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Numele și prenumele intervievatului: Serghei Veşcă 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Budăi, Republica Moldova 

Rola intervioului: RG-50.572.0053.01.01 

Data interviului: 14 februarie 2007  

 

 Serghei Veşcă este născut în anul 1930, în satul Budăi și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează despre evreii din 

localitatea învecinată Teleneşti pe care i-a văzut, în timp ce mergea cu unchiul său cu căruţa, 

când îi omorau soldaţii nemţi. El spune că moara la care mergea cu unchiul lui a ars.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:21:30:00 

 

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

Answer: Parcă v-am spus. 

Q: Mai spuneţi-ne, vă rog, încă o dată. 

A: Iar ? Veşcă Serghei Andreievici.  

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]30.  

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: Aici în Budăi în sat. Budăi.  

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

A: În [19]41 eram aici în Budăi. Atunci ce eram, păţan, ce. 

Q: Aici în Budăi locuiau evrei înainte de război ? 

A: La noi în sat nu au fost jidani aici. În alte sate au fost, dar la noi în sat nu au fost, nu au trăit.  

Q: Dar unde prin apropiere se aflau evrei ? 

A: Aici la Teleneşti, aici la raion, aici aveau magazinuri, tot, ca şi acum au baruri, ceea, acolo 

în Teleneşti aveau casă, aveau tot. 

Q: Şi erau mulţi evrei acolo în Teleneşti ? 

A: Dar cât, Teleneşti poţi să spui acum cum este raionul valea aceea, tot era, aici tot, deci 

Teleneşti este şi sat vechi în partea aceea, dar aici în partea asta, latura asta, tot numai jidani. 

Acum la Teleneşti este aftobus staţie, pe acolo apoi tot a fost.  

Q: Şi mata ştii cumva ce s-a întâmplat cu evreii din Teleneşti în timpul războiului ? 
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A: Păi atunci cum s-a întâmplat, parcă eu v-am mai spus. Am fost la Teleneşti cu un cumnat a 

meu, cu carul cu boi era, cu nişte cioncani. Acum el acolo avea dus grâul la moară. Unde e 

aftobus staţie era moară. Şi au dat foc la moară şi a ars şi grâul. Şi el a spus: „măi, mă duc să 

văd măcar ceea ce este”. Când ne-am dus, unde, nu te puteai apropia. Şi veneam înapoi, când 

aici să ieşi din Teleneşti, aici în deal, el zice, dar el era om în vârstă, că a fost şi a făcut armată, 

şi pe la români, zice, îmi zice mie: „băi Serghei, hai să dăm în boi mai repede că aici iaca ce se 

primeşte, aici este moarte de om, să nu intrăm şi noi în ocheri”, că zice: „ce au nevoie, armată, 

armată, impus, aşa au zadanic să facă şi fac”. Dar numai pe jidani îi alegea şi gata. Şi am zărit 

cum îi grămădeau pe acolo şi îi reteza, săracii. Cum îi aducea, jos. 

Q: Mata înseamnă că ai văzut singur cum pe dânşii i-au împuşcat ? 

A: Apoi da, dacă era aşa ca în partea asta, ca în drum şi noi ne duceam aşa ia şi când acolo 

aducea, dar eu ce, ca băieţii, dar el zicea: „dă să-i dăm drumul, da în boi, să mânăm, să nu stăm 

aici, că aici împuşcă jidanii, băi”. Eu ziceam: „hai dar”. Şi am chişcat-o de acolo. Şi iaca aşa. 

Q: Cât de departe era locul acesta unde aţi văzut întâmplarea asta de Teleneşti, de oraş ? 

A: Tocmai aici în deal, scoşi la marginea oraşului, în vale era ei, trăia, dar aici în deal, cam cum 

să spun aşa, vreun kilometru. 

Q: Vreun kilometru de la centrul oraşului ? 

A: De la, din oraş până îi aducea pe dânşii în deal aici. 

Q: Şi asta e în direcţia Budăiului sau e în altă direcţie ? 

A: E tot în Teleneşti, este împrejur, împrejur acolo, Teleneşti e. Budăi, iaca noi ne ducem până 

la pădurea asta care ne-am dus la Teleneşti, atât, dar apoi dincoace de Teleneşti, Mihălaşa, 

Ciulucani, Mîndreşti Vale îs sate. 

Q: Când aţi trecut pe lângă locul acela aţi văzut acolo cine îi împuşca pe dânşii ?   Cine ? 

A: Nemţii, nemţii. 

Q: Nemţii îi împuşca ? 

A: Da. 

Q: Mata de unde ştii că aceia-s nemţi ? 

A: Păi aveau, nemţii erau uniforma lor îmbrăcaţi, altfel, iaca cum au ieşit şi acum la noi la 

soldaţi haine tărcate, de astea curci, ca cum astea vezi cu flori, ca cum e câmpul de, apoi aşa 

erau ei, a lor port aşa era, a nemţilor, toţi. 

Q: Mata puteai să îi deosebeşti nemţii de alţi soldaţi atunci, ştiai cum ? 

A: Dacă de acum cumnatul meu şi acela zice: „iaca aceia-s nemţi”. Şi aşa era uniforma 

îmbrăcaţi, ei erau raşi, curaţi nemţii, nu. 

Q: Şi i-aţi auzit şi cum vorbeau între dânşii ? 
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A: D’apoi limba lor ce, grăia: „komm, komm”, vedeai jidanii acolo, dar ce, le înţelegeai ? 

Q: Dar la ce depărtare voi eraţi cam de dânşii ? 

A: Dacă-ţi spun, de aici cam cum e magazinul acesta. 

Q: Cam câţi metri, câţi paşi ? 

A: Ei, nu am numărat, ei, poate să fi fost 100 de metri, mai mult nu era. 

Q: Bun, şi câţi nemţi erau acolo de tot ? 

A: Ei, erau. Nu erau mulţi, poate mai la vale să mai fi fost soldaţi care, dar acolo erau vreo 10, 

15 aşa, soldaţi, mai mulţi nu erau. 

Q: Erau înarmaţi sau nu ? 

A: Păi cum ? 

Q: Şi erau pe jos ? 

A: Pe jos, pe jos erau, acolo şedeau pe jos. Poate să fi avut mai la vale maşini ceva, dar .… 

Q: Nu era nimic, maşini, motociclete ? 

A: Nu, ei pe jos şedeau şi aşteptau.  

Q: Şedeau şi aşteptau ? 

A: Da, de acum alţii care din urmă îi controla, îi aducea săracii, de prin oraş îi căuta. 

Q: Înseamnă că aţi văzut pe soldaţi, dar câţi evrei erau acolo, câţi oameni ? 

A: Îi aducea: câte doi, trei, şi bătrâni, şi mai tineri, şi copii, şi parte femeiască, şi .… 

Q: Bun, pe dânşii îi aduceau câte doi, trei, dar mata când i-ai văzut, când i-au împuşcat, ai spus 

că ai văzut, pe câţi i-au împuşcat deodată ? 

A: Ei aveau automate, astea mergea mitraliere, ca cum, cum să spun, automate mergea, făcea 

razie şi nu numai câte pe unul. 

Q: Şi când a împuşcat atunci pe câţi deodată i-au împuşcat ? 

A: Deodată acolo erau vreo patru-cinci. Şi apoi pe urmă cred că au mai şi adus.  

Q: Înseamnă că… Şi mata ai văzut cum i-au împuşcat pe aceia 4-5 ? 

A: Păi dacă ia uite, cum noi şedem aici, aşa şi când i-au adus, şi când au venit, i-au dat acolo şi 

ei pe limba lor nemţească, că au spus şi au ras şi .… 

Q: Între ăştia patru oameni pe care i-ai văzut că i-au împuşcat ce erau ei, bărbaţi, femei, copii 

? 

A: Erau şi vreo doi bărbaţi şi vreo două femei, vreo câţiva păţani era aşa mititei. Că era fată, că 

băiat, nu am fost chiar să-i caut cine, dar era şi aşa, şi aşa. 

Q: Mata ai văzut numai pe dânşii cum i-au împuşcat sau ai mai văzut şi pe alţii cum i-au 

împuşcat tot atunci ? Acolo la groapă cam de câte ori ai văzut că împuşcau ? 
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A: Aceia razie am văzut şi de acum nu am mai stat, că de acum acela, cumnatul meu era, a fost, 

ştia, zice: „hai, că aici nu e de noi, acum ne-a lua şi pe noi la joacă”. 

Q: Dar pe alţii care îi aduceau pe drum ai mai văzut mulţi oameni pe care îi aduceau ? 

A: Mai pe urmă nu ştiu dacă or mai fi adus ori nu, eu aceea ce am văzut atunci, când ne-am 

întâmplat atunci. 

Q: Înseamnă că când ai trecut pe lângă groapă cam cât timp ai stat şi ai văzut tot asta, toată 

întâmplarea asta, cât timp mata ai fost pe acolo pe alături ? 

A: Atunci ? 

Q: Da, atunci. 

A: Păi îţi spun că numai cât am mers, ei, cât, 10-15 minute, prea mult, şi ne-am dus de acolo, 

am luat-o şi am venit încoace la Budăi. Nu aveai ce să te bagi în armată, bucluc. 

Q: Mata puteai să vezi de unde erai ce se întâmpla cu corpurile la oamenii care ei îi împuşcau 

? 

A: D’amu după aceea ce s-a făcut acolo, că nu am mai fost pe acolo. 

Q: Dar era groapă acolo sau nu era ? 

A: O râpă aşa adâncă. 

Q: Râpă era ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că nu era săpată, era pur şi simplu aşa ? 

A: Nu, nu, nu. 

Q: Şi corpurile ce se întâmpla după asta ? 

A: Cred că după aceea le astupau, nu le mai lăsa lumea acolo, că era vara şi să nu se facă omul, 

ştii. 

Q: Oamenii aceia care i-au, pe care i-au împuşcat de unde ştiai mata că ei erau evrei ? 

A: Apoi dar cum, iaca, dacă se ştia că ei erau evrei. Dacă şi acesta, cumnatul a venit şi a spus: 

„vezi că numai pe dânşii îi alegea”, pe jidani, că de ceilalţi oameni nu se atârna nimic la .…, 

numai pe dânşii, ce pohte avea pe jidani. 

Q: Mata ai auzit cum vorbeau ceva ? 

A: Cine ? 

Q: Ăştia pe care i-au împuşcat, evreii pe care i-au împuşcat vorbeau ceva între dânşii, spuneau 

ceva ? 

A: Ei, şedeau scârbiţi, cu mâinile la spate, aşa îi ţinea pe toţi, şedeau şi cu capul în pământ, de 

acum au văzut că merg la moarte. 

Q: Erau cu mâinile la spate, aşa şedeau sau erau cu mâinile legate ? 
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A: Nu, aşa erau puşi după, dacă să meargă aşa şi .… 

Q: Ei mergeau ? 

A: Mergeau, erau puşi toţi alături, îi păzea, i-au adus până acolo. 

Q: I-ai văzut cum mergeau grămadă ? 

A: Erau aşa grămadă aşa toţi. 

Q: Cam câţi de toţi erau acolo în grămada aceea ? 

A: Dacă îţi spun, cam şase, şapte pe aici, mai mulţi nu erau. Pe urmă poate au mai adus, dar 

cine ştie. 

Q: Şi mata i-ai văzut cum pe dânşii i-au mânat aşa ? 

A: Îi aducea din urmă şi i-au adus până acolo şi i-au dat în primire la ăştia, la ceilalţi, care 

soldaţi care i-au adus pe dânşii s-au întors înapoi şi s-au dus iar înapoi în oraş. 

Q: Dar, şi înseamnă că alţi soldaţi i-au împuşcat, nu aceia care i-au adus ? 

A: Nu, ăştia era puşi anume aici, pe aşa linie. 

Q: Şi câţi soldaţi i-au adus pe dânşii ? 

A: Erau vreo şase. 

Q: Vreo şase ? 

A: Da. 

Q: Şi ce fel de soldaţi erau aceia care i-au adus anume ? 

A: Tot aşa soldaţi, îmbrăcaţi, cu automate toţi la piept. 

Q: Din care armată, a cui armată ? 

A: Tot, a nemţilor. 

Q: Şi ăştia care i-au împuşcat ? 

A: Tot nemţi, şi aceia tot nemţi. 

Q: Dar aici la groapă cam câţi soldaţi erau ? 

A: Aici îţi spun că erau vreo cinci-şase, mai mulţi nu erau.  

Q: Şi ei au împuşcat toţi sau numai câţiva dintre ei ? 

A: Păi dacă ei au fost pe malul gropii şi când i-au pus au mers, era în partea aceea şedeau vreo 

doi, trei, şi în partea aceea, şi pe ei i-au pus aici, i-au pus pe malul râpei celea, că era adâncă 

râpa aceea, şi cumnatul acela a zis: „haidem, că aici merg jidanii la împuşcat, aici sunt nemţi, 

hai, aici e ceva istorie”. 

Q: Dar pe oameni când îi aduceau, pe evrei, în, iaca în grupurile astea, ei ceva cu dânşii aveau 

în mână ? 

A: Cine ? 

Q: Evreii. Duceau ceva lucruri ? 
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A: Nu aveau nimic, erau săraci, cu mâinile la spate, cum i-au găsit, aveau haine pe dânşii care 

şi cum. I-au prins cum i-au găsit, şedeau ascunşi în oraş, prin acolo, şi umblau prin case şi 

controla şi pe care găsea tot îi grămădea şi îi aducea.  

Q: Dar asta s-a întâmplat .… ce anotimp era ?   Vă aduceţi aminte în ce an, ce anotimp era ? 

A: Anul ? 

Q: Da. 

A: Păi atunci anul a fost aşa: în [19]40 şi 1, că ei au fost aici, [19]41, [19]42, şi pe urmă i-au 

înapoiat ruşii iar înapoi. Şi apoi în [19]42 s-a dus războiul încolo şi în [19]44, [19]45 ruşii au 

biruit şi i-au dus până la Berlin. 

Q: Mata ai spus că îi mai căutau prin oraş ? 

A: Apoi ăştialalţi îi mai căutau, normal.  

Q: Mult timp i-au căutat prin oraş ? 

A: Vreo câteva zile, că au şezut şi îi scociorea.  

Q: Câteva zile înainte sau după ce ai văzut împuşcarea asta ? 

A: După. După. 

Q: Dar mata ai văzut de acum cum căutau singur ? 

A: Dar de acum se vede că eu nu am fost în oraş, numai am trecut şi de acum era, dacă război, 

cluc. 

Q: Şi când ai trecut ai văzut cum îi căutau ? 

A: Da. 

Q: Şi cum îi căuta ? 

A: Intra în casă, la mine, la acela, unde găsea, prin garderobă, prin ce nu era, că şedea ascunşi 

săracii. Îl găsea şi îl lua şi hai.  

Q: Mata personal a fost şi pe la voi pe acasă şi a căutat, şi a întrebat ? 

A: La noi aici ? Dar ce, dacă la noi nu era jidani, satul, oamenii toţi moldoveni aici, nu au avut 

ce să caute. 

Q: Dar ai văzut cum au găsit pe cineva în Teleneşti prin casă ? 

A: Apoi de acum eu cu dânşii nu am fost să văd …. 

Q: Cum căutau ? 

A: Cum intrau, unii găseau ori nu găseau. Aici numai am văzut, în deal când i-au adus. 

Q: Dar de unde ştii că ei căutau şi-n Teleneşti, de unde ştii despre asta ? 

A: Ei, pe urmă oamenii au mai spus, că iaca acum îi caută pe jidani. Dar erau ascunşi săracii 

acolo, acolo şi ducea şi întreba: „la voi jidani să nu primiţi, că apoi mergeţi şi voi la ocea”. Şi 

apoi acela: „du-te băi în casa ta, că nu îmi trebuie”. 
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Q: Aşa spunea ? 

A: Da. 

Q: Cine spunea aşa ? 

A: Oamenii, care a noştri, care acolo, dar aici la noi jidani nu am avut. 

Q: Şi ştii despre careva cazuri când evreii s-au ascuns şi au fost salvaţi de alţi oameni ? 

A: De acum acolo nu ştiu, n-am fost între dânşii cum, ce a fost, nu pot să ştiu şi aceea, numai 

ce am văzut aceea vă spun. 

Q: Ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu toate lucrurile, casele, averea la evreii din Teleneşti ? 

A: Ei, acum aceea ce a rămas apoi a luat lumea, teleneştenii pe acolo, s-a dus lumea, care una, 

care alta, care, o hărăbuit şi ei, ei dacă era duşi toţi de aici, au lepădat case toţi. 

Q: Dar despre asta de unde ştii ? 

A: Că ce ? 

Q: Că i-a luat lumea. 

A: D’apoi de acum oamenii care de la Teleneşti care pe aici s-au dus apoi: „hai băi la Teleneşti, 

că la jidani este avere, este ceea, este ceea”. Dar alţii de aici zicea: „ce îmi trebuie mie averea 

jidanilor, lasă că eu mă mulţumesc să o am pe a mea”. „Haide bă, da ce, că jidanii eee”. 

Q: Ai auzit mata aşa cum spuneau oamenii ? 

A: Da, aici la noi. 

Q: Venise cineva şi vă spusese şi vouă ? 

A: Apoi era unul în mahală, că acela s-a dus, era femeia lui din Teleneşti, dar în Budăi trăia 

aici, şi s-a dus după să ducă avere acum la soacra sa din Teleneşti şi au căpătat acolo jidanii şi 

l-au luat şi bun luat şi nu-i nici azi. S-a umplut de avere. 

Q: Dar cum era familia lui ? 

A: La acela ? Mituţă Doroftei. 

Q: Mituţă Doroftei ? 

A: Da. 

Q: Şi mai ştii şi de alte cazuri când oamenii încercau să ia ceva de pe .… ai văzut că oamenii 

care aduceau ceva ? 

A: Ei, dar eu la acela ştiu, ce, mă duceam la poarta lui, la casa lui să văd ce a adus, ce avere, ce 

? 

Q: Dar ai spus mata mai înainte că voi cu cumnatul sau cu cine v-aţi dus la moară .… 

A: Apoi parcă de acolo veneam. 

Q: Da, da, da. Şi ai spus mata că moara a ars. 

A: Da. 
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Q: Dar de ce a ars ? 

A: I-au dat foc. 

Q: Cine i-a dat foc ? 

A: Jidanii. 

Q: Evreii au dat foc ? 

A: Da, să nu rămână, că moara era arendată, sub stăpânirea jidanilor, ei făcea făină la moară. 

Făcea şi lumea, apoi de acum ei o făcea, cumpăra grâu şi făcea făină şi o ducea la Călăraşi, apoi 

de la Călăraşi o ducea în România, că jidanii umbla în speculă atunci şi pe oameni nu îi lăsa. Şi 

apoi acesta de acum îi dusese la moară şi era grâu acolo, dar… 

Q: Au mai ars şi alte lucruri prin Teleneşti, alte clădiri, alte ? 

A: Păi care case au mai ars, care cu foc, care au mai scăpat, care, şi… 

Q: După război s-au întors evrei ceva în Teleneşti ? 

A: Apoi au venit, după aceea au fost. 

Q: Dar de unde au venit ei ? 

A: D’apoi unde, au fost, au fugit, au trecut Nistrul, au fost la ruşi. Ruşii pe dânşii nu i-au obijduit 

pe jidani. Care au dovedit şi au trecut Nistrul .… 

Q: Aceia s-au salvat. 

A: Aceia s-au salvat, care au fost mai tineri, au fost, şi s-au dus. 

Q: Dar au rămas mai puţini aici sau s-au dus mai puţini că din toţi evreii care au fost ? 

A: Mai mulţi s-au dus, aici mai puţini, ce-au rămas aici ? Aici îţi spun aşa, care mai bătrâni, 

poate şi oamenii nu-s totuna, toţi trăiesc, aceia poate au aflat, au ştiut mai înainte ce o să fie. Şi 

iaca aşa. 

Q: Groapa ai văzut sau în râpa aceea ai văzut cum se astupa pe urmă ? 

A: Atunci încă noi nu am mai stat, că am văzut ce socoteală, încă aceea şedea armata acolo, ce 

îmi da voie să mă duc eu sau alţii să prăjesc ce fac ei ? 

Q: Dar pe urmă peste un timp oarecare ai încercat să te întorci ? 

A: De acum îmi era mie să mă duc ? Că eu de acum că am văzut aşa, mai mult… ce să mă duc, 

ce îmi era interes să văd, ce probleme, cum a fost, ce-au făcut ? 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri când au fost omorâţi sau bătuţi sau persecutaţi evreii în timpul 

războiului ? 

A: Aceia acolo numai ce am văzut când îi aducea, dar după aceea mai departe .… 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri când să fie omorâţi altcineva, pe alţii ? 

A: Din oameni de ai noştri ? 

Q: Da. 
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A: Din oameni de ai noştri nu, nu s-a auzit, că oamenii nu aveau ce căuta acolo.  

 

  

 

 

  

  

  

 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection




