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Numele și prenumele intervievatului: Vera Cecalina 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Stocnaia, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0022.01.01 

Data interviului: 22 septembrie 2006  

 

 Vera Cecalina s-a născut în anul 1924, în satul Stocnaia și a fost intervievată cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor la care a fort martoră sau despre care a auzit, la începutul celui 

de-al Doilea Război Mondial. Ea relatează despre un convoi de evrei care a trecut prin satul 

său, convoi după care a mers până la Nistru, unde a văzut cum evreii sunt duşi pe malul celălalt, 

de către soldaţi români şi nemţi, dar întorşi de acolo, împinşi în apă sau împuşcaţi. Ea mai 

povesteşte că acolo a văzut şi căruţe cu ţigani despre care spune că nu erau escortaţi de soldaţi.  

Vera Cecalina spune că evreii din Rezina, localitate învecinată, au plecat înainte de începerea 

războiului, iar localnicii din Stocnaia luau lucruri din casele acestora. Ea spune că a mai văzut 

un convoi, după cel de la Nistru, dar despre care spune că era dus spre Rusia.   

 

[1]:00:00:00 - [1]:20:57:45 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, numele dumneavoastră de familie şi prenumele. 

Answer: Cecalina Vera Mihailovna. 

Q: Când v-aţi născut ? 

A: 23 decembrie, anul [19]24. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Stocnaia. 

Q: Satul Stocnaia ? 

A: Satul Stocnaia 

Q: Când s-a început războiul unde vă aflaţi dumneavoastră ? 

A: Acasă. Nu, la deal eram. Prăşeam. 

Q: Şi cum aţi ştiut că s-a început războiul ? 

A: Auzisem, veneau, alergau, lumea fugea de la deal, şi am fugit în sat acasă. 

Q: În satul dumneavoastră erau evrei ? 

A: Nu. Unul a fost numai, în capătul satului, tocmai acolo, o familie. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu dânsul ? 

A: A dispărut. Când s-a început războiul, a dispărut.  
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Q: Aşa. Chiar din primele zile a dispărut, da ? 

A: Da, da.  

Q: Vă aduceţi aminte cum se numea, care era numele de familie a lor ? 

A: Nuhum îl chema, dar familia nu ştiu, nu ţin minte. 

Q: Cum îl chema ? 

A: Nuhum. 

Q: Nuhum. În timpul războiului aţi văzut ceva legat de evrei, aţi observat vreun caz ? 

A: Am văzut cum îi duceau, cum îi treceau peste pod, peste Nistru, şi îi dădeau în apă, îi 

împuşcau, îi ucideau, şi ei ţipau, şi apoi au venit avioanele nemţeşti şi au bombardat acolo la 

pod. 

Q: Când aţi văzut, aţi văzut că îi duceau pe evrei pe drum ? 

A: Da, pe drum. 

Q: Înspre unde ? 

A: Înspre Nistru. 

Q: Înspre Nistru ? 

A: Da. 

Q: Dar cine îi duceau ? 

A: Soldaţii. 

Q: Ştiţi de care soldaţi erau ? 

A: Erau şi români, erau şi nemţi, pe vorbă îi cunoşteam aşa că-s nemţi, dar aşa nu ştiam. 

Q: Aşa. După cum vorbeau, că vorbeau nemţeşte şi vorbeau româneşte ? 

A: Da, da.  

Q: Dar evreii de unde ştiaţi că erau evrei ? 

A: D’apoi ei toţi ţipau, grăiau pe jidoveşte, pe limba lor. 

Q: Şi dumneavoastră puteaţi deosebi limba a lor ? 

A: Da.  

Q: Ştiaţi ? 

A: Înţelegeam, că dacă eram aici prin aproape, că tocmai aici e, peste un kilometru, suntem 

legaţi cu Rezina. 

Q: Era multă lume în coloana pe care îi duceau ? 

A: Mulţi, mulţi, coloană mare. 

Q: Cam câtă lume, aproximativ ? 

A: Ei, de unde să ştiu eu cât trebuie să fi fost ?   Sute erau, mare coloană. 

Q: Coloana era păzită sau nu ? 
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A: Poftim ? 

Q: Coloana era păzită, o păzea cineva ? 

A: Da, păi soldaţii. 

Q: Erau mulţi soldaţi ? 

A: Mulţi, erau vreo zece soldaţi, şi înainte, şi la mijloc, şi mai încolo, şi mai încoace, şi pe o 

parte, şi pe alta. Şi îi mânau aşa ca pe oi, îi băteau, făceau râs din ei. 

Q: Dar pentru ce îi băteau ? 

A: Că să meargă, dar ei de acum chicau din picioare, ei nu puteau, nu deprinşi aşa ca ţăranii, 

noi muncitori, ei hodiniţi, şezuţi, mâncaţi, şi chicau din picioare ca copacul. 

Q: În coloană erau, cine erau: bărbaţi, femei ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei, şi copii erau. 

Q: Dar i-aţi cunoscut, erau de undeva din apropiere sau erau din alte părţi ? 

A: Nu, nu, erau de prin alte părţi, îi aduceau mai de departe, de la Bălţi, cine ştie de unde. 

Q: Nu ştiţi de unde îi aduceau ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Şi nu aţi cunoscut pe nimeni ? 

A: Nu. 

Q: Aveau ceva lucruri cu dânşii ? 

A: Aveau. Avea care câte o tolbuşoară, care nu avea nimic, care .… 

Q: Dumneavoastră cât de departe eraţi de convoi, de la ce distanţă aţi văzut ? 

A: Ei, aşa, poate vreo 20 de metri. Nu ne apropiam acolo. 

Q: De la vreo 20 de metri de drum ? 

A: Da. 

Q: Unde stăteaţi ? 

A: Aşa pe margine la o grădină, ori aşa pe pământ. 

Q: Eraţi în grădină la dumneavoastră atunci când ? 

A: Nu la noi, că noi mai la mijlocul satului trăim, dar asta a fost pe malul Nistrului. 

Q: Şi aţi stat sau aţi mers cu coloana împreună să vedeţi unde îi duc ? 

A: Nu, nu, numai am stat şi am prăjit cum îi duceau. Pe urmă au venit nişte avioane şi au 

bombardat şi noi am fugit toţi de acum, ne-am răsfirat. Dar ei, aşa prin bombe, care au ucis, 

care au rămas, care .… 

Q: Dar aţi spus că aţi văzut cum pe dânşii îi dădeau în Nistru. 

A: Da, da. 

Q: Aţi văzut asta dumneavoastră ? 
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A: Îi mânau, da. 

Q: Aţi văzut cum i-au mânat în apă ? 

A: Îi mâna în apă. 

Q: Dar la ce distanţă eraţi dumneavoastră de Nistru ? 

A: Noi eram poate vreo 10 metri de la Nistru, ori poate 20, îţi spun, dar vedeam şi pe malul 

acela, că ei de pe malul acela îi mânau în Nistru. De aici îi mânau încolo, dar de acolo îi dădeau 

în Nistru.  

Q: Acolo pe malul celălalt tot erau soldaţi ? 

A: Da. Da. 

Q: Şi îi mânau înapoi ? 

A: În Nistru, chiar în apă. 

Q: Şi cu ce îi mânau ? 

A: Cu beţele, îi băteau, Doamne fereşte ce era. Ţipau, plângeau. 

Q: Dar i-au trecut podul pe dânşii ? 

A: Da. I-au trecut Nistrul. 

Q: Pe unde i-au trecut ? 

A: Pe pod, pe jos. Şi pe jos şi veneau ei, nu aveau maşini, ori căruţe, ori ceva. Nimic. Ei nu 

puteau de acum de mers, erau bucuroşi să moară numai. Flămânzi. 

Q: Înseamnă că ei i-au mânat de pe malul acesta pe malul celălalt ? 

A: Da. 

Q: Dar acolo mai erau soldaţi .… 

A: Da. 

Q: …. şi i-au mânat înapoi ? 

A: În Nistru îi dădeau. 

Q: Îi dădeau în Nistru ? 

A: Da. 

Q: Aţi spus că şi împuşcau în ei. 

A: Şi împuşcau, dar cum ? 

Q: Tot soldaţii care erau acolo împuşcau ? 

A: Tot soldaţii, da.  

Q: Dar cu ce împuşcau ? 

A: Cu puştile, cu puştile. Ei în apă, dar nu se înecau, care ştiau cum să înoate ori, şi îi împuşcau 

în ei. 

Q: Cu puşcă simplă din asta ? 
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A: Da, da. Cu automate din astea, cum se spune. 

Q: Cu automate ? Cu puşti automate ? 

A: Da. Da. 

Q: Şi aţi văzut dumneavoastră chiar cum au murit din ei ? 

A: D’apoi cum nu am văzut dacă chicau, dacă de acum l-a împuşcat, a chicat, s-a dus la fund 

până ce a ieşit deasupra, până ce s-a umflat cu apă. 

Q: Mulţi aţi văzut, mulţi au împuşcat ? 

A: Ei, am văzut, dar câţi, cine ştie, acolo puteai să îi numeri, dacă ei era cu troaica, ca oile, 

mulţi. Şi ţipau. 

Q: Şi cu corpurile ce făceau ? Le scoteau la mal ? 

A: Nu, nu le scoteau, nu. Aşa i-a lăsat pe apă. 

Q: Aţi văzut o singură dată când a trecut convoiul acesta ? 

A: Da, că prima dată când am fost eu, atunci am bombardat şi eu m-am speriat şi mai mult nu 

m-am dus. 

Q: Au început a bombarda în momentul în care ei trecuse podul ? 

A: Ei trecuse, da. 

Q: De acum trecuse podul ? 

A: Da. 

Q: Şi atunci au început a bombarda. 

A: Dar erau şi ţigani, şi jidani, dar ţiganii aveau căruţe, şi cu familii, cu. Şi când chicau căruţele, 

când se rupeau, apoi zburau pernele astea, pene, dar ei răcneau şi umblau şi strângeau pene 

înapoi, dacă ei în căruţă trăiau, apoi trebuia să aibă cu ce să se învelească, cu ce să se 

încălzească. Şi se duceau şi ei, nu ştiu unde se duceau, pesemne fugeau, şi ţiganii. 

Q: Ţiganii tot erau în coloana asta ? 

A: Nu, nu, nu, ei de o parte. 

Q: De o parte erau ? 

A: Dacă treceau aceia, apoi ţiganii şedeau de o parte, nu împreună. 

Q: Dar ţiganii tot erau păziţi de soldaţi ? 

A: Nu. 

Q: Sau ei erau singuri ? 

A: Nu, ei erau singuri. 

Q: Singuri erau ? 

A: Da. 

Q: Şi cu căruţele ? 
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A: Cu căruţe, cu cai, copii. 

Q: Multe căruţe aţi văzut ? 

A: Dar mai ţin minte câte erau ? Ori le-am numărat ? Nu mai ţin minte, dar erau, erau tot 

multişori. 

Q: Dar de unde ştiaţi că aceia erau ţigani ? 

A: D’apoi ştiam, ce, nu se vede ?   Şi vorba ţigănească. 

Q: Şi erau de pe loc sau veniţi din alte părţi ? 

A: Acei de pe loc nu i-am văzut ca să treacă, că ei sunt şi acum, dar ăştia se vede că din alte 

părţi veneau. 

Q: Şi au venit în acelaşi timp când şi convoiul aici la Nistru ? 

A: Păi dacă era război, ei fugea de război, şi tot peste război se duceau. Dacă de acolo băteau 

încoace, dar de aici băteau încolo. Ei nici nu ştiau unde să se ducă. 

Q:Soldaţii care i-au adus pe dânşii până la Nistru, pe urmă ce au făcut, s-au întors înapoi sau ? 

A: Nu ştiu, eu până la urmă nu am stat. 

Q: Dar cam cât timp aţi stat aici ? 

A: Ei, am stat, că îţi spun, numai m-am dus şi şedeam şi prăjeam cum trec, cum ţipă, cum 

răcnesc, şi au venit de peste deal nişte avioane, vreo 7 avioane, şi când au început să 

bombardeze, noi am fugit de acum. Toată lumea a fugit care era, că mai era lume acolo, şi am 

fugit. N-am şezut. 

Q: Dar ei ţipau, răcneau, când îi treceau Nistrul sau când ? 

A: Da, da. Când treceau Nistru, dacă şi aşa ei nu puteau şi pe dânşii îi băteau să meargă, dar ei 

nu puteau, chicau, femeile, şi cu părul în ochi, aşa de-a beaua, de acum nu puteau să meargă, 

făceau râs din ei. 

Q: Erau obosiţi ? 

A: Obosiţi, d’apoi cine ştie de unde veneau, şi pe jos. 

Q: Dar mai era lume care privea, de asta de pe loc ? 

A: Mai era lume, d’apoi cum. 

Q: Şi le dădea voie la lumea de pe loc să vorbească cu ei ? 

A: Ei, nu ne duceam, nu, nu, nu ne apropiam. Nu ne da voie, noi şedeam vreo 20 de metri mai 

departe, încolo. 

Q: Şi nici ei, nici evreii nu încercau să vorbească cu lumea de pe loc ? 

A: Ei ne cerea mâncare. 

Q: Cereau mâncare ? 

A: Mâncare. 
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Q: Şi le dădea cineva ? 

A: Ei, care avea le dădea, nu toţi aveam, şi noi eram vai de capul nostru. 

Q: Aţi văzut cum cineva a dat mâncare ? 

A: Nu am văzut, pe urmă auzeam că au dat, câte o pâine le zvârleau, nu se apropiau, le zvârleau. 

Şi aşa eu nu am văzut. 

Q: Dar nu a încercat nimeni dintre dânşii să fugă ? Dintre evrei ? 

A: D’apoi cum să fugă, dacă santinele atâtea erau, pe o parte şi pe alta de convoi. Dacă încerca 

să fugă, îl împuşca. 

Q: Şi nu ştiţi, nu s-a salvat nimeni după, nu aţi auzit, nu aţi văzut dintre dânşii din convoiul 

acela ? 

A: Pe urmă noi dacă am văzut că au început să bombardeze şi pe aici pe Nistru, prin sat, apoi 

noi aveam o vie la deal, şi a fugit, aveam o hramă se cheamă, o căsuţă acolo unde şedeam, şi 

am fugit acolo şi am trăit vreo câteva zile până ce s-a liniştit. 

Q: Dar cine a bombardat ? 

A: Nemţii bombardau şi ruşii, eu ştiu cine bombardau ? Cred că nemţii bombardau, dacă 

bombardau în partea aceea. Dar din acolo încoace cu tunurile băteau tot. 

Q: Deci, şi când au început a bombarda aţi fugit acasă ? 

A: Am fugit acolo la deal. 

Q: Şi mai mult nu v-aţi întors să vedeţi ? 

A: După ce s-a liniştit ne-am întors. Nu, tata venea cu mama acasă şi lua pâine. Mama noaptea 

cocea şi ne aducea mâncare acolo, că era bunica bătrână acolo cu noi, şi ei se repezeau câteodată 

aşa acasă, când se liniştea oleacă. Dar dacă nu se liniştea, ei nu veneau, şedeam şi noi acolo cu 

ce aveam. 

Q: Dar nu aţi fost mai mult pe malul Nistrului ca să vedeţi ce s-a întâmplat acolo ? 

A: Nu am fost până ce nu s-a terminat de acum, s-a liniştit Apoi venea ruşii, dar noi, copiii, ne 

duceam cu cachiloc la dânşii, dar ei ne da suc, borş, mâncare ne da, pâine, copeici ne da, dacă 

eram copii. 

Q: Şi evreii aceia care treceau în coloană, ei, hainele erau ca la toţi de pe loc, nu aveau, aveau 

ceva pe dânşii semne, purtau ceva ? 

A: Nu, în haine erau îmbrăcaţi, care şi cu ce avea. Ei erau îmbrăcaţi, dar de acum la urmă timpul 

au pierdut cred că tot. Ei trăiau bine, toţi aveau dughene din astea, magazine. Aici chiar la noi 

magazin lângă magazin era, toţi erau negustori. 

Q: În Stocnaia ? 

A: Nu în Stocnaia, în Rezina. 
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Q: În Rezina. 

A: Da, noi veneam aici la cumpărat. 

Q: Dar ştiţi ce li s-a întâmplat la cei din Rezina ?  

A: Nu ştiu, că ei au fugit mai înainte, noi când am aflat noi că nu e nimeni de acum, oraşul e 

gol, tot aşa a rămas, lumea s-a dus, înăbuşit, luau, care era în putere. Dar noi dacă eram mici 

copii. 

Q: Lumea asta de pe loc s-a dus şi lua ? 

A: Da, da. Şi veneau şi din sate, dacă au rămas tot ? Care îmbrăcat, care de îmbrăcăminte, care 

de mâncare lua. 

Q: Lumea de prin sate de aici veneau la Rezina ? 

A: De prin apropiere. 

Q: La Rezina veneau ? 

A: Da, da. 

Q: Şi luau de unde ?  

A: Cât au fost ei, în vreo câteva zile nu era nimic. 

Q: Luau din casele evreilor ? 

A: Din casele, da. 

Q: Casele au rămas aşa descuiate sau încuiate ? 

A: Încuiate, dar ce, dacă au rupt uşile, tot, au luat de acum tot. Auzeam ziua că de acum aşa, 

aşa, aşa. 

Q: Dar nu aţi văzut oamenii cum s-au dus şi cum luau, nu aţi văzut ? 

A: De aici de pe loc, apoi vedeam aşa că cară terfe, scaune, aşa care ce puteau duce. 

Q: Vedeaţi cum veneau cu lucrurile ? 

A: Da. Da. Dar aşa nu ştiu, că dacă noi nu ne duceam, ne temeam, copii. 

Q: Altă lume se ducea, da ? De pe aici ? 

A: Care mai în putere, mai mari, mai mintoşi, ştiau cum să se păzească, cum, dar noi şedeam 

acasă. 

Q: Dar spuneţi că acei evrei care au fost în Rezina, spuneţi că mai mulţi s-au dus chiar când s-

a început războiul au cum ? 

A: Da, da. 

Q: Înainte de a veni ? 

A: Înainte, da, înainte. Ei, a rămas aşa câte unul care, ştii, poate gândea că s-a linişti şi pe urmă 

s-au dus şi aceia. 

Q: Nu a rămas nimeni dintre ei ? 
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A: Nu. Şi acum toţi sunt duşi, sunt numai vreo două familii, care mai săracii, nu au cu ce se 

duce. 

Q: Aţi mai văzut vreodată şi alţi evrei sau alte coloane ? 

A: Am văzut de vreo două ori, vreo două coloane am văzut. Dar am văzut-o prima coloană de 

departe, chiar pe deal eram şi ne prăjeam cum se duc. 

Q: Dar unde pe deal eraţi ? 

A: Pe dealul nostru. 

Q: Aici aproape de sat ? 

A: Da, da. Aproape de sat prăşeam, era vara, 24 iunie, îmi pare. 

Q: În iunie aţi spus că era ? 

A: Iunie, îmi pare, în 24. Aşa vara ştiu, că prăşeam. Şi când am auzit şi am văzut că de aici 

soldaţi încolo, de acolo încoace, bătaie, am fugit de la deal acasă toţi. Şi mama, şi tata, toţi.  

Q: Dar îi duceau de unde şi încotro pe coloana aceea ? 

A: Dincoace, din Moldavia, îi ducea încolo, în Rusia îi mâna. 

Q: Dar i-aţi văzut de la depărtare mai mare pe aceia ? 

A: De la depărtare. 

Q: Cam cât distanţă ? 

A: Vă spun, vreo 20 de metri, când am fost atunci prima, o dată, dar restul aşa de departe mă 

uitam, când eram la deal, de pe deal ne uitam. Dar dacă, că era linişte noi ne duceam şi prăşeam, 

că trebuia să avem ce mânca. Dar dacă de acum se începeau a bombarda, a împuşca, de acum 

noi fugeam acasă.  

Q: Dar ăştia care aţi văzut de mai departe, d’apoi de unde ştiaţi că aceia tot evrei erau ? 

A: D’apoi ce ?   Se vedeau, cum. 

Q: Se vedeau după ce ? 

A: Se vedeau, se auzeau ţipând, pe glasuri. 

Q: Dar nu puteau să fie altcineva, care tot i-a luat ? 

A: Nu, nu. Aşa nu am văzut să ieie. Cândva a ridicat la Curgan, apoi atunci nu era război, aşa 

i-a ridicat pe cei bogaţi, dar aşa nu. 

Q: Şi aţi spus că de două ori aţi văzut, da ?    De pe deal amândouă dăţi ? 

A: Nu, de pe deal o dată, şi când am fost acolo la mal, când a bombardat. Atunci a doua oară. 

Q: Aşa. O dată aţi văzut la râu, la Nistru, şi o dată aţi văzut pe deal ? 

A: De pe deal noi ne uitam. 

Q: Şi când aţi văzut de pe deal, tot era mare coloana ? 

A: Tot. 
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Q: Erau mulţi ? 

A: Tot. Da. 

Q: Când aţi văzut mai întâi: de întâi aţi văzut la Nistru sau pe deal i-aţi văzut ? 

A: Nu, întâi la Nistru. 

Q: Întâi la Nistru aţi văzut, şi pe urmă pe deal. 

A: Pe urmă pe deal. 

Q: Cam peste cât timp ? 

A: Cam peste vreo săptămână, aşa ceva. 

Q: Tot timpul războiului cât aţi fost, aţi fost la Stocnaia sau aţi fost şi în alte părţi ? 

A: Am fost, este o şahtă, în capătul satului, în şahtul acela am trăit. Am stat ascunşi cum se 

cheamă, cu părinţii, toţi, tot satul s-a dus. 

Q: Şi mult timp aţi stat acolo ? 

A: Am stat vreo trei săptămâni. 

Q: Şi în alte părţi nu aţi fost, nicăieri ? 

A: Nu am fost. Se ducea lumea, care aveau neamuri, prin sate, mai departe de aici, de Nistru, 

dar noi dacă nu aveam pe nimeni încolo, nu ne-am dus nicăieri. 
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