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Numele și prenumele intervievatului: Ivan Scripnic 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Răuţel, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0030.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2006  

 

 Ivan Scripnic s-a născut în anul 1927, în satul Răuţel și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, în timpul războiului. El relatează 

că evrei din mai multe localităţi (50.000 este cifra pe care o spune) au fost adunaţi într-un lagăr 

la Răuţel, în pădure, de către armata germană şi română. El povesteşte că timp de aproximativ 

două săptămâni 100 de evrei din lagăr au fost aduşi zilnic pe imaşul din localitate să-l cureţe de 

spini.  

De asemenea, el spune că a fost o singură dată la lagăr şi a văzut cum evreii înmormântau acolo 

şi pe morţi. Tot despre lagăr spune că localnicul Chiriliuc Mihail Ivanovici lua aur de la evrei 

contra hrană, cu permisiunea jandarmilor. 

 

[1]:00:00:00 - [1]:20:51:55 

 

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

Answer: Scripnic Ivan Vasilievici. Din satul Răuţel. 

Q: În care an mata te-ai născut ? 

A: 1927, pe data de 7 aprilie. 

Q: Când s-a început războiul unde erai ? 

A: Acasă eram, la părinţii mei. 

Q: Îţi aminteşti cum s-a început războiul ? 

A: Da. Pe data de 22 iunie 1941 s-a început războiul, şi în timpul acela veneau avioanele 

nemţeşti pe teritoriul rusesc, încoace venea. De la Prut până la Răuţel două săptămâni a ţinut 

frontul. Şi într-o duminică seară i-am văzut pe români, şi nemţi, şi italieni cum veneau ca o 

ceată, venea din partea asta, de la pădurea asta ce acum este şi acum. 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau nemţi, italieni şi români ? 

A: Eu de acum ştiam, că tata meu doar a fost în războiul acela trecut, din [19]14, şi îi ştia şi pe 

nemţi, şi pe români, şi pe italieni, tot. Şi italienii erau în haine sure, dar nemţii albaştri, dar 

românii chiar în verzi haine. Şi aici sunt români, aici sunt italieni, aici sunt nemţi. Tata meu îi 

ştia că zicea: „italienii au aşa poftă de mâncare broaşte şi mâţe”, dar nemţii dacă vedeau că un 
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porc este hrănit bine şi în glod, spune aşa: „nicht versen”, adică nu-i bun, că-i mânjit. Atât eu 

ştiu. Dar românii: găini, raţe, gâşte, asta era a lor, întâi şi întâi mâncarea lor.  

Q: Dar după cum vorbeau se cunoşteau şi după limbă, auzeaţi că vorbeau .… ? 

A: Da, da. După limba lor. 

Q: Vreau să vă întreb: în Răuţel existau evrei, trăiau evrei ? 

A: Nu. 

Q: Nicio familie ? 

A: Nu. 

Q: În timpul războiului mata ai văzut ceva legat de soarta evreilor, de ce li s-a întâmplat evreilor 

? 

A: Când s-a început războiul în [19]41, în [19]42 au început a aduna pe evrei în pădurea asta, 

cum este o pădure mare. Ea acum poţi să spui că un sfert de pădure de acum e sojită, dar ea era 

până la graniţa sofhozului, cum noi spuneam. 

Q: Dar cine i-au început a aduna ? 

A: Nemţii şi cu românii. 

Q: Mata ai văzut cum îi adunau ? 

A: Eu am văzut cum îi ducea, dar de unde îi aduna eu singur nu ştiu. 

Q: Dar de unde ştii că i-au adunat nemţii şi cu românii ? 

A: Că doar ăştia, jidanii, veneau la prăşit imaşul, adică toloaca cum noi spuneam, şi noi ştim că 

spuneau: „pe noi nemţii şi românii ne-au adunat încoace”. Erau 50.000 de evrei în pădurea asta. 

Q: Povestiţi-mi mai mult cu imaşul, ce s-a întâmplat, ce caz asta ? Mata ai văzut cu ochi proprii 

? 

A: Da.  

Q: Poţi să ne spui mai detaliat ? 

A: Era în sat la noi un primar, era român .… 

Q: Era primar ai spus ? 

A: Da. Şi imaşul era de acum îmbureienit cu schini, fel de fel de schini, şi el a dat ordin la 

jidanii, aceia ce îi păzea pe jidani să vie să cureţe imaşul de schini. Şi apoi aceia le spune la 

jidani care era acolo: „cine venea la lucru mâncare se da în două”. E, mă rog, dacă n-ai ce să o 

săptămână flămând, ieşea lumea şi prăşea. Care cu mâinile, care cu sapele. Pe urmă venea prin 

sat şi sape, chiar jidani singuri cerea de la oameni ca mai repede să cureţe imaşul. O samă 

smulgea, o samă ducea şi altul din urmă da foc, ca să fie imaşul liber. Şi de atunci până în ziua 

de azi imaşul nu se curăţă deloc de schini. Din [19]42 până  .… 

Q: Şi mata ai văzut singur cum ei lucrau… 
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A: Da. 

Q: …. şi cum culegeau ? 

A: Asta am văzut eu singur, că tata meu trăia chiar cum eu acum trăiesc, de margine, şi ei pe 

deluţ şi până la râpă, asta tăia schini, una, alta. Dar eu mă uitam ce fac ei, atunci aveam, pot să 

spun, 16 ani, de acum înţelegeam şi eu ceva, ce e bine şi ce e rău.  

Q: De unde îi aduceau pe dânşii la lucru ? 

A: Din lagăr. Dar îi aduceau de pe la Edineţ, de pe la, cum asta, tot din părţile astea. Din alte 

părţi îi aducea şi îi trântea în lagăr aici.  

Q: Şi când îi aduceau la lucru îi aduceau sub pază sau veneau singuri ? 

A: Da. Cu pază. Fără pază nu trimiteau ei nimic. 

Q: Şi cam câţi oameni îi aduceau la lucru ? 

A: Peste sută. 

Q: Un grup de 100 de oameni cam undeva lucrau, da ? 

A: Da. 

Q: Dar paznici erau cu dânşii, câţi soldaţi îi păzeau ? 

A: Aşa ca să nu spun minciuni, undeva vreo 10.  

Q: Şi aduceau numai bărbaţi sau şi femei ? 

A: Şi femei, şi fete, şi tot cine .… 

Q: Erau şi copii printre ei ? 

A: Copii de acum nu erau, dar de acum din ăştia, maturi, oameni, ăştia doar. Copiii nu mai 

mergeau la cules schini. 

Q: Şi cam câte zile au lucrat ei la cules schini ? 

A: Pot să spun aşa că undeva, chiar precis, precis nu pot să spun, dar undeva la două săptămâni, 

care ar însemna 15 zile. 

Q: Şi îţi aminteşti mata cum arătau oamenii aceia care lucrau ? 

A: Ca să spun aşa: dacă el e flămând cum ar să fie, umflat ori istaşcionîi, cum zice rusul ? 

Q: Slăbit, da ? 

A: Slăbit. El de abia mergea pe picioare, dar el mergea ca să aibă o bucăţică de pâine să poată 

trăi. 

Q: Şi pe dânşii dacă îi aduceau aici la lucru, îi hrăneau ? 

A: Acolo în lagăre îi da lor ce îi da, dar de acum nu chiar aşa, că dacă el şade degeaba şi altul a 

lucra şi el a mânca. 

Q: Dar când îi aduceau aici la lucru, ai văzut vreodată să îi hrănească aici pe imaş ? 
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A: Nu. Toată ziua la schini şi pe urmă pe seară, cam pe timpul acesta sau oleacă mai târziu îl 

ducea în lagăr. De dimineaţă până seara. 

Q: Dar dimineaţa cam pe la ce oră îi aducea ? 

A: Aşa cam pe la 10-11. 

Q: Şi până seara, da ? 

A: Da. 

Q: Dar cum se purtau cu dânşii paza ? 

A: Ei, care, poate se purtau dreapta sau stânga poate îl ghinoseau. 

Q: În sensul că îl băteau ? 

A: Dar cum. 

Q: Şi cu ce îl băteau ? 

A: Cu ce aveau în mână. 

Q: Şi ca de obicei ce aveau în mână ? 

A: Arma era şi o seamă avea şi câte un ciomag în mână: „să-i bastonăm noi pe jidani, cât voi 

aţi amăgit lumea.” 

Q: Aşa spuneau ei ? 

A: Da. 

Q: Dar le dădeau voie să se ducă prin sat pe la oameni ? 

A: Nu chiar. 

Q: Nu chiar înseamnă că oleacă le dădea sau cum ? Ce înseamnă nu chiar ? 

A: Asta cum le dădea, se ruga că apă vreau, şi apoi dacă era o fântână mai la margine, apoi 

spunea: „daţi-mi voie să mergem să luăm apă şi să beie şi ceilalţi”. Şi dacă 2, 3 mergea şi lua 

apă într-o găleată ori în ce şi ducea şi la ceilalţi. Nu zicea la toţi: „haideţi mergeţi să bea apă”. 

Nu, asta nu a fost nicicând. 

Q: Dar nu le dădea voie să se ducă pe la săteni pe acasă ? 

A: Nu. Poate aşa întâmplător dacă era vreun cunoscut, şi acela la margine, dar nu în sat, să se 

ducă el pe la jumătate de sat la cunoscut. Nu, asta nu a fost nicicând. 

Q: Dar veneau săteni acolo să se uite sau să vorbească cu ei ? 

A: Chiar dacă el şi venea săteanul, acolo paza aceea doar nu le da voie să grăiască cu evreii. 

Q: Dar le dădea voie la săteni să aducă, de exemplu, ceva de mâncare ? 

A: Dacă aducea, apoi le mai arunca peste gard, că gardul era de sârmă împrejur. 

Q: Asta mata de acum vorbeşti despre altceva, vorbeşti despre lagăr. 

A: Da. 

Q: Dar eu întreb despre imaş. 
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A: Despre imaş nu. 

Q: Dar despre lagăr, mata ai fost acolo şi ai văzut lagărul ? 

A: O singură dată am fost. 

Q: Când, când era la început sau mai pe la urmă ? 

A: Cam pe la jumătate de şedere a lor, cât au stat ei acolo. 

Q: Dar cam cât au stat de tot ? 

A: Din mai până în iulie, august aşa, ca pe aici. 

Q: Şi spui că ai fost o singură dată, da ? 

A: Da. 

Q: Dar cu ce ocazie ai fost acolo ? 

A: M-am dus cu aista, cu Scora, ei avea pământ aici în dreptul pădurii şi m-am dus cu dânsul, 

să vedem ce fac acolo jidanii. Şi noi din păpuşoi ne-am uitat. 

Q: De cât de departe ? 

A: Ei, ca să nu spun minciuni, la vreo 20 de metri, din păpuşoi. Că aşa doar nu da voie să te 

duci acolo, să caşti gura, că jidanii să-i vezi.  

Q: Şi spuneţi că aţi fost la vreo 20 de metri de lagăr de acolo, şi ce aţi văzut ? Spuneţi-ne cum 

arăta lagărul, cum arăta ? 

A: Vă spun încă odată că lagăr era împrejurat cu sârmă, sârmă ghimpoasă, nu de asta. Şi jidanii 

umbla care şi încotro, dacă era 50.000 de suflete acolo, apoi doar acolo ca viermii şedea. 

Q: Dar de unde ştiţi că erau 50.000 ? 

A: Doar singur şeful de post a spus că acolo zice, „îs 50.000”.  

Q: Cui a spus şeful de post ? 

A: La adunare. Era adunare pe atunci. 

Q: Adunare unde ? 

A: La primărie. 

Q: Şi mata ai fost la adunarea aceea ? 

A: Tata meu mi-a spus, nu că eu din capul meu. 

Q: Aşa, ai aflat de la tatăl matale ? 

A: Da. 

Q: Aşa. Şi ce ai mai văzut în lagăr acolo ? 

A: Am văzut cum îi ducea pe jidani morţi. Ei singuri săpa gropi şi era încă gropi din astea în 

care grăniceri sta în timp de vară în lagăr, şi apoi în gropile acelea îi punea. Câte 10, câte 20 de 

persoane punea.  

Q: Dar mata ai văzut de mai multe ori cum duceau morţi sau ? 
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A: O singură dată am spus şi acum spun, o singură dată am fost. 

Q: Şi cam câţi morţi ai văzut ? 

A: Vreo 10, 20 de persoane am văzut cum îi ducea. Dar restul nu pot să mai spun nimic, că ce 

să mai spun, că aşa ori aşa. 

Q: Dar cu ce îi duceau, cum îi duceau ? 

A: Cu mâinile. 

Q: I-au luat aşa pe mâini şi îi duceau ? 

A: Da. Făceau aşa ca un fel de năsulcă şi îl punea şi îl ducea. 

Q: Dar din ce făcea ? 

A: Din beţe. 

Q: Din beţe ? 

A: Da. 

Q: Ce erau morţi, erau bărbaţi sau femei ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei, tot. 

Q: Erau şi copii printre ei ? 

A: Da’ cum. 

Q: Ţii minte mata câţi copii, câţi maturi ? 

A: Uite, asta nu ţi-oi spune, că nu, la ce să spun că asta aşa sau aşa, asta nu. 

Q: Dar unde, erau aproape de locul unde stăteai mata şi te uitai ? 

A: De pildă, spune aşa: lagărul este peste tot, partea asta unde stă apărătura era liberă şi de acum 

ei îi punea acolo, dar restul şedea în baracă unde şedea jidanii, dar baracurile era încă făcute de 

grăniceri ruseşti. 

Q: Mata era aproape de care parte: de barăcile unde stăteau toţi evreii ? 

A: Da. 

Q: Şi cam câte barăci erau de tot ? 

A: Erau cam vreo 4 ori 5 baracuri, atât. Dar restul, dacă ploua, de acum şedea în ploaie. 

Q: Şi ai văzut morţii acolo lângă barăcile astea sau unde le-ai văzut ? 

A: Nu, îi scotea din baracuri şi îi ducea pe deal, dar aşa ca s mă uit eu la dânşii cum şi ce, de 

asta nu pot să spun eu nimic. 

Q: Dar când erai acolo era pază primprejur la lagăr ? 

A: Dar cum. 

Q: Şi cine erau paznicii ? 

A: Români.  

Q: Erau şi nemţi printre ei sau nu ? 
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A: Nu, nemţi nu erau, nemţii i-au lăsat stăpâni pe români: „voi păziţi-i, voi ceea ce vreţi făceţi 

cu dânşii”. 

Q: Şi mulţi paznici erau ? 

A: Ca să nu spun aşa minciuni, erau vreo 20 de români împrejurul lagărului, era. 

Q: Îi dădeau voie la oamenii de pe loc să vină, să se apropie ? 

A: Nu. Pe o samă, pe un om îl lăsa să intre cu căruţa în lagăr, şi el aducea cartofi, una, alta, aşa, 

şi apoi arunca la jidani: „na, asta ţi-e de mâncare”. 

Q: Dar de ce arunca ? 

A: Că el avea ciudă pe jidani. Şi zice: „care are aur, veniţi la mine”. Dacă venea jidanul şi avea 

acolo inele sau ce mai avea, apoi îi da, şi el lua cartoful şi îi da în cap: „na”, zice, „îi mânca”.  

Q: Dar de unde ştii mata despre asta ? 

A: El se lăuda singur stăpânul acela. 

Q: Cui se lăuda ? 

A: La oameni. 

Q: L-ai auzit şi mata ? 

A: Eu nu am auzit, dar de acum tata meu povestea că el se lăuda la oameni, zicea: „eu mă duc 

acolo, am cunoscuţi şi postul e la mine”, că jandarmi şedea mai mult la dânsul şi el de acum se 

lăuda. 

Q: Dar ştiţi cum era numele de familie, prenumele la omul acela ? 

A: Chiriliuc Mihail Ivanovici. 

Q: Mai trăieşte omul acela ? 

A: Nu. S-a dus şi el pe lumea cealaltă. S-a luat cu tot cu aur.  

Q: Dar cum arătau oamenii, evreii din lagăr, cum erau ei, în ce stare ? 

A: În stare slabă, o samă puteai să-i duci de subţiori, că nu era doar graşi. Că omul dacă e 

flămând el slăbeşte. 

Q: Şi auzeai mata vorbind ceva, spunând ceva, se auzea ceva vreun sunet înăuntru ? 

A: Nu, asta eu nu am auzit. 

Q: Nu spuneau nimic ?   Nu vorbeau între dânşii ? 

A: Ei, între dânşii ei grăia, dar ce puteam să înţeleg eu între dânşii, că doar ei pe limba lor grăia, 

nu pe a noastră.  

Q: Şi, dar se auzea ceva de acolo de unde erai, ceva sunete se auzeau ? 

A: Nu. 

Q: Nu auzeai ? 

A: Nu. 
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Q: Ai văzut cumva cum au strâns lagărul, cum i-au dus ? 

A: Asta nu, asta eu nu am văzut. 

Q: Dar ştii când i-au dus, ai auzit de la oameni ? 

A: Aşa am auzit că noaptea i-au pornit înspre Bălţi. Dar în care parte i-au dus nu pot să spun, 

nu ştiu.  

Q: Vreodată după ce pe dânşii i-au dus din lagăr ai fost la locul acela unde a fost lagărul ? 

A: Tata meu mă coşerea încă mă duceam acolo în locul acela. Tata meu nu ne da voie. 

Q: Dar de ce ? 

A: Spunea: „tu nu trebuie să vezi aceea ce a fost acolo”. Că tata meu era om disciplinat, şi el 

zice: „acolo tu n-ai ce căuta şi n-ai ce te uita”. Acolo doar era mârşărie, fel de fel de nebunii, şi 

deci: „tu n-ai ce căuta acolo”. Şi aşa că eu nu pot să spun nimic. 

Q: Când aţi fost ? Nu aţi fost niciodată. Ori ştiţi, aţi mai văzut şi alte cazuri de evrei, eu ştiu, 

când sau au murit sau i-au omorât, aţi mai văzut şi alte cazuri ? 

A: Nu, asta nu.    
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