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PREFACE 
  
 The following interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's 
collection of oral testimonies. Rights to the interview are held by the United States Holocaust 
Memorial Museum. 
 The reader should bear in mind that this is a verbatim transcript of spoken, rather than 
written prose. This transcript has been neither checked for spelling nor verified for accuracy, and 
therefore, it is possible that there are errors. As a result, nothing should be quoted or used from 
this transcript without first checking it against the taped interview. 
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GHEORGHE ȘEPTELICI 
August 14, 2004 

 

Data nașterii: 06.10.1924 

Locul nașterii: sat Boticeni 

RG-50.572.0016.01.01 

Data interviului: 14.08.2004 

 Interviul de față a fost acordat de către Șeptelici Gheorghe, născut în data de 6 

octombrie 1924, în satul Boticeni. În anul 1941, el devine martor la crimele comise 

împotriva populației evreiești. Bărbatul povestește cum în satul vecin, Mașcăuți, evreii 

care nu apucaseră să fugă și să se ascundă au fost arestați și chinuiți în curtea primăriei 

satului de către jandarmii români. Apoi, cei șase evrei rămași (patru evrei bătrâni și 

două tinere evreice) au fost împușcati fără milă în apropierea unui pod, sub privirile 

curioase, dar îngrozite ale sătenilor, care mai apoi i-au îngropat.  

 

Q: Vă rugăm să ne spuneți numele dumneavoastră. Cum vă numiți ? 

A: Șeptelici Gheorghe Isavici. 

Q: În ce an v-ați născut și unde? 

A: 1924, la 6 octombrie, în satul Boticeni, aici pe loc.  

Q: Și până la război, ați trăit aici în sat? 

A: Aici în sat am trăit și aici trăiesc și astăzi. 

Q: Vă amintiți ce s-a întâmplat cu evreii de aici din zonă, în [19]41, când a început 

războiul ? 
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A: Mi-amintesc acum ceva… Când a fost… Că am văzut cu ochii care… Când îi 

executau pe ei, pe la Mașcăuți. La noi în sat nu au fost, dar la Mașcăuți erau vreo 

câțiva acolo… Aici, nu-i departe, un kilometru, doi kilometri până la Mașcăuți. Și 

acolo am văzut eu, îi executa pe sărmani. Am văzut și cum ? 01 :31 când i-au 

executat. I-au scos pe malul ăla, e un râu pe acolo și i-au executat.  

Q: Dumneavoastră unde erați ? 

A: Eu, de aici din sat, m-am dus la moară, la Mașcăuți. Acolo, era o moară de apă care 

se învârtea cu puterea apei. Și m-am dus să fac pâine? 01 :51 și am auzit de chestii de-

astea și ? la moară și m-am dus la primărie, la Mașcăuți, acolo, unde era primăria 

înainte, în [19]41. Și am văzut cum îi chinuiau, cum îi… Vai de capul lor, săracii ! Și 

pe urmă i-au luat, i-au scos peste râu, cam cum e râul aici la noi, Mașcăuți pe partea 

aceea, dar râul tot… Pe dânșii i-au scos pe ? 02:26 niște lubeniță pe acolo și i-au 

executat pe ??? 02 :33. Erau bătrâni, săracii, nu erau tineri. Niște moșnegi erau. 

Făcături, vai de capul lor. Că e greu cu ? și atunci era. Și acum e greu, dar și atunci 

erau greutăți. Făceau și ei ce mai făceau, cu negustoria lor, cu o dugheniță acolo, una 

cu alta. Mai făceai pentru întreținerea familiei. Dar altceva așa… Altceva nu știu ! 

Numai atâta, asta știu. Că am văzut cu ochii mei, cum i-au dus, cum i-au executat. 

Am privit cum i-au executat acolo…  

Q: Dar ați spus că i-ați văzut la primărie cum îi chinuiau. Cine îi chinuia la primărie ? 

A: De la jandarmii români… Că atunci așa, că erau români în România, dar România 

era supusă tot polonezilor și nemților. Ea nu era sigură, stabilă, că regele Carol a 

demisionat din țară și rămăsese… Era o… Prim-ministrul Antonescu. El rămăsese la 

putere și așa cum îi comunicau și lui, așa făcea și el. Cred ca nu de… din ?04:05 a 
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făcut. Era lege și atunci. Numai că atunci era război, dar lege era. Și tot… Care ceva-

ceva, gata ! Îl chema și… Că nu era altă scăpare. Numai care se mai ferea și se mai 

ducea, se mai ascundea prin ascunzișuri, pe unde mai era…   

Q: Dar vă amintiți câți jandarmi erau acolo la primărie, unde i-ați văzut ? 

A: Era postul de jandarmi de acolo din sat. Erau vreo 10 jandarmi, nu erau… Un 

plutonier, un sublocotenent și cam de-ăștia erau în sat acolo. Care ??? 04:57, care le 

mai aduceau, le mai… Dar ăștia erau pe loc, staționari. Era postul special acolo, în 

Mașcăuți. Și ce îi ordonau, așa făceau. 

Q: Și câți evrei erau acolo ?  

A: Erau vreo 5-6, mai mulți nu erau. Erau vreo două neveste mai tinerele și vreo patru 

moșnegi, așa, mai în stare. Că restul se refugia, se ducea la trecătoare, la vărsare, aici, 

la... Unde-i acum podul care trece peste ?05:48 Acolo se duceau și ??? la săraci și 

acolo i-au ucis. Dar aici, mai păcătoși, nu aveau cu ce să se duca, dacă nu aveau 

transport, nu aveau nimic. Se gândeau ei, săracii, să rămână pe loc, aici, să viețuiască.  

Q: Și acolo la primărie, dumneavoastră ce ați văzut, de fapt ? Ce s-a întâmplat cu ei ? 

A: Am văzut numai cum îi băteau și îi luau pe ?06:17 scurtă, cu jandarmii și au trecut 

peste râu. Altceva nu am văzut nimic… 

Q: Și spuneați ca ați văzut când i-au executat ? 

A: Da, am văzut. Cum i-au pus acolo, cum treceți, dacă ați fost la Mașcăuți, treci 

podul și este o lubeniță acolo, e ? 06:37 și acolo i-au dus și aveau gropi speciale și le-

au făcut și i-au executat acolo și le-au tras pământ peste dânșii… 

Q: Și ce arme aveau soldații, vă amintiți ? 
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A: Carabine. Dacă nu erau carabine, erau ZB-uri din-astea. Puști mari, carabine din-

astea ?07 :06 nu erau pe atunci. ZB-uri erau. Așa le spuneau atunci. Cu, știi… Cu vârf, 

cu acele … 

Q: Și vă amintiți dacă i-au împușcat îmbrăcați ? 

A: Da, îmbrăcați, îmbrăcați ! Cum erau, așa i-au executat. Nu i-au mai dezbrăcat, nu 

le-au mai făcut nimic, așa cum au fost, așa i-au … 

Q: Și cine i-a îngropat ? Cine a tras pământ peste ei ? 

A: Lumea din sat… Lumea din sat, mă rog ?07 :40 să acopere sau ? deasupra 

pământului. Cum era groapa făcută, trebuia astupată. Și le-au astupat gropile cei de 

acolo. Eh ! Au fost greutăți… Vai de capul lor, săracii ! Plângeau și ei, care, cum… Și 

fiecare, când ajunge la ?08:12, te gândești la ce ai să ajungi.  

Q: Mulțumesc frumos! 

A: Poftim! 

End of File One 

Beginning File Two 

Q: Încă două întrebări în legătură cu ce ne spuneați. Vă amintiți câți jandarmi erau 

acolo, când i-au împușcat pe evrei ? Câți jandarmi au tras în ei ? 

A: Da, nu-mi amintesc… Vreo 2-3 s-au dus, care i-au luat pentru executare… Nu s-au 

dus toți, vreo 2-3 erau cu dânșii, care mai vedeau, care puteau, să nu fugă, să nu… 

Altceva nu era. 

Q: Și dumneavoastră la ce distanță erați atunci când i-ați văzut.. ? 

A: Cam la vreo 50 de metri. La așa distanță eram noi. Nu dădeau voie să se apropie, 

că fiecare, știți, cum e legea. Nu-ți dădeau voie să te apropii, decât să-i vezi ??? 09:13 
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peste mal, acolo, l-au lăsat în capul podului, cum era podul, cum era vremea aceea și 

priveam cum i-au executat. Altceva nu a fost, nu pot să ? altceva, numai atât, că i-au 

executat. Noi ne-am împrăștiat, fiecare la… 

Q: Mulțumesc frumos ! Mulțumesc ! 

A: Poftim ! 

End of File Two 

Beginning File Three 

Q: Spuneți-mi, unde era podul ?  

A: Iaca, podul aici ! Unde se văd stâlpii aceștia din lemn, rămași, aici a fost podul. 

Drumul, tot acolo, de la cap, coadă… El venea, pe aici se trecea și se ducea… 

Q: Acolo vă aflați dumneavoastră ?  

A: Noi eram pe malul acesta, nu malul celălalt. Dar pe malul acesta noi eram. Și ei i-

au adus aici, sub mal, unde este ?10 :17 

Q: Aceasta este cariera unde au fost împușcați ?  

A: Da, dar nu era așa, de…  

End of File Three 

Beginning File Four 

Q: E nou… 

A: Aici e nou făcut, de la război încoace. Dar până la război, aici a fost, podul. Era 

destul de ? 10 :37 făcut de lemn și pilonii… Treceam, treceam fiecare cu căruțele, cu 

ce mai aveam, vite… Treceam pe aici, că se cunoaște, că dacă nu aș fi fost, nu s-ar 

cunoaște. Așa… Pe dânșii i-au… Din partea aceea i-au adus aici primăria, unde e 
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biserica, mai încoace, acolo e primăria și de acolo i-au adus ei aici. ?11 :09 Nu era așa 

de înalt, era mai joasă, s-a mai săpat, s-a mai mutat pământul de atunci. 

Q: Și aici i-au împușcat, în locul acesta ? 

A: Da, aici. Aici i-au executat și aici le-au făcut gropi… îngropate. Oamenii din sat au 

ieșit. O parte, au mai trecut și în partea asta, dar o parte din norod și din partea cealaltă 

acolo au privit. Nu era așa de înalt drumul, era drumul jos, dar uite că acum, cu podul 

acesta, s-a înălțat. Dar era drumul jos, cu pământ aproape. Mergea fiecare… Off ! 

Altceva ce pot să vă mai spun… Asta a fost execuția. Numai că ei i-au adus de acolo 

până aici. Norodul mergea în urma lor, ca să vadă fiecare, cum se întâmplă, ce se face 

cu dânșii.  

Q: Mulțumim frumos! Mulțumesc! 

End of File Four 

Beginning File Five 

Q: Spuneți-mi și… Soldații unde stăteau ? Soldații care i-au împușcat?  

A: Stăteau la spatele lor. I-au pus cu fața la groapă. Cum erau gropile, cum era… Cam 

cum se vede malul, e podul,  dar atunci era aici, aproape. Acum s-a săpat, dar era 

aproape, aici. Și i-au pus cu spatele… Cu fața la groapă și soldații din spate i-au… I-

au împușcat. Au picat direct în groapă. Pe malul gropii i-au pus să urce, ca să pice 

direct în groapă.  

Q: Și după aceea i-a acoperit lumea care venise din urmă? 

A: Da, lumea care era din sat… I-au acoperit și ? 13:05 să bată muștele, știți cum e… 

Dacă a picat… Taman în timpul acesta era, când au venit ei… 

Q: Mulțumesc frumos! 
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A: Poftim! 

End of File Five 

Conclusion of Interview 
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