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Numele și prenumele intervievatului: Vasile Bordeianu 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Scăieni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0083.01.01 

Data interviului: 26 februarie 2008  

 

 Vasile Bordeianu este născut în anul 1929, în satul Scăieni și a fost intervievat cu 

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

Doilea Război Mondial.  

El relatează despre strângerea evreilor din localitate, circa 4 familii, şi uciderea lor de către 

săteni şi apoi mutarea lor în alt loc la ordinele soldaţilor români. El mai povesteşte că a văzut 

două coloane de evrei care veneau dinspre Briceva şi care erau duşi spre Târnova, spre 

Soroca. El spune că în jur de 100 de evrei din fiecare coloană au fost împuşcaţi la marginea 

satului de către localnici care primeau arme de la soldaţii români. Îi nominalizează pe 

localnicii Eftenie Culeacu, Ignat Popovici şi Andrei Ţiganu, care au ucis pentru haine. El 

mai spune că a văzut evrei, în jur de 3.000-4.000 care lucrau la şoseaua Edineţ-Otaci. 

 

00:00:00 - 44:30:10 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Bordeianu Vasile Atanasie. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: [19]29. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici, Scăieni. 

Q: În satul Scăieni   ? 

A: Da. 

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

A: Acasă, aici. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul   ? 

A: D’apoi cum   ? Eram de 11 ani în [19]40, 11 ani aveam. 
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Q: Câteva săptămâni în urmă, când ne-am întâlnit cu dumneavoastră, ne-aţi povestit ce aţi 

văzut cu ochii proprii despre ce li s-a întâmplat evreilor. Noi am vrea să ne povestiţi acum, 

iată, memoriile dumneavoastră. 

A: Nu, cum   ? Războiul s-a pornit la Prut aici, s-a dus acolo, de acum la o lună de zile s-au 

ridicat evreii de pe asta, i-au scos din casă, i-au mânat, chiar pe şleah pe aici a mers coloana. 

Nu ştiţi cum   ? A mers coloana, nu le da mâncare, dar e vorbă mâncare .… pe dânşii îi 

împuşca, îi ucidea, ştii cum, vai de capul lor ce a fost… Şi au mânat, dar el mai mult mâna, 

ştii ce, cum vrei de acum, soldaţii români, iaca acolo la noi acolo s-au împuşcat vreo 300 de 

jidani, apoi soldaţii luau, căutau banii, dar hainele le da ăstuia, măgarului ăstuia care împuşca 

pe acela să ia pantalonii ăştia. Iaca acolo la bortă este şi acum acolo pastelniţele pe pământ. Şi 

ţăran, dacă-i ţăran. Iaca ce a fost, a fost o nenorocire. Cum să împuşti omul   ? Pentru 

pantalonii ăştia   ? Iaca se împuşcau aşa… nu toţi oamenii, asta e clar, de aceia care, iaca, 

chiar din sat de aici, ce, eu nu îi ştiu   ? Şi au făcut, o dată a mers o coloană, şi apoi altă 

coloană a mers aşa, că coloana era mare, poţi să spui că la 2 kilometri, 3 kilometri aşa cât 

mergea. 

Q: 2-3 kilometri lungime   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Fiecare coloană aşa   ? 

A: Da, fiecare şi aici când au mers de acum pe şleah, dar nu i-au pus pe şleah, dar pe 

marginea satului ca să, ştii, ca să nu se împrăştie, ştii, aici le dai poate o bucată de pâine ori 

aşa .… ei nu, soldaţii îi păzea, ştii, şi au mers acolo aceia încă mai mulţi. 

Q: Mata câte coloane ai văzut personal   ? 

A: Două. 

Q: Două coloane   ? 

A: Da, aici de la şi până la, mă rog .…   ? 

Q: De la început şi până la urmă toată coloana ai văzut-o   ? 

A: Toată coloana. Dacă eram de 11, 12 ani, umblam copil. 

Q: Şi cine era în coloană   ? 

A: Jidani, evrei.  

Q: Dar de unde ştiaţi că erau evrei ei   ? 

A: Păi cum, dacă, d’apoi atunci nu lua şi ţărani din ăştia, atunci războiul s-a dus de acum 

încolo, acum partidul acesta a fost a lui Hitler, jidanii ştii cum, i-au ridicat, i-au scos pe prin 

casă, îi ucidea, îi aşa, şi în coloană şi i-au dus. I-au dus la Odessa încoace şi au stat ei în lagăr 

şi au lucrat, şi toate şoselele astea le-au făcut ei. 
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Q: Dar oricum de aceia din coloane pe care îi aduceau ei erau evrei   ? 

A: Păi dacă cum, cum asta, asta ţăranul ce avea să se ducă cu dânşii, să se lipească, să se ducă 

cu dânşii, ori cum   ? Parcă aşa am înţeles, ţărani nu erau. Evrei, atât au fost. 

Q: Dar erau şi bărbaţi şi femei sau numai bărbaţi   ? 

A: Şi copii mititei erau, şi de ţâţă, ei, tot, cum chiar au luat din casă, aşa i-au mânat. Duceau 

în spate, săracii, copii mititei, eiii.  

Q: Şi cum arătau ei   ? 

A: Cum   ? 

Q: În ce stare erau   ? 

A: E, în ce stare .… flămânzi, bătuţi, iaca ce era. 

Q: Dar cine i-au bătut   ? 

A: D’apoi jandarmeria asta, românii, românii îi duceau, jandarmii, toţi soldaţi, militarii ăştia îi 

duceau aşa, mergea coloana cât drumul de lată, apoi toţi ei grămadă şi tot aşa şi ei pe de 

margini mergeau. E, bătaie de joc. Eu le dam câte o pâine, dar le tăiam, tăiam şi se vedea, ei 

se trânteau cu piciorul că să nu le dau, nu ştii cum vreme de .…of, Doamne. 

Q: Dar de unde ştiai că anume soldaţi români, dar nu din altă armată   ? 

A: Nu, nu, d’apoi ce, ce, nu-i cunoşteam pe vorbă   ? Lasă că nemţii, au mers, nemţii au limba 

lor, dar românii limba lor. 

Q: Şi mulţi soldaţi îi duceau   ? 

A: Mergea aşa coloana aceea, coloana cât drumul acesta de lung, aşa gros era, tot drumul ei 

aşa coloană, mergeau aşa cam la 20-30 de metri soldaţi, pe o parte şi pe alta. Deci pe partea 

asta mergeau soldaţi şi pe partea asta, şi ei în mijloc.  

Q: Dar toţi evreii erau pe jos sau erau alţii şi cu transport   ? 

A: Pe jos. Pe jos au mers. Dar a mers odată pe partea aceea, că nu i-a vârât prin sat, apoi erau 

vreo câţiva, că ei pe oameni, asta cu căruţa se ducea. Dar nu toţi, aşa cred că vreo 20 de căruţe 

erau, dar era coloană, era la 3 kilometri. 

Q: Deci mata ai văzut de două ori: o dată cum i-au dus pe drumul acesta şi o dată pe drumul 

celălalt   ? 

A: Da, da, o dată i-au dus pe aici şi de acum o dată i-au dus pe acolo, că pe şleah avea zabot 

ei, dar acolo pe margine era .… 

Q: Şi acolo în acealaltă coloană erau alţii şi cu căruţe, da   ? 

A: Da. 

Q: Aţi spus că vreo 20 de căruţe   ? 

A: Da. 
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Q: Şi în căruţe cine erau, cine mergea în căruţe   ? 

A: Asta îi da voie, iaca dacă jidanul avea bani şi plătea: „du-mă până la Soroca, ori până la 

Izita, ori până la asta ia”. Asta nu, puteam şi eu să mă duc cu căruţa. Dar ei, săracii, o parte nu 

avea nici bani, nici .… 

Q: Dar cum se purtau jandarmii cu dânşii   ? 

A: Cum se purtau   ? Se purtau rău, ucidea în ei.  

Q: Dar pentru ce îi ucideau   ? 

A: Să meargă, să nu, ei cereau pâine, cereau aşa prin sate, îi ucideau, ee. 

Q: Aţi văzut şi cazuri când i-au împuşcat   ? 

A: Da. Că eram pământul aici cum la dânşii, şi acolo am văzut de două ori. O dată a mers o 

coloană şi au împuşcat 100 şi vreo 80, apoi iar 100, la 200. Cum îi împuşca   ? Acolo, iaca, 

cum te duci la Târnova este fântâni acolo, la vale era stufăria, pământ vreo 10 hectare avea. 

Şi vămuia, se dezbrăcau, soldaţii luau banii, dar pe dânşii îi trimitea acolo, acolo la vreo 50 de 

metri la poarta aceea, la împuşcat. Îi împuşca cine vrea. „Vrei să împuşti   ?” Atât că soldatul 

le spunea care vrea să împuşte din sat, dar s-au găsit şi ţărani de la noi, acolo au venit şi 

împuşcau, terfe, şi apoi de acum mergea, după ce împuşca, venea şi îi dădea ăştia, soldaţii, o 

pereche, vreo două, trei de pantaloni, dar el se uita ca când îi părea rău că a împuşcat jidani, 

dar puţin îi plăteşte. Ţăranul plouat. 

Q: Pe ăştia care i-au împuşcat, aţi spus că o dată vreo sută şi ceva de oameni şi o dată la 200 

de evrei, aţi spus   ? 

A: Da, da.  

Q: De unde erau evreii ăştia, de unde i-au adus   ? 

A: Iaca eu nu ştiu, că era la Briceva şi era la Edineţ jidani.  

Q: Dar i-au adus din coloană sau din altă parte i-au adus pe dânşii   ? 

A: Cu coloana mergeau pe jos toţi, de acolo mergeau pe drum. Şi Briceva, Briceva aici la noi, 

apoi ţin minte că am fost cu tata cu căruţa şi i-au dus tot în jos încolo la Soroca, pe unde 

dincolo la Odessa încolo, la lucru. 

Q: Dar eu vreau să înţeleg, când aţi văzut când au împuşcat pe dânşii, în aceeaşi zi când a 

trecut coloana   ? 

A: Când mergea coloana asta, apoi soldatul a spus: „tu, trage acolo”. Nu aveai încotro, că 

trebuia să .… tu, tu, tu, acesta, acesta, acesta, îi da deoparte pe ăştia, ştii. 

Q: Şi aţi văzut cum îi scotea din coloană aşa pe dânşii   ? 

A: D’apoi ei s-au înţeles că dacă îi spunea soldatul, mergea cu dânşii şi îi spunea „tu, du-te 

acolo”, apoi cum. 
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Q: Dar aţi văzut cum îi scotea din coloană chiar   ? 

A: Îi scotea din coloană şi îi da acolo, pentru că îi alegea aceia care mai bogaţi, care avea bani 

poate, hainărie, nu ştii, iaca că ce.  

Q: Şi pe urmă pe ăştia i-au dus acolo şi i-au împuşcat   ? 

A: Da, şi din sat s-au găsit de acum, că de la noi s-au dus la împuşcat, că soldaţii nu aveau 

nevoie de haine, de bani  numai, dar ăştia, de terfe. 

Q: Şi cine din sat de aici era acolo şi a împuşcat   ? 

A: Dar câţi nu au fost .… 

Q: Îi ţineţi minte pe familii   ? 

A: Dar cum   ? Ignat, Culeacu, Andrei Ţiganu, ehehe, câţi au fost. Au murit toţi.  

Q: Erau şi din alte sate care au împuşcat   ? 

A: Parcă aş spune că nu, nu am observat. 

Q: Că ne-aţi spus că erau şi din Târnova unii care împuşcau. 

A: Da, da, a venit o căruţă cu, un om cu o căruţă şi a împuşcat şi acela. A împuşcat, şi a 

împuşcat şi când a împuşcat atât şi când i-a dat i-a dat nu ştiu cum, dar el la căruţă, dar eu ca 

paţan atunci eram, mă uitam, dar el grăia singur: „câţi am ucis şi ce mi-a dat”, ca când nu era 

el mulţumit că cum, a ucis atâţia, dar i-a dat puţin, puţin i-a plătit terfe din astea. Vezi cum e 

ţăranul. 

Q: Şi cum, deci, iată, pe dânşii i-au scos din coloană, i-au pus la drum în grupă, da   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi pe urmă i-au dus acolo unde locul acela   ? 

A: I-au oprit taman pe locul acela acolo, din coloană mai spunea: „acolo, acolo, acolo toţi”. 

Aici pe iarbă, acolo era o roată de stuf şi de la vale de stuf pe dânşii i-au dus acolo şi făcea 

manevrele astea, ştii, vămuia, îl dezbrăca şi îl trimitea la bortă acolo la. 

Q: Fiecare pe rând sau toţi împreună, odată   ? 

A: Pe rând, după cum mergea, iaca, mergea, lua, făcea treabă cu dânsul, tot, tot, tot, îi lua 

banii, tot, bagajul tot rămânea acolo şi îl trimitea acolo la .… 

Q: Dar mata cum vedeai, de exemplu, că i-a luat banii   ? 

A: Dar dacă scotea banii din buzunare. 

Q: Dar cât de aproape erai dacă ai putut să vezi   ? 

A: D’apoi chiar iaca dacă eram paţan şi eram aproape cu dânşii, singur numai aşa poate 5, 6 

metri. 

Q: La vreo 5, 6 metri   ? 
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A: Acolo eram cu vitele, încă după asta am dus vitele de acolo, le-am mutat mai încoace spre 

sat. 

Q: Şi înseamnă că aţi putut să vedeţi toate ce se întâmpla   ? 

A: Am văzut toate, am văzut şi cum i-au împuşcat şi cum şi norodul acesta s-au găsit să-i 

împuşte. Nu toţi oamenii împuşcă, fiecare se gândeşte, aşa ceva e ceva straşnic, dar aşa e. 

Q: Şi după ce le luau banii şi le luau lucrurile, îi trimiteau încolo   ? 

A: La bortă la împuşcat.  

Q: Şi îi împuşcau pe rând sau pe mai mulţi odată   ? 

A: Nu, nu, mergea unul, împuşca altul, împuşca, dar îi puneau câte mai mulţi aşa .… în rând 

acolo la bortă, îi punea câte vreo 4, 5 şi împuşcau. 

Q: Îi puneau în picioare sau aşezaţi, cum îi împuşcau   ? 

A: Din picioare, că altul punea aşa la, ştiţi cum, punea aşa să nu vadă jidanii, puneau mâinile 

la ochi, ştii, gata, dacă-i mort. 

Q: Dar groapa aţi văzut-o   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Cât de mare era groapa   ? 

A: Groapa, acolo a fost iaz şi l-a mâlit odată şi au făcut un moş al meu tot aşa de scăldat, că 

acolo era apă, este vreo 8 izvoare şi este apă limpede şi vine acolo, şi i-a dat drumul şi la acela 

şi acolo a mai săpat pe oleacă sub mal şi acolo i-a trântit. 

Q: Şi cam cât de mare, ce dimensiuni avea groapa aceea, cam câţi metri   ? 

A: Cam avea aşa vreo 4, 5, vreo 6 metri, aşa, adâncime, ee, că i-a împuşcat, crezi că acolo i-

au împuşcat aşa, i-au îngropat cum se îngroapă omul aici   ? I-au trântit acolo, a dat ţărână de 

un metru şi câini… nu am mai păscut noi vacile acolo, că câinii îi scoteau, au făcut borţi şi 

câinăraie de pe tot şi scotea, toată valea aceea era numai cap… acolo nici vacile, s-au mântuit 

vacile de pe terenul acolo, acolo nici nu se ducea nimeni. 

Q: Mata ai văzut pe urmă craniile astea, ai văzut pe urmă   ? 

A: D’apoi cum, de acum pe urmă, chiar şi deodată, deodată de acum era sperios, dar de acum 

al doilea an era plină de cap, ştii, dădeam cu ciomegele şi de acum tare, ştii, ca când aşa, nu 

spărgeai, nu turteai asta, dar era plină de cap aşa cum şed sfeclele, dacă toţi i-au scos 

câinăraia, nu numai de la noi, dar de prin toate satele câinăraia.  

Q: Dar cine i-au îngropat pe dânşii acolo, pe ăştia împuşcaţi   ? 

A: Au scos premilitarii. 

Q: Şi premilitarii   ? 
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A: S-au dus acolo premilitarii, premilitarii au săpat, au dat ţărână şi au venit acasă, ce era să 

îngroape .… ştii cum. 

Q: Şi aţi văzut când s-au dus de acolo   ? De acum aţi văzut şi ăştia care au împuşcat şi 

jandarmii când s-au dus   ? 

A: Tot am văzut. Am văzut şi care împuşca de la noi şi soldaţii împuşcau, dar nu împuşcau 

chiar aşa soldaţii, că erau de ăştia care după terfe, îţi rupea capul. Se împuşca de de de, acum 

se spune că poate este hăinărie, dar atunci era criză şi pentru asta împuşcau nici nu… Dar 

soldaţii de acum nu împuşca pentru că avea cine, na.  

Q: Dar cam câţi soldaţi erau acolo români la groapă   ? 

A: Erau vreo 3, 4, mai mult nu erau. 

Q: Dar de ăştia localnici care împuşcau   ? 

A: Erau vreo 20. 

Q: Vreo 20   ? 

A: Da. 

Q: Şi ei toţi au împuşcat sau numai o parte dintre ei   ? 

A: Vreo… asta, nu, cam toţi au luat, aşa, împuşca acela şi apoi îi da şi la acesta care, nu toţi 

au împuşcat chiar, dar s-au dus după terfe, dar de acum când la împuşcat, nu. Care împuşca de 

acum lua mai mult şi îi da şi la acela o pereche, „dă-mi, măi, şi mie o pereche de pantaloni”, 

vezi că atunci era dragaţenie hăinăritul acesta, nu mai era ca acum. Atunci umbla, ţesea 

femeia, făcea. Toţi nu mai împuşcau, dar ştii cum: „dă-mi, măi şi mie o pereche de pantaloni 

ori un pidjac ori .…” 

Q: Dar pe evreii pe care îi împuşcau, înainte de a-i arunca în groapă îi dezbrăcau de haine   ? 

A: Tot. 

Q: Îi împuşcau goi   ? 

A: În cămaşă aşa .…, dar ei singuri se duceau şi se trânteau în groapă.  

Q: Spuneţi, vă rog, dar aţi văzut ce s-a întâmplat şi cu evreii ăştia localnici din Scăieni chiar, 

de pe loc   ? 

A: Da, i-au luat pe Boroc, pe acesta i-au luat şi i-au dus aici ia, iaca i-au dus aici ia cum intri 

aici, iaca al doilea, al treilea loc, şi i-au dus şi i-au împuşcat. Acolo, dar un sublocotenent a 

venit şi a spus: „măi, tâmpiţilor, măi, ce, se împuşcă omul aici pe sat   ? Să-i dezgropaţi”. Şi i-

au luat şi i-au dezbrăcat şi i-au dus la ţintirimul cailor acolo. Bătaie de joc. Şi atunci tot i-au 

împuşcat, din sat i-au împuşcat, pentru că de acum i-au împuşcat, dar ăştia s-au dus în casă şi 

au cotrobăit toate de acum, ştii cum. 

Q: Mata ai văzut cum i-au scos din casă pe cei din Scăieni   ? 
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A: Dar cum i-au scos   ? Au intrat, i-au scos afară şi s-au mântuit. 

Q: Dar cine au intrat la dânşii în casă şi i-au scos pe dânşii   ? 

A: Jandarmii, asta… soldaţii. 

Q: Şi pe câţi evrei din ăştia i-au scos din casă şi i-au împuşcat   ? 

A: Păi era unul Boroc, Ienculeasa, trei, vreo 4 familii. 

Q: 4 familii   ? 

A: Da. 

Q: Şi pe toţi odată i-au scos   ? 

A: Da, i-au scos, i-a spus la acela, la acela, la acela şi apoi i-au grămădit aici sus şi i-au 

împuşcat şi de aici i-au alungat şi i-au împuşcat la ţintirimul cailor care în capătul satului. 

Q: Dar cam câţi oameni de tot, iată aţi spus că vreo 4 familii, dar cam câţi erau la număr   ? 

A: La număr   ? 

Q: Da. 

A: Dar ce, acela era unul, Ienculeasa vreo 3, vreo 6, 7, vreo 7, 8 jidani.  

Q: Şi pe dânşii i-au scos pe toţi împreună sau îi duceau pe rând încolo   ? 

A: Grămadă. 

Q: Dar câţi jandarmi îi duceau pe dânşii   ? 

A: Dar unul îi ducea. 

Q: Unul singur   ? 

A: Ei erau mai mulţi, dar ce are să-i ducă, ce, dacă acela cu puşcă şi ăştia .… 

Q: Şi aţi mai mers din urma lor aşa cum îi duceau   ? 

A: Da, i-au împuşcat aici, ţi-am spus că i-au împuşcat aici şi apoi pe urmă a venit cine era 

atunci primar şi a spus: „ce, cum, se împuşcă omul în sat   ? Se face ţintirim”. 

Q: Dar pentru dânşii groapa era deja pregătită sau au săpat-o atunci   ? 

A: Da, pregătită.  

Q: Când aţi ajuns la loc acolo .…   ? 

A: Da, au dat cazanie, de acum când s-au pornit a dat cazanie la primar atunci şi a luat 

premilitarii câţi erau ei vreo 20 sau vreo 10, 15 şi făceau groapa una două, o făcea. 

Q: Era mare groapa   ? 

A: Ei, după cum, cum, aici i-au îngropat aşa, dar ce, la familie .… Dar aici când s-a ucis, iaca 

cum te duci la acolo, acolo s-a ucis peste sută, de acum groapa o făcea mai adâncă, mai aşa 

largă, ei, au îngropat mare, acolo în groapa aceea ce avea nevoie să împuşte cum împuşcă la 

săteni, mor şi îi îngroapă acolo .… la grămadă, deasupra au pus ţărână şi câinii i-au scos toate 

văile acelea, şi iaca ce a fost. 
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Q: Dar pe ăştia din Scăieni, cine i-a împuşcat pe dânşii   ? 

A: Cum   ? 

Q: Pe ăştia 7, 8 evrei din Scăieni   ? 

A: Dar cine   ? Chiar mai mulţi din sat. 

Q: Ţineţi minte cine era acolo, cine a împuşcat   ? 

A: Era, dar a murit. 

Q: Dar cum îl chema   ? 

A: Eftenie Culeacu, şi apoi Ignat Popovici unul şi apoi Andrei Ţiganu unul. 

Q: Eu nu întreb la groapa aceea mare, dar unde i-au împuşcat la groapa asta mică. 

A: Unde i-au împuşcat, i-au luat din casă şi i-au dus, i-au împuşcat ăştia aici. 

Q: Tot ei   ? 

A: Tot ăştia, da, ăştia trei. La groapa mare de acum s-au grămădit mai mulţi acolo de acum, că 

de acum groapa mare a fost peste vreo 2 săptămâni, 3, de acum a venit coloana. 

Q: Mai târziu, întâi au fost ăştia din sat   ? 

A: Mai întâi ăştia din sat, au intrat în sat: „care-i jidan   ?”, l-au ucis, ca să mai intre în casă, să 

ia tutun, să cotrobăiască bani, nu ştii cum e .… 

Q: Şi ei pe urmă intrase prin casă şi luase   ? 

A: Cine   ? 

Q: Dintre ăştia localnici le-au intrat prin case   ? 

A: D’apoi cum dacă l-a scos şi l-a împuşcat, soldaţii luau banii, dar de acum în casă intra, au 

luat tot, luau, nu ştii cum   ? Nu toţi oamenii, care era, intra, lua, una alta, cine putea să-i 

spună ceva   ? Haine, ce avea. 

Q: Şi ăştia la groapă aici în sat, pe evreii ăştia din Scăieni tot aşa îi puneau să se dezbrace sau 

nu   ? 

A: D’apoi s-a înţeles că atunci, s-a înţeles că-i dezbrăca, că atunci nu ca acum, iaca acum 

nimănui nu-i trebuie haine, că iaca hainele de acum, dar atunci era dificil, atunci nu erau, când 

ne făcea o înregistrare apoi tremuram şi nu era material, asta, nu era îmbrăcăminte, material 

nu era. 

Q: Dar ţineţi minte pe nume dintre evreii ăştia sin Scăieni cine erau   ? Ţineţi minte cum îi 

chemau pe dânşii   ? 

A: Dar ţi-am spus parcă. 

Q: Nu, ăştia evrei care au fost împuşcaţi. 

A: Care au împuşcat, a fost Boroc, şi apoi Ianculeasa cu Iancu şi apoi, iaca am uitat cum, 

ţineam minte, am uitat, Tighea unul, Mortcu, şi cine a mai fost   ? Parcă ăştia. 
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Q: Vă amintiţi cum a avut loc împuşcarea lor   ? Cum i-au, la groapă cum s-a întâmplat, pe 

toţi odată   ? 

A: Ia cum, la groapă .… Iaca acolo, era mai încolo unde îi vămuia pe dânşii, mergea la 

controlul acela, îi dezbrăca soldaţii, căutau buzunarele de bani, se dezbrăca, hainele acolo, el 

se ducea la groapă şi la împuşcat. Dar de acum care împuşcau, ţărani, de acum împuşcau unul, 

doi, trei, 10, 20 şi veneau acolo la terfurile acelea şi erau soldaţi şi le dau o pereche de 

pantaloni, ceea, ceea, pentru că au împuşcat jidani.  

Q: Dar aţi spus că aţi văzut cum au împuşcat din două coloane, da   ? 

A: Da. 

Q: I-au împuşcat la acelaşi loc sau în locuri diferite   ? 

A: Tot acolo, numai nu peste aceia, alături. Iar au făcut o bortă. 

Q: Era altă groapă, da   ?    

A: Ce   ? 

Q: Era altă groapă   ? 

A: Da, scotea aici premilitarii, vreo 10-15 acolo şi făcea groapa aşa mare şi trântea. Parcă ei 

se îngropau, ei, numai să-i astupe oleacă, când i-au scos, pe toate văile acelea nici nu păşteau 

vacile, nici nu, v-am spus de asta. 

Q: Şi iată ne-aţi povestit despre un caz cum, dar în celălalt caz cine i-a împuşcat şi când a 

avut loc   ? 

A: De două ori   ? 

Q: Da. 

A: Tot aşa. 

Q: Fix aşa   ? 

A: Coloană cred că a mers de la Edineţ, altă coloană cred că a mers de departe, la Rusia, ori 

de unde îi aducea în părţile acelea, mergea acolo la deal pe şleah, de două ori a mers coloana 

şi .… 

Q: Şi aceiaşi oameni au participat la împuşcare sau de acum alţii   ? Cine i-a împuşcat pe 

dânşii   ? 

A: Ce   ? 

Q: Tot aceia sau alţii de acum   ? 

A: Numai aceia, dar cine avea să se ducă când împuşcă jidanii, ce, acolo muzică era, să te 

duci să vezi   ? Aceia care după terfe, dacă singurul… gândiţi aşa, dacă el s-a dus şi împuşca 

jidanul acela, de acum ce, ce nădejde în el   ? El se ducea după bani, bani nu mai lua el, dar 

terfe, înainte o pereche de pantaloni era, el ucidea 100 pentru o pereche de pantaloni. 
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Q: Odată aţi spus că aţi văzut foarte de aproape, de la vreo 5, 6 metri, dar a doua oară   ? 

A: Tot acolo, noi acolo cu vitele şedeam şi ei iaca tot acolo. Tot venea şi la fântână şi se ştia 

că la vale de stuf acolo îi strângea, îi vămuia, îi dezbrăca, se dezbrăca, tot, banii îi lua, tot, şi îi 

trimitea la groapă de acum, care împuşca venea la împuşcat, 10, 20 şi îi da terfele, atât. Ei, i-

au îngropat, le-au dat oleacă de ţărână, au fost văile acelea, nici nu păşteam vitele că acolo era 

o prăpastie.  

Q: Vă amintiţi evreii dacă spuneau ceva înainte de execuţie, vorbeau ceva, ziceau ceva, aţi 

auzit   ? 

A: Cum am auzit, ce pot să spună   ? Ei nu spuneau nimic. ştiu că mergeau pe şleah pe aici şi 

tătucu meu a ieşit şi el şi aceia: „ce faci moş Toadere   ?”, erau de la Edineţ, erau comercianţii, 

asta, se întâlneau, veneau după pielicele aici, se cunoşteau.  

Q: Dar înainte de a-i împuşca spuneau ceva victimele, evreii aceia care stăteau deja   ? 

A: Nu spuneau nimic. Ei nu, nici nu .… 

Q: Nu încercau să fugă   ? 

A: Nu .… 

Q: Dar din Scăieni au fost împuşcaţi toţi care au fost sau au reuşit alţii să fugă, să se ascundă   

? 

A: Nu. I-au strâns acolo pe toţi. Boroc s-a dus la un om într-o căpiţă de paie, dar l-a găsit şi l-

a luat, i-au adus aici, i-au împuşcat şi apoi de aici i-au luat, că acela i-a strujnit că de ce îi 

împuşcaţi aici şi i-au dus, i-au dezgropat şi i-au dus dincolo şi s-a mântuit cu tot. 

Q: Şi după război în Scăieni au mai fost evrei sau nu au fost   ? 

A: Nu. 

Q: Dar cu casele lor, cu averile lor ce s-a întâmplat   ? 

A: A rămas aşa, s-au răschit, nu ştii cum   ? De acum aceia când au luat, au controlat, au luat 

tot din case, nu ştii cum e   ?  

Q: Dar după război au fost pedepsiţi cineva dintre ăştia care au împuşcat   ? 

A: Nu. 

Q: Dintre săteni   ? 

A: Deloc. 

Q: Nu i-au tras pe nimeni la răspundere   ? 

A: Nu. Şi ruşii, iaca, chiar au venit înapoi şi .… nu. De acum ruşii când au venit înapoi, apoi 

de acum ei veneau de acolo de la, vezi, pe drumul acesta au mers încolo la Odessa, dar de 

acum când ruşii au trecut aici, de acum lagărele acelea le-au slobozit şi de acum mergeau 
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cântând, ţin minte că ei de acum cântau când veneau. Dar rar, 3, 4 şi apoi iar, rar tare veneau 

de acum, care au rămas, se strângeau acasă, la Edineţ cred. 

Q: Mata ai văzut evreii care veneau înapoi cântând la sfârşitul războiului   ? 

A: Da, da, cântau cu ăştia de acum, ştii, ca când, mergeau de acum, dacă ăştia au ocupat, ei de 

acum mergeau pe drumul acesta de la Soroca s-au dus înapoi la Edineţ. 

Q: Dar de unde ştiai că aceia taman erau evrei   ? 

A: Cum   ? 

Q: De unde ştiai că taman ei erau evrei, ăştia care îi vedeai   ? 

A: D’apoi cum, ce, nu se cunoaşte. Ei singur, asta, merg, evreii şi ei spuneau, că ei vorbeau cu 

oamenii de prin sate, spuneau: „iaca, aşa ne-au ţinut, aşa am lucrat acolo în lagăr, dar mulţi 

.…”. Dar ce au venit   ? Rari. 

Q: Şi în ce stare erau ei   ? 

A: Ce   ? 

Q: În ce stare erau ei   ? 

A: Aşa, dar se cunoştea că pedepsiţi au fost ei. Dar i-au ţinut, că acolo cu dânşii i-au pus la 

lucru de acum acolo, ştii, este o şosea Edineţ Otaci, ei, jidanii au făcut-o toată.  

Q: Mata ai văzut cum ei lucrau la şoseaua aceea   ? 

A: Da, bocăneau la piatră, o făceau, lucrau, era soldaţi care le spunea cum să puie, aşa, aşa, tot 

mergea. 

Q: Şi mulţi lucrau acolo   ? 

A: Ehehe, poate vreo 3.000-4.000, într-o coloană şi apoi era altă coloană.  

Q: 3.000-4.000 de oameni lucrau   ? 

A: Da, da, da. Ei mai mulţi poate lucrau, că şoseaua s-a făcut în nu ştiu cât să spun aşa, tare 

repede. 

Q: Dar asta când i-ai văzut pe dânşii că lucrau la şoseaua asta   ? 

A: În vara aceea când mergea războiul. 

Q: Chiar în vara aceea sau în primăvară în al doilea an   ?   

A: În primăvara aceea chiar, că atunci s-a pornit războiul la 22 iunie şi şoseaua s-a pornit la 

două luni de zile sau o lună jumătate. 

Q: Deci şoseaua Edineţ Otaci, asta   ? 

A: Da, Edineţ Otaci. Ei au făcut-o. Ei au făcut şoseaua asta de la Edineţ până la Otaci. Piatră, 

cărau de acum cu căruţele, ţăranii, tot, peste tot locul, dar repede au făcut. Atunci au făcut-o 

că şi război mergea şi trebuia lor, ştii, şoseaua. 

Q: Dar mata cum s-a întâmplat că erai pe acolo şi ai văzut cum ei lucrau la şosea   ? 

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



A: Dacă iaca aşa de mare .… 

Q: E aproape   ? 

A: Păi era vreo 6, 7 kilometri. 

Q: Şi pur şi simplu s-a întâmplat că erai pe acolo   ? 

A: No, ca paţani, haidem, şi, era ehehe, apoi era de aici vreo 3, 4 kilometri om în om lucra 

acolo, jidan în jidan. 

Q: Dar de unde ştiai că taman ei erau evrei   ? 

A: D’apoi cum   ? Ce   ? Nu se cunoştea cum   ? Soldaţii stăteau cu puşca lângă dânşii şi 

evreii vorbeau, ei vorbeau pe limba lor. 

Q: Dar atunci puteai să deosebeşti care e limba evreiască   ? 

A: Se cunoaşte .… rusul are alta, dar jidanul, ce, nu îi cunoşteam pe jidani   ? Dacă am trăit 

aici, şi în Briceva a fost oraş, iaca nu departe, 8 kilometri de aici, jidani toţi. 

Q: Dar construiau drumul numai evreii .… numai bărbaţi sau erau şi femei   ? 

A: Şi femei, tot. 

Q: Şi femei erau   ? 

A: Tot la un loc lucrau.  

Q: Dar nu vă amintiţi ei ceva aveau, ceva semne pe hainele lor, purtau ceva semne   ? 

A: Nu, dar ce haine, haine cum umblau acasă, aşa cu acelea haine. Încă lor le luau hainele, 

torbele le luau, se bătea joc, cum, dacă îl cunoştea că el e bogat, apoi îi lua şi banii şi hainele 

şi tot, eee. 

Q: Da cei care lucrau la construcţia drumurilor nu aveau pe dânşii nici un fel de semne, nu 

purtau   ? 

A: Soldaţi. 

Q: Soldaţii îi păzeau   ? 

A: Dar cum. 

Q: Ce fel de soldaţi îi păzeau   ? 

A: Soldaţi români, soldaţi. Numai soldaţi am văzut, altcineva cine putea să-i păzească, numai 

soldaţi. 

Q: Dar construiau drumul acesta, aceia care construiau, evreii, erau tineri sau şi bătrâni   ? 

A: Amestecătură. Toţi. Care era aşa ba aşa, de acum e clar că ce putea .… dar aceia îi şi 

împuşca, ei .… 

Q: Şi de multe ori aţi fost acolo la drum să vedeţi cum ei construiesc   ? 

A: Păi dacă ei au lucrat mult. 

Q: Cât timp au lucrat   ? 
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A: Au lucrat o vară, al doilea, nu o vară, vreo două luni de zile.  

Q: Şi cam de câte ori aţi fost acolo   ? 

A: De vreo două ori am fost. O dată am fost şi al doilea. Că ei au pus atunci, drumul se 

construia, dar era om în om, de atât şi era poate câte mii de jidani, păi acolo repede se făcea, 

s-a făcut drumul. Ce, aşa mergea războiul, ce avea să-l facă peste 5 ani   ? 

Q: Dar nu ştiţi, cum îi hrănea acolo, cum   ? 

A: Iaca de hrănit ţin minte că le da mâncare, dar cam puţină mâncare, după cât înţelegeam, că 

ei spuneau, grăiau, ştii, ei spunea: „aduceţi, măi,câte o bucată de pâine”. Nouă ne spunea, că 

noi nu ne putem aşa, ca când puţină mâncare le da.  

Q: Dar cum se purtau cu dânşii soldaţii   ? 

A: Ei, cum se purtau .… nu ştiţi cum se purtau   ? Dacă voiau să-l împuşte, îl împuşcau, dacă 

voia să-l ucidă, îl ucidea, de acum cum .… dacă îl vedea că ceva sau ceva, nu că să-l bată, dar 

putea, îl împuşca ori alta. 

Q: Aţi văzut vreodată să împuşte vreunul dintre ei   ? 

A: Parcă odată ţin minte că s-au luat aşa nu ştiu şi l-a împuşcat, şi pac l-a împuşcat. Dar aşa 

nu, numai când îi ducea atunci, când îi ducea coloana, apoi am văzut de acum din coloană îi 

oprea, tu, tu, tu, rămâi, îi împuşca şi de acum lua tot şi banii. Dar de acum la lucru nu prea îi 

împuşca. Aşa dacă ceva el da să fugă, ori ceva, ori mai multe se întâmplau, nu ştii cum, iaca 

atunci era să-l împuşte, îl împuşca şi bună ziua. Depindea de acum de jandarm, de ăştia ia, 

dacă era un jandarm bun, merge cum trebuie, dar dacă e un trăsnit, apoi nu ştii cum e   ? Sunt 

şi aşa şi aşa. 

Q: Dar nu ştiţi unde îi ţineau pe dânşii, noaptea unde îi ţineau pe dânşii   ? 

A: În baracă, aveau aşa făcute barăci acolo.  

Q: Chiar pe câmp   ? 

A: Da. 

Q: Erau barăci făcute pe câmp   ? 

A: Ei mai mulţi erau şi erau, ce, nu-i ţineau în sat, unde în sat să-i ţină, într-o casă să-i ţină   ? 

Q: Şi câte barăci erau construite   ? 

A: Nu v-oi spune eu, dacă lucrau vreo câteva mii, apoi ce pot să spun. 

Q: Dar mata ai văzut barăcile astea   ? 

A: Ei, baracă făcută aşa cu lemn deasupra şi înăuntru, bordei cum ar fi. 

Q: Aproape de drum sau mai departe   ? 
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A: Chiar acolo, lucrau, acolo de acum şi iaca, de acum lucrau o lună aici şi apoi o lună erau 

mai departe, la vreo 2, 3, 10 kilometri, veneau la baracă, la somn, la .… Mâncare acolo li se 

făcea, mâncare. 

Q: Aţi fost vreodată aproape de barăcile acelea să vedeţi   ? 

A: Ei, cum, ştiţi cum baracă, făcută aşa numai acoperită, şi de ploaie, şi ei cu hainele lor acolo 

ce mai avea terfe, îşi punea sub dânşii .… 

Q: Dar aţi fost înăuntru   ? 

A: Nu.  

 Q: Numai pe dinafară   ? 

A: Aşa nu îţi mai da, ce să intri   ? 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri când ce s-a întâmplat   ? 

A: Nu, atâtea, cum au mers, cum îi făcea, cum dintre ei, cum, atât am văzut, am văzut că nu 

aveau trecere ei ori nu aveau, nu era autoritate nimic în ei. Dacă voia să te împuşte, te 

împuşca, dacă voia, eee, mai în scurt îi .… 

Q: Dar cum se purtau românii cu oamenii ăştialalţi, neevrei, sătenii   ? 

A: Cum, cum se spune, nu aveau voie ăştia, de acum soldaţii tot era, un sublocotenent, aceia, 

poate a avut şi ceva, poate căuta, vezi poate căuta, lua găini de la ţărani, ştii, şi dacă te duceai 

acolo cam îl da la stroi, cum, te duceai şi te jăluiau, uite ce face, îl năcăzuia.  

Q: Dar au mai fost aşa persecutaţi, au fost omorâţi sau arestaţi şi alţii în timpul războiului în 

afară de evrei: dintre moldoveni sau dintre ruşi, ucraineni   ? 

A: Parcă nu. 

Q: Dintre ţigani   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ţigani   ? 

A: Nu, nu. Numai pe evrei. 

Q: Dar pe comunişti   ? 

A: Tot nu, nu, pe comunişti tot nu i-a împuşcat. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, mai avem câteva întrebări: aş vrea să înţeleg, coloanele care le-aţi 

văzut, totuşi, cum ştiaţi dacă ei erau evrei sau nu   ? Voiam să vă întreb: aţi auzit în ce limbă 

vorbeau ei   ? 

A: Tot a lor limbă. Şi vorbeau, dacă vorbeai cu dânsul, el vorbea, toţi ştiau, majoritatea, 

nimeni nu era evrei la noi care să nu ştie limba moldovenească. 

Q: Dar i-aţi auzit vorbind şi evreieşte   ? 
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A: D’apoi cum, şi evreieşte şi vorbea şi chiar deschis, ca cum eu vorbesc singur, aşa el, şi tare 

se deosebea, că îl cunoşteai că el aşa, vorbea curat. 

Q: Dar după haine, după înfăţişare puteaţi să cunoaşteţi că ei erau evrei sau nu   ? 

A: Ei, cum, aşa ştii, numai la faţă, dar nu toţi. 

Q: Dar unii dintre dânşii puteaţi să-i cunoaşteţi sau nu   ? 

A: Da, puteam, cum. 

Q: Şi erau şi evrei religioşi printre ei   ? Erau din ăştia cu bărbi lungi sau cu pălării mari   ? 

A: Da, da, erau, numai bătrâni. 

Q: Bătrâni erau   ? 

A: Da. Tineri eu nu am văzut aşa, dar bătrâni am văzut vreo câţiva, dar nu prea aşa chiar aşa. 

Q: Şi aveau cu dânşii cărţi religioase   ? 

A: Da, când i-au împuşcat acolo, fel de fel de cărţi pe literele evreieşti, cărţi rare, nu ştii dacă 

religioase, astea care, îi împuşca, de acum au rămas acolo .… 

Q: Unde erau cărţile acelea   ? 

A: Jos. 

Q: Acolo lângă groapă erau jos   ? 

A: Cum îi dezbrăca pe dânşii. 

Q: Şi cărţile au rămas pe urmă   ? 

A: Au rămas acolo tot, cine să le ia   ? 

Q: Şi v-aţi dus şi le-aţi văzut cărţile   ? 

A: Păi dacă şedeam acolo, cum   ? Ele şedeau şi au şezut toată vara acolo, bătea vântul acolo, 

dincolo.  

Q: Şi aţi văzut că erau scrise altfel   ? 

A: Da, da, da, şi Biblii de acelea am văzut, cărţi de astea cum scrise de acum, dar noi nu 

putem să, astea, de citit, era altfel, cu totul e altfel alfabetul.  

Q: Clar. Mulţumesc. 

A: Doamne fereşte pe toată lumea.   
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