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Numele și prenumele intervievatului: Lujanschi, Serghei 

Data nașterii: 28.09.1928 

Locul nașterii: sat Vertiujeni  

Rola interviului: RG-50.572.0015.01.01 

Data interviului: 13.08.2004 

 Lujanschi Sergei, născut la data de 28 septembrie, anul 1928, în satul Vertiujeni, a 

fost de acord să fie intervievat cu privire la evenimentele petrecute în anul 1941, când s-au 

comis crime împotriva populației evreiești. Astfel, el menționează mai multe nume ale unor 

familii de evrei și povestește cum unii dintre ei au reușit să scape, părăsind satul la începutul 

războiului. Însă cei rămași au fost închiși într-un beci, timp de mai multe zile, fără mâncare. 

Ulterior, cei care scăpau vii de acolo erau uciși de bătaia mitralierelor soldaților români și 

ulterior aruncați într-o groapă. Bărbatul de asemenea menționeaza numele unui sătean, 

Perivolsnic Chiril ? , care îi ucidea cu bâta pe cei care rămăseseră în viață în urma gloanțelor 

trase. Pe lângă acestea, martorul povestește despre lagărul pentru evrei, ce a fost înființat în sat 

și cum sătenii miloși încercau să le arunce mâncare peste gardul de sârmă.  

00:00:00 – 00:19:33 

00:00:34 – 00:14:22 (File 1) 

00:14:22 – 00:17:54 (File 2) 

File 1/2 

Q: Vă rog să ne spuneți numele dumneavoastră. 

A: Numele și familia… Familia și numele? 

Q: Da. 

A: Lujanschi Serghei Ivănovici. Rusește am spus…trebuia în românește poate … 

Q: Spuneți-mi când v-ați născut și unde. 

A: M-am născut în [19]28, anul 1928, 28 septembrie, în târgul Vertiujeni, în satul acesta. 

Q: Deci ați locuit aici și înainte de război? 

A: Da. Și înainte de război. 
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Q: Vă amintiți… erau multe familii de evrei în sat? 

A: Tare multe! Pot să vă spun vreo câteva? Da ?  

Q: Da ! 

A: Plitman, am știu o sută…. nu pot să spun deodată…Belenki, nu, asta nu trebuie să 

spun, dar… Haliburg, Merșoi, familia… Stitzmann… 

Q: Și cum trăiau ? Cum trăiați împreună cu ei înainte de război? 

A: Noi am trăit greu, noi, familia noastră fiindcă tăticul meu și mamica mea au venit aici până 

ce au venit rușii, în [19]18, la lucru, cum se duc acum prin alte țări. Și când s-a închis granița, 

s-a închis și eu au rămas aici. Și n-au avut bilet de naționalitate părinții. Și când s-a dat în 

[19]18 pământul, la toți s-a dat, dar nouă nu ne-au dat, că nu a avut tata bilet de naționalitate, 

cum acum e pașaportul, nu știu… Și am trăit greușor, dar am trăit, toată viața noastră am lucrat 

cu evrei. De acolo pâine am mâncat noi trei inși. Erau evrei bogați, erau și mai săraci ca noi.  

Q: Mergeați la școală cu copii evrei ? 

A: Da și ședeam la bancă cu copiii evrei.  

Q: Și țineți minte ce s-a întâmplat cu ei când a început război, în 1941 ? 

A: Cu cine ? Cu colegii mei ? 

Q: Cu colegii dumneavoastră, cu evreii din sat, da… 

A: Știți dumneavoastră, eu eram atunci cam…câți ani ai spus mata ? Doisprezece ani, da ? De 

treisprezece ani, da ? Și m-a trezit mama să ma duc cu vaca. Și în timpul acela a venit tăticul 

din târgul Vertiujeni și zice pe nume : « Știți ce ? S-a început războiul ! ». Și în ziua aceea când 

s-a început războiul, până seara, până a doua zi, au început evreii a se duce de aici. Și era o zi, 

două, așa … cum ar fi …albinele ar merge așa spre casă ar merge în vale, lângă o casă. Și tot 

ei care mai devreme au mișcat-o de aici, aceia au scăpat. Dar care au rămas aici, i-au strâns pe 

urmă ai noștrii aici, jandarmeria asta și i-au închis acolo într-un beci și i-au ținut acolo nu știu 

câtă vreme și pe urmă i-au dus pe toloaca aceea, unde… nu e departe de femeia asta care a 

umblat demult cu noi. Și acolo i-au pus într-o râpă… Dar eu v-am poveștit cum am știut eu 

că… Păștea vaca în pădure și au auzit că trage mitraliera. Și ne-am suit sus și… Bine că nu ne-

am suit drept, la propriu, cum… Dar ne-am suit într-o parte… Dar să ne fi suit drept, puteau și 

pe noi să ne împuște că ei împușcau întrânșii și drept, deasupra pădurii. Și am văzut lume multă. 
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Ne-am dus și noi acolo. Acolo ședeau niste soldați cu mitralierele, dar niște căpitani. Eu acum 

nu știu zvanea românească, dar eu rusească știu, mai departe așa, pe drum și le-a dat comanda 

să împuște. Și i-au împușcat pe evreii aceia. Chiar un om din târgul Vertiujeni al nostru, care 

era viu… el încă a-i mai ucide…  

Q: Cu ce ? 

A: Cu bâta ! Dar un camarad de al meu cu care tot păștea vaca cu mine a murit anul trecut. Eu 

cu dânsul…Și voi să știți… Că vă spun drept… Eu cu dânsul pășteam vaca în pădure și pe 

dânsul, anul trecut a murit. El din [19]27 a fost… 

Q: Și erau soldați… cu ce arme, atunci când i-ați văzut ? 

A: Știți cum făcea ? Tac-tac-tac-tac-tac ! Ca un fel de mitralieră acum pot spune. Nu cu pușcă 

de rând, știți ? Dar așa : tarr-tarr-tarr-tarr… Așa îi împușcau pe dânșii.  

Q: Erau mulți soldați ? 

A: Nu, cam cât să spun eu ? Nu pot să spun câți erau… Erau acolo cei care împușcau și cei 

care ședeau deasupra, comandau dânșilor să împuște. Niște maiori, căpitani, nu știu ce zvanea 

aveau ei.. Erau 4-5-6 de-ăștia. Ceva avane mari aveau ei….  Și după aceea i-au lăsat așa. Iacă 

nu vă pot spune, i-au acoperit, nu i-au acoperit… Nu țin minte asta. Știu că vreo câteva zile 

umbla pământul. Pământul umbla, așa, așa se mișca pământul. 

Q: Au fost mulți, cei pe care i-au ucis ? 

A: Nu, cam cât să spun eu… Să ghicesc, de ghicit, nu pot să spun… Cam multișor… 

Q: Erau cei care rămăseseră în sat, care…? 

A: Da, aceștia care au rămas, aceștia… Și i-au mai dus într-un loc… V-a arătat al lui 

Molceanu ? Locul acela unde i-au ucis, într-o râpă… 

Q: Ne-a spus, da…  

A: Dar nu v-a arătat ? 

Q: Nu, n-am fost acolo. 

A: Da… Și i-au dus o parte aici și o parte i-a dus acolo.  

Q: Dar ați spus că îi ținuseră în beci. Unii dintre ei muriseră în beci sau…? 
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A: Dar nu… Mureau câte doi-trei pe zi, că i-au ținut cam câteva zile în beciul acela. Și le 

dădeau numai apă, câte un pahar de apă le dădeau… Noi am trăit de la beciul acela, vreo 

cincisprezece metri. Peste gard era. Noi am trăit alături cu jandarmeria asta. Și nu ne lăsau să 

ne apropiem acolo, Doamne ferește ! Noi auzeam cum ei oftau, cum plângeau, cum toate cele 

acolo în beci…   

Q: Și de unde știți că cei pe care i-ați văzut erau din beci, erai scoși de acolo, din beciul acela ? 

A: Dacă…mata știți că eu atâția ani am avut, că eu știam acolo câțiva… Zece procente pe toți 

aici fiindcă ma duceam și făceam focul la dânșii. Sâmbăta făceam focul și ne plăteau bani, ne 

dădeau câte o bucată de pâine, o povirlă. Și bani ne plăteau. Asta nu la toți evreii, care trăia 

mai… Cum și acum nu trăiesc toți totuna... Și atunci trăiau. Erau și… V-am povestit… Evrei 

săraci erau și… Dar evreii cei săraci aveau un ajutor, cum la noi acum… Acum... Aceia care 

aduc degeaba …. cum se spune ? Cum aducem din alte țări ajutor. Ajutor. Așa aveau ajutor de 

la toți evreii aceștia de aici, de pe loc. În fiecare vineri, erau ajutorul lor, cei mai bogați dădeau 

la cei săraci. 

Q: Și ați recunoscut dintre ei acolo în râpă, când i-au împușcat ? 

A: He-he, păi dar cum? Doar eu i-am văzut. Care a împușcat, care a trăit din beciul acela. Păi 

erau cam din mahalaua aceasta… Cam din locul acesta erau ei. Chiar vreo câteva, câteva, 

câteva personae erau, care… Dar pe urmă i-au îngrămădit pe mai mulți dintre aceștia și i-au 

dus acolo… Da… Și i-au dus acolo. Numai, eu… Nu știu, nu pot să vă spun asta, eu… Nu pot 

să spun cum se zice…Nu pot să spun că… Cum s-a întâmplat că în două părți i-au dus. O parte 

acolo au dus-o și o parte aici a dus-o. Dar nu pot să spun câți și… Parcă într-o zi s-a făcut asta, 

așa îmi pare mie, nu știu… Așa îmi pare mie, că într-o zi s-a făcut. 

Q: Și omul acela, care spuneați că îi mai lovea pe cei care nu muriseră, ca să îi omoare de tot, 

vă amintiți ce s-a întâmplat cu el ? Vă amintiți cum îl chema ? 

A: Da, el s-a spânzurat. 

Q: Vă amintiți cum îl chema? 

A: Da! 

Q: Cum îl chema? 

A: Perivolsnic Chiril 
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Q: Era din sat, de aici? 

A: Da! 

Q: Și după aceea s-a spânzurat? 

A: După aceasta, el, când au venit rușii… I-au dat douăzeci și cinci de ani. Și el o șăzut douăzeci 

și cinci de ani și a venit pe urmă. A venit pe urmă și s-a însurat cu una așa, tinerică și găsit la 

lo nu știu câți ani au trăit nu știu, ce nu s-au făcut, ce au găsit și el s-a spânzurat… Nu știu ce 

sunt așa, că ma strânge inima, că eu sunt vinovăt de ceva și ma agit  

Q: Vă amintiți și de lagăr, de lagărul care a fost în sat ? 

A: Da, da! 

Q: Ați văzut ? 

A: Dar cum, dacă eram… Nici nu aveam… Cincizeci de metri nu aveam de la lagăr. Noi trei, 

căsuța noastră. Poate avea cincizeci de metri, poate avea. Noi ne uitam din ogradă și vedeam 

lagărul. Aproape era.  

Q: Puteți să ne spuneți ce vă amintiți că se vedea din lagăr ? 

A: Uite doamnă, ce se vedea atunci : se vedea că toată lumea venea și azvârlea câte o bucată 

de pâine, azvârlea câte o pâine, care și cât. Erau dintre ai noștrii, poate, nu știu cum să vă spun, 

că schimbau. Dădeau o pâine și le dădeau lor niște haine, ceva, dar erau niște persoane care așa 

le azvârleau pâine. Și era santinela, că dacă te vedea, apoi pălea și pe evreul acela și pe mine, 

care dădeam eu pâine, că să nu mă lase să le dau pâine lor. Era santinela acolo cum era atunci. 

Nu lăsau. Dar cum se ducea santinela mai la deal ori mai la vale, lumea așa, câte douăzeci-

treizeci se apropie de sârmă și care azvârlea, care schimba, care ceva-ceva făcea… Vă spun… 

Q: Erau români santinelele ? 

A: Da, români. Vă spun drept că optzeci de procente azvârleau așa : mâncare, pâine, ce aveau. 

Era cam toamnă atunci așa, pare mie, cam toamnă, acum ce se vedea, să nu mint, parcă toamnă 

a fost. Da… așa a fost, eu nu știu cum așa au fost și fructe azvârleau. Țin minte, mere 

azvârleau… Și fructe azvârleau. Care ce avea azvârlea în lung. Și lagărul era foarte, foarte mare 

și… Dumneavoastră cred că știți cât de mare a fost, câtă populație… Eu n-am măsurat, nu știu, 

dar foarte mulți erau. Foarte mulți.  

Q: Mureau oamenii în lagăr ? Ați văzut ? 
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A: Mureau… Mureau. Și știți, îi îngropau… Îi îngropau prin grădini… Îi îngropau prin grădini. 

Uite așa, prin grădini îi îngropau. 

Q: Și cine săpa gropile ? 

A: Evreii. Pare mie că …. copilul a murit, acela săpa și groapa… Și mureau tare… Poate sute 

pe zi mureau… Poate sute pe zi mureau… Dar, să nu vă spun, în cimitirul acesta, care este 

acum, nu le… Dacă nu știu, nu le dădeau voie, îmi pare. Ei așa, îngropau pe aici. Cu asta poate 

greșesc, dar parcă nu le dădeau voie, îmi pare,  în cimitir să-i îngroape. Că avem cimitir evreiesc 

aici. Vedeți mata, ce am văzut eu acum și am auzit tot din vorba… E nu știu ce aici, ma strânge 

la inima… Și am văzut…Și…Și…Dreptatea v-am spus…Eu gândesc că pentru mine cândva 

nu o să fie rău că am spus dreptatea…  

Q: Da, cu siguranță… Mulțumim foarte mult ! 

File 2/2 

Q: Despre împușcătura aceea despre care ne-ați povestit la început, voiam să vă mai întreb… 

Atunci când i-ați văzut dumneavoastră, evreii erau îmbrăcați, i-au împușcat îmbrăcați sau i-au 

pus să se dezbrace înainte ? Vă amintiți cumva? 

A: Mie-mi pare ..că nu i-au dezbrăcat. Așa eu răspund la întrebareas aista. 

Q: Și unde i-au îngropat, au săpat… Săpaseră groapă înainte sau au săpat-o după ce i-au 

împușcat ? 

A: Era o groapă acolo, știți, făcută. Luau de acolo lut, nisip… Era o, cum să spun… Carieră 

acolo. Nu tare adâncă, dar poate că au mai săpat că toți au intrat acolo. Dar acolo era o carieră 

de lut.  

Q: Și omul acela care îi lovea să îi omoare, după ce i-au împușcat, după ce au terminat de 

împușcat… 

A: Da. Da 

Q: Cam cât a durat ? 

A: Cam beat el…cm beat era era, pot să spun drept și asta…  

Q: Cam cât a durat ? Cât i-au împușcat… ? Cam cât să fi fost ? 
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A: Nu o să spun așa… Nu pot să spun… pe toți așa a trecut așa vreun ceas. Nu mai mult poate… 

Nu mai mult. Nu, nu. Au tras… Un ceas nu au împușcat. Mai puțin de un ceas au împușcat. Au 

împușcat  și apoi traseră mitralierele și… 

Q: Și spuneați că mai muriseră dintre ei și acolo în beci, când erau… 

A: Da ! 

Q: Cadavrele celor din beci le-au scos… ? 

A: Păi iacă eu acum să vă spun ! Eu tot am greșit fiindcă eu nu am fost pregătit și nu au întrebat 

alții până la mata, că îmi pare mie că din beci i-au dus încolo, în burta aceea, acolo. Din beci… 

Da, din beci i-au dus acolo… 

Q: Deci… Dar dumneavoastră nu le-ați văzut, cadavrele celor care muriseră în beci… ? 

A: Pe oamenii aceia ? I-am văzut când i-au scos.  

Q: Aah ! Le-ați văzut când le-au scos ? 

A: Da ! I-au dus așa, cu rândul, cu puștile, soldații, i-au dus până acolo… Dar cum… Ori i-au 

împușcat ori i-a ucis acolo, asta nu vă pot spune… Nimic de asta… Eu am auzit atunci, după 

asta, că i-au împușcat, dar ori i-au ucis ori i-au împușcat, iacă de asta nu știu… Asta 

este răzmeriță și i-au împușcat  și i-au ucis… Eu așa gândesc… 

Q: Și cei care muriseră în zilele acelea, cât au stat în beci… Cei care muriseră deja acolo în 

beci, ați văzut unde i-au îngropat ? 

A: Păi pe aceștia pe care i-au dus… 

Q: A-ha ! 

A: Da… Pe aceștia pe care i-au dus… Dar pe care au îngropat, pe care i-au omorât aici, iacă 

nu vă spun. Ce s-a făcut cu aceia… Nu mai știu care au rămas… Că mureau ! Mureau în fiecare 

zi. Unul-doi, în beci chiar. Că nu mult i-au ținut. Dar nu știu, unde i-au dus așa morți. Iacă să 

spun drept, nu pot să spun drept asta…  

Q: Mulțumesc frumos ! 

A: Pentru puțin ! 
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