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Numele și prenumele intervievatului: Fiodor Rotari 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Scăieni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0082.01.01 

Data interviului: 26 februarie 2008  

 

 Fiodor Rotari s-a născut în anul 1930, în satul Scăieni și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea Scăieni, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

El relatează că a văzut trei coloane de evrei care au trecut prin sat, prima având circa 600 de 

oameni. El spune că din toate coloanele, soldaţii români care îi duceau opreau cam 10, 20 de 

evrei pe care îi împuşcau la marginea satului. Fiodor Rotari spune că premilitarii au fost 

chemaţi să sape groapa, că primarul a dat ordin să fie aduse căruţe pentru a transporta aceşti 

evrei şi că au fost împuşcaţi de un sătean, Andrei Racu. Despre acesta spune că a fost 

spânzurat după ce au venit sovieticii. 

El mai povesteşte că soldaţii opreau hainele şi lucrurile evreilor şi că i-au lăsat pe nişte 

moşnegi din sat să scoată dinţii de aur ai evreilor morţi. Îşi aminteşte un singur nume: Ţopa.  

 

00:00:00 - 37:13:35 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua bună. 

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

A: Rotari Fiodor Cosmovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: [19]30. din 1930. 

Q: Dacă vă amintiţi, câteva săptămâni în urmă ne-am întâlnit şi dumneavoastră ne-aţi povestit 

anumite lucruri pe care le-aţi văzut în anul 1941 în timpul războiului. 

A: [19]41. 

Q: Acum deci am venit ca să ne povestiţi aceleaşi lucruri, dar în faţa camerei de luat vederi. 

A: În [19]41, cum să vă spun, tata meu lucra la câmp, eu am rămas acasă şi deodată o vală de 

copii ca de alde mine: „băi, vine, o coloană de jidani vine, băi”. „Pe unde   ?” „iaca pe la 

livadă, vino încoace”. Am lăsat tot aşa. 

Q: Dar eraţi în sat   ? 
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A: În sat, noi în sat, dar coloana .... 

Q: În Scăieni   ? 

A: În Scăieni. Dar coloana venea în marginea satului, nu o vâra în sat românii, că români erau 

cu puşti. Şi am alergat acolo. Cum să vă spun, îţi era groază să te uiţi: care plângeau, care nu a 

mâncat nimic trei zile, striga la noi „aduceţi câte o bucăţică de pâine”, dar jandarmii ăştia pe 

româneşte „Tuţi Dumnezeul mă-tii, vrei pâine   ? Stai, mergi în coloană”. Dar noi copiii, ştii, 

după, aşa din urma coloanei, nu ne lăsa acolo să ne uităm, dar noi marginea drumului, dar ei 

mergeau pe drum, mergeau când şi când, cu torbe. Şi iaca au ajuns la o fântână, buluc toţi la 

fântâna aceea să bea apă. Jandarmul cu puşca în partea stângă, dar în dreapta un agheac şi 

cum ucide, aşa ucide în ei că să-i împrăştie să intre în coloană, în stroi acolo. Dar noi 

interesaţi, ştii, „ia uite, nici apă nu le dă”, copii ştii, nici apă nu le dă. Şi merg la vale, la drum, 

pe centru. Vine un călăreţ român, căpitan, cu furaşcă: „mergeţi aici de vale şi o să oprim 

coloana pe două ceasuri. Ce aveţi   ? Fasole, aveţi cartofi, să puneţi în străchinuţă şi să 

strângeţi de foc, să până a fierbe, mai repede să vă siliţi”. Dar ei când au auzit, aveau. Cum   ? 

Au mers pe la Edineţ, ei au venit de la Edineţ şi mergeau aşa, pe marginea drumului erau 

cartofi, şi se repezeau la cuibul acela, măcar că-l jnăpăia. Şi înapoi intra în stroi. Avea de 

acum două, trei cartoafe în buzunar. Şi au ajuns de vale, jidauca, copilul, ce avea, repede 

ciotcuţe aşa uscate, băliguţă de vacă, şi aprinde focul. Aprinde focul, ehe, pe valea aceea, că a 

fost 600 coloana de jidani. 600, aşa ei spunea, suntem 600 aici. 

Q: Cine spunea   ? 

A: Jidanii, că ei ştiau cât au ieşit din oraş, din Briceni. Dar noi ascultam. Şi erau mulţi căzuţi. 

Bătrâni, şi chiar şi picioarele îi dureau, pe jos să meargă el, de acum numai numai s-a, la 40 de 

minute să fi trecut: „staţi, încolonaţi”. Măi, măi, măi, nici apa aceea nu s-a înfierbântat, le-au 

luat aşa, ştii, au vărsat străchinuţa, cartoafele în buzunar şi iar plâng mergând. Văd că şed. 

Iaca doi aici, doi dincolo, trei. Aşa vreo 10, 20 au rămas. Iaca şi căruţele au sosit din sat, 

scoşi de primar, au scos căruţe, au scos premilitari. Premilitarii care făceau instrucţia, că erau 

gata la armată să plece, apoi făcea, cum, se învăţa în stroi cum să meargă. Rămân. 

„Premilitarii, care au rămas suiţi-i în căruţă. Şi în valea aceea să-i ducem.” Dar ei mergeau de 

acum, coloana mergea la vale înspre Târnova, alt sat. Când de acum:”haidem să vedem şi 

acolo”, noi băieţii, „haidem să vedem ce o să facă cu dânşii”. Coloana se duce, a trecut valea, 

pe ăştia de acum… Dar groapa era făcută tot de premilitari, de dimineaţă. Au săpat iaca cum 

camera asta, mare cameră, mare groapă. Când ne ducem noi, ei de acum vin, dar noi la fugă 

ne-am dus: „băi, băi, băi, e adâncă, băi”, spunea, „e adâncă groapa aici”. Căruţele veneau şi îi 

răsturnau acolo la groapă. Nu în groapă, dar afară de groapă.  

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



Q: Lângă groapă.  

A: Lângă groapă. De acum nouă ne-a dat în gând: pe ăştia o să-i împuşte. Copiii de 10 ani, 

copiii de 7 ani, fetiţe, jidauce bătrâne. Măi, măi, măi. Şi plâng, dar plâng iaca de acum cu 

ochii în jos, nu se mai uitau că s-au strâns băieţi, ce, de acum gata, ei ştiau de acum la ce 

aşteaptă. Şi stăm. Au lăsat şi s-au depărtat aceia, ca să nu vadă. S-au depărtat aşa şi au dat 

după deal. A apărut un răzghildeai de om, de rău, el tâlhar toată viaţa, a furat cai, a furat vaci 

acesta. Şi da mâna cu dânşii că parcă-s prieteni ca de când lumea. 

Q: Cu cine da mâna   ? 

A: Cu românii care ducea jidanii, care îi ducea cu arma, soldaţi. Şi îi dă arma la unul: „iaca 

ăştia ia să-i împuşti, şi ţi-oi lua toate hainele ţie, te-ai îmbrăca”. „Ehehe, mulţumesc, 

mulţumesc, să trăiţi”. Măi, măi, măi, ne uitam noi, ia uite. Când de acolo s-au depărtat, nu se 

văd, vine călăria sus: „daţi-i bătaie şi haidem mai repede, să ajungă coloana”. Ei, când s-au 

pus a împuşca şi de acum îl împuşca şi îl da în groapă iar, îl împuşca şi îl da în groapă. Era viu 

el, nu l-a nimerit, dar în groapă, în groapă. Dar noi, nu ne lăsa pe noi să vedem. Dar aşa de pe 

departe vedeam noi că îl dă în groapă şi de auzea acolo plângând în groapa aceea, copii şi 

bătrâni şi… Doamne fereşte. Când de acolo, au terminat: „daţi ţărână”. Premilitarii cu lopeţi, 

cu hârleţe au dat ţărână. „Căruţele, mergeţi cu noi să ne ducem”, că ei nu voiau pe jos, erau 

vreo 5, 6 rămaşi de jandarmi care el răspundea de asta. S-au suit în căruţele acelea şi s-au dus 

din urma lor. Că apoi ăştia care cu caii care i-au scos primarele, apoi trei zile nu au fost ei cu 

caii acasă. Nu şi-au luat mâncare, nu şi-au luat nimic. De acum pe urmă noi am aflat, ia te 

uită, trei zile nu au fost acasă. În Târnova au împuşcat, în Mândâc încolo tot au împuşcat, că-i 

ducea în Ucraina, acolo lagărul era gata făcut şi acolo au stat ei 3 ani de zile, din .… că au 

fost din Briceva, apoi au spus că din 3.000 poate să rămas 200. Au murit şi au murit în lagăr. 

Dacă fără foc, fără mâncare, cum să trăiască   ? Le da lor mâncare, dar la 3 zile, la 3 zile le da 

mâncare. Şi de acum mai departe au mers vreo, vreo 3 coloane au mers, tot aşa, asta poveste. 

Q: Şi le-aţi văzut pe toate trei sau doar una   ? 

A: Pe toate, da, da, da. Şi toată asta poveste, care căzuţi nu se mai năcăjea să-l ducă în spate 

ori ce, groapa, groapa. Şi apoi acesta care i-a împuşcat, de acum lumea s-a înfricoşat, nici 

bună ziua nu îi da, ei cum, el tot suflet purta, evreul acela. Iaca de acum războiul, cum a fost 

atunci, războiul se începuse de acum, dar el încă a ucis doi sovietici înainte de jidani. Satul 

Donduşeni, oamenii aceia îl cunoşteau că-i din Scăieni. Apoi din pădurea asta au ieşit ei, ăştia 

sovieticii se retrăgeau, şi el aici aveam un iaz, după sat, e vreo 2 kilometri, apoi i-au ucis şi i-

au dus în pădure pe sovieticii aceia, dar ăştia din Donduşeni au văzut şi apoi când au venit 

sovieticii – s-au întors înapoi, „aha, ia vino încoace băi băieţel, tu evreii evrei, dar cu 

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



sovieticii ce ai avut   ?” Înainte de jidani. El de acum era făcut, să fi fost, cum să spun, cât de 

creştin, că el trăgea cu arma, de acum cum, nu era creştin adevărat. 

Q: Se poate să vă întreb unele detalii: când aţi văzut, de câte ori aţi văzut coloanele astea 

trecând   ? 

A: Trecând   ? Apoi iaca, în toată săptămâna trecea, trecea o săptămână şi când la a doua 

săptămână, iaca, altă coloană, numai nu taman în ziua aceea, că era miercuri, că era joi, aşa…, 

înainte când, dar nu una după alta, nu. 

Q: Dar câte le-aţi văzut personal   ? Câte coloane aţi văzut   ? 

A: Trei coloane.  

Q: Trei coloane   ? Pe toate trei le-aţi văzut, da   ? 

A: Da. Trei coloane, dar de acum nu ştiam câţi, aceea prima apoi 600, dar ăştia erau mai 

puţini aşa. 

Q: Pe urmă erau mai puţini   ? 

A: Da. Şi apoi tata meu la prima, exact ce am păţit. La prima, tata meu a pierdut asta .… 

Q: De ras. 

A: De ras. Şi vine şi arată la dânşii, dar unul scoate din buzunar şi arată maşincuţa: „adu o 

bucată de pâine”. Repede moşneagul meu acasă, ia o pâine, o pune subsuoară şi, dar noi eram 

3 băieţi la dânsul, la tata, şi o pune sub, şi se duce şi acesta, jandarmul: „tu-ţi Dumnezeul mă-

tii, să nu te văd”. Dar el s-a vârât în coloană, a dat pâinea, şi-a luat. Dar acela jandarmul, jap, 

jap, „treci în coloană, mergi la puşcă”. Dar noi când am prins a răcni, ăştia, copiii, dar şi 

femeile: „of, ăi, Fiodor, iaca, o să-ţi împuşte pe tata”. Dar eu când am prins a răcni, fratele 

care acesta mijlociu, Simion, Vasile, când am prins a răcni, călăreţul s-a întors înapoi: „ce s-a 

întâmplat   ?” „pe tata vrea să-l împuşte”, „băi, tâmpitule, băi, tu să faci lucrul acesta   ?”, îl 

sudui pe jandarm, „tu să faci lucrul acesta   ? Dacă el a dat pâine la .…” „Nu se da, dar uite el 

are copii, ce, sperii copiii”. De acum un frate al tatei a venit, era morar la moară. A lăsat 

moara aşa şi a venit şi îi înjura, aşa îi înjura pe dânşii: „sunteţi oameni ori sunteţi câini   ? 

Iaca, copiii răcnesc, ce îi faci tu aşa”. Da, asta încă ne-am speriat rău. Dar chiar şi populaţia de 

acum era şi tot zicea, e uşor asta o socoteală, ce e la nebuni, îl împuşcă şi iată, du-te şi mă dă 

în judecată.  

Q: Şi i-au dat drumul sau nu până la urmă   ? 

A: Da, i-au dat drumul. I-au dat drumul, nu au avut încotro, că a venit acesta şi îi siluia: „voi 

să nu faceţi altădată aşa, sunt copii şi ei se sperie”. 

Q: Şi din fiecare caz din cele trei coloane, de fiecare dată împuşcau pe evrei sau numai   ? 
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A: Dar cum să nu împuşte dacă el căzut   ? Căzut săracul pe jos şi nemâncat. D’apoi cum să 

nu cadă   ? Chiar eşti tânăr şi dacă îţi e a mânca, nu cum, laşi lucrul acela şi te duci şi bei apă 

ori ce, nu cum. 

Q: Şi aţi văzut de toate trei ori cum i-au împuşcat sau aţi văzut numai o dată   ? 

A: O dată, o dată, de acum nu am vrut al doilea, era .… era jelos, era jelos, jelos, foarte jelos 

era. De acum se lepăda .… ei, nu mă duc. Că iaca aşa copil cum eram, dar noaptea îi visam, 

văzutul acela, şi apoi mama ne suduia, ce trebuie să te duci. 

Q: Dar groapa era departe de locul unde au stat ei şi s-au odihnit   ? 

A: Da, departe, noi am mers cam încă un kilometru de unde s-au odihnit ei, pe vale aşa şes, şi 

apoi ei s-au ridicat de acum oleacă în deal şi apoi au dat în vale. Vreun kilometru aşa şi ceva 

de unde s-au odihnit, unde au vărsat cartoafele.  

Q: Ca cât de mare groapa în metri, ce dimensiune avea groapa aceea   ? 

A: Să fi avut aşa cam doi metri şi ceva.  

Q: Doi metri şi ceva .…   ? 

A: Adâncimea. Dar lărgimea, 4 pe 4. 4 metri lungimea, 4 metri lăţimea. Cam pătrată aşa, cum 

le-a dat-o lor cine le-a dat, asta, planul acesta, dar groapa, de acum noi pe urmă ne duceam 

acolo şi ne uitam. Ce .… au dat ţărână .… 

Q: Şi câte căruţe au venit, iată, cu evreii acolo la groapă   ? 

A: Trei căruţe. Trei căruţe a scos primarul. Trei căruţe. 

Q: Dar ştiţi cine dintre localnici era la căruţele acelea, vă aduceţi aminte   ? 

A: Bătrâni, bătrâni. Omul de acasă, ţinea cai, şi l-a prins primarul şi: „iaca te duci, şi ai să vii 

înapoi”. Şi atunci trebuia, că dacă nu te duceai, te ucidea. Cum   ? Îţi da palme, că măselele îţi 

săreau din gură, aşa ucideau ei. Când au venit aşa ucideau de .… da, m-am dus colindam la un 

neam al meu, dar colindam pe vechi, şi primarul nu departe trăia şi ne-a auzit, şi când a venit 

şi ne-a tras două palme, am chicat în omăt, cum a rânit omul acela de la fereastră, am chicat şi 

celălalt a fugit care cu colacii .… Ei, cum să spun, nu ştiu cum, dar ei acum au stat cu bătaia, 

nu .… Un moş de-al meu, frate cu tata meu, a făcut armata şi a venit cu măselele în batistă tot, 

da, da, da.  

Q: Voiam să vă întreb: aţi spus că Andrei care aţi spus că lumea îi spunea .… 

A: Andrei, da. 

Q: Vă aduceţi aminte şi familia lui sau nu   ? 

A: Racu. 

Q: Andrei Racu, da   ?   
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A: Andrei Racu Efimovici, Racu Efimovici. L-au spânzurat. Când au venit sovieticii înapoi, 

apoi de acum, dar el numai o săptămână până s-a liniştit, până a trecut linia frontului, şi s-a 

aşezat aici în Scăieni presidatele sel sovieta, zamistitei sel sovieta, cvartalnici pe sectoare, 

sectorişti, şi l-au chemat la primărie, şi Târnova, era raion Târnova şi a venit ciornâi, cum se 

spune ciornâi maşină, la 12 de noapte şi l-a luat şi l-a adus peste jumătate de an, iaca aici 

lângă ţintirim. Maşina acoperită cu berezint, el slab, de acum aşa cum jidanii aceia, dar el încă 

şi mai slab şi nu putea grăi. Şi tabla, ce a făcut el tablă de faneră, şi tot tipărit, şi s-a suit un 

ofiţer la dânsul acolo în maşină, berezintul acela l-a dat la o parte şi a citit prigovorul, iaca ce 

a făcut el, iaca câţi jidani a împuşcat, iaca… că el acolo a spus când l-au luat: câţi jidani ai 

împuşcat, ce ai făcut .… „da, e drept, pe doi sovietici i-am ucis .…”. Şi cât l-au aici au adunat 

lume şi i-au citit prigovorul şi nu se vede nimic, acum mergeam la mormântarea lui, „veniţi, 

veniţi”. Dar norodul: „ce mormântare   ?” Era, şi a tras, dar el era aşa iacă-te, aici funia, aici 

pus pop, îngropat, şi maşina a mers aici dedesubt, din maşină a luat asta şi i-a pus în gât lui 

.… ehehe, când au văzut femeile, aici era şi soldaţi, nimic, şezi şi te uită acolo. Unde   ? Nu s-

au uitat, au fugit lumea aceea, s-a împrăştiat. Şi maşina numai s-a mişcat şi el a rămas .… 

Q: Mata ai văzut singur cum el .…   ? 

A: Nu, nu m-am dus, că eu nu am trăit aici, dar am trăit la marginea satului, dar de acum 

lumea spunea. Şi l-a bătut vântul trei zile, şi aducea lumea, ăştia preşedinţii, Frasinul, 

Gaşparul, Rusenii, aducea lume şi se uita şi ducea înapoi. Aşa propus de raicom, da, să vadă 

lumea, să intre frică în ei. Şi la trei zile, apoi tot aveam un moşneag de 80 de ani, avea cai, şi 

l-a luat pe moşneagul acela şi a venit, şi care era de serviciu la sel soviet, doi străjeri din ăştia, 

au venit şi l-au dezninat, i-au dat drumul jos şi l-au suit în căruţă şi l-au dus la pădure aici, şi 

au turnat o căldare de solearcă şi i-au dat foc şi na.  

Q: Despre asta de unde ştii   ? 

A: D’apoi tot lumea, tot acesta care izdovoi acesta, care s-a dus cu dânsul, chiar a spus: „iaca 

ce am văzut”. Dar băieţii ăştia cum: „ia uite-l ce spune, ia uite”. 

Q: Vreau să ne povestiţi unele detalii despre ce aţi văzut, iată, la locul, acolo la groapă, cum a 

avut loc toată împuşcarea asta. 

A: Locul, încă locul a rămas. Ce, dacă ei .… 

Q: Eu vreau să ştiu: când pe dânşii îi aduceau cu căruţa, da   ? Îi aduceau cu căruţa   ? 

A: Aşa. 

Q: Ce se întâmpla de exemplu cu lucrurile lor   ? 
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A: Lucrurile gata, acesta care le lua şi le da torbele, na, aici, era ca dânsul care împuşca: „dă-

te încolo că eu îţi dau un priclad, astea-s torbele mele”. Că şi acela voia tot haine, că nu era, 

iaca cu din astea erau ei îmbrăcaţi. 

Q: Cine mai era ca dânsul, cine era, despre cine vorbiţi   ? 

A: Eu vorbesc care spui, care se apropia la groapa aceea şi de acum vrea torba să ia, dar 

acesta i-a luat torba din spate şi i-a tras un glonț acolo şi s-a dus în groapă, dar torba este, dar 

altul vrea şi el o torbă. 

Q: Altul cine   ? 

A: Nu, nu, el la torbe a venit acela om care, da, nu .… 

Q: Localnici   ? Oameni săteni, localnici   ? 

A: Sătenii, sătenii, că nu era cu ce purta, şi el nu a suferit, a zis că: „te împuşca, ia o torbă că 

te împuşc”, acesta, aşa era el câine la inimă, da. 

Q: Înseamnă că toate lucrurile erau deoparte   ? 

A: Deoparte şi apoi i-a dat căruţă şi le-a dus acasă jandarmul. 

Q: Dar jandarmii îşi luau şi ei lucruri sau nu   ? 

A: Nu, nu, ce, el, acesta care făcea armata, ce, lui îi trebuia torbă   ? Dacă el mânca, a venit, a 

primit suhoi pahioc.  

Q: Dar data trecută ne-aţi spus că jandarmii luau bani de la ăştia   ? 

A: Nu, nu, ei bani nu aveau, săracii, de unde bani .…dacă ei, ei poate cât au mers ei, poate că 

iaca o fi scos şi au mâncat, dar de acum .… şi acesta de pe dânsul se dezbrăca. De acum când 

au mers încolo, că noi ne-am întâlnit cu oameni mai, apoi ei au spus că când au văzut aşa că 

torbele le iau, apoi da haina de pe dânsul, o mânca, şi tot nu ajungea la lagăr acolo. Că ajuns, 

dar care au ajuns   ? Aceia tineri care mai voinici. 

Q: Şi i-au împuşcat pe dânşii pe rând, pe fiecare, sau .…   ? 

A: Dar ce e de împuşcat, ce e de ucis om   ? Iaca, cum ai tăia o găină şi iaca, mai dă. Ce, acolo 

trebuia .…   ? Lenta de patroane, tras şi tras şi tras şi tras.  

Q: Dar împuşca, era numai Andrei acesta Racu sau mai erau şi alţi oameni care împuşcau   ? 

A: Nu, numai acesta.  

Q: Numai el   ? 

A: Numai el, şi iaca el când în timpul acela numai aştepta, se ducea înaintea lor încă şi venea 

cu dânşii încoace. Eu îţi spun că nici femeia nu avea, nici copii nu avea. 

Q: Dar dintre soldaţi nu împuşca nimeni   ? 

A: Din cine   ? 

Q: Dintre soldaţii care erau acolo, dintre jandarmi care ne-aţi spus că au venit. 
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A: Nu, el era, el încă se ducea şi: „au am să-i împuşc”. Dar îi da voie, îi da patroanele: „na”. 

Q: Ne-aţi spus data trecută că aţi văzut şi cum el scotea dinţi de aur de la .…   ? 

A: A, de acum alţii aceia. 

Q: Alţii   ? 

A: Da, au murit. 

Q: Cine   ? 

A: Nişte moşnegi păcătoşi. Cleştişoare aveau, de acum era spre, dar atunci aurul acela, iaca 

cum te uiţi la lumina asta, aşa şi aurul acela. Când vorbea omul, apoi strălucea dintele acela 

.…nu ca acum, ce acesta e aur   ? Acesta e, aur scump .… mai în scurt, jidanii ăştia au avut 

legătură şi cu America, au avut legătură şi cu Anglia .… Iaca, eram paţan , aducea pielicele de 

oi, lână de oi, şi venea la gară şi se încărca în vagon şi la Marea Neagră la vapor. Şi când 

venea, venea cu bumbac, venea cu felurite, ce, iaca cum acum găseşti toate celea, apoi aşa 

atunci. Mama mea se ducea şi lua teanc de bumbac, dar teancul acela de bumbac, iaca aşa cât 

oglinda asta, val. apoi aveam pe 10 ani de purtat cămeşi. Că ea cânepă, semăna cânepă şi 

cânepa aceea o bătea şi apoi fir de bumbac şi cu fir de cânepă şi nişte cămeşi, când spăla, iaca 

cum. 

Q: Dar cine erau moşnegii ăştia care aţi spus   ? 

A: Îţi spun că săraci erau, nu se vâra un gospodar acătării, nu. 

Q: Dar erau din sat de aici   ? 

A: Din sat de aici, trăitori, case răschite, şedea sub o .… 

Q: Şi apoi ei au scos dinţii   ? 

A: Da, le da voie, le da voie, că jandarmii le da voie. 

Q: Le-au dat voie jandarmii   ? 

A: Da, da, da, că: „domnul, cum se spune, domnul caporal, nu am ce mânca”. „ei, du-te şi 

scoate. Ai cu ce   ?”. Dar el scotea cleştişorul. 

Q: Şi erau mulţi moşnegi din ăştia   ? Câţi erau   ? 

A: Vreo trei moşnegi. 

Q: Vreo trei moşnegi   ? 

A: Da. 

Q: Îi ştiaţi atunci pe cineva dintre ei, cum îi chema, ce nume aveau   ? 

A: Unul Ţopa, chiar lângă noi era, da, Ţopa. Şi a murit, la vreo 3 ani a murit, eu am crescut 

mai mare. Toţi s-au dus, şi Andrei acesta îţi spun cum l-au .…l-au capturat, unde l-au ţinut   ? 

Jumătate de an nu a fost el pe locurile astea. Cred că la Chişinău acolo la .… 

Q: Dar ei când au scos dinţii, când le scoteau dinţii de la evrei   ? Unde   ? 
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A: Lângă groapă.  

Q: Lângă groapă   ? 

A: Îţi spun că pe mal îl împuşca şi apoi îl lăsa, dar el îi scotea dinţii: acesta are, acela n-are, 

acesta are, acela n-are. Majoritatea aveau dinţi. Apoi noi râdeam, ştii, ca copiii: „te duci şi îi 

scoate ca Ţopa dinţi”, „dar taci că nu pot mânca”. Cum, era greţos aşa când vorbea. 

Q: Dar de la ce distanţă aţi văzut cam tot asta   ? 

A: Eram cam la 20 de metri, eram. 

Q: 20 de metri undeva   ? 

A: Da, de unde ei lucrau. Dar acolo nu te lăsau la groapă. 

Q: Şi de acolo puteaţi vedea, se vedea că el scoate dinţii   ? 

A: Iaca, 20 de metri, te uiţi, că jandarmul acela se ducea la celălalt jandarm, lua o ţigară, 

venea înapoi.  

Q: Şi mai ştiţi şi numele la ceilalţi care scoteau dinţii, din moşnegi   ? 

A: Nu, pe atunci nu ştiam eu. Ţopa, ştiu că Ţopa, dar doi .…, de acum aceia s-au dus la 

Târnova şi scoteau.  

Q: Şi   ? 

A: Şi acolo tot groapă au făcut. De acum oamenii veneau la moară şi spuneau: „la noi trei 

gropi au făcut, la dumneavoastră o groapă, dar la noi trei gropi”. Măi, măi, măi, da. 

Q: Căruţele astea 3 care au rămas .… 

A: S-au dus după dânşii. I-au dus pe jandarmi, i-au dus acolo, că asta coloana era de acum 

dincolo de Târnova, că la dânşii nu s-a împuşcat chiar aşa lângă sat, dar a trecut .… la noi 

chiar lângă sat aici a stat la masă, masa aceea care au împrăştiat cartofii. 

Q: La popas. 

A: Dar de acum acolo, cam un kilometru de sat. Dar la dânşii, 2 kilometri, la Târnova. Apoi s-

au dus, eiii, după habar s-au dus aceia. 

Q: Dar eu vreau să înţeleg, ei când au adus pe ăştia care au rămas acolo pe deal, ei câte câte 

drumuri au făcut   ? O singură dată au încărcat pe dânşii sau s-au dus de mai multe ori se 

înţelege s-a dus căruţa şi a adus trupuri de acolo   ? 

A: Apoi ce, aici vreo 20, 30, credeţi că mai ţin eu minte   ? Şi apoi căruţele de acum au stat 

până i-au împuşcat acesta. 

Q: Aşa. 

A: Aşa. Şi apoi de acum au încărcat jandarmii două căruţe, dar una i-a oprit lui acesta care a 

împuşcat, şi a pus torbele şi a venit în sat. I-au adus torbele, că aşa s-au înţeles. Ce, acesta 

avea să care torbe   ? 
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Q: Dar în căruţă cam câte corpuri erau, iată când le-au adus la groapă   ? 

A: Erau şi câte 3, erau şi câte 5. Da, da. 

Q: Dar căruţa dacă a venit şi a adus trupuri s-a mai dus odată încolo să mai aducă sau numai 

câte o dată   ? 

A: Câte o dată numai, câte o dată. Trei căruţe câte o dată, aşa. 

Q: Şi vă amintiţi ce erau, dacă erau .…   ? 

A: Căzuţi.  

Q: Da, dar în sensul că de ce vârste, de ce sexe, erau femei, bărbaţi, bătrâni ori tineri   ? 

A: Bătrâni, dar erau şi tineri, dar căzuţi, căzuţi dacă nu au mâncat, căzuţi de tot. Nici nu te 

puteai uita la dânşii. 

Q: Dar când i-au împuşcat i-au dezbrăcat de haine sau i-au împuşcat dezbrăcaţi   ? 

A: Dacă haina bună, o dezbrăca, daca haina rea, nici nu se uita. Îl da aşa cu haina în groapă, 

da. 

Q: Şi aţi văzut şi cum au astupat groapa sau nu aţi văzut   ? 

A: Dar premilitarii, premilitarii de acum au rămas cu lopeţile, au dat. Dar şedea acesta, 

jandarmul, cu dânşii, cu premilitarii. 

Q: Şi aţi stat până la urmă, până au astupat groapa   ? 

A: Da, dar de acum două căruţe s-au dus după coloană şi o căruţă, iaca, s-a dus în sat şi căruţa 

are să se întoarcă înapoi şi are să ia de la groapă pe jandarmul acesta, dar ceilalţi jandarmi s-

au dus de acum. Două căruţe încolo, că ei aşa pe secret: „mergem, că aşa avem timp să ne 

ducem pe la primărie, că până a veni el a veni el cu căruţa noi trebuie să mergem”. Pe secret. 

Ei, vai de cap, când mă gândesc. Te-ai dus la front, nu ştii, iaca, te-a împuşca…acela-i front, 

dar acesta când tu te rogi, pâine pe pământ şi el nu-ţi dă să mănânci, apoi … Chiar ziceam că 

nici Dumnezeu s-a întors cu spatele la dânşii. Şi Dumnezeu… ei, dar cum, ei nu au fost în 

religia noastră… Dar avea, religia lor a fost foarte strâns, aveau bouri, iaca aşa cam cum 

binoclul, şi cât mergea pe drum citea carte, cărţi, religia lor, în limba lor. Chiar ne uitam: „ia 

uite”, se rugau. 

Q: Aţi văzut la ăştia din coloană sau unde   ? 

A: Da, da, din coloană, din coloană, da. Dar de acum cu tot cu bouri i-au îngropat. Ei s-au 

rugat, dar de acum târziu era. S-au auzit, iaca, tare mai ştiu jidanii ăştia, iaca eu nu ştiu cum 

aşa cu dânşii am trăit, şi tata meu a trăit bine cu dânşii, chiar eu când am crescut mare, un 

băiat de jidan a venit la moară acolo la noi şi a fost zavedul, ce: „dă-mi, iaca 10 ruble, că îmi 

trebuie”, „na”. Dacă ajungeam aşa la noi: „n-am, bre, n-am”, dar iaca aşa, ştii, te credea că n-
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ai, şi când aveai îi dai înapoi. Dar îl ascultam, pe dânsul îl ascultam: „iaca du şi mie ţigări, 

iaca du şi mie zahăr de la magazin”. Nu îl amăgeam, „iaca restul”. 

Q: Dar în Scăieni înainte de război au trăit evrei   ? 

A: Au trăit, au trăit. Da, erau vreo 6 familii. 

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

A: Şi soţia de acum a văzut. 

Q: Dar singur nu aţi văzut   ? 

A: Eu nu eram aici, dar ei au trăit iaca pe aici, 6 familii. La margine, nu, ei aşa la centru, în 

mijlocul satului, laucuşoare ţinea, iaca cum acum barurile astea, îi zice bar, dar atunci la 

laucă. Te duceau, era zahăr, era bomboane, era prăjituri, mai în scurt, tot ce trebuia aşa pentru 

casă se găsea la dânşii. Îţi spun că avea legătură, dar tot asta, toată producţia asta din America 

aduceau ei. Aici românii erau săraci pe atunci. 

Q: Mai cunoaşteţi şi alte cazuri când au fost împuşcaţi sau au fost bătuţi şi oameni de alte 

naţionalităţi, dar nu numai evrei, şi ruşi sau moldoveni   ? 

A: Nu, nu au fost, numai naţionalitatea jidovească. 

Q: Ţigani, nu   ? 

A: Ţigani tot nu, nu s-au aninat românii. Ei iaca, jumătate de Românie sunt ţigani. Apoi ce, o 

să împuşte a lui naţiune   ? Nu. Nu, nu, nu. Jidani. 600. Câţi sunteţi   ? Tata meu întreba: „câţi 

sunteţi   ?”. „600, iaca ne-au luat, avem o săptămână.” „Dar de unde, din Edineţ   ?” „Nu, 

Briceni.” Briceniul drept că e mare. La noi Briceva a fost tot de vreo 4.000. 

Q: Dar nu ştiţi, pe comuniştii din sat nu i-au împuşcat, nu i-au arestat şi pe dânşii   ? 

A: Pe jidani. 

Q: Nu, comunişti, alţii, românii nu i-au persecutat şi pe dânşii   ? 

A: Da.  

Q: Ştiţi   ? 

A: Presidatele acesta al sel sovietului, când a venit, apoi s-a aninat de dânşii şi apoi de acum 

ăştia, a mele neamuri, aveau moară şi ăştia care au fost presidate, apoi a venit la noi şi a zis: 

„pe mine are să mă împuşte”. Vladic îl chema, iată, nu departe de aici, iaca, de la casa mea, a 

treia casă. Dar naşul meu Dumitru, el era capabil el om, zice: „nu te teme, eu mă duc la 

Soroca şi am să vorbesc cu acesta, cu tribunalul”. Şi-a luat documentele, şi-a lua paşaportul cu 

dânsul şi s-a dus şi a grăit şi când, dar nu era telefoane atunci, când a venit un călăreţ şi aduce, 

cum îi spune, pricaz, dacă-i arestat, să-i dea drumul. Şi i-a dat drumul lui Vladic acela, i-a dat 

drumul. Da. Dar pe alte părţi apoi i-au luat. I-au luat şi nu i-am mai văzut. Dar drept că acesta 
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nu a făcut rău la oameni, nu, cum, nu s-a pus împotrivire, ei, dar ce a stat atunci un an de zile   

? Un an de zile au stat ruşii, mai mult nu au stat, că apoi s-a început războiul şi .… 

Q: Mai cunoaşteţi şi alte cazuri,aţi văzut şi alte cazuri când au fost împuşcaţi sau persecutaţi 

şi alţii   ? 

A: Asta, împuşcătura, dar ce putea să, era căzut, nu putea să-l ducă în spate, era de acum ucis, 

na. 
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