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Numele și prenumele intervievatului: Bogdan Valeriu 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Târgul Vertiujeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0014.01.01 

Data interviului: 13 august 2004  

 

 Bogdan Valeriu s-a născut în anul 1928, în satul Târgul Vertiujeni și a fost intervievat 

cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, imediat după începutul 

războiului. El relatează că în satul său era o populaţie majoritar evreiască (90%), care a fost 

strânsă la 10-15 zile după începerea războiului şi trecută Nistrul prin mai multe puncte 

învecinate: Zăluceni, Soroca.  

De asemenea, el mai spune că evreii din sat care nu au fost duşi au fost ucişi într-o râpă de la 

marginea localităţii. Bogdan Valeriu spune că pe unii îi băteau localnicii cu bâtele până îi 

ucideau, şi îl nominalizează pe Chiril Perizovnic, despre care spune că a fost condamnat de 

ruşi, ulterior.  

Bogdan Valeriu mai relatează că în 1942 a fost amenajat un lagăr în sat, unde au fost aduşi 

circa 4.000 de evrei (din ce a auzit). El spune că a văzut cum evreii au pus piatră pe strada sa, 

cum erau duşi la groapă cei care mureau. El spune că lagărul a fost în sat timp de 4, 5 luni. Pe 

lângă evrei, în lagăr erau închişi şi deţinuţi politici. Martorul relatează că cei care i-au adunat, 

care îi păzeau şi care i-au împuşcat pe evrei erau soldaţi români.    

 

[1]:00:00:00 - [1]:25:55:15 

 

Question: Dacă vreţi să ne spuneţi numele dumneavoastră. 

Answer: Numele meu ?    Valeriu.  

Q: Şi de familie ? 

A: Bogdan. 

Q: Şi locul şi anul în care v-aţi născut. 

A: Târgul Vertiujeni, anul 1928, 21 septembrie. 

Q: Spuneţi-i, înainte de război locuiau mulţi evrei aici în sat ? 

A: 90% au fost evrei. Aici, târguşorul a fost târg evreiesc. Populaţie creştină a fost undeva vreo 

30, 40 de familii numai. Aici au fost evrei. Mai erau aşa care trăiau între evrei, care lucrau la 

evrei, ba un lemn tăia, aducea apă, curăţenie făceau, aceia trăiau cu dânşii acolo, aveau beciuri 

sub clădirile evreilor şi trăiau acolo. Aşa. Şi creştinii erau vreo 30, 40 de case, de familii. Târg 
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evreiesc a fost. Populaţia tot a fost evreiască. A fost un târg foarte bogat. Prăvălii multe erau, şi 

asta, prăvălii tare bogate. Şi în plus de asta se făcea în târguşorul acesta piaţă, piaţă mare şi 

satele din apropiere, toţi aici la magazinele evreieşti.  

Q: Aţi mers la şcoală cu copii evrei ?   Vă amintiţi ? 

A: Da. În clasă noi eram 30 de elevi şi dintre ei, eu unul singur eram moldovan, basarabean 

cum se spune. Ei, şi învăţam în limba română, şi într-un timp ştiam a vorbi, nu clar, dar trăiam 

între evrei la şcoală, nu ştiţi, ca copiii, luam ceva mâncare de acasă sau ei, şi unul altul ne dam, 

ne serveam şi trăiam bine cu dânşii. Aveam livadă aici acasă, aveam prieteni buni din evrei, 

unul chiar şi acum e în viaţă, nu ştiu adresa, trăieşte în Chişinău, trăiam foarte bine cu dânsul, 

şi mulţi veneau la mine acasă, aveam aici livadă, am avut vie franceză, ba un măr, ba un suc de 

poamă. Trăiam bine cu dânşii. Cândva mă mai ajuta şi pe mine, ba undeva o lecţie nu o puteam, 

nu o cunoşteam bine sau nu trăgeam bine şi explica, în tot cazul ne împăcam. 

Q: Şi vă amintiţi ce s-a întâmplat cu ei când a început războiul ? 

A: Ce să vă spun ?   Când s-a început războiul, nu mai ţin minte eu data precisă, că nu m-am 

interesat, nu am ştiut că poate o să trebuiască în viitor să povestesc ceva, dar când s-a început 

războiul, aşa după 22 iulie, undeva, ce ştiu eu, 10-15 zile a început a-i evacua peste Nistru. Şi 

aici trecere peste Nistru nu era. Este aici un sat Zăluceni, în apropiere, şi erau nişte pescari care 

se ocupau cu pescuitul şi cu bărci micuţe şi treceau familii pe malul acela. Ei, şi mulţi s-au 

înecat, că încărca bărcile acelea pline, şi greutate, şi, şi în tot cazul, au trecut ei. Pe aici, pe la 

Soroca au trecut, eu nu ştiu asta, era pod acolo ? Nu, pod nu a fost, poate să fi fost un pod din 

acesta mergător, cum se spune. Şi pe acolo mulţi au trecut. Desigur, nu numai pe la Zăluceni, 

au trecut şi prin alte părţi, pe unde găseau trecere, că aşa o populaţie mare la ziua aceea nu au 

putut să treacă pe toţi. Ce le făcea .… în timp de două zile, 200, că au plecat toţi. Nu au plecat 

bătrânii, bolnavii, că ţin minte că după ce au plecat evreii, a doua, poate, a doua zi sau a treia 

zi, au venit românii, pe aici au trecut. 

Q: Armata ? 

A: Poftim ? 

Q: Armata românească ? 

A: Nu, armata aici nu a fost, a venit pur şi simplu un post de jandarmi. Un post de jandarmi, a 

venit atunci primar, notar .… 

Q: Autorităţi. 

A: Da. Şi s-a auzit că împuşcă evreii. Noi, ca copiii, am alergat în târg, noi aşa spuneam, târg, 

mergând spre ieşirea din sat, doi bătrânei, nevasta şi bărbatul, în şanţ erau, împuşcaţi, trântiţi 

acolo. După aceea, aici nu departe era postul de jandarmi. Au început a strânge evreii şi în beci 

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



i-au închis, şi nu îi da nici apă, nici mâncare, nimic. Ei cât au putut să trăiască acolo fără 

mâncare, fără, în tot cazul, aşa peste cinci zile sau şase, de acum precis nu v-oi spune, în tot 

cazul după un oarecare timp au început, da, şedeam eu aici în curte, mă pregăteam să mă duc 

cu vaca la câmp, şi trece o căruţă cu morţi. Doi copii după căruţa aceea. Am lăsat şi eu vaca şi 

la copii. Şi am mers până la margine la sat, dar marginea era undeva peste o casă, acum s-a mai 

construit, s-a mai lungit puţin. Ei, şi când la ieşirea din sat, un jandarm ne-a alungat, ne-a oprit 

şi, acasă. Eu trebuia să merg cu vaca, am venit acasă, am luat vaca şi am plecat la câmp. Însă, 

din copiii ăştia prin păpuşoaie, prin, au mers tot până unde i-au îngropat pe dânşii şi a văzut. La 

masă am venit eu cu vaca acasă, aici aveam nişte vecini, şi îmi spun copiii aceia că i-au îngropat 

acolo, i-au aruncat, şi m-am dus şi eu, m-am uitat, dar ce să văd dacă erau numai acoperiţi sub 

pământ. 

Q: Deci dumneavoastră aţi văzut căruţa când i-a scos cu morţi ? 

A: Căruţa am văzut. 

Q: Şi după aceea .… 

A: Căruţa am văzut şi m-am pornit şi după căruţă, vă spun, până la marginea satului şi de acolo 

ne-a alungat un ostaş. Şi eu am venit acasă, şi m-a chemat, îmi era ca mama să mă certe că am 

lăsat vaca, că nu am plecat cu dânsa la câmp. Şi am luat vaca şi am plecat. Ei, dar care din copii 

tot au mers, mergea pe de departe, şi a văzut râpa aceea unde era şi de acum îmi povestea mie, 

nu mie, dar chiar bătrânii vorbeau că acolo a fost pregătit. Acolo râpa era adâncă, mult mai 

adâncă decât podul acesta şi în râpă nu era locul drept, dar era aşa lăsat, şi acolo cineva a săpat, 

a săpat sub peretele la râpă un loc aşa, un cotlovan, şi când a săpat tot pământul fugea de vale. 

Aşa, când i-a îngropat pe dânşii acolo nu putea să strângă pământul de acolo să îl aducă sus, 

însă de sus de pe malul râpei, cu hârleţe, cu lomi, cu ce putea, a fărmat malul şi a căzut peste 

dânşii acolo. Dacă au căzut nişte bucăţi aşa mari, vă închipuiţi acolo ce. Şi a rămas, noi îi 

spunem râpa evreilor. Ceva, ceva, la râpa evreilor. Ei, şi după aceea … 

Q: Erau mulţi ?  Mă iertaţi … 

A: Nu voi spune, să fi fost vreo 3, 4, să fi fost. Căruţa aproape era plină, ei cât ? Nu, 5, 6, aşa. 

Şi după aceea, care a mai rămas în vii, eu am uitat să vă spun data trecută, pe dânşii i-a împuşcat. 

I-a împuşcat undeva, tot aşa era o râpă, undeva mai la vale de nevasta unde trăieşte. Ştiţi unde 

trăieşte ea, da ? Nevasta asta care cu dumneavoastră. Păi peste drum, mai la vale acolo era o 

râpă şi pe aceia i-a împuşcat acolo, şi eu nu am fost, nu am văzut, însă tot lumea vorbea că erau 

care împuşcaţi care era însă, cum, vii,  nu morţi complet. Şi de acum oamenii ăştia ai noştri, 

care cu băţul, care cu ce năpădea îi omora definitiv. Şi acum când .… 

Q: Jandarmii sau oamenii ? 
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A: Nu, oamenii, cetăţenii de aici din sat. Ei, şi după ce s-au întors sovieticii, i-au judecat, l-a 

judecat pe unul pe 20 de ani. 

Q: Vă amintiţi cum îl chema ?  

A: Chiril, Chiril Perivoznic. Pe 25 acum l-au judecat, a stat el la închisoare nu ştiu unde, da, 

prin Rusia cred, că mai departe undeva, şi a stat el 15 sau 20 de ani. Şi a paralizat în închisoare, 

şi a ajuns acasă, s-a întors el acasă şi a mai trăit şi aici vreo 4 sau 5 ani şi a murit. 

Q: Dar asta aţi auzit ? 

A: Nu. Acolo unde i-a îngropat, eu ştiu, am văzut locul, după ce i-a îngropat. Însă că îi omora 

ăştia, asta acum prin alţii care au fost acolo, au fost şi au văzut. Eu nu am văzut asta, asta se 

vorbeşte. Uite atât ştiu. Şi tare îi năcăjea, uitaţi, aici la noi, drumul acesta e făcut din piatră 

cărată de ei săracii, câte o piatră de la cimitirul lor, dacă ştiţi încoace unde e, de acolo aşa era 

un gard împrejur, au fărâmat tot gardul acela şi de la aproape de, nu ştiu cum să vă spun să mă 

înţelegeţi, acum s-a construit încă o casă, dar atunci nu era casă. În tot cazul, unde sunt 

pecarnele, dacă ştiţi pecarnele acelea ale noastre, vizavi de nevasta asta, la vreo 200 de metri 

m-au încoace s-a început, este acolo o râpă, şi de la râpa aceea a început a pune piatră, aşa, a 

face drumurile. Şi a făcut de acolo drumul şi până vreo sută de metri mai sus de noi. Căra câte 

o piatră de acolo de la cimitirul acela până aici.  

Q: Asta cine ? 

A: Evreii. Evreii căra, care şedeau în lagăr aici. 

Q: A fost instalat un lagăr după aceea în sat ? 

A: Da, da. Lagărul a fost instalat de prin [19]42 mi se pare, [19]42, undeva prin lunile astea sau 

cum, că a fost vara, era cald bine şi au stat aici vreo 4, 5 luni de zile. Şi după aceea i-au ridicat 

şi i-au dus. Unde i-au dus nu ştiu, nu ştiu. Care spunea că i-a dus înspre Cosăuţi, undeva mai 

sus pe Nistru şi i-a împuşcat acolo într-o pădure, care spunea că pe drum aşa, mergând, împuşca, 

mai îngropau. Asta de acum din auz, ce am auzit. Adevărul nu-l ştiu. Asta numai cât îmi aduc 

eu aminte aici pe loc ce am văzut. 

Q: Şi dumneavoastră aţi văzut lagărul, v-aţi apropiat de lagăr ? 

A: Da, eu am mâncat şi bătaie, vreo câteva palme, că lagărul era, nu departe mergea de la 

pădurea noastră sârma asta ghimpoasă şi până mai sus. Aici era o poartă la noi, în lagăr intrai, 

şi mai sus, altă stradă este, altă poartă, însă mai sus de lagăr se făcea o piaţă special pentru evrei. 

Mai avea care vreo haină bună, o dezbrăca de pe dânsul, care mai avea un inel de aur sau o 

verighetă ceva ascunsă şi mergeau acolo la piaţă şi schimbau. Şi vindeau poate în bani, aşa 

printre sârme, ca să nu vadă jandarmii. Dar nu erau jandarmi, era un fel de armată ceva, că 

jandarmii aceia au fost puţini la postul aista, dar aceia erau un fel de paznici sau cum nu ştiu, 
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tot înarmaţi, armată. Şi dimineaţa, de la ce oră şi până la ce oră, deschidea poarta de sus acolo 

şi ieşeau, care aveau un leu acolo sau ceva, la piaţă, cumpăra ba o crupă să facă o caşă, porumb, 

ce putea cumpăra cu banii care îi avea. Putea să cumpere şi mai mult, dar nu aveau pe ce 

cumpăra. Şi întâmplător mergeam eu tot cu vaca şi a intrat vaca, erau porţile deschise, şi ăştia 

evreii care mergeau la piaţă, care se întorceau înapoi, şi a intrat vaca după sârmă. M-am vârât 

şi am întors înapoi, şi s-a întors, dar m-a prins paznicul, jandarmul sau ostaşul de la poartă şi 

m-a băgat acolo înăuntru, m-a bătut, şi m-a ţinut acolo până când, de acum mai erau nişte copii 

cu mine, au alergat acasă să-i spună mamei mele, că eu tată n-am avut, uite aşa şi aşa. 

Maică’mea vine acolo la poartă, povesteşte, că nu e adevărat, că eu sunt de aici, din lagăr. Ei, 

ama a fost nevoită să se întoarcă înapoi, să cheme vecinii, şi a venit cu vecinii acolo, ca martori, 

şi îi aduc aminte când ostaşul acela spune, nu mamei, dar la vecini: „dacă-l cunoaşteţi, luaţi-l”. 

Şi nu şedeam departe de poartă şi vecinii, uite, mă vede. Şi mi-au dat drumul, dar aoleu ce 

păsuială am primit eu, bune . Atât pot să vă spun eu.  

Q: Soldaţii erau români ? 

A: Români, români. Şi după aceea, mai erau specialiştii, erau croitorii buni. 

Q: Între evrei ? 

A: Între evrei, da. Şi era şef de platon, sau cum se spune, ei trăiau bine cu cetăţenii de prin sat, 

ba primar, ba precepţie, ba una, ba alta, şi scotea de acolo, ăştia, croitorii şi meşterii şi de acum 

pe la case, la primar, la notar mai coseau din hainele acelea, mai prefăceau haine. Şi dacă lucra 

îi hrănea, şi când îi hrănea, pleca în lagăr înapoi, le mai da câte o sumcă cu producte, una, alta, 

ca să te întreţii. Aveau copii, aveau părinţi, sori, mai ştiu eu ce acolo. Şi uite aşa mai trăiau care 

puteau. Dar restul, vai de capul lor, dormeau la pământ, nici aşternut, nici cu ce să se învelească, 

fărâmau de acum ei singuri uşi, ferestre de pe la case, făceau foc, în primul rând la foc se 

încălzeau. Ei, o jale mare a fost. 

Q: Asta aţi putut să vedeţi când aţi fost atunci în lagăr ? 

A: Nu, nu, dar se vedea după sârmă, după sârmă, că de aici, dacă faci acolo un foc undeva 20-

30 de metri de la sârmă, se vedea cum arde focul, cum toţi împrejur se încălzesc. Asta se vedea. 

Că n-o făceau, făceau în stradă, nu o făceau în cameră undeva, în casă, o făceau în stradă, acolo 

toţi se îngrămădeau şi se încălzeau. Ploua, de acum toamnă era, frig era, şi erau nevoiţi să se 

încălzească la un foc. Asta am văzut. 

Q: Şi în lagăr, ştiţi cumva dacă au mai murit, dacă îi băteau ? 

A: În lagăr ?   Tare mulţi au murit, tare mulţi. Îi duceau la cimitir acolo, tot evrei care erau mai 

tineri, mai sănătoşi, mai puternici, şi săpa gropi. Gropi săpa cât camera asta aşa, adânci. Şi în 

fiecare zi 20, 30, 20, 30, acolo la groapă. 
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Q: Dumneavoastră aţi văzut ? 

A: Da, da. 

Q: Aţi văzut şi cum săpau groapa ? 

A: Nu, nu. Eu am văzut că, în parte aceea nu treceam, că erau sârmele trase împrejur, tot satul 

cu sârme. Şi atât numai de câteva ori s-a întâmplat, că umblam la şcoală, şi şcoala era după 

lagăr, în partea cealaltă, şi când mergeam la şcoală mergeam pe lângă sârmele lagărului, pe 

acolo făcuse drum. Umblam la şcoală. Şi odată întâmplător de la şcoală am ieşit, am văzut cum 

ducea. Însă la cimitir acolo nu am fost să văd cum îi îngroapă. Gropile le-am văzut, gata săpate, 

că ei înainte săpau gropile, şi am văzut gropile. Am fost şi am văzut, dar cum îi îngropa nu ştiu, 

nu voi spune. Când ducea morţii am văzut. 

Q: Cu căruţele, cum îi ducea ? 

A: Cu căruţele. O căruţă cu un cal. 

Q: Dar căruţele erau din sat, închiriate de la oameni ? 

A: Nu, că în timpul acela nu erau la oameni căruţe. Cred că a lagărului căruţe, eu nu ştiu a cui, 

vezi, jandarmii aveau cai, aveau căruţe, aveau cai, cred că şi plutonul acesta de ostaşi tot avea 

cred că caii lor, căruţele. Asta pe mine nu m-a interesat, nu ştiu, nu voi spune. Aici tare mulţi 

sunt înmormântaţi, tare mulţi, că a fost undeva vreo 4, 5 luni a fost lagărul, aşa după amintirile 

mele. Şi vă spun, dacă spune că 4.000 de evrei, adevărat sau nu, spune că 4.000 au fost, că tot 

în aist lagăr era acolo o bucată, aşa un colţ, îngrădit de la evrei, şi erau ăştia, judecaţi în lagăr, 

pentru politică. Nu erau evrei, de acum moldoveni, ruşi, ştiţi, care se ocupa cu politica. Şi au 

fost acolo, se spune că 700, 600-700 de ăştia. Şi după ce a ridicat lagărul acesta, au început cu 

aceia pentru politică nu ştiu, dar, ceva grozav a fost. Numai îmi aduc aminte când cărau ei piatra 

asta de la cimitir de acolo, ori piatra să o iei în mână de acolo să mergi un kilometru până aici 

să o pui .… Flămânzi, se împiedicau, cădeau jos, se mai repezeau, stau aşa jandarmi, era 

jandarmi, ostaşi, poate şi jandarmi, nu mai îmi aduc aminte, unul aşa la 30 de metri unul de la 

altul, pe o parte, şi pe cealaltă parte la fel. Săracul cădea jos, poate nu putea să se scoale, şedea 

jos, şi se repezea, cu patul armei lovea, ridica piatra: „du-te, du-o”. Eu atunci eram copil şi nu 

îmi da seama ce costă viaţa omului, însă totuşi eram copil şi tot îmi era milă, milă de dânşii. 

Mergeam la şcoală dimineaţa, şi mai luam câte ceva, dimineaţa poate nu puteam să mănânc şi 

luam acolo o bucăţică de pâine cu povidlă sau cu miere ceva, şi mergeam pe lângă sârmele celea 

şi stau la sârme şi veneau: „dă-mi o bucăţică, dă-mi o bucăţică”. Şi câteodată stăteam: „măi, nu 

am să mor până la masă”. Şi îi dam pe acesta, printre sârmele acelea, şi tot vedea un jandarm 

ceva, te lovea, te înjura, te, că să nu-i dai. Uite, asta mai ţin eu minte.  

Q: Mulţumesc frumos.  
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A: Poftim. Poftim.   
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