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Numele și prenumele intervievatului: Grigore Burbulea 

Data nașterii: 1928 

Locul nașterii: Scăeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0081.01.01 

Data interviului: 26 februarie 2008  

 

 Grigore Burbulea s-a născut în anul 1928, în satul Scăeni și a fost intervievat ca 

martor cu privire evenimentele care au avut loc în satul său natal. El relatează despre cei doi, 

trei evrei din localitate, dar şi dintr-un sat învecinat care au fost împuşcaţi de către nişte 

soldaţi (despre care nu poate spune cu exactitate cărei armate aparţineau), undeva pe un deal 

al satului.  

De asemenea, el mai povesteşte despre un convoi de evrei, în jur de o sută sau chiar două sute 

de persoane, care a trecut prin Scăeni în timpul războiului. Evreii erau escortaţi de către 

soldaţi, dar Grigore Burbulea nu ştie care era destinaţia acestora.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:18:03:20 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Burbulea Grigore Dionisovici. 

Q: În ce an sunteţi născut ? 

A: Din [19]28.  

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Scăeni. 

Q: Dacă vă amintiţi, câteva săptămâni în urmă noi am venit şi am discutat, ne-aţi povestit 

unele amintiri din timpul războiului. Acum am venit ca să discutăm încă odată şi să ne 

povestiţi şi în faţa camerei de luat vederi acelaşi. 

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

A: Aici în sat, Scăeni, aici.  

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul ? 

A: S-a prins a hui a război. La noi pe aici nu prea a fost aşa, că nu a fost să-i reţină pe dânşii, 

o mers aşa, pierdere nu am avut noi, luau un cal, luau o căruţă la om, dar aşa ceva, luptă, nu a 

fost, nu au fost pierderi, nu a fost, nu a fost aşa. 
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Q: Dar evrei în Scăeni trăiau ? 

A: Au trăit aici vreo 3,4, vreo 2,3 acolo. 

Q: Aţi văzut ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Eu eram micuşor, nu eram noi toţi aşa, şi am ieşit ca copiii în deal şi am auzit că-i duc 

acolo nişte soldaţi, îi ducea pe dânşii încoace după deal, dar noi, copiii mai din urmă şi ne-am 

dus, şi i-au dus aşa mai după deal oleacă, aşa şi era o groapă făcută nu adâncă şi i-au pus cu 

faţa nişte soldaţi i-au împuşcat. Noi când am văzut că ei au împuşcat am fugit de acolo, că ne 

temeam, ce, copiii, da. 

Q: Ăştia erau evreii din Scăeni ? 

A: Din Scăeni, da. 

Q: Ţineţi minte pe cineva dintrânşii, i-aţi cunoscut pe dânşii ? 

A: Pe una Iala, dar pe unul Boroc, aşa le spunea lor pe nume. 

Q: Dar câţi erau de toţi la număr ? 

A: Doi era ei acolo aşa, doi evrei era de îi ducea. 

Q: Pe doi îi duceau ? 

A: Da, pe doi îi duceau. 

Q: Dar cine îi ducea pe dânşii ? 

A: Nişte soldaţi, soldaţi de ăştia răcari, nu i-am cunoscut pe aceia, nu, nu. 

Q: Nu ţineţi minte din ce armata erau ? 

A: Nu ştiu din ce armată, cum atunci era. 

Q: Dar aţi auzit în ce limbă vorbeau soldaţii ? 

A: Nu, nu am auzit, noi nu ne puteam apropia, mai departe eram oleacă, ştii, de dânşii. Ce, te 

apropiai de dânşii ? 

Q: Dar soldaţii erau mulţi ? 

A: Vreo doi, trei erau soldaţii. 

Q: Şi evreii pe care îi duceau erau bătrâni sau tineri ? 

A: Bătrâni, bătrâni. 

Q: Aveau ceva cu dânşii în mână ? 

A: Ce să aibă ? 

Q: Duceau lucruri ? 

A: Nu aveau nimic aşa în mână, parcă nu am văzut, nu. 

Q: Şi cum se purtau soldaţii cu dânşii pe drum. 
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A: Cum, îi târâia, ştii, ştiam unde îi duce ?,  credeam când am mers din urma lor, ne-am dus 

acolo şi am văzut că i-au pus acolo la groapa aceea şi i-au întors şi i-au împuşcat. Noi când 

am văzut aşa am fugit.  

Q: Mata îi ştiai pe evreii ăştia şi înainte de război, ştiai unde erau, unde trăiau ? 

A: Da, era casa lor aici, era în sat la noi aceia trăiau. 

Q: Cam cât timp ai mers din urma lor când, iaca, i-au dus pe drum ? 

A: Ei, cât timp am mers, cât timp puteam eu să prevăluiesc, nu mult, era unde e şleah a fost şi 

i-au scos pe aceia în deal, noi eram pe şleah din urmă şi ştii, băi, băi, ne-am dus încolo. Îţi 

spun, când i-am văzut ne-am speriat, ce vrei, cum să faci asta treabă ? 

Q: Dar evreii pe care îi duceau încercau să vorbească ceva, să spună la oameni ? 

A: Nu mai grăiau ei, ori poate grăiau, dar noi auzeam ce ?  Răcnea. 

Q: Răcneau ? 

A: Da, se auzeau că răcnea, ştii, aşa ....  

Q: Dar răcnea, spunea ceva cuvinte sau .... ? 

A: Nu spunea, plângea, ştii .... 

Q: Când i-au dus acolo şi i-au împuşcat groapa era săpată ? 

A: Era săpată, dar nu era groapă mare, în faţă, nu tare adâncă. 

Q: Cam de ce dimensiune era groapa ? 

A: Un metru daca-ar fi fost. 

Q: Un metru ? 

A: De adâncă. 

Q: Un metru de adâncă, da ? 

A: Da. 

Q: Dar lăţimea şi lungimea ? 

A: Ei, cât acolo, un metru jumătate cum acolo ar fi fost. 

Q: Dar ştiţi cine a săpat groapa ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Şi cum s-a întâmplat, iată, împuşcarea lor ? 

A: I-au împuşcat acolo şi noi am fugit de acolo şi ei cred că le-au dat ţărână acolo. 

Q: I-au împuşcat odată, în acelaşi timp sau pe rând i-au împuşcat ? 

A: Pe amândoi i-au pus acolo aşa, pe dânsul şi pe dânsa acolo i-a pus, i-au chicat în groapă. 

Q: I-au împuşcat în spate sau în faţă ? 

A: În spate. 

Q: În spate ? 
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A: Da. 

Q: Soldaţii împuşcau din ce direcţie spre dânşii ? 

A: Ei, de vreo patru metri, cinci metri. 

Q: Soldaţii înseamnă că erau la vreo patru, cinci metri de dânşii, da ? 

A: Da. 

Q: I-au împuşcat îmbrăcaţi sau i-au pus să se dezbrace ? 

A: Îmbrăcaţi, îmbrăcaţi, nu i-au mai dezbrăcat, îmbrăcaţi cum erau, aşa i-au chicat acolo. Noi 

când am văzut am fugit de acolo. Am fost noi mai mulţi de alde mine aşa. 

Q: Dar data trecută ne-aţi spus că erau patru evrei. Nu vă amintiţi ? 

A: Nu, nu erau patru. Pe unul l-a adus, l-a adus un soldat dincolo de pe deal, dar nu de la noi 

din sat. 

Q: Aşa. 

A: Şi l-a adus tot acolo şi tot l-a …. 

Q: Şi l-a împuşcat. 

A: Tot acolo la groapa aceea l-a pus. 

Q: Şi pe acela pe care l-a adus l-a împuşcat odată cu ăştia doi din sat ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că i-au împuşcat de toţi pe trei sau erau mai mulţi ? 

A: Trei era, doi ăştia din sat şi unul l-a adus. 

Q: Dar l-a adus în acelaşi timp sau mai târziu ? 

A: Cam în acelaşi timp, nu chiar, cam în acelaşi timp l-a adus. 

Q: Şi pe acesta adus, era bărbat sau femeie ? 

A: Bărbat. Şi de aici apoi care doi, un bărbat şi o femeie. Iala pe dânsa, dar pe dânsul Boroc îl 

chema.  

Q: Dar bărbatul care era din alt sat era bătrân sau tânăr ? 

A: Nu chiar bătrân, aşa de… 

Q: Şi l-au împuşcat în acelaşi timp ? 

A: Da. 

Q: Aţi văzut când i-au acoperit cu ? 

A: Nu am văzut, am fugit. 

Q: Dar când aţi fugit soldaţii mai rămăseseră sau deja se duseseră ? 

A: Mai rămăsese acolo ei. 

Q: Înainte de execuţie, evreii încercau să spună ceva ? 

A: Nu au spus nimic, sau poate au spus, dar noi eram mai departe. 
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Q: Cât de departe eraţi ? 

A: Eram noi, tot aveam vreo 50 de metri, nu te apropiai atunci de dânşii că, cum să, erai .… 

Q: Dar când îi împuşcau evreii stăteau în picioare sau ? 

A: În picioare. 

Q: Sau stăteau aşezaţi cumva ? 

A: …. a chicat în bot. 

Q: Cine ? 

A: Au chicat în bot când i-au împuşcat. 

Q: S-a întâmplat să vedeţi evrei şi alţii din alte părţi în timpul războiului ? 

A: Mergeau pe şleah, cum, iaca, drum, apoi convoi, poate erau o sută, poate două sute şi 

venea dincolo de la nord, de aici, dincoace, şi îi ducea încoace, dar unde îi ducea ? 

Q: Şi în convoi cine erau ? 

A: Evrei, şi tineri, şi bătrâni, şi căruţe din urmă, dacă poate cădea, eu ştiu unii până unde îi 

ducea, eu nu ştiu. 

Q: Dar de unde ştiaţi că erau evrei ? 

A: Dar cum, eram toţi mai mărişori de acum, erau părinţii mai bătrâni, şi aşa, că îi duc convoi, 

dar unde îi duc .… 

Q: Dar cine îi ducea pe dânşii ? 

A: Soldaţi tot îi ducea, soldaţi, nici nu te apropiai de convoiul acela, te temeai că te-ar trage în 

convoi acolo.  

Q: Dar ce fel de soldaţi ? 

A: Români cred să fi fost, sau nemţi, dar cine a dat acordul, eu nu ştiu cine l-a .… 

Q: Dar nu auzeaţi, nu s-a întâmplat să auziţi soldaţii în ce limbă vorbeau ? 

A: Nu, nu am auzit. Noi suntem departe de drum când mergeau ei. 

Q: Cam la ce distanţă ? 

A: Să fi fost vreo 50 de metri, poate şi mai mult. 

Q: Şi cum arătau evreii ? 

A: Cum era, să te ducă cu puştile şi din părţi şi din urmă ?  Apoi cum .… 

Q: Cum ? 

A: Rău, ce ?  Care răcnea, care cerea apă, cine să se apropie să le dea lor apă să bea, te lăsa 

careva ?  Ori te apropiai ?  Ori să dai o bucăţică de pâine ori ceva ?  Eh. Doamne fereşte de 

aşa ceva. Cine a dat asta, nu e bine. Fiecare are suflet, fiecare este pe lumea asta aşa şi vrea să 

trăiască, vrea să mănânce o bucăţică şi vrea să fie bine, dar aşa. De acum, omul când s-a 
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îmbolnăvi ştie că e bolnav sau e bătrân, ştie că spre asta merge, dar aşa să te apuci pe om să-l 

duci, nu e. Doamne fereşte de aşa vremi, nu trebuie vremi din astea. 

Q: Dar cum se purtau soldaţii cu evreii din coloană ? 

A: Dar cum, mai mişca un evreu din coloană să mişte ?   

El mergea pe, cum să iasă el, cum poate să iasă el din coloană? Chiar poate s-ar duce să-l, eu  

știu ?  Dar cât am văzut-o noi aşa nu s-a întâmplat aşa, cădeau, îi puneau în căruţă şi îi duceau 

aşa, mergeau din urmă, dar până unde îi duceau. 

Q: Aţi văzut când au căzut cineva dintre ei ? 

A: Nu am văzut când au căzut aşa, dar vedeam căruţele şi erau şi în căruţe bătrâni, ori poate 

tineri, nu puteau merge poate, şi au căzut poate. 

Q: Erau multe căruţe ? 

A: Ei, erau acolo, dacă nu luau şi de la noi, dar de la noi nu am auzit parcă să ieie nicio căruţă. 

Q: Dar câte căruţe erau în coloană acolo ? 

A: Ei, câte erau ?  Patru, cinci căruţe mergeau. 

Q: Şi aţi văzut câţi oameni erau în căruţele astea ? 

A: Ei, erau doi, trei oameni acolo în căruţe. 

Q: Dar evreii din coloană aveau ceva cu dânşii, duceau ceva ? 

A: Nu mai aveau nimic, cât era pe dânşii.  

Ce crezi, că dacă l-a luat el a mai luat ceva din casă ? 

Q: În timpul războiului s-a mai întâmplat să vedeţi dacă a fost omorât cineva sau a fost bătut, 

din populaţie civilă, din asta paşnică, nu numai decât evrei, de toate naţionalităţile ? 

A: Parcă la noi aşa nu s-a întâmplat aşa să ucidă, să .… 

Q: Dar aţi văzut în alte părţi ? 

A: Na, poate în alte părţi a fost, dar la noi nu a fost aşa să ucidă, să omoare unul pe altul, 

poate se mai izghia ei aşa, poate, dar nu aşa să se omoare apoi. 

Q: Au fost arestaţi altcineva ?  Comuniştii nu au fost arestaţi ?  Ţigani nu au fost persecutaţi ? 

A: Parcă au fost ei aşa, tu-i ştii când au fost pe la noi, şi au mai ridicat oamenii care aşa i-a, i-

au ridicat care îi mai găsea mai bogat, a avut o maşină, a avut oloină în sat, asta i-au ridicat ce 

au găsit ei. Pe urmă le-au dat drumul înapoi. 

Q: Am vrut să vă întreb de locul unde i-a împuşcat pe evreii din Scăeni şi pe un străin. Aţi 

fost acolo după cazul acela, după ce i-au împuşcat, s-a întâmplat să vă duceţi acolo ? 

A: Nu a fost, iaca, să mă duc în locul acela, că parcă nu aş şti locul acela unde a fost. S-au 

stroit case, s-au stroit .… 

Q: Pe locul la mormântul acela ? 
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A: Pare că nu e departe, dar iaca eu nici nu m-am interesat. 

Q: Dar ei au rămas îngropaţi acolo ? 

A: I-au scos. 

Q: Cine i-a scos ? 

A: I-au scos când au venit ruşii înapoi, în [19]44. Apoi i-au luat de acolo, i-au dus ciolanele 

acelea, dar nu ştiu unde i-au dus. 

Q: Mata ai văzut cum i-au dus. 

A: Nu am văzut, dar povesteau oamenii, i-au dezgropat de acolo şi i-au luat.       
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