
 

 

 

United States Holocaust Memorial Museum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview with Agafia Guţu 

RG-50.572*0079 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Agafia Guţu 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Zgura, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0079.01.01 

Data interviului: 25 februarie 2008  

 

 Agafia Guţu este născută în anul 1925, în satul Zgura și a fost intervievată cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa şi în localitatea vecină, 

Zguriţa, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Ea relatează despre strângerea evreilor din Zgura şi Zguriţa şi uciderea lor de către soldaţi 

nemţi. Ea mai spune că a văzut cum nemţii au dat apoi foc satului Zguriţa. Tot acolo spune 

că a văzut un par în care erau înfipţi şi omorâţi copii evrei. 

Ea mai povesteşte despre o învăţătoare, Sara Marcu, care s-a salvat, s-a ascuns în stuf şi a 

supravieţuit, dar şi despre o familie Vainberg care a fost ajutată şi de mama ei.   

 

00:00:00 - 30:10:02 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, numele de familie şi prenumele dumneavoastră. 

A: Guţu Agafia Grigorievna. 

Q: Din ce an sunteţi născută. 

A: [19]25. Mai tare, că eu îs surdă. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici, Zgura. 

Q: Când s-a început războiul unde eraţi   ? 

A: Tot aici. eram fată mare, umblau băieţi de acum la mine, aveam cât, 16, dacă în [19]41, 15 

ani, 16, şi pe urmă când s-a mântuit de acum în [19]45 am avut la 20 de ani, iaca ce. 

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

A: Aici la noi era tare frumos orăşel evreiesc, tare frumos. Tare bogaţi erau evreii, tare au trăit 

frumos, magazine cu materiale de haine, de rochii, toate aşa de rânduri, lumina era, tare era 

frumos. Şi în [19]41 s-a început războiul, românii au început război şi asta, s-a luptat de acum 

departe, departe, ajungeau tocmai mai încolo şi până au mai slăbit în Rusia încolo au dat 

ajutor nemţii, când deodată au venit cu nemţii, de acum nemţii să lupte. Nemţii când au venit 
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în Zguriţa, la Zgura şi tare evrei şi i-au pus toţi în rând şi au început să împuşte. Şedeau morţi 

aceia unul după altul ca cum pierd găinile, şed, aşa şi morţii aceia. Şi împuşca şi s-a aprins 

Zguriţa. O săptămână ardea. Şi după aceea ei s-au dus, că ei de atât au făcut, că ei spunea că 

Isus, ei de atât au făcut la evrei că ei l-au răstignit pe Isus Hristos şi asta patima, pedeapsă 

pentru Isus Hristos. Şi pe urmă când s-au dus, la ăştia nu făcea nimic, numai cât făcea la evrei 

şi tare era ucigaşi, fugea, lua în braţe bătrâna, pe bătrâna Calica o aducea unul, dar ea nu 

putea, că dacă erau paralizate picioarele, şi au lepădat-o şi au împuşcat-o şi s-a dus. Cine mai 

fugea dintre ei, pe departe, pe la case, pe deal încolo, mai scăpa, dar cine, tare mare ucidere 

era. Şi când te duceai jale era să vezi, dar atunci când împuşca nu ne-am mai dus, că ne-am 

temut şi noi, noi am pus cruce pe gât să vadă că nu-s evrei, dar creştini. Iaca ce. Dar tare ei au 

făcut mare râs în Zguriţa, au distrus toată Zguriţa, au bombardat, magazinele erau pline, 

bătute cu toate bunătăţile, cu materiale, venea satele dimprejur, toţi, cu transporturi, toţi lua, 

ce vedea lua, acasă. Şi ei săracii s-au dus, dar asta… M-am dus şi m-am mai uitat când ei erau 

acolo şi le-au strâns, le-au strâns, strângeau, dar de acum şi aceia au adus asta. Şi i-au 

îngropat, i-au zvârlit, pe cine asta, că mare nevoie era, mare nevoie. Iaca. 

Q: Spuneţi, vă rog, eu am înţeles corect, au venit în Zguriţa şi români şi nemţi sau pe rând au 

venit   ? 

A: Unde   ? 

Q: În sat când au venit eu nu am înţeles cum au venit românii şi .…   ? 

A: Nemţii, asta ia România au dat ajutor nemţii şi România a luptat cu nemţii. 

Q: Şi ei au venit în sat împreună şi români şi nemţi sau ei au venit aparte   ? 

A: De acum asta ei erau, erau aşa de acum, de acum nemţii au văzut că nu dovedesc, România 

s-a temut că Rusia e mare şi dovedeşte, pe ei i-au luat nemţii şi de acum cu nemţii ei făcea râs, 

dar românii nu făceau nimic, dar nemţii, nemţii nu anina, creştinii nu anina, dar evreii aşa îi 

împuşca, ferească Maica ce era, ce era, jale mare era. Cum s-a aprins, să vedeţi Zguriţa ce 

frumoasă era şi când au aprins-o şi ardea, toate casele, au stropit tot ce era mobilă, ce era, nu 

se uita. Copii, împuşca copii, toţi, să nu fie nimeni din sămânţa evreiască. 

Q: Mata ai văzut personal cum împuşca   ? 

A: Am văzut, dacă am fost acolo, că ne-am dus după aceea noi fete, ne-am dus noi băieţi, fete 

şi ne uitam. În timpul războiului chiar când lupta acolo, nu ne-am vârât, dar după ce de acum 

s-au dus mai departe, se ducea încolo spre Nistru ei se duceau, încolo în Rusia, păi ne-am dus 

noi toţi şi am văzut cum şedea care era ucis cu totul, care ofta încă, care încă sufletul nu asta 

ia, nu ieşise încă din el, dar era jale, trebuia aşa să treci, aşa să treci, aşa să treci, aşa erau. 

Asta mare, era un orăşel plin ştii cu ei şi erau toţi aşa. Care a mai putut dinainte a mai ştiut, a 

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



fugit, dar care bătrânii ce au putut să facă şi iaca ce a tras Rusia. Pe urmă de acum, când la 

urmă, dar asta nu trebuie, la urmă pe urmă de acum a dat ajutor şi America, când a dat ajutor 

America atunci asta ia, ruşii i-au dovedit. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar când v-aţi dus acolo unde ardea Zguriţa şi mata ai spus că ai văzut pe 

jos corpuri, da, ai spus, care era mort, care era viu   ? 

A: Da, da.  

Q: Mata ai cunoscut pe cineva dintre ei   ? 

A: Dacă ce care erau asta ia dacă eu am trăit, eu m-am născut din copilărie între jidani, eu şi 

ştiu limba evreiască, de acum am mai uitat, dar ştiu chiar tare bine. Dacă noi aici am trăit şi ne 

duceam şi ne vedeam. Dar ştii, asta ia. Şi Surca era acolo, dar ştiam numele lor. Familia nu 

mai ştiam a lor. Mulţi erau. 

Q: Şi i-aţi cunoscut şi cum arătau ei cel puţin, nu numai după nume   ? 

A: Dar ştiţi, nu era, că nu dădea voie. Iaca la mine în grădină, aici era o livadă, şi au fost 

nemţii aici, şedeau, şi aici dormeau prin camere, cel mai mare, şi caii erau legaţi aici şi nu 

dădea voie să vină să se uite, se uitau cu binoclul ce fac aceia acolo şi cum ardea, dar ferească 

Maica ce jale mare era, ce frumuseţe au distrus. Dar ei spuneau că asta de atât, asta pentru 

Isus Hristos. Că ei l-au răstignit pe Isus Hristos .… 

Q: Dar de unde ştiţi că i-au împuşcat pe dânşii nemţii   ? 

A: Poftim   ? 

Q: De unde ştiţi că pe dânşii i-au împuşcat nemţii, pe evrei   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe evreii aceia care stăteau pe jos morţi. 

A: D’apoi nemţii aici au împuşcat, ei împuşcau cu puşca, trăgeau aceea cum se spune, ca 

tractorul .… 

Q: Mitraliera   ? 

A: Da, şi trăgea tot de la un capăt la altul. Cum, dacă eu am văzut   ? 

Q: Mata ai văzut cum împuşcau   ? 

A: Păi ce, eu am fost atunci, era de departe, ne uitam, ne suiam, ne uitam cu binoclul cu 

împuşcau dar vedeam. Dar ce, nu vedeam   ? Dar cum ei săpau, punea într-o coloană, punea în 

coloană, ca cum pune, ştiţi, de sărbătoare copiii în coloane să se ducă la paradă. Şi au pus aşa 

evreii şi ducea şi când a tras de maşină cu acelea, cum se spune, că eu… 

Q: Mitraliera. 

A: Da. Şi când a tras, toţi chica, în dreapta, în stânga, toţi şi ducea mai departe. Ce, că au 

prins, au ucis, care dintre ei au rămas, Sara Marcu una a rămas, că a fugit, învăţătoare ea la 
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Moscova era, şi şedea în baltă, aici baltă era, de vale de la mine, şi acolo şedea ea în stuf şi îi 

mai duceam mâncare noi, cine putea îi mai ducea ceva mâncare ei, şedea. Care s-a ascuns, 

care s-a dus, dar cum, am văzut cu ochii mei, îi punea în coloane toţi. Şi au luat încă pe unii, 

era la noi un felcer, Perijog familia şi el semăna cu jidan şi  când au apucat jidanii ei să 

meargă să împuşte, şi o femeie, asta e chiar aici în mahală de acum, a murit ea, s-a aninat de 

gâtul lui, aşa ţipa şi făcea cruce că asta nu e evreu, nu juda, nu juda, nu juda, că ei juda 

spuneau, zice: asta iaca cruce, spunea că nanaşul meu, unul felcer, dar ce ei înţelegeau nemţii, 

ei ştiau .… mare jale, da.  

Q: Dar mata când ai văzut că-i împuşcau, apoi unde îi împuşcau pe dânşii, în care parte a 

satului   ? 

A: Aici chiar, pe mijloc, unde îi scotea şi aici, ei în centru, în centru chiar, şedeau prin centru, 

aici centru era, prin centru. Îi strângea, dar încă de acolo nu-i treabă, că aceea am auzit, dar nu 

am văzut. 

Q: Dar aceia care ai spus că ai văzut că i-au împuşcat cu mitraliera, unde îi împuşcau   ? 

A: Aici. 

Q: Şi erau mulţi evrei în coloana aceea care ai spus că i-au pus   ? 

A: Ehehei, nu erau, că erau câte 100, câte 200, aici orăşel mare era şi evreii erau aşa cum 

Zgura, iaca, acum cum Zgura este mare lume şi dacă scoate toţi hai să puie în rând, să puie, ce 

să vedea, ce nu erau .… 

Q: Dar acolo în coloana aceea care i-au împuşcat de ce vârste erau şi cine erau   ? 

A: Tineretul, bătrânii, copii, tot laolaltă, şi copilaşi şi tot ce era. 

Q: Şi cam câţi, cine împuşca în ei şi câţi erau soldaţii   ? 

A: Cine   ? Nemţii împuşcau. Ştii ce făceau la copii   ? A pus aici de acum am fost şi am 

văzut, a pus aşa un par în pământ ascuţit şi lua copilul de picior şi de mână şi aşa ia punea şi 

trăgea prin băţul acela ori cum se spune, asta ia… 

Q: Îl străpungea. 

A: Aşa ca silealih. Da, da. 

Q: Mata ai văzut asta   ? 

A: Asta am văzut, cum nu am văzut-o, pe urmă asta era când .…Aşa cu un pal, un băţ ascuţit 

şi când îl lua de picioruţe şi de mâini, aşa făcea şi intra, ştii, trupuşorul lui intra acolo tot, el 

acolo era gata,  ţipa, copilaşi mititei. O jale mare, eu vă spun, că ei făcea râs tare, ei nu se uita 

că e bătrân, că-i femei, că-i copil, lasă, toţi laolaltă. 

Q: Dar mata câţi copii ai văzut că au pus acolo pe băţul acela   ? 
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A: De acolo copii chiar nu am văzut câţi au pus, care erau copilaşi, dar care i-au pus, care au 

fugit, care i-au împuşcat aşa. Dar împuşcaţi erau copiii, dar ce, eu i-am numărat   ? Ne-am dus 

când ei… când am văzut   ? Când de acum se depărtat de acolo mai departe, că ei de aici spre 

duceau spre Nistru, mai încolo şi dacă ei s-au dus acolo, de acum aici au făcut râs, păi noi ne-

am dus şi am văzut. Dar chiar în timpul când împuşcau nimeni nu s-a vârât. 

Q: Dar mata ai spus că ai văzut cu binoclul   ? 

A: Cu binoclul aici la mine erau nemţii, aşa ne dădea să mă uit cum arde Zguriţa. Şi nu dădea 

voie, că nu trebuie de dus.  

Q: Apoi atunci aţi văzut şi cum îi împuşcau sau   ? 

A: Păi atunci, atunci. Atunci, da. Dar ei erau, că doar la mine aici, nacealnic, că eu ştiu 

nacealnic cine era, el nacealnic dacă aceia veneau şi îi duceau mâncare şi cuhne şi tot. 

Q: Şi câţi nemţi împuşcau în ei, atunci când i-aţi văzut cu binoclul   ? 

A: Toată armata.  

Q: Dar când cu binoclul aţi văzut   ? 

A: Păi cu binoclul ce am văzut   ? Aici cum arde, de acum cu binoclul cum ardea Zguriţa. De 

acum cum ardea, că ei au aprins.  

Q: Dar când aţi spus că aţi văzut că împuşcau, câţi nemţi împuşcau atunci   ? 

A: Nemţii cum mergea armata de nemţi, asta nu unul, doi ori trei, armata, armata şi de acum 

s-au făcut şi de la noi nişte partizani şi au intrat în război şi tot au ucis, chiar de-a noştri. Unul 

Tomacinschi, tot era, dar el pentru că el a intrat ca, a stat ca, a intrat să lupte şi el să apere 

ruşii. Şi i-a şi ucis, pe Tomacinschi, pe Tcaci Colea, tot aici în Zguriţa i-au împuşcat nemţii.  

Q: Mata ai auzit despre asta   ? 

A: Asta eram şi noi eram acolo, ne-am dus şi am văzut asta, iaca eram. Acela flăcău era.  

Q: Şi ei stăteau, unde erau ei omorâţi   ? 

A: Cine   ? 

Q: Unde i-aţi văzut pe Tomacinschi şi Tcaci   ? 

A: Erau ucişi acolo, nemţii i-au ucis acolo mergea războiul, aici în Zguriţa mergea războiul, 

tare mergea războiul cu nemţii când aici, păi aceia s-au luat câţiva să lupte şi ei şi la ei în case, 

chiar pot să vă arăt în casa aceea care era, este acolo el, pe dânsul acolo l-a împuşcat. Dar asta 

nu pe dânsul l-a împuşcat ca pe evrei, dar l-a împuşcat pentru că el de acum, ştii, s-a dus să 

lupte şi el. Iaca asta e tot am văzut. 

Q: Şi nemţii când îi împuşcau pe evrei pur şi simplu i-au lăsat aşa pe stradă, nu-i îngropau pe 

nimeni   ? 

A: Poftim, poftim   ? 
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Q: După ce i-au împuşcat pe evrei nemţii, i-au lăsat în stradă aşa morţi, nu-i îngropau   ? 

A: Nu. Dar ei ce şedeau   ? Ce au făcut. De acum strângea, strângea după aceea ce asta, cum 

dacă ei mergeau cu războiul   ? Nemţii mergeau cu războiul.  

Q: Dar cine strângea   ? 

A: Strângea lumea, de acum cine strângea, lumea din sat, din Zguriţa, că acolo în Zguriţa nu 

numai evrei erau, dar o parte era şi creştini, aşa mai de vale trăiau creştinii, dar aici centrul tot 

Zguriţa. Dar Zguriţa era mare, frumos oraş şi tot magazinele bogate cum şi acum la oraş. Dar 

asta, iaca asta, ce să vă mai spun   ? 

Q: Spuneţi, vă rog, dar iaca, asta, de cazul ce ne-aţi povestit că pe copii îi aruncau pe băţul 

acela ascuţit. Mata ai văzut chiar când se întâmpla   ? 

A: Singură am văzut, singură, puişor, au îngropat aşa, cum să vă spun, drucioc pe ruseşte, au 

îngropat aşa un băţ, dar nu un băţ, aşa, ştii, şi aici au făcut ascuţit, ascuţit, ascuţit, ştii cum faci 

un par în pământ şi îl ascuţi să meargă, şi aşa îi lua de picioruţe şi de mâini şi îi trăgea pe 

acela şi copilul se ducea acolo. 

Q: Mata ai văzut chiar cum îi lua pe copii   ? 

A: Asta am văzut, am văzut copiii aceia cum erau acolo şi şedeau. 

Q: Copii erau acolo   ? Şi mulţi copii   ? 

A: Copii erau, nu ştiu câţi copii, că nimeni nu a numărat, că numai cât am văzut şi fugeam de 

naiba ne lua. 

Q: Dar erau copii mici, mici, din ăştia de câteva luni sau de câţiva ani   ? 

A: Diferiţi copii, da. Care ducea părinţii asta. Care bogaţi au fost, ei înainte au mai fugit. Dar 

care erau aşa, iaca ce. Cum am văzut că era acesta Iutco, Iutco, lua femeia lui în braţe, că era 

paralizată şi nu a putut, a făcut câţiva paşi şi a lepădat-o, pentru că ce femeie bătrână, grea să 

ia pe spinare. Şi a lepădat-o, şi din urmă acela a venit şi i-a tras ei şi ea a murit, dar pe urmă 

pe dânsul, da.  

Q: Aţi spus că mulţi dintre dânşii încercau să se ascundă în stufăriş, dintre evrei, da   ? 

A: Da, ei se ascundeau. 

Q: Şi ştiţi cineva care s-a salvat dintre dânşii   ? 

A: Ei, unde era s-au salvat. Iaca pe dânşii i-au salvat, Sara Marcu s-a salvat, dar era una 

idioată, s-au dus şi au dezbrăcat-o goală şi au lăsat, depinde şi de om, caracter. Şi încă au 

dezbrăcat-o pe dânsa. Şi noi că… Şi era ea învăţătoare, învăţătoare era. Ei acum în Moscova 

trăiesc, aici a fost tot învăţătoare. Şi ducea, ducea mâncare, că aici de vale nu departe de la 

mine este aşa balcanariul, ri cacainari, şi acolo nu departe, după cacainari, de acum satul 

Nicoreşti,  şi era asta papură, stuf, stuf mult şi ea şedea în stuful acela. Şi se duceau elevi, se 
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duceau din mahală cine a văzut-o a spus că Sara Marcovna, iaca, şade ascunsă, Sara 

Marcovna acolo, şi se ducea şi o ajutau. Că e departe, este în luncă, aici, unde e Zguriţa   ? 

Zguriţa până la spital, dar de la spital încoace, asta e Zgura, nu-i Zguriţa, dar acum au 

înturlocat-o că-i Zguriţa, că un sel soviet, dar atunci asta era Zgura, dar aceea Zguriţa. Că 

evreii erau în Zguriţa, dar noi creştinii eram aici. şi veneau şi ei când erau învăţaţi, iaca 

doctori erau, şi veneau, când de sărbători veneau la biserică şi ei, veneau ăştia învăţaţi şi de 

sărbători mari sau în postul mare, apoi aşa venea de la şcoală, de la liceu. Copiii evrei toţi la 

şcoală, se duceau şi ei la biserică, le ducea învăţătoarea la biserică la noi aici, era, dar iaca ce 

nemţii .… nemţi au făcut. 

Q: Şi s-a mai salvat şi altcineva în afară de Sara Marcovna, mai ştiţi şi alte cazuri   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Din evreii, mai ştiţi, aţi mai auzit şi de alte cazuri când au reuşit să se salveze   ? 

A: Nu înţeleg. 

Q: Ştiţi numai despre cazul Sarei Marcovna sau au mai fost şi alţii   ? 

A: Au mai fost, au mai fost, mulţi au fost, mulţi au fost, da. 

Q: Vă amintiţi ceva nume sau   ? 

A: Staţi că îmi aduc aminte. Era la noi zolhoz fără mână şi el cu femeia cum fugea şi au 

prăpădit copilul, ţin minte că copilul a chicat, mititică, în faţă copilul. Dar am uitat de acum 

familia. Credeţi că la 83 de ani mintea aceea care la 40, la 30   ? Au mai fost, s-au întors mulţi 

înapoi. Care erau fugiţi s-au întors înapoi, şi trăiau, tare mulţi erau la noi iar. Şi de acum cu 

încetul, acela s-a dus la Cernăuţi, acela la Chişinău, acela încolo şi acum ultima dată era 

acesta Vainberg, iaca Vainberg eu am salvat, am copt plăcinte cu mama, a venit ea cu doi 

băieţei şi am copt plăcinte, i-am dat o cămeşuică lui şi ea săraca şedea cu copilul acela mic, 

Mişa îl chema, Vainberg Mişa şi acela valoghea şi nu ştiu ce, şi i-am copt şi l-am hrănit, că ea 

şedea, şi i-am dat mâncare şi am hrănit-o, mama a scos şi i-a dat o cămaşă, aşa o rubaşcă 

neagră şi încă lui de îmbrăcăminte şi i-a dat mâncare: plăcinte, alivancă, dacă ştiţi ce-i asta 

alivancă, înainte coceau bătrânii alivancă, punea cu chişleac, cu smântână, cu făină de 

păpuşoi, zahăr, ouă şi făcea aşa, se numea alivancă, şi am dat, gustoasă, era bună. Şi i-am dat 

şi am hrănit, iaca am salvat, şi s-au întors înapoi unde erau încă ascunşi şi s-au întors încă la 

mine, dar noi taman coceam şi nici nu s-au dus, ei şedea, şi a venit ea cu doi băieţei, că 

Vainberg. Şi acum sunt doi ani de când s-a dus de la noi. Sau trei ani. S-a dus în Germania… 

în America… nu în America, în… unde se duc evreii   ? 

Q: Israel. 

A: Ce   ? 
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Q: Israel   ? 

A: Da, da, unde s-a dus el. Şi el a vândut moara, tot a vândut şi .… 

Q: Dar ei mult timp au stat la voi acasă sau au venit aşa pentru un timp   ? 

A: Cine   ? 

Q: Vainberg. Cât timp au fost la voi acasă   ? 

A: Unde, aici   ? 

Q: Da, când aţi spus că .… Pur şi simplu ei au venit, au trecut pe la voi pe acasă sau au stat 

ceva timp chiar, ascunşi   ? 

A: Păi ei au stat aici, au trăit cu mă-sa, şi el s-a însurat, şi-a luat, era, lucra învăţătoare, Elena, 

Elena .… Sara Marcovna, Elena Marcovna, ei şi învăţătoare era şi a avut fată .… 

Q: Dar mata spui că ei au venit şi când mama matale i-a dat haine şi îmbrăcăminte, ei au venit 

asta în timpul războiului sau când   ? 

A: După.  

Q: După război   ? 

A: După război. După. Nu în timpul războiului, nu, de acum războiul nu era, de acum era gata 

războiul în [19]45, la data de 9 mai, păi s-a mântuit războiul, pobeda. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar .… 

A: Dar veneau mulţi înapoi, de unde erau, mulţi înapoi s-au întors. Şi au trăit până acum nu 

mulţi ani, acum nu este niciunul. 

Q: Dar iată aţi povestit despre cazul lui Perejog, că l-au luat şi pe dânsul nemţii. Până la urmă 

i-au dat drumul sau l-au dus şi pe dânsul   ? 

A: I-au dat, atunci i-au dat. Că aceea făcea cruce şi arăta că nu e juda, nu e juda şi ei i-au dat 

drumul. Ei pe creştini nu au aninat, Doamne fereşte. Numai pe evrei. 

Q: Spuneţi, vă rog, în timpul războiului, au mai fost cazuri, aţi văzut cazuri când nu numai pe 

evrei, dar şi pe alte naţionalităţi, pe alţi oameni civili, îi persecutau, îi băteau, îi omorau   ? 

Sau se întâmpla ceva şi cu populaţia paşnică de diferite naţionalităţi, că ucraineni, că 

moldoveni, că alte   ? S-au mai întâmplat cazuri şi împotriva lor   ? 

A: Nu. Nu.  

Q: Dar mata data trecută ne spuneai că chiar şi mata te-ai ascuns în timpul războiului, te 

ascundeai de soldaţi   ? 

A: Şi noi fetele, pe fete în timpul războiului ne ascundeam. Dar ştii ce în timpul războiului, 

păi eu vă spun drept: în timpul războiului a noştri, ruşii mai ai dracului erau ca aceia, ca 

germani, ca nemţii. Făcea numai, căta fete, alerga fete să facă râs, iaca ce, se ascundeau, se 

ascundeau. Ne duceam la baba şi ne suiam în păpuşoi, în pod, în grâu, răsărită, şedeam, că a 
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noştri din sat lua şi ducea, că aceia: acolo sunt fete, acolo sunt fete, acolo sunt fete. Dar ei se 

îmbătau… şi la mine în casă au împuşcat în pod. Dar nu nemţii, ruşii. Şi mama a fugit, dar eu 

m-am dus în pod, dezbrăcată şedeam în răsărită, dar el împuşca şi puşca şi s-a îmbătat şi tata 

s-a suit şi a zis: „hai scoboară-te şi fugi, că el doarme”. Şi aşa împuşca şi împuşca, eu am 

crezut că-i gata şi de acum că a adormit, că beţi erau, asta ăştia partizanii ăştia, partizanii. 

Făcea râs, dar cum nu aceia… nemţii, acum ăştia a noştri când făcea râs. Tare făcea râs din 

.… ei se îmbătau şi voiau fete, iaca ce. De la orice, dacă el se duce la război, el ştie că dacă nu 

azi, mâine o să fie ucis. Dar pe urmă, s-a dus mama a luat cuşma, dar mama a luat cuşma lui şi 

a dus la nacealnic, aici mai într-o casă şi i-a dat şi i-a arătat, că iaca ce a făcut şi cum a 

împuşcat, şi iaca, mi-a speriat şi copila şi tot, şi a luat-o şi l-a trimis drept la ridovaie, pe 

dânsul, pe acela. Dar şi asta depinde de caracterul omului, unul când are caracter, păi na .… 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri când împuşcat sau au bătut şi pe alţii, nu numai pe evrei, de 

exemplu pe ţigani   ? 

A: Astea erau straşnice, mai departe, dar nu la Zguriţa. Erau. Ei, iaca, la Nistru au făcut un 

pod de cardon şi au făcut coloană, dar eu asta nu am văzut, asta un văr acolo trăieşte, iaca 

Mihaliuca de aici, nu departe peste Nistru, şi au trimis acolo şi a scos un evreu o cărticică şi a 

citit, a citit, a citit pe a lor, eu ştiu ce acolo şi când a strigat şi toţi s-au dus în Nistru. În Nistru 

s-au înecat. Şi au făcut o groapă, spun că mare groapă au făcut şi vii i-au vârât în groapă, şi se 

duceau acolo şi o săptămână pământul acela în groapa aceea aşa făcea. Că ei vii erau îngropaţi 

şi au astupat-o cu ţărână şi ei aşa, ştii, până s-au năduşit acolo în groapă. Dar asta eu nu am 

văzut, asta povestea vărul meu, verişoara, că ea se ducea şi îi zicea: „nu mă duc eu nicăieri”. 

Da. Mare râs au făcut, mare. 

Q: Dar cu toate lucrurile lor din casă, din Zguriţa, ce s-a întâmplat cu toată averea lor, cu tot 

ce a fost acolo   ? 

A: Cu averea lor   ? 

Q: Da. 

A: Toată lumea, Chitrosu, Cotova, Popeştii de Jos, Popeştii de Sus, Zgura, toate satele cu 

căruţele căra tot, tot, tot ce vedea. Încărca astea… cu bomboane, cu, iascele prin căruţă ducea, 

covoare, strângea de pe pereţi, tot ducea acasă. 

Q: Şi le dădea voie   ? 

A: Dar cine să dea voie dacă nu era nimeni   ? 

Q: Nu era nimeni din soldaţi   ? 

A: D’apoi cine de acum   ? Nimeni, pustiu de acum, d’apoi cine a dat voie dacă nu era nimeni. 

Nimeni, nimeni. Se ducea şi strângea ce era prin case, lucruri, covoare erau, mobilă, ce era, tot 
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lua, mâncare, dacă magazine, mâncare, cu îmbrăcăminte, cu producte, încărca, încărca. Cine 

voia. Copiii se duceau, toţi se duceau şi copiii luau: bomboane, bomboane luau, picenia .… 

Q: Mai avem câteva întrebări. 

A: Haideţi, spuneţi. 

Q: Spuneţi, vă rog, despre cazul acela cu copiii când parul acesta ascuţit era. Eu vreau să 

înţeleg dacă aţi văzut chiar când pe dânşii îi înfigeau în parul acela sau aţi văzut numai copiii 

morţi pe urmă   ? 

A: Asta ia nu, când morţi am văzut, pentru că cum puteam eu să vedem dacă ei erau nemţii, 

războiul, şi eu cum să mă vâr   ? Pe urmă de acum am văzut cum asta ia.  

Q: Şi ei stăteau înfipţi acolo pe par sau alături jos pe pământ   ? 

A: Şedeau aşa ia puşi unul pe altul, aşa erau puşi sus. Pe atunci în timpul războiului cine prost 

să se ducă chiar încolo să se vâre   ? 

Q: Dar cam de la ce distanţă i-aţi văzut pe dânşii puşi aşa   ? 

A: Dar chiar aşa ca pe singură. 

Q: Aţi cunoscut pe cineva din copii   ? 

A: Ce ştii, acesta e copilul acesta din casă, dacă ei evrei   ? Copii mici, nu am cunoscut pe 

nimeni. Dar chiar ce am văzut, ce eu ştiu   ? Ce asta   ? Sat mare, ce, noi eram să ştii ce copiii   

? 

Q: Dar cam câţi copii erau acolo   ? 

A: Nu ştiu, eu nu am numărat .… eu ştiu câţi erau acolo   ? 

Q: Mulţumim.    
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