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Numele și prenumele intervievatului: TOMCOVICI, Constantin 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Mărculești 

Rola interviului : RG-50.572.0010.01.01 

Data interviului: 12.08.2004 

  Interviul de față a fost realizat cu ajutorul martorului Constantin Tomcovici, născut 

în orășelul Mărculești, în anul 1931. Având doar zece ani atunci când a început războiul, el 

vorbește despre masacrul populației evreiești din satul său de către armata română. Bărbatul 

relatează cu detalii precise cum evreii erau împușcați de mitralierele soldaților românil, care îi 

înconjurau în apropierea unei bălți cu stufăriș. De asemenea, el își aduce în mod special aminte 

de moartea unui bărbat, numit Vachsmann și relatează cum fiul acestuia era pus de către soldați 

să târâie cadavrele morților  „ca pe niște câini”. Pe lângă toate acestea, martorul mai povestește 

despre lagărul din Mărculești, unde evreii au fost mințiți și jefuiți de către soldații români și 

cum sătenii miloși încercau să le arunce mâncare peste gard. 

00:00:00 – 00:17:05 

00:00:34 – 00:11:56 (File 1) 

00:11:56 - 00:14:31 (File 2) 

00:14:31 – 00:16:53 (File 3) 

File 1/3 

Q: Vă rog să ne spuneți numele dumneavoastră. 

A: Constantin. 

Q: Și de familie ? 

A: Tomcovici. 

Q: În ce an sunteți nascut? 

A: [19]31. 

Q: Și unde? 

A: Aici, în Mărculești. 
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Q: Aici în satul Mărculești… 

A: Nu satul ! Este sat, dar ăsta-i orășelul, cum spunem noi. Orășel… Dar satul e la un kilometru 

de aici. 

Q: Aham. Ați locuit aici, în Mărculești, înainte de război ? 

A: Da, aici. 

Q: Erau multe familii de evrei ? 

A: Evrei erau mulți. Mulți erau. 

Q: Mai mulți decât români ? 

A: Mai mult. Români puțini au fost, la vreo 40-35 de familii. 

Q: Și evrei ? Câte familii erau atunci ? 

A: Cum să vă spun eu, eu știu, câteva mii, nu i-am numărat. Dar mulți erau ! Majoritatea erau 

evrei. Majoritatea. 

Q: Și știți ce s-a întâmplat cu ei în [19]41 ? 

A: S-a început războiul și au început să-i ucidă, să-i… gonească de aici. 

Q: Cine ? 

A: Românii. Armata română. 

Q: A venit armata în sat… în oraș? 

A: Da, da, da, da ! Da, a venit în oraș și i-au… 

Q: Dumneavoastră ce ați văzut ? Ce vă amintiți că ați văzut ? 

A: Am văzut asta, când au fost… Vineri a fost, așa. Țin minte că azi. Vineri era. Și când au 

intrat, românii au intrat aici. Și apoi nemții au intrat după aia. Apoi au început a-i goni pe dânșîi, 

a-i ucide, pe evrei. Și i-au strâns aici, devale este o stufărie, o… Acolo i-au gonit pe dânșîi. Și 

împușcau. De sus au pus mitralierele una într-alta și împușcau în jos, întrânșii.. 

Q: Dumneavoastră ați văzut ? 

A: Păi cum ! Că eram copii, mă rog, interesant era să vedem ce fac cu dânșii.  

Q: Erau și soldați și ofițeri ?  
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A: Da ! Da ! 

Q: Vă amintiți câți ofițeri erau ? 

A: Nu, câți erau… Nu i-am numărat, dar… Numai de..Cum? Soldați fără ofițeri nu pot să 

fie buni 

Q: Și aveau mitraliere ? 

A: Aveau mitraliere, da.  

Q: Mai multe ? 

A: Mai multe mitraliere aveau. Le-au pus aici, în vârful dealului și împușcau din deal, în jos. 

Era un stuf. După stuf era apă. Era adâncă așa că ei nu puteau să fugă. Numai aici, în stuful 

ăsta. Stuf era.  

Q: Cam câți erau ? Cam câți evrei ? 

A: Nu știu, tot nu pot să vă spun. Dacă ei îi tot mânau cu tabuldu (n.r. pușca) cum să vă spun…. 

Q: Pe toți evreii din sat i-au strâns atunci ? 

A: Nu pe toți. Care au fugit, care… Erau mulți care au fugit ori au știut. Oricum, au fugit mai 

înainte. Dar pe ăștia care au mai rămas, îi goneau pe toți acolo, devale și îi împușcau.  

Q: Și cât a durat împușcătura asta ? 

A: Cam o zi așa, de dimineață până seara. Asta vineri, au început a-i îngrămădi pe dânșîi într-

un loc și apoi îi mânau cu tabuldu (n.r. pușca) ori cum să vă spun. Îi mânau de vale. În stufăria 

asta. 

Q: Și au împușcat toată ziua la ei ? 

A: Da, da, da. 

Q: Și pe urmă ce s-a întâmplat cu ei ? I-au îngropat, i-au acoperit cu pământ ? 

A: Iacă de asta nu vă voi spune. Ce s-a făcut cu dânșii, cine i-a luat, unde i-au luat… I-au 

îngropat pe acolo, prin văile acelea… 

Q: Ați plecat, nu ați mai stat să vedeți ? 

A: Da, am plecat, desigur. Și ne-am și speriat, copii eram, ce eram. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



RG-50.572.0010.01.01 

Q: Vă amintiți vreun nume al unei familii de evrei din sat, care a murit atunci ? 

A: Nu, nu-mi amintesc eu… Nu-mi amintesc… Era unul, Vachsmann. Vachsmann, știu că 

familia lui… El se ținea, încălțăminte vindea. Cum moldovenii lucrau la dânșii, făceau 

încălțăminte și el le vindea. Pe acela l-am văzut cum l-au ucis. L-au scos din casă și l-au ucis. 

Și apoi pe băiatul lui l-au găsit în… cum la noi biserica, la dânșii tot e, sinagogă. Cum se 

cheamă la dânșii ? Sinagogă, da. Apoi l-au găsit pe ăla în pod, s-a ascuns săracul, sărmanul, s-

a ascuns. Și l-au găsit acolo. Și l-au scos și l-au înhămat într-un slig de cal și anina pe cei care 

erau uciși, îi anina și-i târa devale. Într-un loc, acolo îi târa. Dar de acolo ce s-a făcut, nu știu. 

Q: Deci îi mutau din râpă, de unde îi împușcaseră, în… ? 

A: Nu, nu din râpă. Îi împușcau unde… Din casă l-au scos, l-au împușcat, l-au aninat și l-au 

târâit devale, într-un loc. Dar mai departe ce s-a făcut ?  

Q: Deci… evrei împușcați în alte locuri decât acolo ? 

A: Da, da ! 

Q: În stradă ? 

A: În stradă, pe stradă. Lângă casă, în casă. Pe stradă. 

Q: Și ați văzut și astfel de cazuri? Ați văzut și astfel de împușcături în stradă ? 

A: Dar păi cum ! Numai că n-am văzut, păi cum ? Eram copii și ne interesam. Ne interesam, 

ne uitam și noi la ce se face pe lume.  

Q: Și cu băiatul lui Vachsmann ? Ce s-a întâmplat ? 

A: Pe urmă, noi ne-am speriat și noi, ăștia care de pe loc eram și am fugit până la Putinești. 

Este un sat, după Căinari, este satul Putinești. Și ne-am oprit cu părinții acolo tocmai. Apoi a 

doua zi ori a treia zi, a doua zi, eu știu…Apoi erau prizonieri. Și ruși și în tabulu ăsta, în…cum, 

unde îi mânau, înspre Bălți îi mânau. Și apoi era și Șușaia ăsta de care vă spun, băiatul omului 

care a fost ucis. Era și el, viu. Și mergea cu prizonierii înspre Bălți încolo. Dar mai departe, ce 

s-a făcut cu dânșîi… 

Q: L-ați văzut când erați în satul celălalt ? 

A: Da… 

Q: În Putinești ? 
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A: Da, l-am văzut, băiatul omului acesta pe care l-au ucis. Și asta e cel care i-a târâit… Îi anina 

de picior și îi târâia devale. Ca niște câini, Doamne ferește ! 

Q: Și după aceea, mai târziu, a fost lagăr aici, lângă Mărculești, vă amintiți? 

A: Da, a fost lagăr, a fost lagăr. Erau aduși de prin Cernăuți. O sută cincizeci de căruțe au 

venit de acolo, cu familii. Numai că pe dânșîi îi duceau pe jos, dar lor acolo le-au spus, așa am 

auzit, așa spuneau… Că lor le-au spus românii că « Vă mutam în alt loc. Și luați-vă ce e mai 

scump și ce e mai bun. Mobilă nu trebuie. Scaun nu trebuie. Divan nu trebuie. Pat nu trebuie. 

Doar ce e mai scump. ». Și săracii, ce au avut, aceea au luat. Și aici era făcut…ăsta…lagăr 

pentru dânșii. Și i-au dus în lagăr. Care avea aur, care avea argint, platină, care avea… scump. 

Păi erau trei lăzi acolo: aurul, argintul și platina. Care aveau ceva mai scump. Și apoi îi duceau 

în zona de lagăr, apoi le spuneau să azvârle aurul într-o parte, argintul o parte, platina, o parte. 

Și era glod atunci, știu, plouase. Toamna era asta. Da, toamna. Apoi ei așa, dacă mergeau, le 

luau inelul de pe mână ori cerceii ori colonciu ăta cum se mai chemă - medalion, ce… Apoi 

mergeau, călcau cu piciorul și… Să nu-l dea acolo, înțelegi ? Și după aceea, erau și oameni 

care vedeau și ei ce se face. Și găseau prin gloduri, râmau și găseau.  

Q: Aceasta ați auzit, vi s-a povestit ? 

A: Da, da, da, s-a povestit, da. 

Q: Și a durat multă vreme ? A stat mult lagărul aici, în Mărculești? 

A: Nu, mi se pare că o jumătate de an a stat. Nu mai mult. Așa îmi pare mie, dar…  

Q: Toți evreii din lagăr erau aduși din alte părți ? 

A: Da, din alte părți. Și de aici erau.  

Q: Și mai erau și din sat ? 

A: Da, mai erau și din sat. Că unde am trăit noi…E fetița… am cunoscut… Ea m-a strigat pe 

mine, din lagăr. Cică « Costea, vino încoace! ». Eu am venit. Și zice: « Dă-mi, te rog, o olecuță  

de făina, pentru…ca să fac o mămăliguță… ». Și eu m-am dus acasă și i-am cerut mamei o… 

cât, acolo ? Două, trei mâini de făina și eu i-am dat ei. Și așa santinela m-a văzut și mai că nu 

m-a împușcat pe mine ! Și zice: « Ți-e greu de viață ?! Ori ai vrea acolo ?! » Și eu repede am 

fugit, copil eram… Și am fugit.  

Q: Deci soldații nu vă dădeau voie să… ? 
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A: Nu, Doamne ferește ! Dar eu am dovedit și i-am dat. I-am dat fetiței ăsteia, că am cunoscut-

o pe dânsa. Poate că mai erau, dar… s-au pierdut… dar pe asta, am ținut-o tare bine aminte și 

știu și… Riva o chema ! Pe numele de familie, Pecerscăia, pe familia ei… 

Q: Și pe aceștia din lagăr, ați auzit cumva… Îi băteau ? 

A: Și aici i-au luat și… înspre Bug s-au dus. Așa spuneau, că înspre Bug îi duc. Dar acolo, mai 

departe, Dumnezeu știe ce a ieșit ! I-au înnecat, i-au ucis, nu pot să vă spun .… Nu pot să vă 

spun. Dar până încolo i-au dus…, da 

Q: Mulțumesc frumos ! 

A: Poftim ! 

File 2/3 

Q: Spuneați că aici era casa lui Vachsmann ? 

A: Da, aici era casa lui Vachsmann, până aici, unde sunt astea trei, era casa. Și pe dânsul l-au 

scos, aici, care au fost…acolo, cam până unde e copilul acela… Tot copii. Și pe dânsul l-au 

scos și l-au împușcat și… tot ! 

Q: L-au scos în stradă ? 

A: Da, în stradă l-au scos. Din casă. 

Q: Dumneavoastră ce ați văzut ? I-ați văzut pe soldați cum l-au scos din… ? 

A: Da, da ! Da, da… Soldații l-au scos din casă. Erau și ofițeri desigur acolo, că nu erau soldați 

singuri, soldații nu pot să facă nimic. El [ofițerul] comanda. A comandat să-l scoată și l-au scos 

afară și l-au împușcat și s-au dus mai departe. 

Q: Numai pe el, nu și familia ? 

A: Numai pe el ! Numai pe el ! Dar băiatul lui era undeva, acolo, într-o sinagogă, cum v-am 

spus. La noi, biserică, la dânșîi, sinagogă. Și l-au găsit acolo, în fân. Nu știu cine, tot l-a pârât. 

Apoi pe el, pe băiat, l-au înhămat cu un slig [Da, așteptăm]… L-au înhămat… [Bună ziua !] 

Q: Pe Vachsmann… Cum il chema ? 

A: Shaia, Shaia El și cu aista e tatăl lui, că l-au ucis aici. Dar pe băiat l-au găsit în sinagogă. 

În pod. În fân l-au găsit. Și l-au scos și l-au înhămat pe dânsul ca pe cal. Și altul anina pe toți 

cei care erau uciși. Și devale îi târâia colo la grămadă. 
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Q: Ați văzut și asta ? 

A: Da, păi cum! Am văzut, desigur.  

Q: Și l-au dus tot în râpă, unde erau și ceilalți, care fuseseră uciși? 

A: Da, da. Pe acesta, pe tatăl lui era. Dar el era viu, pe dânsul nu l-au ucis. Și noi, după ce trei 

zile am fost aici, în satul Putinești, după Căinari, am fugit tot de aici, că dacă … război, mă rog. 

Fugeau unii și care puteau ! Apoi noi am văzut că băiatul lui acum era cu prizonieri rusești și 

îi ducea spre Bălți, încolo. 

Q: Mergem să vedem și locul în care i-au împușcat și pe ceilalți ?  

A: Da, da, da, da. Mergem ! 

File 3/3 

Q: Spuneți-ne cum ați ajuns aici, atunci, în timpul acela… 

A: În timpul acela… noi am trait pe undeva pe aicea, nu mai sunt casele acelea care erau, nu-s 

casele acelea, casa aceea a noastră, nu-i, iacă aici, unde am trăit. Și când am auzit noi că îi 

împușcau una alta, noi venind de acolo, de acolo am venit încoace. Dar am trăit aici. Și aici îi 

târâia, cu slihul?, cum v-am spus. Îi târâia, îi anina de picior și îi târâia până la locuința aia. 

Aici era grămada. Dar restul, ce s-a făcut cu dânșii, nu știu… 

Q: Deci ați văzut episodul acela cu… Vachsmann… 

A: Când l-au ucis pe tatăl Vachsmann și feciorul lui… Îi anina de acolo pe cei care erau uciși 

și îi târâia încoace, devale. 

Q: Și când ați ajuns aici, erau și ceilalți evrei, un grup mai mare ? 

A: Da, da, da… 

Q: Și ați văzut împușcăturile ? 

A: Da ! Nu, ei erau uciși de cum, ăștia. Aceștia erau uciși, că el îi târâia încoace, întelegeți ? Îi 

anina de picioare acolo și… ca pe câini îi târâia, cât mai scurt ! Pe dânșii… 

Q: Vă amintiți dacă erau mulți soldați ? 

A: Soldați, câți ? Poate vreo zece, doisprezece erau. Nu erau mulți.  

Q: Și… împușcaseră deja pe oamenii… ? 
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A: Aici erau împușcați demult, da, aici erau împușcați. Păi ei i-au împușcat, dacă îi aduceau 

din capul acela și încoace, iacă, bucata asta aici.  

Q: Și ați mai văzut mitralierele ? 

A: Mitralierele iacă…Aici, ia ! Este stufărie aici, la noi. Iacă aici era. Stăteau mitralierele așa, 

trei metri, una de la alta. Trei metri, una de la alta. Una de la alta. Și pe dânșii, aici, care erau 

vii, îi duceau încolo, sub arma. Și acolo, în vale, nu aveau unde să fugă, era apă și acolo stuful 

asta era. Și acolo îi ucidea pe dânșii. Trăgea  se trăgea. Și așa că ei nu aveau încotro să fugă. 

Acolo-i apa și aici e pușca. Unde să fugi ? Nu era cum..… Da… și ce mai doriți ? 

Q: Mulțumim frumos ! 

A: Poftim ! 
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