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Numele și prenumele intrvievatului: Pavel Sicora 

Data nașterii: 1926 

Locul nașterii: Răuţel, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0031.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2006  

 

 Pavel Sicora este născută în anul 1926, în satul Răuţel 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. 

El relatează despre două coloane de evrei pe care le-a văzut că au trecut prin localitatea sa. 

Despre una spune că venea dinspre Bălţi şi avea circa 300 de evrei, iar a doua mai mare, de 

vreo 500 de evrei, spune că venea dinspre Cernăuţi. Ambele au fost duse în lagărul de lângă 

pădurea localităţii, mai spune, unde au stat cam 6, 7 luni.  

Pavel Sicora povesteşte că a ajuns cu tatăl său lângă lagăr, când acesta ducea mâncare 

evreilor şi a văzut ce era acolo. De asemenea, de la un funcţionar de la primărie care stătea la 

tatăl său ştie că acolo au fost 20.000-30.000 de evrei. El mai spune că a văzut şi gropi unde 

erau îngropaţi cei care mureau în lagăr.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:33:22:14 

 

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

Answer: Sicora Pavel Isaievici. 

Q: Unde mata te-ai născut   ? 

A: Satul Răuţel. 

Q: În ce an   ? 

A: În [19]26,1926. 

Q: Când s-a început războiul unde mata erai   ? 

A: În sat aici eram, încă mă numeam ca copil, nu ştiam nimic eu. După ce s-au întors ruşii 

înapoi, aşa încă ei la Prut bine nu au ajuns şi au prins a lua norodul la voincomat, de la 

voincomat ne-a luat şi ne-a dus în satul Obreja. 

Q: Cine asta, ruşii v-au luat   ? 

A: Da, da, ruşii. După aceea am stat o lună de zile la Obreja, ne-a luat înapoi să ne mâne la 

Prut, un spion, dar de acum ce fel de spion eram, dacă eram încă verde la cap. Şi a venit un 
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polcovnic şi a întors înapoi tot norodul acela, tot satul Răuţel şi ne-a dus înapoi la voincomat 

la Bălţi. 

Q: Şi pe mata te-a luat la voincomat   ? 

A: Dar cum. Dar ne-a luat de acasă, toţi eram, de la [19]25 până la [19]26 contingentul. A 

ridicat tot, vrei, nu vrei. 

Q: Şi mata care erai de 15 ani, tot   ? 

A: Da, da, da, m-a luat aşa. Ce, numai pe mine  ? Pe toţi ne-a luat care eram din [19]26, pe 

toţi ne-a ridicat. Şi poate şi [19]27 de acum au plecat, că nu era bătrâni tare peste măsură, dar 

din [19]27 erau mai multişori şi care mai răsăriţi, mai mărişori, i-au luat şi pe aceia. După 

aceea, dacă ne-a dus în Bălţi, am stat trei sutce acolo în Bălţi. După trei sutce ne-a luat şi dat 

comandă să mergem la Nistru încolo, la pod la Nistru, pe jos, nu cu căruţa, pe jos. Cât am fost 

noi acolo vreo 20.000 – 30.000 de norod, că nu numai noi eram, era satul Răuţel, Pârliţa, 

Mărăndeni, Popouca, i-au strâns pe toţi grămadă şi .… 

Q: Dar asta mata povesteşti de acum despre anul [19]44, cred că. 

A: Da, da, da. 

Q: Dar noi vrem să aflăm de 1941 când s-a început numai războiul.  

A: Când s-a început numai războiul ne-a luat de acasă şi ne-a dus până la Obreja, de la Obreja 

înainte. 

Q: Noi am vrea să ştim dacă puteţi să ne povestiţi ce s-a întâmplat cu evreii în timpul 

războiului. 

A: Cu evreii ce s-a întâmplat   ? 

Q: Erau, în primul rând, evrei la mata în sat, aici la Răuţel, erau evrei   ? 

A: În Răuţel nu era nimeni, dar când s-a terminat asta tot, socotelile astea, apoi cât i-au mânat 

ei pe ruşi, apoi nemţii au adunat toţi evreii în pădure. I-au adus pe dânşii, o parte dintre ei au 

luat şi au îngrădit pădurea .… 

Q: Ai spus mata că nemţii   ? 

A: Da. Da, da, asta nemţii au făcut. Au îngrădit pădurea tot odată împrejur, doi metri 

înălţime, sârmă lângă sârmă, şi au prins a-i aduna grămadă. Aduceau câte 200, 300, 400, cum 

îi puteau strânge şi îi puneau în pădure acolo. Bieţii oameni au stat, dacă ei atunci i-au mânat 

cât, vreo doi ani şi ceva i-au mânat pe ruşi încolo, ei au stat în pădure.  

Q: Cât, vreo doi ani au stat în pădure   ? 

A: Dar cum   ?  Nu, ei au stat cum s-ar spune fugari, mai cum. Când a venit pricazul să-i 

aducă la pădure, i-a adus în pădure. Ei în pădure au stat cam vreo 6 luni, 6, 7 luni, mai mult, 

nu. În astea 6 luni de zile, iaca cam prin mai i-au adus pe dânşii în pădure.  
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Q: Aşa. 

A: Şi până nu a chicat .… asta în ce lună avem noi   ?  Noiembrie. Noiembrie, decembrie, 

octombrie. Pe la sfârşitul anului i-au ridicat din pădure şi i-au dus în Bălţi, dar din Bălţi unde 

i-au dus .… 

Q: Bun. Vreau să înţeleg mai bine. Pe dânşii mata ai văzut cum îi strângea   ? 

A: Nu când îi aduna, când mergeau ei pe drum, coloana. 

Q: Ai văzut cum îi duceau   ? 

A: Da, da, da, cum îi aduceau. 

Q: La lagăr   ? 

A: Da, la lagăr. 

Q: De câte ori ai văzut cum îi aduceau   ? 

A: Asta de două ori am văzut eu. 

Q: Poţi să îmi povesteşti aparte primul caz şi al doilea caz   ? 

A: Primul caz, cum .… Ei erau oameni sănătoşi, evreii ăştia, mergeau cumsecade.  

Q: Era coloana mare   ? 

A: Cam 300, 400, poate 500, cum îi grămădeau ei. 

Q: Şi cine îi păzea pe dânşii   ? 

A: Românii. 

Q: Românii   ? 

A: Da. Românii, dar pricazul de la Hitler.  

Q: Bun, dar câţi oameni îi păzeau pe dânşii   ? 

A: Ei, erau cam vreo 10 oameni cu automatele, 10 soldaţi. 

Q: Şi de unde veneau şi unde se duceau   ? 

A: Tot din Bălţi veneau, de la Bălţi toţi. Aici în Bălţi cea mai mare parte evrei au fost, în 

Bălţi, cei mai mulţi evrei au fost în Bălţi. 

Q: Ai cunoscut mata pe cineva dintre ei   ? 

A: Dintre ei   ? Ce eram eu atunci, eram copil, eu ştiam ce .… dar aşa ca să cunosc eu, pe 

urmă, după asta au fost vreo doi la noi .… 

Q: Nu, dar atunci, eu vreau să înţeleg de cazul acela când ai văzut coloana. 

A: Nu, nu, ce spun, dacă eram copil. Dar ce, crezi că te lăsa aproape să te uiţi   ? 

Q: Dar pe care drum i-ai văzut, unde erai   ? 

A: Central, şoseaua. 

Q: Aici în Răuţel   ? 

A: Da, da.  
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Q: Au trecut prin Răuţel   ? 

A: Da, da, au trecut. Bălţi .… 

Q: Şi mata ai ieşit în drum   ? 

A: Da, încă cum s-ar spune, la om în grădină. La drum nu te lăsa. 

Q: Şi cât de departe ai văzut, de la ce distanţă   ? 

A: În cumetru acesta, de la om, iaca cum e la mine poarta, eu stam la mine în ogradă, dar pe 

drum mergeau ei.  

Q: Şi ce erau acolo, erau bărbaţi sau erau femei sau   ? 

A: Copii şi bărbaţi şi femei, tot la rând, tot, tot, tot. Copiii până şi de braţe erau, copil mic.  

Q: Dar de unde mata ştiai că ei sunt evrei   ? 

A: Dar de unde, dacă ei vorbeau pe, şi oamenii bătrâni de acum ştiau că vorbeau: „săracii, 

evreii ăştia, îi strâng grămadă, îi bagă în lagăr”. Oamenii bătrâni. Şi eu auzeam de la dânşii că 

vorbeau. Şi de acum când ei au stat în pădure, eu .… 

Q: Vreau să întreb, dar ei aveau ceva cu dânşii când i-ai văzut atunci   ? 

A: Nu, ce puteau să aibă el, acolo, dacă a mai apucat oleacă de mâncare şi haina de pe dânsul, 

şi el. I-au dat voie să ia garderoabe sau ce a avut el   ?  Nu a mai dat voie nimic să ia, i-au scos 

aşa cum ne-au scos când care ne-au ridicat ruşii, când prima dată. Ce, i-au dat voie să ia   ? 

Care ce au apucat, aceea. Aşa şi ei, bieţii. Au ieşit goi şi atât. 

Q: Dar a doua oară când ai văzut, al doilea convoi, când a fost asta   ? 

A: După vreo 2-3 săptămâni, cam 2 săptămâni, precis aşa, cam 2 săptămâni. I-au dus din 

partea asta, de acum dinspre Cernăuţi. 

Q: Dinspre Cernăuţi veneau   ? 

A: Da, drumul acesta care merge la Pârliţa, merge la Coteleu încolo, de acolo au venit ei, din 

partea asta au venit. 

Q: Şi în coloana aceea cam câţi oameni erau   ? 

A: Ei, cam vreo 500-600 de evrei. 

Q: Adică erau mai mulţi   ? 

A: Da, mai mulţi, i-au adunat mai mulţi. Ei, cum, aici la noi în sat nu tare, nu a fost nimeni, 

dar în alte sate, chiar satul Mărăndeni a avut vreo 200 de evrei, în sat chiar trăiau ei, 

îndeobşte trăiau în Mărăndeni. Dar în Răuţel nu am avut noi.  

Q: Dar coloana aceea care ai spus mata că veneau dinspre Cernăuţi, acolo câtă pază era cu 

dânşii   ? 

A: Tot cam vreo 10-20 de, pentru că îi păzeau grozav, îi păzeau, să nu se arunce undeva, ori 

să nu fugă prin păpuşoaie, prin .… 
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Q: Dar ei veneau atunci pe jos sau în căruţe   ? 

A: Pe jos, ce căruţe, pe jos. Vra să zică, el e nistojit şi apoi încă căruţă să îi mai dea   ? Nu îi 

mai da nimic, nicio căruţă, ferita-r Dumnezeu. 

Q: Şi cum arătau oamenii aceia în a doua coloană   ? 

A: Bieţii oameni, ce sunt ei vinovaţi, nu sunt ei. Ţăranii ăştia ai noştri încă lângă evrei au trăit, 

că mergeau, aveau dughene, aveau cum se numeau atunci, luau, cum se spune, pe datorie dau 

ei. Nu erau oameni răi ei. Dar ce i-a părut lui Hitler, ce a făcut el râsul acesta aşa din ei de i-a 

nistojit. Apoi el mii şi mii de norod a nistojit Hitler. 

Q: Şi mata când ai văzut convoiul acesta al doilea unde erai, la ce depărtare de dânşii   ? 

A: Ei, tot aşa vreo 40-30 de metri de la centru, că să stau aproape nu lăsa.  

Q: Dar cum, evreii ăştia cum arătau ei, în ce hal erau   ? 

A: Cum, atunci erau încă sănătoşi, erau sătui, bieţii oameni. Dar pe urmă când au stat ei în 

pădure vreo două, trei săptămâni flămânzi. Au căzut din putere, mai în scurt nu era ceea ce ca 

deodată. 

Q: Şi pe ăştia din al doilea convoi unde îi duceau   ? 

A: Tot aici în pădure. 

Q: Tot în pădure   ? 

A: Tot în pădure, dar pe urmă i-au dus din toate părţile, şi din partea asta de pe la Oneşti, de 

pe unde nu i-au adus pe dânşii… toţi în pădure. Aici au fost vreo 50.000 de evrei de ăştia. 

Q: Dar mata ai fost vreodată acolo în pădure, ai văzut ce-i   ? 

A: Nu da voie, ferita-r Dumnezeu. Aproape ogorul nostru venea cu capătul în pădure.  

Q: Aşa. 

A: Şi noi când toamna, acum când am secerat păpuşoiul sau când cosea tata grâul acela, îi 

vedeam săracii cum ei rodeau copacii, coaja de pe copaci rodeau. 

Q: Mata singur ai văzut cum ei rodeau coaja   ? 

A: Da, da, singur cum ei, ca vai de ei, încă i-am spus lui tata să le zvârle nişte păpuşoi încolo 

şi tata a zis: „ce vrei, să vină să mă ia şi pe mine încolo   ? Vine patrula, mă înşfacă şi ce, îţi 

pare rău după evrei   ?”. Ferita-r Dumnezeu. Apă le aduceau cu, cum era sacaua asta, cu 

butoiul cu apă le aduceau, de la râu, de la pârâuri cum era acolo, nu le mai aduceau apă bună 

la bieţi. Mâncare iar, pâinea era tărâţe şi rumeguş de bestie, aşa auzeam eu, vorbeau oamenii 

care cărau mâncare, că din sat scoteau câte 4, 5 căruţe, mergeau la Bălţi, de acolo aduceau 

pâinea.  

Q: Aduceau mâncare pentru ăştia   ? 
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A: Da, aduceau mâncare. Şi tărâţa îi puneau şi făceau supa aia din tărâţe cum făceau ei, ca vai 

şi vai. Au trăit şi, cum se spuneam noi, mai rău ca în lagărul voienâi. În lagărul voienâi te mai 

hrănea, te mai jeluia, dar aici nu era nicio jalbă cum s-ar spune ca să spună că le e foame sau, 

ferita-r Dumnezeu. Seara se auzea ca şi cum ar umbla un motor şi ar trăncăni, aşa ăştia, ca un 

roi de găini parcă se auzeau: uuuuuu, câte şi mai câte, copiii răcneau, de foame. Bieţii oameni 

care… copiii aceia, pot să spun că aceia care au fost de ţâţă, care de un an, doi, trei, atunci au 

şi rămas, au murit tot, din ei nu au rămas. Spuneau oamenii aceia care aduceau mâncare că 

câte 10, 20 pe zi mureau. 

Q: Dar matale ai vorbit cu oamenii ăştia care duceau mâncare   ? 

A: Odată a dus tata mâncare, că venea pe rând, te mâna şeful de post, zicea azi 5 căruţe, 

mâine alte 5, poimâine alte 5 şi m-am dus şi eu ca să .… 

Q: Ai fost mata cu tata   ? 

A: Da, până la poarta pădurii acolo, mie nu mi-a dat drumul. 

Q: Şi ai rămas acolo la poartă   ? 

A: Da, la drum am rămas. 

Q: Ce se vedea de acolo   ? 

A: Bieţii oameni, când jandarmii azvârleau pâinea, nu le mai dau, azvârleau acolo şi care 

prindea, prindea, care nu, nu, o căruţă aici descărca, una mai la deal, alta încă mai la deal, alta 

încă mai la deal.  

Q: Şi câte căruţe pe zi descărcau   ? 

A: Cinci, cinci, cinci căruţe. D’apoi ei au fost vreo 20.000 acolo, trebuia mâncare, nu foaie 

verde.     

Q: Dar de unde ştiaţi câţi ei sunt acolo   ? 

A: Primăria purta uşot, oricare. 

Q: Aşa. 

A: Dar la tata a stat, cum se numea atunci, un furier, aşa cum acum este presidatele, cum era 

la ruşi secretar, aici se numea furier. A stat, mă tem că vreo două luni de zile şi apoi el spunea. 

Q: Şi câţi a spus că erau acolo   ? 

A: Parcă spunea că tata nu, dar ce eu nu trăgeam tare atenţie, dar de multe ori îl întrebam eu 

pe Petru, pe dânsul, zic: „câţi oameni sunt acolo   ?”, că nu ştiam eu chiar. Zice: „măi, sunt 

frunză şi iarbă, sunt peste 20.000-30.000, eu ştiu câţi sunt acolo”. Că nu a vrut omul să îmi 

spună toate socotelile. Deci pădurea e mare, are unde şedeau ei bieţii. Dar eu spuneam: „dar 

cât timp au să şadă ei   ?” Dar el spunea: „dar de unde să ştim noi   ?” „Cât a vrea Hitler, de 

acum acesta e pricazul de la .…” 
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Q: El aşa spunea   ? 

A: Da, spunea. 

Q: Îţi spunea matale   ? 

A: Da, spunea „cât a vrea Hitler”.   

Q: Dar ai spus că îl chema Petru pe dânsul   ? 

A: Petru, ştiu eu, Petru îi spuneam lui. 

Q: Dar nu ştii numele de familie   ? 

A: Nu ştiu, dar nici nu mă interesam eu .… Petru. Petru, Petru. Şi tare, o jale mare, o mare 

jale a fost pentru dânşii. 

Q: Şi ce ai mai văzut atunci când stăteai lângă poartă   ?  Ai văzut cum arătau oamenii aceia 

din lagăr   ? 

A: Ei, cum, slabi ca vai de dânşii, erau păduchi din ăştia cum se numesc, îi mâncau aproape e 

vii păduchii, aproape de vii. Dacă neschimbaţi, nespălaţi, el nu era spălat luni întregi. Ce, 

acolo le aducea apă să se spele   ? Nu ajungea apă de băut acolo, dar nu ca să se mai spele. 

Vai şi amar, spun, că a tras mare pedeapsă au tras ei.  

Q: Ai văzut vreodată vreun mort pe acolo   ? 

A: Da, când îi ducea la groapă, eu am văzut de pe ogor de acolo. Tot ei îi aduceau, era aşa 

nasâlcă. Îi puneau pe nasâlcă şi îi aduceau şi îi răsturnau acolo în groapă şi .… 

Q: Şi cam câţi ai văzut morţi, câte corpuri ai văzut moarte   ? 

A: În ziua aceea, 10, 20, cât mureau ei acolo îi aduceau.  

Q: Şi ai văzut şi cum îi îngropau   ? 

A: De îngropat la urmă, când s-au dus a venit buldozerul şi a dat ţărână şi gata, nu i-a mai 

îngropat nimeni. 

Q: De unde ştii despre asta   ? 

A: Acolo era săpat un tranşeu, chiar dinainte, au adus buldozerul, au săpat un tranşeu mai 

mare ca cum am intra la asta, adânc de vreo 4 metri, cu excavatorul. 

Q: Dar de unde ştii despre asta   ? 

A: De unde   ? D’apoi se auzeau oamenii, grăiau care zice că: „era săpată o groapă, când or 

muri ei să le dea acolo, să nu le mai lase pe…”. Veneau şi asta, era un fel de pleoancă, ştiu eu 

ce fel de pleoancă puneau ca să nu pută tot. Dar după ce s-au dus ei au adus buldozerul şi au 

astupat tot şi bună ziua, cu aceea s-a terminat. 

Q: Dar atunci când ai văzut cum îi duceau, pe aceia morţi, i-au pus soldaţii să-i ducă sau ei 

singuri au venit   ? 

A: Dar cum   ? Nu, nu, soldaţii erau, era soldat care era, cu asta era funcţia lui. 
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Q: I-a chemat pe alţii sau   ? 

A: Tot pe dânşii, tot evreii, evreii pe evrei îi duceau. Acolo cum e gata, îi anunţau, uite a 

murit acela, acela, acela şi zicea: „mergeţi şi luaţi-l şi puneţi-l pe năsâlcă”. 

Q: Dar de unde îl lua   ? 

A: De acolo din pădure, că aveau colibe făcute. 

Q: Şi mata ai văzut din colibă cum scoteau   ? 

A: Da, da, colibe erau făcute. Nu erau baracuri, nu erau nimic, dar colibe, fiecare cum .… 

Q: Dar de unde colibele acelea s-au luat acolo în pădure   ? 

A: Ei le-au făcut, evreii. Au tăiat crengi de copaci, erau sănătoşi, rodnici, lor li s-a spus: 

„faceţi, că aici nu aveţi de stat o zi două, dar se poate întâmpla şi un an de zile să staţi”. 

Q: Şi multe colibe de acelea erau acolo   ? 

A: Acolo colibe cam vreo sută şi ceva. Dar erau baracuri făcute. Voienâi acolo dacă a stat, 

erau baracuri de vară.  

Q: Şi câte baracuri din astea erau   ? 

A: Trei baracuri, lungi aşa cam de vreo 40-50 de metri, lungimea, acolo erau baracurile 

acelea. Şi ei acolo în baracurile acelea, mare parte, dar restul care nu au încăput colibe şi-au 

făcut. 

Q: Şi încăpeau toţi în colibe şi în baracurile astea, încăpeau   ? 

A: Care încăpeau, care nu încăpeau, dar vara era cald, dormeau şi afară. Ce acum când e cald 

afară, prin mai, trebuie să te bagi în baracă. Dar lui îi era, săracul, a dormi ,... El îi era foame, 

murea de foame. Mai putea dormi el   ? Nu mai putea.  

Q: Dar ei când vă vedeau, că cred că vă vedeau şi ei de departe când eraţi pe deal, strigau, 

încercau   ? 

A: Strigau: „daţi-ne de mâncare, daţi-ne ceva de mâncare”. Cum să dai dacă stă santinela la 

vâşcă sus cu automatul. Dă probă şi dă. 

Q: Era santinelă făcută acolo   ? 

A: Dar cum, era vâşcă, la 20-30 de metri era vâşcă, ce era aşa pe jos. Păzeau santinelele. Era 

vâşcă, nu era. 

Q: Şi nu vă lăsau   ? 

A: Nu ne lăsa nimic, nici vorbă nu a fost de aşa ceva să te mai lase. A fost .… 

Q: Dar oamenii din sat încercau să ducă să vadă   ? 

A: Nu, nu, nu, acolo pe ogor, de la drumul acela, la 50 de metri de la setca care era. Apoi era 

zagretnâi zona, era arat, boronit, tot, aşa că ai făcut un pas .… 

Q: Ei au făcut şi primprejur   ? 
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A: Tot, aşa cum ar fi .… 

Q: La hotar. 

A: Da, pogranişnâi zona. 

Q: Aşa era şi la dânşii arat   ? 

A: Cum ai trecut de pe ogor, gata, aici ai intrat la dânşii. Şeful de post, cheamă-l şi vede noi 

de ce a trecut el. Dar nu mai trecea nimeni, că era, era o frică oricare atunci, nu mai. Dar era 

boronit aşa parcă, o pasăre dacă se punea, se cunoştea că s-a pus.  

Q: Şi ştii când i-au dus, ai văzut când i-au dus din lagăr sau nu   ? 

A: Nu, nu, gata, eu de acum eram dus. Când i-au dus .… Unde i-au dus   ? Auzeam că i-au 

dus la Bălţi, dar de la Bălţi ce s-a făcut cu dânşii nu ştiu. 

Q: Dar ai auzit ceva împuşcături cât ai stat acolo sau când ai fost prin apropiere, ai auzit 

vreodată împuşcături   ? 

A: Nu, nu. Nu se împuşca nimic, nu se auzea nimic. Răcnet, erau de prăpădenie, dar ca să 

împuşte în ei, apoi nu. 

Q: Dar aşa cum se purtau cu dânşii   ? 

A: Cine   ? 

Q: Cei care păzeau, soldaţii care păzeau. 

A: Ei, cum s-ar spune, erau de toţi, ce, el era pus ca să îi dea drumul .… Era acolo unul, cum 

s-ar spune la noi şeful de post, şi spune că uite vrea un evreu de acesta, el era glavnâi doctor, 

avea bolniţa lui, şi vrea să iasă la libertare aici prin Răuţel şi s-a adresat la şeful de post. Şeful 

de post i-a spus, zice, la acesta care conducea cu lagărul: „ce vrei, Hitler să mă împuşte şi pe 

mine şi pe tine, pentru ce, îţi pare rău după evrei   ?”. Şi nu i-a dat drumul. 

Q: Dar de unde ştii despre istoria asta   ? 

A: Eu asta istorie, când am venit de acum din armată povesteau ăştia bătrânii: „ia uite ce s-a 

întâmplat atunci, se ruga glavnâi doctor, care tot Răuţelul umbla acolo la bolniţă şi nu au vrut 

să-i dea drumul”. El din glavnâi doctor, am auzit că aşa spuneau bătrânii, a stat, cosea 

cojoace, căciuli, din glavnâi doctor. El bolniţa lui a fost. Şi iaca aşa povesteau nişte bătrâni 

când am venit eu din armată, zice, iaca, s-a adresat el către şeful de post, doar atunci şeful de 

post era el pe asta tot socotelile astea mai mari. Dar şeful de post i-a spus: „ce vrei, să mă 

împuşte şi pe mine pentru evrei   ?” Zice: „îţi pare rău după evrei   ?”. Şi nu i-a dat drumul.  

Q: Dar după ce i-au dus pe dânşii din lagăr de acolo, mata ai văzut locul, ai fost vreodată la 

locul acela   ? 

A: Eu nu am fost, dar a fost, un frate al meu a fost, a intrat acolo în colibele acelea şi când a 

ieşit de acolo dacă nu avea peste 2.000 de păduchi pe dânsul. Peste vreo 2.000 de păduchi. A 
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venit acasă, noi păşteam vacile la deal acolo, el mai mare era fratele ca mine. „Băi, mă duc, 

poate oi găsi ceva de la evrei”. S-a dus şi a început a umbla prin bordeiele acelea, vine şi zice: 

„băi, aşa mă mănâncă, mă scarpin”. Zic: „băi, du-te acasă şi spune lui mama repede, să te 

opărească cu tot cu piele”. A venit el acasă, tata zice: „măi, futu-l în dihania mamii măsii, ce a 

căutat el acolo, ce mi-a adus el mie păducheraia asta acasă”. Da, foiau, ştii frunza de copac, 

spunea fratele că se ridica în sus de păduchi, de jos, aşa păduchi. Spun, când a intrat acolo, ce 

s-a mai răscolit el în vreo 10 minute, s-a umplut de păduchi, că nu putea veni până la deal 

acolo la mine. Când a venit zice: „măi caută, că uite ce mă mănâncă în spinare”. Am ridicat 

cămaşa, „măi du-te acasă, că eu mă tem de dânşii, du-te acasă să te opărească mama cu tot cu 

piele, cu cămaşă, cu totul”. Pe dânşii păduchii i-au mâncat de vii. 

Q: Dar mata nu ai fost acolo niciodată   ? 

A: Nu am fost. Mai în scurt, vedeţi cum a spus tata, ferita-r Dumnezeu, care merge acolo, 

acolo să şadă în pădure, acolo cu jidanii, acolo lasă să şadă. Dar nu mergea nimeni, că se 

umplea de păduchi. Acolo a fost, vreo 2 ani de zile a fost închis acolo, nu a dat drumul la 

nimeni. 

Q: Cine nu da drumul   ? 

A: Ca să intre în pădure aceea. 

Q: Dar cine nu da drumul   ? 

A: Aşa era, şeful de post a spus, că „ce intraţi acolo, că acolo e o murdărie, o boală puteţi să 

căpătaţi de acolo”, că nu mergea nimeni, cui îi trebuia să intre, să vie acasă să nu ştie ce să 

facă de păducheraia aceea. Nu vroia nimeni să meargă. 

Q: Dar mata ai început a spune ceva despre Mărăndeni. Ai fost, ai văzut ceva la Mărăndeni   ? 

A: Nu, dar auzeam eu că evreii erau acolo vreo 20 de jidani, trăiau cu ei, aveau casele lor, 

pământul lor, trăiau cu, munceau şi ei, la pământ munceau, că nu toţi evreii ţineau magazinele 

astea, erau oameni muncitori. Dar la noi în sat nu au fost, ei, la noi satul mititel, la noi au fost 

160 de case, satul mititel. Mărăndeni a fost până la război ca de Prima dată Mondial, era stroit 

aici Mărăndeniul, dar noi am fost în [19]19, Răuţelul a venit încoace. Când a venit aici era 

pustie, nu era nimic pe teritoriul acesta, când a pus satul acesta, Răuţel, totul era pustiu, 

Răuţelul şi Seleuţi.  

Q: Dar despre Mărăndeni ai auzit ceva ce s-a întâmplat la evrei sau ce ai vrut să spui   ? 

A: Nu, nu am auzit nimic. Auzeam că sunt ei acolo, dar ce 20 de oameni, au mers jandarmii şi 

i-au adus. 

Q: Ai mai văzut ceva ce s-a întâmplat cu evreii în Al Doilea Război sau alt caz   ? 

A: Ce s-a întâmplat   ? Îi scoteau pe bieţii la imaş, scoteau spinii aceia de pe toloacă. 
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Q: I-ai văzut mata cum i-au scos la imaş   ? 

A: Da, dacă cu părinţii tot aproape de imaş acolo trăiau, lângă Vanea Scribnic, dacă aţi fost la 

dânsul, apoi oleacă mai la deal. Se vedeau ei, apoi de acasă îi vedeam cum umblau ei. Săracii, 

cu mâinile goale, spinii aceia, jandarmii îi mai băteau, îi chinuiau, mai în scurt, chin şi năcaz.  

Q: Şi cât, multă lume scotea la imaş   ? 

A: La imaş scoteau ei cam 100, 200 de .… era imaşul mare şi tot îl curăţa de spini de aceia ca 

să poată animalele paşte.  

Q: Şi îi scoteau numai pe bărbaţi, pe femei   ? 

A: Tot, tot, de-a rândul tot, nu numai bărbaţi, tot de-a rândul. Care erau aşa, care de acum 

aveau 20-30, femei şi om, tot. 

Q: Adică îi scoteau pe mai tineri vrei să spui mata dacă 20, 30   ? 

A: Da, da. Îi scoteau afară la curăţit imaşul.  

Q: Şi multe zile i-au scos aşa la curăţit imaşul   ? 

A: Până l-au terminat. 

Q: Dar cam câte zile a fost asta   ? 

A: Ei, asta cam a durat aproape cam 2 săptămâni. Imaşul era la noi mare, de la Bolodova, 

dacă ştiţi Bolodova unde, până la hotarul Mărăndeniului. Imaş mult era, că satul mititel şi cel 

mai mult imaş avea. Şi îi scoteau bieţii. Ţinea şi armata o bucată de imaş. Era la noi un boier, 

Ischievici familia lui, el ţinea 400 de hectare de pământ, el a fost ofiţer la Nicolaivna când a 

fost, când a venit a noştri la sloboda, a venit şi el aici, a luat, cel mai bun pământ a luat el. dar 

restul, răşchituri, a dat la oameni, a împărţit. Pădurile astea de dânsul erau puse, două păduri, 

puse de boieri, boierii ăştia au pus una, şi al doilea cum, spunea mama că câte un leu, cum era 

atunci, ce fel de nici nu lei, nu ştiu cum mama numea atunci, de copac, săpai o groapă, ai pus 

un copac, ai un ban de aceia, ai pus doi, ai doi bani. 

Q: Dar cu imaşul, noi vrem să ştim mai multe, iaca. Mata ai văzut pe dânşii mai multe zile 

cum lucrau la rând   ? 

A: Da, da, da, vreo săptămână, pe urmă. 

Q: Şi îi păzeau tot timpul când lucrau   ? 

A: D’apoi cum, numai ziua, ziua, 8 ore ori cât acolo îi ţineau ei. 

Q: Şi îi hrăneau când îi aduceau aici pe imaş   ? 

A: Nu, la pădure, hrana la pădure. 

Q: Dar când îi hrăneau dacă îi ţineau toată ziua aici   ? 

A: Apoi dimineaţa au mâncat şi numai seara, că de amiază mâncare nu mai da nimic. 

Dimineaţa şi seara, aşa auzeam eu, vorbeau oamenii. 
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Q: Şi le dădeau voie să se ducă prin sat sau nu   ? 

A: Ferească Dumnezeu, unde prin sat, ei nu da voie să meargă la pârâu să bea apă, dar nu .… 

Q: Dar cum beau apă   ? 

A: Cum, se aplecau cu capul la apă. 

Q: Dar trebuiau să ceară voie   ? 

A: Da, dar nu le da voie, nu le da voie să bea apă, la pădure acolo apa. Nu da voie. Mai în 

scurt, un chin nepomenit. Şi-au bătut joc de sufletele astea care au fost. Nu ştiu, mai este el ori 

nu e, Hitler acesta, că bun poamă a fost. Eu auzeam, spunea o seamă, ce, că mama lui Hitler a 

fost tot evreică. Parcă aşa. 
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