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Numele și prenumele intervievatului: Alexandra Sestovskaia 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Sărăteni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0044.01.01 

Data interviului: 11 februarie 2007  

 

 Alexandra Sestovskaia s-a născut în anul 1925, în satul Sărăteni și a fost intervievată 

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

al Doilea Război Mondial. 

Ea relatează despre o femeie din sat, Vera Sârbu, care a fost acuzată de spionaj în favoarea 

ruşilor şi împuşcată împreună cu evreul Nuter, tot din sat, de către armata română.  

De asemenea, mai spune despre un convoi de 100, 200 de evrei care au trecut prin sat, inclusiv 

la casa tatălui ei, mânaţi de soldaţi români şi nemţi, şi despre care spune că au fost împuşcaţi 

la marginea satului, în lutărie.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:20:40:51 

 

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

Answer: Sestovskaia Alexandra Pavelna. 

Q: În care an v-aţi născut ? 

A: [19]25. 

Q: 1925. 

Q: Unde v-aţi născut ? În ce localitate ? 

A: În Sărăteni. 

Q: Sărătenii ăştia de aici din Moldova ? 

A: Da. 

Q: Spuneţi, vă rog, în anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi ? 

A: Noi unde ? 

Q: Da, unde erai mata ? 

A: În Sărăteni. 

Q: Tot aici pe loc ? 

A: Da. 

Q: Aici în Sărăteni au venit careva armate în timpul războiului ? 

A: Era război, doar au trecut pe aici, da, era. 
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Q: Şi mata ai văzut ce s-a întâmplat ceva cu populaţia civilă de aici ? 

A: De civili nu a fost nimic, nu am văzut nimic, numai ne-au scos în piaţă, acolo unde era 

piaţă, în locul acela, şi una era dusă să dea drumul la cai şi a văzut că vine frontul în sat, de 

aici din sus, dar de vale era un magazin, acolo la ostrov şi erau nişte ruşi acolo şi au venit şi i-

au luat pe ăştia şi pe urmă a început războiul. Şi de atâta ne-a scos pe noi pe toţi în târg ca să 

spunem unde e femeia aceea, dar cine era, nu ştia nimeni unde s-a strâns, şi au găsit-o într-o 

cuptor la un neam de-al lor şi pe urmă au venit şi tot: „spuneţi, vă rugăm, că au să vă împuşte 

pe toţi dacă o găsiţi pe dânsa”. Şi pe urmă pe dânsa au găsit-o în cuptor şi nouă ne-au dat 

drumul acasă, zice: „mergeţi sănătoşi, lucraţi, că noi am găsit muierea care a predat armata”. 

Asta în [19]41. 

Q: Asta în [19]41, când în [19]41 ? 

A: Când nemţii se duceau încolo spre Rusia.  

Q: Înseamnă că care anotimp era, luna ? 

A: Cam era prin, că cald era, ştiu că noi eram sub un nuc acolo, stăteam şi din sat ne făceau cu 

mâinile să venim acasă, cât de mult, vreo 15 ani aveam atunci, nu ţin minte. Şi noi am venit 

acasă, dar aici acum armata pe toţi ne scotea în târg acolo. 

Q: Armata, care armată ? 

A: Cine era ?   Românească era. 

Q: Aşa, armata românească v-a scos în târg din cauză la cazul acesta care ne-ai spus mata ? 

A: La cazul acesta care pe muierea aceea nu o găsea. 

Q: Dar ce a făcut ea, aţi spus că i-au predat, dar cui i-au predat ? 

A: La ruşi. 

Q: La ruşi. Ruşii erau încă în sat sau cum ? 

A: Da, erau într-o stolouă.  

Q: Şi ea ce le-a spus la ruşi sau ce a fost ? 

A: Ei, că chipurile vine armata, doar eu nu am fost acolo, nu ştiu ce şi cum s-a spus. Şi pe 

urmă s-a început războiul. 

Q: Şi ruşii care erau acolo, ei ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Dar cine ştie ?   Ei înarmaţi erau, cine putea să se apropie acolo. Nimeni nu ştie, cine ştie, 

noi copii eram, ne jucam. 

Q: Dar armata română care o căuta pe femeia asta cât timp a căutat-o ? 

A: Ei, cât, mult .… nu chiar mult, într-o zi asta s-a făcut, dar vreo două, trei ceasuri au căutat-

o. 

Q: Deci o zi întreagă. Asta în ziua în care au intrat ei în sat sau după asta s-a întâmplat ? 
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A: Ea în marginea satului a fost să dea drumul la cai, drumul, avea caii priponiţi pe deal 

acolo, şi ea s-a dus să dea drumul ori să dea apă la cai, nu pot să vă spun, şi a venit în sat şi a 

spus la ruşii ceia că iaca vine armata .… 

Q: Armata română. 

A: Nu ştia că românii, cine, o femeie proastă, că vine frontul, vine armata. Şi aceia când au 

venit de acum în sat au început să strige, să spună, că au omorât ei pe linia întâi care mor ruşii 

ăştia, că ruşii toţi au sperat care mai mulţi să vie ruşii aici şi au ucis frontul acela, linia întâi, 

aşa ne spuneau, dar noi nu ştim. Şi o căutau pe dânsa să o cerceteze şi nu o găseau, dar pe 

urmă au găsit-o şi noi eram toţi strânşi cum eram încolo faţa pe drum, cu automate eram 

împrejur, şi spunea: „spuneţi, poate ştiţi pe muierea asta care a predat, iată în rochiţă stacojie”. 

Q: Ei aveau fotografia cu dânşii ? 

A: Da, ea i-a predat şi când s-a început războiul, încolo în marginea satului, şi poza aceea au 

fotografiat-o deodată românii, nemţii, Dumnezeu ştie acolo ce erau. 

Q: Mata ai văzut fotografia ? 

A: Nu am văzut, dar ei spuneau nouă când eram grămădiţi în târg şi .… 

Q: Şi mata erai acolo cu toată lumea ? 

A: Da, dar nu numai eu, toată lumea, tot satul era acolo. 

Q: Toţi din sat au fost adunaţi ? 

A: Da, toţi împrejur, cu automate împrejur, că au să împuşte tot norodul dacă nu au să spună, 

poate noi ştim, o cunoaştem. Noi o cunoşteam, dar ce, noi ştiam unde e ? Şi pe urmă au găsit-

o şi au venit şi au spus: „mergeţi acasă, căutaţi-vă de gospodării, că noi ne-am găsit 

prigateica”. 

Q: Dar cum o chema pe femeia aceea ?  

A: Vera. 

Q: Vera şi îţi aduci aminte numele de familie a ei ? 

A: Eu am ştiut, dar să ţin eu minte. Ştiu că Vera o chema. Sârbu. 

Q: Vera Sârbu era, da ? 

A: Da. 

Q: Mult timp v-au ţinut acolo în centrul satului unde v-a adunat pe toată lumea ? 

A: Până au găsit-o pe dânsa. 

Q: Înseamnă că precum aţi spus mai înainte, câteva ore. 

A: Da, şi a găsit-o şi pe urmă nouă ne-au dat drumul. Au spus că: „noi prigateica am găsit-o”. 

Q: Şi mata ştii ce s-a întâmplat cu dânsa, ai văzut-o după ce au găsit-o pe dânsa ? 
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A: Da, am văzut-o că trecea chiar pe drum pe lângă casa noastră şi cu un jidan care cocea 

pâine, Nuter, făcea nişte pâine bună aici, şi pe amândoi îi duceau pe lângă noi, şi apoi când ne 

duceam la deal o duceau, şi spuneau, întrebau alţii că unde se duc, spunea că: „spune să nu ne 

împuşte, spune să .…”. Dar cine putea să spună un cuvânt ? 

Q: Aşa spunea ea la oameni ? 

A: Ea trecea se cheptăna, dar jidanul acela spunea că: „spuneţi la oameni că nu am făcut eu 

nici un rău, eu hrăneam un sat întreg”. Şi apoi i-au dus acolo într-o râpă .… 

Q: Şi mata ai văzut cum ei au trecut pe lângă ? 

A: Pe lângă gardul nostru chiar au trecut şi i-au dus. 

Q: Asta era în aceeaşi zi sau în altă zi ? 

A: Nu, nu atunci, a trecut vreo săptămână poate. Nu ştiu, Dumnezeu ştie unde a fost ea, la 

cercetare sau unde a fost, dar nu chiar atunci în ziua aceea, nu. 

Q: Şi o ducea cineva, era cu ? 

A: Da, soldaţi înarmaţi. 

Q: Mulţi soldaţi erau cu dânsa ? 

A: Nu. Cu acei doi erau doi soldaţi, unul înainte şi unul după. 

Q: Soldaţii aceia ce fel de soldaţi erau, de-ai cui ? 

A: Mie îmi pare că români, erau haine când treceau, erau îmbrăcaţi în fel de fel de haine, şi 

verzi, cine le mai cunoşteau atunci, nu le mai cunoşteam, dar ei chiar pe lângă gardul nostru 

au trecut şi asta am văzut atunci chiar eu cu ochii mei.  

Q: Şi înspre ce direcţie îi ducea ? 

A: I-a dus încolo, de vale, eu ştiu unde i-a dus ? Pe urmă când ne duceam la prăşit în deal, şi 

apoi scoteau guzganii ăştia haine de-a ei şi noi cunoşteam rochiile, hainele acelea, un 

cheptene scos de guzganii aceia, şi noi spuneam: iată Vera aici e înmormântată. 

Q: Asta când, de acum, când guzganii scoteau ? 

A: După ce au împuşcat-o, de acum la un an, la jumătate de an acum, mai târziu. 

Q: Şi mata singură ai văzut cum scoteau guzganii ? 

A: Ei, nu am văzut cum scoteau, dar treceam cu sapele la lucru şi fiecare se uita. 

Q: Şi atunci ai văzut ? Iată spui că erau bucăţele din haine, din rochii, pieptene, ai văzut mata 

astea ? 

A: Da, vedeam, scoteam acolo pene, erau acolo fel de fel. 

Q: Şi ai cunoscut ? 

A: Da, din rochiţa ei era din material, era.  

Q: Dar ce culoare era ? 
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A: Străcoşie aşa, mai deschisă decât culoarea bostanului. Şi aşa avea nişte crenguţe pe 

dânsele.  

Q: Când pe dânşii îi duceau pe drum, pe Vera Sârbu şi pe, aţi spus Nuter sau cum ? 

A: Da. 

Q: Ei aveau cu dânşii, obiecte ceva ?  

A: Nimic, nimic nu aveau, aşa mergeau, nimic, nimicuţă. 

Q: Dar în sat mai erau evrei ? În afară de Nuter acesta la voi în sat mai erau evrei ?  

A: Păi erau ei, dar dacă era război nu erau. Asta când era război au fost mulţi evrei. La noi i-

au dus tot noaptea, dar şi în grădina la tatăl meu i-au adus noaptea, dar cine i-au adus nu ştiu, 

că noi când ne-am sculat a adus, mama ne-a spus: „ia, nu vă duceţi acolo, că iaca este armată 

şi jidani”. Şi vedeam, era după serai, pe toţi nu îi vedeam, dar copii, copile cu banturi legate la 

cosiţe, mulţi, şi bătrâni, şi tineri, şi mici, şi mari, de care vrei erau ei, evrei mulţi tare erau, 

poate 100, 200, eu nu pot să spun cât. Şi apoi unul soldat din aceia a venit la mama şi spune: 

„tiotea, cum să facem să facem o măliguţă, mata ne dai o pescuţă aşa mare şi aceea să facem o 

măliguţă şi măcar ceva, ceva să dăm la copiii ăştia”. Şi apoi mama a dat un cazan, un ceaun 

din acelea mari şi făină şi a făcut o măliguţă şi au tăpşit măliguţa aceea, aşa bucăţi şi făceau 

aşa 100 de grame de măliguţă au tăiat ca cozonacul, ştiţi, şi au dat la toţi copiii aceia.  

Q: Dar soldatul care a venit să vorbească cu mama ce fel de soldat era, de-a cui ? 

A: Român, româneşte spunea. 

Q: Înseamnă că soldaţi români i-au adus pe evrei ? 

A: Dar Dumnezeu ştie, că noaptea i-au adus, dar printre ei erau şi nemţi. 

Q: Erau şi nemţi, ai văzut mata şi nemţi ? 

A: Nu, eu nu am văzut, că noaptea, dar spuneau, grăiau că nu numai sunt, dar eu nu am văzut 

cu ochii mei. 

Q: Dar ăştia care au venit în casă şi au vorbit cu mama, a venit un singur soldat sau au venit 

mai mulţi ? 

A: Un singur, un singur, spune: „ce să facem tiote, hai să facem o măliguţă să hrănim copiii 

ăştia”. Şi mama cu soldatul acela au făcut, le-au dat câte o bucăţică. 

Q: Şi cât timp au stat la voi în ogradă ? 

A: Al doilea zi când ne-am sculat, tot noaptea, nu am văzut pe nimeni, nimeni, toţi, toţi erau 

curăţiţi, era numai un moldovan între evreii ăştia, de la noi din sat, chiar Ion, of cum îl chema 

pe dânsul, Roibu. 

Q: Ion Roibu ? 
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A: Da, pe dânsul l-au dus de la Răzeşti, a zis că el acolo era presidatele, dar cel fel de 

presidate.. 

Q: Din satul Răzeşti ? 

A: Da, din satul Răzeşti. Şi era acolo. Şi când ne-am sculat nu era nici el, nici evreii, nici 

nimeni. Dar unde i-au dus, ce au făcut cu dânşii nu ştiu. 

Q: Dar pe Ion acesta Roibu voi l-aţi cunoscut ? 

A: Cum, dacă el de la noi din sat, dar trăia în Răzeşti că el s-a însurat cu o femeie şi s-a dus la 

femeia sa, acolo a trăit. 

Q: Dar părinţii cred că l-au cunoscut sau mata, dacă aveai 15 ani ? 

A: Nu, eu nu, dar mama, doar a grăit cu dânsul, că al doilea casă, când a trăit el la părinţi, păi 

al doilea casă sau al treilea era de la noi, de la gospodăria noastră. 

Q: Evreii ăştia care erau aduşi şi au stat peste noapte la voi, aveau ei ceva cu dânşii lucruri ? 

A: Nimic, nimic nu am văzut, spuneau că prin sat, că satul e mare, că erau la alţii lucruri, dar 

la noi nimic, numai ei erau acolo şi era un şopron acolo unde ţinea tata verca, acolo era o babă 

rămăsese, bătrână, plină gura ei de muşti, deasupra muşti, năcazuri. Şi apoi mama s-a dus 

acolo, la primărie sau nu ştiu unde şi când ne-am sculat dimineaţă nu era, au luat-o şi pe 

aceea. Dar unde au dus-o, ce au făcut, nu ştiu. 

Q: Femeia asta bătrână, ea venise împreună cu evreii, i-au adus pe toţi împreună ? 

A: Da, pe toţi, pe cei care erau mai sănătoşi, care mergeau, care tineri, i-au luat, dar ea unde 

dacă era gata acolo în paiele acelea. 

Q: Şi ea rămăsese la voi acolo în şopron ? 

A: Da, era… 

Q: …. în şopronul acesta unde spuneaţi .… 

A: Da, unde ţineam verca. 

Q: Şi cine a dus-o ? 

A: Tot nu ştiu, că tot se făcea noaptea, noi nu am văzut nimic. Ce am văzut în dimineaţa aceea 

vă spun.  

Q: Dar v-au spus evreii de unde au venit, din care părţi, din care sate ? 

A: Nu, nu ne-au spus. Mama, îmi pare că erau şi din Liova, dar nu ştiu. Părinţii noştri atunci 

cu evreii trăiau bine, veneau, zăgătoveau pâine, tata avea pâine, ei dădeau un ban să cumpere 

sare, pământul, ce trebuia la gospodărie, şi era cunoscuţi, buni oameni erau, nu erau răi 

oameni. Se înţelegeau cu moldovenii noştri. 

Q: Şi cum arătau ei, evreii ăştia care aduşi ? 
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A: Ei, cum, slăbiţi, dar nişte copii frumoşi, că am ieşit şi noi afară şi ne uitam şi ne alungau 

soldaţii aceia să nu ne uităm; banturi la aşa ia, la cap, şi mici, şi mari, şi aşa, şi aşa, şi până la 

bătrâni, vă spun. Fel de fel de ani erau, tare mulţi, tare mulţi erau. 

Q: Aţi încercat să vorbiţi cu dânşii, cu copiii sau cu maturii ? 

A: Nu, nu, nu am vorbit, că nu ne lăsa să ne apropiem, nu se apropia nimeni acolo. Dar noi 

dacă aceea ne suiam, la noi era casa cu prispă cum era înainte cu coridor, şi noi ne suiam şi ne 

uitam. Slăbiţi, care cu mamă, copii, plânsete, jale mare, durere mare era. 

Q: Dar îi auzeaţi pe dânşii între dânşii vorbind despre ceva ? 

A: Nu ştiu, nu pot să vă spun. Ce puteai ei să vorbească săracii, dacă ei erau aşa speriaţi. Şi 

toată lumea era speriată. Poate altă lume din sat nu a văzut, dar noi am văzut, dacă taman în 

gospodăria noastră au fost, de atât. 

Q: Şi unde îi duceau, nu aţi auzit pe urmă unde i-au dus ? 

A: Spuneau oamenii că în lutărie, că noaptea i-au dus şi i-au împuşcat, şi prin lutărie şi 

deasupra numai au săpat malurile şi îi astupa, că tot rufe erau, se găseau după armată, din 

haine, din, în lutărie. 

Q: În lutărie ? 

A: Da, în lutărie. 

Q: Lutăria e departe ? 

A: Nu era departe, s-au astupat acum toate, şi grajduri sunt aşa încolo şi unde este drumul 

acesta spre, unde este Valea Jidanului dincolo era un grajd, acolo era o lutărie din asta, şi 

când acelea era astupate nu se vedea nimic, odată nu se vedea, pe urmă au adus tractorul, au 

săpat, au… 

Q: Dar de unde aţi auzit despre asta că i-au împuşcat în lutărie, cine spunea ? 

A: Lumea grăia, bărbaţii spuneau, oamenii, poate alţii au şi văzut care erau mai lângă asta 

atunci, dar casa noastră era în centru şi noi nu am văzut. 

Q: Dar ai spus că Valea Jidanului, unde, de ce, ce loc e acesta, de ce se numeşte aşa ? 

A: Ei, aşa i-a fost numele, un sătişor micuţ, vreo câteva case aşa peste deal, într-o râpă şi zice 

că nu îi ajungea pământ şi a venit aici poate la noi. 

Q: Şi acolo erau evrei ?   Trăiau sau de ce ? 

A: Nu era, nu ştiu, eu nu ştiu acolo, eu vă spun ce am văzut noi în gospodăria noastră, dar mai 

mult nu ştiu. 

Q: Şi în Sărăteni au mai fost şi alte familii de evrei, care trăiau în Sărăteni chiar ? 

A: Erau, dar încă când trăia bunica, erau. 

Q: Dar înainte de război, în [19]41, erau, înainte de război trăiau ? 
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A: Erau. Trăiau, dar nu chiar atunci, cum să spun, la, bunica mea, când era bunica mea ştiu că 

mă ocărea: „ia uită-te” sau mama spunea, „nora lui Saveta aceea face mâncare bună, dar tu”, 

dar noi haholeşte vorbeam .… Da, şi de asta ştiu că erau jidani la noi. Greci erau la noi, erau, 

mă rog. 

Q: Dar cu ăştia din sat mata ştii ce s-a întâmplat ? 

A: Nu ştiu, nimic. 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri, în timpul războiului ce s-a întâmplat cu alţi oameni sau cu altă 

populaţie civilă ? Îţi mai aminteşti şi altceva ? 

A: Nu, nu era cu civili nimic, numai atunci cât ne-au scos în târg, că venea frontul, mai mult 

nu. Şi cu jidanii. 

Q: Mai am o întrebare: iata atunci când evreii care i-au adus acasă noaptea, de unde mata, 

cum aţi ştiut că ei erau evrei ? 

A: Cum nu ştim, ce ?   Şi vorba. Ştiam, şi vorba, se cunoşteau, cum ?   Am ştiut, toţi am ştiut. 

Q: Înseamnă că ei vorbeau diferit, în altă limbă ? 

A: Nu, numai evreieşte se auzea când grăiau. 

Q: Dar după cum erau îmbrăcaţi erau diferit ? 

A: Frumoşi erau îmbrăcaţi, aşa cum se vede că cum i-au găsit aşa şi i-au adus fără nimic. 

Q: Şi vorbeau şi româneşte sau numai ? 

A: Dar eu ce, am auzit vorba lor ?   Eu nu am auzit vorba lor. 

Q: Nu i-aţi auzit deloc cum vorbeau afară ? 

A: Grăiau evreieşte cum, că ei plângeau şi fiecare mamă, iaca avea copilul şi îl grămădea 

lângă dânsa şi plânsete mai mult erau şi vai, şi vai, şi vai. 

Q: Dar mata puteai deosebi limba evreiască de alte limbi, ştiai care e ? 

A: Nu. 

Q: Atunci de unde ştiai că ei taman vorbesc evreieşte ? 

A: Dar cum nu ştiam, d’apoi nu cu evreii aproape şedeam, veneau la noi în târg, se făcea mare 

şi ei veneau aici la târg, la tata, vindeau ouă, strângeau găini, se făcea târg mare, material 

aduceau, de toate, şi noi cunoşteam. 
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