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Numele și prenumele intervievatului: Alexei Reznic 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Cinişeuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0024.01.01 

Data interviului: 23 septembrie 2006  

 

 Alexei Reznic s-a născut în anul 1932, în satul Cinişeuţi și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al Doilea 

Război Mondial, în anul 1941. El relatează despre strângerea evreilor din localitate, aproximativ 

100 de familii (din care o parte fugise în Rusia), de către jandarmii români şi despre cum au 

fost duşi cu căruţele de către localnici la Rezina, aproape de Nistru. El spune că şi tatăl său a 

fost obligat să ducă evrei cu căruţa. Alexei Revnic povesteşte că a văzut cum evreii care au 

rămas în sat, printre care şi familia Avrum, au fost duşi la jandarmerie şi ucişi. El menţionează 

un localnic, Bargan, care a astupat groapa şi care a fost ulterior condamnat de ruşi.  

De asemenea, el relatează despre faptul că oamenii din sat luau lucrurile evreilor ucişi sau duşi 

din sat. El mai spune că evreii care fugiseră în Rusia s-au întors după război. Alexei Reznic 

spune că a mai văzut la jandarmerie aduşi comunişti şi romi.    

 

[1]:00:00:00 - [1]:22:51:55 

 

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

Answer: Reznic Alexei Timofeevici. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În 1932, 24 decembrie. 

Q: În care localitate ? 

A: În satul Cinişeuţi. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în sat la dumneavoastră existau evrei înainte de război, trăiau ? 

A: Trăiau mulţi, o stradă întreagă. Aveau dughene, aveau magazine, dughene. 

Q: Dar cam câte familii nu ştiţi ? 

A: Nu ştiu, aproape 100. 

Q: Vreo sută de familii, da ? 

A: Da. 

Q: Ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu aceste familii de evrei în timpul războiului ? 
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A: Până la război, o parte au dovedit şi s-au dus, s-au dus cu, dar o parte care nu a dovedit, care 

a rămas, îi arestau românii.  

Q: Cine îi arestau ? 

A: Românii, soldaţi români. 

Q: Dar când au venit soldaţi români la Cinişeuţi ? 

A: În Cinişeuţi au venit în [19]41 cam prin iulie, iulie aşa, iulie. 25, 25, parcă 25 iulie îmi pare 

aşa. 

Q: Au venit mulţi soldaţi atunci ? 

A: Da, cavalerie întreagă, regimente întregi călare, mulţi. Strada noastră era plină cu cai.  

Q: Şi ei au venit şi au stat un timp oarecare sau s-au dus mai departe ? 

A: Au stat vreo 3 zile. 

Q: În Cinişeuţi ? 

A: Da. 

Q: Şi erau numai soldaţi români sau erau şi alţi soldaţi ? 

A: Numai români. Nemţi nu erau. 

Q: Şi aceia soldaţi care au venit atunci şi au stat în Cinişeuţi au strâns evreii ? 

A: Nu. 

Q: Dar cine ? 

A: Au venit alţii care mai pe urmă. Aceia duceau războiul. Ei veneau şi se duceau. Şi apoi 

veneau din urma lor alţii. 

Q: După ce ei au plecat ? 

A: Da. 

Q: Mult timp a trecut până au venit alţii ? 

A: Vreo 2, 3 zile, aşa. 

Q: Aşa, vreo 2, 3 zile, da ? Şi au venit tot cavalerie sau nu ? 

A: De acum erau, nu cavalerie, jandarmi, jandarmerie din asta. 

Q: Aha, jandarmi au venit ? 

A: Da. 

Q: Mulţi jandarmi au venit ? 

A: Postul era acolo, erau, vreo 10 dacă ar fi fost, cu ofiţerul lor. 

Q: Ştiţi unde stăteau ei ? 

A: Jandarmii ? 

Q: Da. 
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A: Postul l-au făcut chiar de la deal de casa noastră. Postul lor. La dascăl, era casa dascălului, 

şi i-au luat casa dascălului. 

Q: Şi cum au venit apoi imediat au început să îi strângă pe evrei ? 

A: Nu chiar imediat, peste o vreme aşa. Dar şi peste câteva zile au început a-i aduna. 

Q: Dar iaca aţi spus că o parte dintre ei de acum se duseseră… 

A: Se dusese cu ruşii. 

Q: Da. Mai mulţi s-au dus sau mai mulţi au rămas ? 

A: Mai mulţi s-au dus. Puţini au rămas. 

Q: Cam câţi au rămas ? 

A: Eu nu ştiu, familii, poate a treia parte familii. 

Q: Poate a treia parte din toate familiile care erau acolo ? 

A: Da, da. 

Q: Şi dumneavoastră aţi văzut cum i-au strâns pe dânşii ? 

A: Eu nu chiar i-am văzut, dar spunea mama că iaca i-a strâns acolo la biserică, lângă biserică 

la noi de vale i-au strâns grămadă. Şi, pe urmă, lua căruţele, îi punea în căruţe şi îi ducea aici la 

Rezina. Şi tatăl meu a dus. Că noi am avut cai şi căruţe, şi au încărcat în căruţă şi i-au dus aici. 

Q: Înseamnă că nu aţi văzut cum i-au strâns, dar v-a spus mama, da ? 

A: Da. 

Q: Dar tata dumneavoastră s-a dus cu căruţa să îi ducă la Rezina ? 

A: Jandarmii l-au obligat, l-au luat şi i-au zis să ia cât poate în căruţă şi să îi aducă aici. 

Q: Şi s-au mai dus şi alţi oameni ? 

A: Mai multe căruţe, nu numai noi. Că mai multe erau. 

Q: Toţi din sat sau din alte sate ? 

A: Din sat. 

Q: Din sat ? 

A: Da. 

Q: Nu ştiţi cam câte căruţe ? 

A: Nu ştiu.  

Q: Dar aţi văzut când tata s-a dus să îi ducă pe dânşii ? 

A: Tata, da, s-a dus, da. 

Q: Şi v-aţi dus şi dumneavoastră cu dânsul sau ? 

A: Nu, nu, el s-a dus, când aşa, dimineaţă, şi seara a venit târziu de aici, de la Rezina, şi mama 

l-a întrebat: „dar ce ai făcut cu oamenii aceia ?”. „I-am descărcat la Rezina acolo, la malul 

Nistrului”. 
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Q: Cam câte căruţe nu ştiţi ? 

A: Nu ştiu. Nici aproximativ nu ştiu. 

Q: Dar cu evreii care aţi spus că mama dumneavoastră a văzut că i-au dus la biserică. Ce s-a 

întâmplat cu dânşii ? 

A: De acolo îi strângea şi îi aducea. 

Q: Ăştia sunt acei care i-au strâns la biserică .… 

A: Da. 

Q: Nu ştiţi cât timp i-au ţinut acolo ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Pe urmă i-au dus pe dânşii ? 

A: Pe urmă i-au dus aici. 

Q: Aţi văzut personal ceva ce s-a întâmplat cu alţi evrei în timpul războiului ?   

A: A rămas numai acesta, Avrum, familia asta de la colţ de lângă biserică. Eu nu ştiu, n-a 

dovedit ori s-a ascuns, de fapt, şi pe dânsul l-a găsit pe urmă peste vreo două zile, în casă, în 

beci, în podvalul lui. Pe dânsul, pe femeia lui, Haica, şi fata. Şi băiatul, Aric îl chema, aveau 

cai. O familie acolo a rămas şi i-au luat.  

Q: Dar cine l-a găsit ? 

A: Jandarmii. 

Q: Ei înseamnă că mai căutau încă şi pe urmă ? 

A: Căutau toată vremea, că încă mai erau ascunşi, care s-au mai ascuns evrei. 

Q: Şi câteva zile înseamnă că a căutat ? 

A: Da, au umblat prin sat şi au căutat şi întrebau de oameni: „nu-s pe la voi ?” Nu i-au ascuns 

moldovenii pe jidani, pe evrei. Le spunea jidani atunci. 

Q: Şi ştiţi cumva ce i-au făcut, ce s-a întâmplat cu familia lui Avrum ? 

A: Pe familia lui Avrum i-a arestat şi încă le-au mai adus din bazar de acolo şi le-au luat… 

Q: Din care bazar ? 

A: Unde e piaţa, de la vale de şcoală, era acolo, la noi se făcea bazar, unde trăiau ei. I-au mai 

găsit şi i-au strâns jandarmii şi i-au dus acolo unde acum e şcoala de muţi, acolo erau boieri, 

trăiau odată. Şi i-au dus în grădina aceea, era o alee aşa de topoli… 

Q: Asta dumneavoastră aţi văzut ? 

A: …. şi după, într-o parte de la alee era groapa, îi ducea acolo şi îi împuşca. 

Q: Aţi văzut dumneavoastră ? 

A: Eu m-am ascuns, că eram paţan atunci, nu m-au văzut pe mine. 

Q: Şi aţi văzut cu ochii dumneavoastră cum i-au împuşcat pe ei acolo ? 
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A: Îi aduceau câte unul până la margine şi soldaţii îi împuşcau din urmă, în ceafă. Şi îi da un 

picior şi chicau în groapă. 

Q: Aţi spus că asta era pe alee undeva unde, în centru ? Unde e aleea asta ? 

A: E aleea unde acum e şcoala de ăştia, de muţi. Trebuie să fie şi acum aleea aceea, e lungă, 

aşa de-a lungul, boieri trăia acolo, boierii şi-au pus copaci topoli. 

Q: Şi aduceau, cam câţi evrei aţi văzut că au adus aşa ? 

A: Vreo 12 erau. 

Q: Vreo 12, da ? Dar unde îi ţineau înainte de a-i aduce ? 

A: Cred că la jandarmerie. 

Q: Aţi văzut cum câte unul îi aducea la groapă ? 

A: Nu, i-au adus pe toţi. 

Q: I-au adus pe toţi odată la groapă ? 

A: Da, dar pe urmă soldatul scotea câte unul din grămadă şi îi aducea câte unul până la marginea 

gropii şi altul împuşca din urmă. 

Q: Dar câţi soldaţi erau de toţi acolo ? 

A: Vreo 4 erau. 

Q: Dar groapa nu ştiţi cine a săpat-o ? 

A: Groapa nu ştiu cine a săpat-o. 

Q: Când v-aţi dus de acum era săpată ? 

A: Săpată, da. Era lungimea ei vreo 5 metri şi adâncă de vreo 2 metri poate era. Cum chica nu 

se mai vedea.  

Q: Şi îi împuşcau pe rând ? 

A: Pe rând, câte unul. 

Q: Şi când i-au împuşcat pe toţi .… 

A: Avrum îi zicea la soldatul acela, la jandarm: „măi, pe mine împuşcă-mă, dar pe fiica las-o”. 

Era, tânără era, 18 ani poate. Plângea, răcnea. „Las-o, ce e vinovată ea ?” Nu a lăsat-o, şi pe 

dânsa a împuşcat-o. 

Q: Dar încă ce mai erau, ce vârstă, ce gen, din grupul acela ? 

A: Ăştia erau mai bătrâni, Avrum şi cu Haica, dar ceilalţi aveau 35 de ani, şi mai tineri, cam 

aşa. 

Q: Copii erau ? 

A: Copii nu erau. 

Q: După ce i-au împuşcat pe dânşii groapa aceea cine a astupat-o ? 
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A: Groapa a astupat-o unul, nu numai unul, cred că şi mai mulţi, doi, dar ştiu că acela Bargan 

unul, moldovean, a astupat şi când au venit ruşii l-au luat şi l-au împuşcat. 

Q: Pe .… 

A: Pe acela, l-au găsit şi l-au arestat şi l-au împuşcat, pe omul acela care a astupat. 

Q: Cum aţi spus încă odată numele lui de familie ? 

A: Bargan îi spunea. 

Q: Bargan ?  

A: Da. 

Q: Şi l-a arestat numai pentru asta, că el a acoperit groapa ? 

A: Ei, eu asta nu mai ştiu, dar ştiu că l-au arestat şi l-au împuşcat. L-au dus aici şi l-au împuşcat. 

Q: După război ? 

A: Încă mergeau războiul. Deodată cum au venit ruşii în [19]44. 

Q: Şi cam cât timp a durat, iată, execuţia aceea ce aţi observat ? 

A: Nici un ceas nu a trecut. 

Q: Din ce fel de armă îi împuşcau pe dânşii ? 

A: De asta, nu automată, din câte un patron. 

Q: Pe evreii pe care i-au adus lângă groapă, ei aveau ceva lucruri cu dânşii ? 

A: Nu, erau numai aşa îmbrăcaţi. 

Q: Şi când îi împuşca, îi împuşcau aşa îmbrăcaţi cum erau sau ? 

A: Care avea haine mai bune, apoi lua. Că un jandarm a luat o juchetcă de la unul şi i-a dus 

mamei mele, cică: „na, juchetca asta plină de, fă-ne o măligă”. Mama zice: „nu ne trebuie mie 

juchetcă, eu şi aşa vă fac măligă”. 

Q: Dar mama dumneavoastră ştia că jacheta era de la evrei ? 

A: Cred că s-o fi priceput, nu ştiu. Şi n-a luat. 

Q: Acolo când eraţi şi aţi spus că v-aţi uitat din tufari mai era şi altcineva ? 

A: Mai erau paţani, băieţei. Noi eram paţani. 

Q: Ştiţi, vă amintiţi nume ? Cine era ? 

A: Nu, nu ştiu. Au şi murit de acum. 

Q: Dar aşa din lume care pe alături au mai văzut şi alţii cum i-au împuşcat ? 

A: Au văzut, d’apoi cum ? Cred că au văzut, şi cum îi duceau, ei plângeau. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu lucrurile lor, la evrei, cu casele lor ? 

A: A, cu casele, multe le-au dat foc. 

Q: Cine le-a dat foc ? 
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A: Nu ştiu cine. Dar chiar îmi pare că ei singuri când fugeau le dau foc la case şi se duceau, ei 

singuri le dau foc şi se duceau. Apteca a fărmat, stricat, luat, norodul a luat toate leacurile. 

Magazinele tot norodul lua ce mai era acolo, ce a rămas. 

Q: Oamenii de pe loc sau de unde ? 

A: Din sat. 

Q: Din sat oamenii erau ? 

A: Da.  

Q: Dar le dădea voie jandarmii să ia de acolo ? 

A: Ei, asta era trecător aşa, nu se prea, puterea încă nu s-a aranjat, nu era primăria încă, 

jandarmeria. Repede s-au făcut, şi apoi nu le da voie. 

Q: Înseamnă că ei au luat înainte de a veni jandarmii ? 

A: Da, da, da. Aşa în perioada asta. Ruşii s-au dus, ăştia încă nu au intrat, soldaţii. Şi ei atunci. 

Q: D’apoi ei, înseamnă că ei luau din casele la aceia care au fugit ? 

A: Care au fugit, da. 

Q: Dar de la ăştialalţi care au rămas ? 

A: Nu, de la ăştia nu lua nimic. 

Q: Dar pe urmă, când ăştia care au rămas au fost duşi, şi duşi sau împuşcaţi, iaca, care şi cum, 

apoi din casele lor au luat ceva sau nu au luat ? 

A: Asta de acum primăria s-a dus şi, ce-a făcut nu ştiu cu obiectele acelea, primarul. 

Q:Aţi auzit de cineva, de evreii din localitate ca să se salveze sau să vină înapoi după război ? 

A: După război ? 

Q: Da. 

A: După război au venit, au venit mulţi. Încă, şi mama îi spunea la una, am uitat cum îi spunea, 

cică: „ia ce ai mai slăbit”. Dar ea: „A, Marie, nu-i nevoie, bine c-a rămas pielea, dar carnea a 

creşte”. Şi noi le dam lapte, aveam vacă, şi veneau şi le dam lapte, mâncare. 

Q: Dar ăştia, care evrei s-au întors ? Dintre care ? 

A: Apoi ăştia care au fugit s-au întors înapoi mulţi. Nu chiar mulţi, că ei au fost în Taşkent, nu 

ştiu unde acolo, şi au venit înapoi şi iar, care nu au ars casele s-au dus în casele lor, de acum 

trăiau, dar pe urmă s-au dus. Au trăit mult încă. 

Q: Înseamnă că de ăştia care au fugit spuneţi, care au fugit până au venit românii ? 

A: Ăştia, băştinaşii. 

Q: Dar ăştia pe care i-au dus, iaca, pe care i-au dus tata dumneavoastră cu căruţa şi alţii, dintre 

aceia ? 

A: Dintre ei nu s-au întors. 
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Q: Nu s-a întors nimeni ? 

A: Nimeni. Numai care ei singuri au fugit, dar ăştia care i-au dus cu căruţele niciunul nu s-a 

întors. 

Q: Dar când îi duceau cu căruţa, nu ştiţi încercau careva dintre dânşii să fugă sau nu ? 

A: Ei, eu nu am mers cu dânşii cu căruţa. 

Q: Şi nici nu v-a povestit ? 

A: Nu. 

Q: Aţi mai văzut ceva sau aţi mai auzit ceva despre evrei, aţi văzut în timpul războiului ? 

A: După aceea erau doi, unul Iancu şi încă unul, care au rămas, bărbaţi tineri, zdraveni, şi se 

ascundeau prin Trifeşti, unde fac var. Şi mult nu au putut să-i prindă. I-au prins peste vreo 

două, trei luni tocmai. Dar ei umblau, hoinăreau, umblau pe la oameni, se ascundeau, şi apoi i-

au prins pe doi. Şi tot i-au arestat, şi ce au făcut ?  I-au împuşcat, cred.  

Q: Dar nu ştiţi, nu i-aţi văzut personal ? 

A: Nu, nu i-am văzut, ştiu că grăia lumea că l-a prins pe Iancu şi l-a împuşcat. 

Q: Dar de la cine aţi auzit ? 

A: Nu ştiu de la cine, grăiau prin casă, pe la deal oamenii. 

Q: Şi ei în timpul acesta se ascunsese aţi spus că pe la alţii, da ? 

A: Da, şi nu chiar în satul nostru, dar în satele, în Trifeşti, în Gordineşti, în Pripiceni, acolo, 

acolo şi i-au prins.  

Q: Mai ştiţi alte cazuri sau aţi văzut altceva la Cinişeuţi ? Tot timpul, tot războiul aţi fost în 

Cinişeuţi ? 

A: În Cinişeuţi, da. Cazuri şi cazuri. Ştiu că postul era de la vale de, de la deal de noi, chiar gard 

în gard şi jandarmii îi aducea, pe doi i-au adus, au zis că ei sunt comunişti. Şi îi băteau, şi baraşul 

cu apă, şi bătea şi apoi înmuia în apă. Mama mi-a astupat ochii, zice: „nu te uita acolo pe 

fereastră, nu te uita”. 

Q: Asta aţi văzut pe fereastră ? 

A: Da. 

Q: Din casă ? 

A: Din casă, că la noi gard în gard era postul. Şi eu pe cuptor, pe fereastră vedeam cum îi bătea. 

Mama: „fugi de acolo, nu te uita ce fac ei”. Ei răcneau când îi bătea. 

Q: Dar i-aţi cunoscut pe oamenii aceia ? 

A: Ce ? 

Q: Pe oamenii aceia i-aţi cunoscut ? 
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A: Dacă nu, ei trăia nu departe de noi, unul, dar unul nu ştiu, mai, dar unul pe aproape de oi 

trăia. 

Q: Ştiţi cumva numele de familie ? 

A: Nu-i ştiu numele de familie, ştiu că acolo trăia, şi a zis că el e bolşevic, comunist, şi l-au 

bătut mult, cu ciocanul în cap l-au ucis. 

Q: Cu ciocanul în cap ? 

A: Da, îl bătea şi, cu ciocanul îi bătea. 

Q: Aţi văzut asta, cum îl pălea cu ciocanul ? 

A: Da. Şi aducea ţigani, la jandarmerie acolo îi strângea pe ţigani şi tot răcnea şi o ţigancă a 

luat copilul ei mititel, l-a pălit pe ofiţerul acela cu copilul ei. 

Q: Aţi văzut asta ? 

A: Da, da. Că îi strângea acolo, dar de ce îi strângea nu ştiu. Iaca, a luat copilul şi l-a pălit pe 

ofiţerul acela cu dânsul, cu copilul. Dar pe urmă unde i-a dus, pe ţigani tot i-au dus nu ştiu unde. 

Q: Dar ţiganii care aţi văzut tot erau din sat de la dumneavoastră ? 

A: Nu. 

Q: Şi erau mulţi ţigani acolo la jandarmerie ? 

A: Atunci când cu ţiganca aceea erau vreo 5, vreo 3 femei şi vreo 2 bărbaţi şi i-a adus acolo în 

jandarmerie. 

Q: Şi tot aţi văzut ? De unde aţi văzut asta ? 

A: Asta am văzut-o de afară, da ce, prin ogradă de la noi. 

Q: Dar când era, în ce an, cam în ce lună, ţineţi minte ? 

A: Tot în [19]41, dar de acum cam în august aşa, nu de îndată după ce a trecut războiul cu 

frontul. 

Q: Şi nu ştiţi ce s-a întâmplat, ştiţi cu dânşii ce au făcut ? 

A: Cu ţiganii nu ştiu ce au făcut, răcnea acolo ţiganca aceea, că îl pălea pe ofiţerul acela, l-a 

pălit cu copilul, un copilaş de, poate să fi avut un an, nu ştiu. 

Q: Dar ceilalţi doi care aţi spus că erau bolşevici erau amândoi din sat de la dumneavoastră ? 

A: Da. 

Q: Îi cunoşteaţi ? 

A: Pe unul îl ştiam, că nu departe de noi. 

Q: Dar nu ştiţi ce lucra ? 

A: Nu, dar ce, ţărani erau, ce. 

Q: A, erau ţărani amândoi ? 

A: Da. 
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Q: Şi nu ştiţi ce s-a întâmplat mai departe cu dânşii ? Nu i-a văzut ? Nu ştiţi ? Sau ştiţi ? 

A: I-au omorât cred că. Nu le-au mai dat drumul. 

Q: I-aţi văzut vreodată după război, pe urmă ? 

A: Nu, nu, mai mult nu i-am văzut după aceea. Nu i-am văzut. 

Q: Şi aţi mai văzut careva alte cazuri ? 

A: E, cazuri aşa, ce ? Aduceau jandarmii acolo oameni de-ai noştri şi băteau, unul Iftim îl 

chema, tot de la deal de noi, îi punea în stroi şi mergea, că să îi ia în armată, nu ştiu. Şi acela 

când s-a izbit de un soldat, l-a pălit şi a fugit din stroi. Şi îi bătea pe oameni, îi punea la lucru, 

îi punea. 

Q: Dar pe evreii aceia care îi adunase acolo la biserică acolo unde aţi spus i-au pus la lucru ? 

A: Nu, nu, nu, nu îi punea la lucru.  
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