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Numele și prenumele intervievatului: Ivan Krijanovschi 

Data nașterii: 1922 

Locul nașterii: Rotunda, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0086.01.01 

Data interviului: 27 februarie 2008  

 

 Ivan Krijanovschi este născut în anul 1922, în satul Rotunda, raionul Edineţ și a fost 

intervievat cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, dar şi la 

Edineţ, şi în alte localităţi, la începutul războiului. 

El relatează despre două familii de evrei din sat, despre una spune că a scăpat din război în 

viaţă, despre alta spune că au fost ucişi în Hlinaia, de către săteni, când încercau să fugă. El 

spune că a fost la Edineţ şi a văzut cum soldaţii români şi nemţi scoteau evreii din case şi îi 

împuşcau. El mai spune că acolo era un ghetou în care erau închişi evreii. Tot acolo spune că 

a văzut un ocol în care erau închişi evrei cu copii şi unde era apă până la genunchi. 

El mai povesteşte că 4 săteni din Rotunda au mers la Cepeleuţi şi au ucis 200 de evrei. El îi 

nominalizează pe Razlogă Calistrat, Miron Calistru, Cordeleanu Vasile şi Ghebea 

Roman, spune că după război au fost judecaţi la 25 de ani de închisoare.    

El mai spune de o coloană de circa 1.500-2.000 de evrei care au trecut prin sat, evrei care 

erau duşi la Moghilău. 

 

00:00:00:00 – 01:03:38:21 

 

Q: Bună ziua. 

A: Bună. 

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

A: Krijanovschi Ioan Chirilovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: În 1922. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: Aici. 

Q: Aici, satul Rotunda. 

A: Satul Rotunda, raionul Edineţ, oblast a fost Hotin înainte, Hotin a fost. 

Q: Hotin, înainte de război. 

A: Da, până la [19]40. 
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Q: Dar când s-a început războiul, în 1941, unde eraţi atunci   ? 

A: Aici, acasă. 

Q: Tot în sat. Dar spuneţi-mi, vă rog, în sat, în Rotunda, înainte de război locuiau evrei   ? 

A: Da, evreii era Edineţ plin, la noi în sat numai doi au fost, laucă de asta ţineau. 

Q: Ţineţi minte cum îi chemau pe dânşii, pe ăştia din Rotunda   ? 

A: D’apoi cum, Nohman. 

Q: Cum   ? Nohman. 

A: Nohman.  

Q: Deci aţi spus că unul se numea Nohman   ? 

A: Da. 

Q: Dar celălalt   ? 

A: Bercu. 

Q: Bercu   ? 

A: Da. 

Q: Ei aveau familii, aveau copii   ? 

A: Aveau câte doi copii, câte un băiat şi o fată, unul doi a avut, nu, unul trei a avut, Bercu a 

avut trei, două fete şi un băiat, dar celălalt a avut un băiat şi o fată. 

Q: Ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu familiile astea două în timpul războiului, ce s-a întâmplat 

cu dânşii   ? 

A: Păi iaca, când au strâns jidanii, şi ei au fugit şi au ajuns la tras acolo şi acela s-a dus pe 

semne la Israel a fugit. Acela maşini de treier, dar ăstalalt mai sărac, cu trei copii, nu avea 

nimic, săracul, avea o laucă acolo, avea câteva butelci de gaz şi vindea câteva bomboane, dacă 

sărac, dam de mâncare la copii, veneau copiii, toţi cereau: „dă-mi ceva de mâncare”, „hai, 

veniţi încoace” şi apoi de acum ei îi mai strângeam eu şi veneau la mere, la prăsade, că la noi, 

la mine livadă a fost aici, şi le dam, şi au ajuns, la mine au dormit, şi zic: „unde vă duceţi   ?”, 

„ne ducem la Cernăuţi”. Zic: „nu ar fi bine să vă duceţi acum, că aici norodul e, nu e bun 

Hlinaia”, şi numai au ajuns că i-au ucis că au crezut că are bani. I-au omorât pe toţi complet. 

Q: Dar cine i-au ucis   ? 

A: D’apoi oameni din sat de la Hlinaia. 

Q: Oamenii din sat   ? 

A: Oamenii din sat de la Hlinaia, din marginea aceea, i-au împuşcat. 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: D’apoi cum, că eu, dacă ei au dormit la mine, şi zice: „băi, jidanii ăia care la tine au dormit 

astă noapte, iaca, sunt împuşcaţi în drum”, d’apoi cum. 
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Q: Cine ţi-a spus   ? 

A: Un megieş tot de acolo de la Hlinaia. Măcar să fi fost bogaţi. Eu am fost bogat, am fost la 

Edineţ, ce făceai cu bani, mai în scurt, ajungeai cineva, norodul îi da bani la procente, îi da 

pâine în procente, mai în scurt, câţi bani ar fi vrut, atât luai, dar aşa. Ei, ce, trei zile românii şi 

nemţii, apoi au cosit Edineţ, mai în scurt, şide ca boina, unde te înturnai, morţi. M-am dus şi 

m-am uitat şi am văzut, că m-au luat nişte ruşi de aici, mi-au adus căruţa cu pâine pentru 

soldaţi, ne-au dus să primească pâine şi m-am dus, când m-am dus acolo la Edineţ, au primit 

ei pâine de pe carele acelea şi m-am dus şi eu cu dânşii, aveau trei cai înhămaţi. Mă uit, îl 

scoate pe jidan de acolo din casă, că pe jidan şi cu femeia şi spune, dar îi spune să şadă să se 

uite cu faţa la vale şi din urmă poc şi îl împuşcă pe  jidan şi împuşcă pe jidaucă. 

Q: Dar cine împuşcă   ? 

A: Românii şi nemţii, românii şi nemţii. 

Q: Şi mata singur ai văzut cum i-au împuşcat   ? 

A: D’apoi cum   ? Am venit acasă sperios, eu nu puteam dormi vreo trei seri, de acum eram 

bucuros, ăştia se duc cu căruţa lor, cu pâinea lor, veneau soldaţii, primeau pâine. 

Q: Dar mata de unde ştiai că ăştia erau evrei pe care i-a împuşcat   ? 

A: Dar eu ştiu şi familii. 

Q: Chiar pe ăştia pe care i-au scos şi i-au împuşcat îi ştiai pe familie   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Poţi să-mi spui   ? 

A: Şmil Fraghiţ. 

Q: Cum   ? 

A: Şmil. Fraghiţ familia, un om cuminte, ai ajuns la dânsul: „cât îţi trebuie   ?”, „500 de lei”, 

„împrumută-i 500 de lei, na, când ai să-i dai   ?”, „peste o săptămână”, dar poate voiai mai 

mult, el scria acolo, dacă voiai mai mult apoi iaca scoate oleacă de procente, dar vezi că mie 

nu îmi lua procente că îl ştia pe tata meu şi noi aveam de unde da, că aveam 10 hectare de 

pământ, aveam de unde da. „Iaca, îmi trebuie la Edineţ, să cumpăr un costum ori ceva”, şi 

zic… 

Q: Dar unde trăiau ei în Edineţ, cam pe unde   ? 

A: Pe Lenina, pe Lenina a fost policlinică în casa lui, două case avea cu livadă avea, pe 

Lenina cum mergi pe stânga, mai la vale apoi acesta, cum îi spune, policlinica, mai la vale e 

policlinica, dar casa lui, acum e cu etaj, şi acum este casa lui că am mai trecut eu pe acolo şi 

m-am mai uitat .… 

Q: Şi mata cum ai văzut   ? Povesteşte-mi cum s-a întâmplat tot. 
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A: Au împuşcat toţi laolaltă. Apoi a venit pricaz pe trei zile a fost de împuşcat aşa evreii toţi, 

că evreii i-au adus pe ruşi, şi după trei zile, gata, care a mai fost viu, pe unde a rămas, pe unde 

a fost ascuns. 

Q: Dar atunci, povesteşte-ne cum, ai văzut că i-au scos din casă numai pe dânşii doi sau au 

mai scos şi pe alţii   ? 

A: El a avut doi băieţi şi ei au fost ascunşi în altă parte, dar unde erau, nu ştiu. Dar ăştia, cum 

l-au scos din casă cu capul gol, el în palton şi nevasta în palton şi i-au scos şi i-au tras cu faţa 

la vale şi i-au cu patronul drept în ei, întâi pe stăpân l-au împuşcat şi apoi pe ea. 

Q: Dar câţi soldaţi i-au scos din casă, câţi soldaţi erau acolo   ? 

A: Un soldat intra şi trei şedeau afară. 

Q: Un soldat intrase   ? 

A: Da, să-i scoată şi nici nu zicea nimic, a zis: „treci încoace, cu faţa la vale”, şi iaca cum. 

Q: Dar când i-au scos i-au scos cu ceva cu lucruri cu dânşii sau i-au scos cu mâinile goale   ? 

A: Cu mâinile goale, dar nu erau, că erau, au fost fricoşi jidanii, nu au avut, să fi văzut 

armătură la dânşii, nu am văzut, dar fără de nimic aşa şi degeaba să fi împuşcat aşa om bun, 

om prieten, a ajutat la moldoveni cu pâine şi cu bani, dar… 

Q: Dar pe dânşii i-au împuşcat chiar în ograda lor sau i-au scos din ogradă   ? 

A: În ograda lor. 

Q: În ogradă   ? 

A: În ogradă lor, iaca casa e şi acum acolo, cândva a fost policlinică acolo în casa lui şi acum 

e policlinică mai de la vale s-a ridicat, cu etajuri, pe Lenina, când ai luat-o pe Lenina, drept de 

vale te-ai dus, apoi policlinica e mai devale, dar el e mai înapoi, casa pe stânga. 

Q: Dar în ei au împuşcat numai unul sau au împuşcat toţi soldaţii care erau acolo   ? 

A: Unul. 

Q: Unul a împuşcat. 

A: Unul a tras foc. 

Q: Dar mata unde erai în timpul acesta că ai putut să vezi   ? 

A: Apoi cu ăştia cu pâinea, m-au luat în căruţă până la Edineţ, m-au luat: „hai cu noi în 

căruţă”, dar eu zic: „mă tem că acolo împuşcă”, dacă împuşca, se auzea împuşcând, de aici 

din sat se auzea, poc, poc, dar eu zic: „mă tem să nu mă împuşte”, „hai cu noi, nu te teme”. 

Q: Dar eu vreau să ştiu, chiar în momentul acela când pe dânşii i-au scos din casă şi i-au 

împuşcat, unde erai mata   ? 

A: Eram în căruţă cu dânşii. 

Q: În sensul că în drum sau în ogradă   ? 
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A: În drum, în drum. 

Q: În drum erai. 

A: Da, am văzut cum i-au scos din casă, şedeam şi mă uitam, iaca ăştia mi-s znacon jidanii 

ăştia, dacă eu ştiam, că umblam la Edineţ, duceam de foc, vindeam aşa lemne, mai în scurt, şi 

eu ştiam uliţele, ştiam, aveam vreo 16 ani, 17. 

Q: Dar cam de la ce distanţă ai văzut tot, iaca drumul de la casă, de la locul unde i-au 

împuşcat pe ei .… 

A: Iaca, aşa cum de aici până în casa cealaltă. 

Q: Îs vreo 15 aşa metri cam   ? 

A: Lasă să fie 20 de metri până în casa aceea. 

Q: 20 de metri   ? 

A: Da. Am văzut. D’apoi la Cepeleuţi a fost 200 de jidani, s-au dus 4 de la noi, 200 de jidani 

în 2 zile i-au împuşcat toţi, toţi, dar nu le-au dat câte 25 de ani, şi-au încărcat căruţele cu 

bagaj, de acolo haine au scos şi şi-au adus ei acasă. Şi le-au dat câte 25 de ani, na, 25 de ani. 

Q: Dar mata de unde ştii despre istoria asta   ? 

A: D’apoi dacă aici în sat am trăit, cum să, da, cum să nu ştiu eu. 

Q: Da, ai trăit în sat, dar nu ai văzut cum ei au făcut asta sau ai văzut   ? 

A: Apoi au venit ei şi se lăuda, iaca cum: „eu am împuşcat 50”, „câţi ai împuşcat   ?”, „eu 50, 

dar tu   ?” „tot 50”, „dar tu câţi   ?”, „tot 50”, ei 4 au împuşcat 200 de jidani.  

Q: Ţi s-au lăudat chiar matale   ? 

A: Pe la primărie, la centru acolo când te duceai, apoi grăiau: „ehe, îi puneam jos ca pe 

iepuri”, dar eu gândeam: „cum să ucizi omul voi aşa, unde te gândeşti tu că ai să ajungi, nu se 

poate, omul ce e făcut el să-l împuşte”, eu şi un câine şi nu m-am dus să dau cu băţul, că mi-i 

jale, că îl doare şi pe dânsul. Iaca, te păleşti, aşa că te doare, apoi aşa şi pe dânsul îl doare. 

Q: Dar oamenii ăştia din sat de la voi care au fost în Cepeleuţi, mata ţii minte cum era familia 

lor, cum se numeau   ? 

A: Da. 

Q: Poţi să ne spui cine erau ei   ? 

A: D’apoi cum. Razlogă Calistrat. 

Q: Cum   ? Razloga   ? 

A: Razlogă Calistrat Manalovici. 

Q: Şi încă cine mai era   ? 

A: Miron Calistru Calistrat Ivanovici şi acesta, încă doi. Cordeleanu Vasile Stepanovici. 

Q: Cum   ? 
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A: Cordeleanu Vasile Stepanovici. Şi Ghebero Roman Profirovici. 

Q: Ghebero   ? 

A: Ghebea. 

Q: Ghebea   ? 

A: Ghebea Roman Profirovici. Îi ştiu, dacă era acesta Ghebea mai tânăr, dar ăştialalţi aveau 

copii, erau căsătoriţi, oameni, s-au dus ca să încarce căruţa cu mobilă, că pantaloni, trebuia 

pantaloni, de îmbrăcat, doar mergi şi cumpără-ţi. Nu, au dezbrăcat jidanii acolo şi pe urmă îi 

scoate şi-i împuşcă. Au împuşcat un doctor aşa bun doctor, şi femeia, cât, cine se ducea, şi se 

punea că iaca aşa şi aşa şi îl lecuia, l-au luat şi l-au scos în drum pe doctor, spunea în centru. 

Q: Ei povesteau pe urmă   ? 

A: Au luat şi au împuşcat doctorul şi au împuşcat-o şi pe femeia lui şi o pun pe femeie călare 

pe doctor, în marginea şoselei, asta-i treabă   ? Ce au împuşcat   ? Bun doctor şi înţelegea, nu 

ca acum, poate înţelege, nu înţelege, dar el înţelegea, numai se uita, te căuta şi într-o 

săptămână veneai acasă lecuit gata. Ei, ce să împuşti .… 

Q: Dar mata ai fost la Cepeleuţi, ai văzut ce s-a întâmplat în timpul războiului sau nu, cu 

evreii   ? 

A: Eu de la Cepeleuţi am cărat chirii, acolo a fost moară mare şi duceam făină ticluită la 

Edineţ, îmi plătea, apoi acolo a fost aproape, dacă acolo au fost 200 de jidani, apoi aproape 

jumătate de sat şi trăiau bine, dar ei s-au lăudat cum au împuşcat şi ştiu că Cepeleuţi nu-i 

departe de Hîncăuţi, dacă până la Hîncăuţi aveam 2 kilometri, şi de la Hîncăuţi tot 2 până la 

Cepeleuţi şi ă încărcam şi mă duceam la Edineţ cu, dacă satele sunt aproape aici, dar eu 

aveam nevoie să lucrez cu caii, să nu şad calul degeaba. 

Q: Dar matale în zilele acelea când iată pe evrei i-au strâns şi i-au împuşcat, ai fost atunci în 

Cepeleuţi sau nu   ? 

A: Am fost şi după aceea, am fost. 

Q: După aceea, dar atunci ai fost   ? 

A: Nu. 

Q: Dar după aceea când ai fost, cu mult timp mai târziu sau chiar îndată după ce i-au împuşcat   

? 

A: Nu, după vreun an de zile m-am dus. 

Q: A, după vreun an de zile. 

A: Da, la un om am cumpărat o vacă şi el mi-a dat vaca, dar eu zic: „dar viţelul unde-i   ?”, 

„dar acesta l-am lăsat acasă, dar ce, dau vaca”, dar eu zic: „dă-mi şi viţelul, iaca îţi plătesc 

bani, dacă vaca nu a primi”, „hai acasă şi ţi-oi da şi viţelul”. 

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



Q: Dar eu vreau să vă întreb la Edineţ, când v-aţi dus atunci la Edineţ şi aţi văzut că i-au 

împuşcat pe familia asta care aţi cunoscut, Şmil Faghiţ, când era asta, vă aduceţi aminte, că 

era vară, că era iarnă   ? 

A: Vara. 

Q: Ţineţi minte şi anul când era   ? 

A: Iunie, la război, al doilea, când a venit nemţii şi românii  cu războiul. 

Q: Dar pe Bercu când l-au omorât   ? 

A: Pe Bercu când l-au omorât   ? Păi tot .… 

Q: Mai devreme sau mai târziu   ? 

A: Tot în vara aceea, ei da să fugă de aici, care a scăpat mai dinainte, ei să fi ştiut, se duceau 

mai demult, care în Israel a fugit, care, dar care la Cernăuţi a vrut să fugă, dar ăştia i-au purtat 

pe jos, care au mai rămas vii şi i-au dus la Moghilău şi i-au trecut dincolo în Ucraina. Dar 

restul .… 

Q: Şi mata spui, ne-ai spus când ai intrat în Edineţ ai văzut că erau mulţi morţi, şi la stânga şi 

la dreapta stăteau. 

A: Da, apoi, iaca aşa copii, copii, aşa erau, of, când am văzut, i-au dat într-un garaj de acesta 

cu scândură făcut, într-un ocol, şi apă acolo, aici ploua, copiii plângeau, nu aveau unde să 

şadă, apă peste tot. 

Q: Dar nu am înţeles, unde asta, în Edineţ   ? 

A: În Edineţ, la deal de moară, unde e moara, apoi acolo a fost o găzărie, vindea gaz, de acolo 

cisterne cu gaz era şi iaca am văzut. 

Q: Ce copii stăteau, de-a cui copii   ? 

A: A jidanilor. 

Q: Dar de unde mata ştiai că erau copiii evreilor   ? 

A: Erau şi mă-sa şi tată-său cu dânşii. 

Q: Dar mata îi ştiai   ? 

A: Dar ce poţi să-i ştii   ? Se cunoaşte care-i jidan şi care-i ţăran. 

Q: Dar cum se cunoşteau, după ce   ? 

A: D’apoi cum, numai te dai aproape de dânsul şi miroase a jidan. 

Q: Mata ştiai după miros   ? 

A: D’apoi cum. Şi aşa pe vorba lor. 

Q: Pe vorbă, puteai să-i cunoşti pe vorbă   ? 

A: D’apoi cum. Tata meu grăia şi jidoveşte. 

Q: Dar de dânşii când te-ai apropiat i-ai auzit că vorbeau evreieşte   ? 
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A: Dar vorbeau la copiii lor. 

Q: Şi mulţi erau acolo, câţi erau   ? 

A: Acolo erau vreo 50, un ocol, mai în scurt, cât ograda aşa, acolo apă, iaca, până la genunchi 

era, şi copiii plângeau, răcneau, acolo i-au închis, care i-au găsit i-au luat de mânuţă şi 

acolo.… 

Q: Dar cine i-a închis acolo   ? 

A: D’apoi românii şi cu nemţii. 

Q: Aha, ei stăteau închişi acolo   ? 

A: Da. De acum de acolo cine ştie unde .… 

Q: Dar pe dânşii îi păzea cineva   ? 

A: Era santinelă, la poarta lor era santinelă, tot român pus. 

Q: Şi ai spus că asta era, unde, la găzărie, da   ? 

A: Gaz vindea acolo. 

Q: Acolo se vindea gaz   ? 

A: Da. Erau două cisterne de gaz acolo, gaz pentru ăştia care pentru lămpi. 

Q: Dar de unde atâta apă era acolo dacă ai spus mata că era vară   ? 

A: Dacă a plouat şi a fost cam aşa unde ocol acolo, unde ograda aceea era, şi apă, ori a adus 

cu cisterna, dracu ştie, şi până la genunchi erau în apă, copiii răcneau, plângeau, mâncare 

nimic nu aveam ce. Iaca, când au fost cu coloanele pe aici, eu ieşeam cu pâine, cu prăsade, 

mere, până la pădure m-am dus şi aşa am văzut la doi jidani o fetiţă aşa frumuşică de vreo 5 

ani, dar eu zic: „dă-mi-o mie, voi unde vă duceţi are să vă ucidă”, „nu dăm noi copilul, ce om 

păţi noi, o păţi şi ea”, şi nu au vrut. M-am dus până la pădure, am luat vreo două pâini din 

casă, prăsade, mere, brânză şi m-am dus şi au oprit acolo lângă marginea pădurii, a înserat şi 

soldaţii împrejur de acum erau şi cât nu au vrut să dea. Şi apoi i-au strâns şi i-au dus la 

Moghilău, pe jos, cu obiele la picioare, încălţăminte nimic, vindea pantalonii de pe dânsul, 

săracii, pe mâncare, nu-mi trebuie nici pantalonii aceia, nu-mi trebuie nimic, eu aşa dă-le, 

dacă la noi aici erau fructe şi iaca, ce am văzut, Doamne fereşte, zic, nu se poate. Aşa, dacă 

trăgea cu puşca cum ai trage în iepuri, în câmp, apoi omul acesta e viu, ce-ţi ajută ţie. Pricaz 

au zis că a fost aşa 3 zile, nemţii şi românii, şi după 3 zile gata, au spus: care a rămas viu să 

iasă, că nu le face nimic.    

Q: Dar mata de unde ştii despre aşa pricaz   ? 

A: Tot grăiau ei, dacă ruşii tot grăiau, ruşii ăştia grăiau, că când au venit ruşii încoace, asta va 

să zică grăiau pe urmă. 

Q: După război când s-au întors ruşii. 
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A: Da, dar românii tot grăiau, românii şi cu nemţii, dar nemţească nu puteam înţelege, dar 

româneşte ştiam vorba. 

Q: Înseamnă că mata ai văzut şi coloană care a trecut pe lângă   ? 

A: D’apoi cum, 3 zile a şezut armata aici în pădure cu, nu putea să se ducă, numai cărat 

noaptea, nu putea să se retragă încolo că acolo îi respingea nemţii şi cu românii. 

Q: Nu, pe mine mă interesează coloana asta de evrei despre care ne-ai spus că ai fost cu dânşii 

până la pădure. 

A: Apoi i-au luat şi lângă marginea pădurii acolo au dormit noaptea. 

Q: Dar ei au trecut pe lângă sat sau pe unde au venit şi încotro   ? 

A: Prin sat, i-au adus pe tras aici, iaca cum vii de la Hlinaia pe tras şi au mers până aici la 

marginea pădurii şi acolo a fost mirişte, teren liber, uborca de acum era luată.  

Q: De acum era sfârşitul verii   ? 

A: Şi acolo i-au aciuat nu departe de la sat de acum şi pădure, că pădurea e aproape la noi 

aici. Şi acum norodul ducea de acum de mâncare, care lapte, care, mai în scurt, dacă plângeau 

copii de foame şi de acum lăsa să dai. Dar la Edineţ, apoi i-au strâns într-un loc, în marginea 

oraşului, apoi se ducea norodul şi vindea acolo ouă, mai în scurt, să vândă găină, nu, că 

trebuia fiartă, trebuia făcută, dar aşa pâine, mai în scurt, brânză, poate îţi da voie să le vinzi ori 

le ducea norodul, de vândut acolo se duceau, ei, Doamne fereşte ce au tras ei. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, pe ăştia evrei care aţi văzut că au trecut prin sat, prin Rotunda şi aţi 

văzut că i-au dus. 

A: Prin Rotunda a trecut coloană. 

Q: Era mare coloana   ? 

A: Dacă nu erau vreo 1.500-2.000 dacă nu erau, cum erau de la capăt, erau până aici 

flancurile şi soldaţi pe o parte şi pe alta. 

Q: Dar mata ai cunoscut pe cineva din coloană de acolo   ? 

A: Nu, dacă ei nu erau de la noi, de pe la Briceni i-au strâns, care au dovedit au fugit la 

Cernăuţi, care nu, la Bălţi încolo, dar de unde i-au strâns ei, de pe la Briceni, de la Edineţ, 

care au fost vii toţi i-au strâns într-un loc şi îi purtau aşa pe jos şi i-au dus la Moghilău, i-au 

trecut în Ucraina. 

Q: Cine erau în coloana aceea, erau bărbaţi numai sau femei sau   ? 

A: Bărbaţi şi femei cu copii, îi apucau de mână şi mai în scurt nămea şi căruţe să ducă, ei, ce 

avea, avea câte o torbă aşa în mâini, altceva, care le curgea sânge la picioare, mergeau prin 

piatră aşa desculţi, ei, ce am văzut .… 

Q: Dar mata cum ştiai că ăştia erau evrei, din coloană   ? 
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A: D’apoi cum, „iaca coloana de evrei, de jidani, iaca îi duce de acum, oare unde îi duce”, dar 

tata spune: „îi duce la Moghilău”, „dar la Moghilău ce-i   ?”, „acolo este pod şi îi trece 

dincolo”, dar ei până acolo au şi chicat alţii, mai în scurt… 

Q: Dar mata puteai să-i auzi pe dânşii dacă ei vorbeau evreieşte sau nu când ei treceau cu 

coloana   ? 

A: Nu înţelegeam eu vorba evreiască, dar tata meu înţelegea, că tata meu a trăit cu o jidaucă, 

25 de ani şi a făcut 3 copii cu jidauca şi jidauca l-a lepădat pe tata după 25 de ani şi a fugit în 

America. 

Q: Asta înainte de război   ? 

A: Înainte de război, până la [19]40. D’apoi tata de acum a luat-o pe mama de sat şi de acum 

noi 3 copii de acum, şi tata şi mama erau, jidauca s-a dus, de 4 ori s-a dus în America şi de 4 

ori a venit înapoi, că când s-a închis de acum graniţa la America, apoi ea a rămas aici, şi gata 

nu a mai putut să se ducă, că a avut o fată în America, a dus-o, şi una a fost căsătorită în 

Hlinaia, şi băiatul a fost căsătorit tot aici, aici femeie a luat din sat şi şi-a cumpărat 100 de 

hectare, a luat bani din bancă şi a cumpărat 100 de hectare pe 10 ani de zile. De acum cu 

jidanii a făcut legătură el şi 300 de oi i-a vândut. 

Q: Eu vreau să vă întreb de coloana asta: era pază multă cu dânsa   ? 

A: Cam vreo 15 soldaţi de ăştia, vreo 15 soldaţi. 

Q: Dar soldaţii din care armată   ? 

A: Din armata română. 

Q: Ei erau pe jos sau erau călare   ? 

A: Pe jos, ce, unul merge înainte, aceilalţi pe la părţi că să nu-i scape în sat aşa să fugă, unde 

să fugi din, şi alţii din urmă, şi încă aveau şi câini de ăştia care lupoi. 

Q: Aveau şi câini cu dânşii   ? 

A: Aveau şi câini lupoi de ăştia , dar unde să fugă el, săracul, să lepede femeia ori copiii şi ar 

să fugă el, unde. 

Q: Dar soldaţii cum se purtau cu dânşii   ? 

A: Soldaţii dacă strigau la dânşii: drumul drept înainte şi gata, mergeau ca cum în rând în 

coloană, mai în scurt, nu ai unde te duce din rândul tău, ai făcut un pas aşa, acum împuşcă că 

vrei să fugi şi ei se temeau, dacă fricoşi jidanii. 

Q: Dar aceea, familia care ai spus mata că aveau o fetiţă de 5 ani, nu ai vorbit cu dânşii nimic   

? 

A: Am vorbit până la locul care a pus la camuflaj acolo, el a zis că de acum mai departe unde 

vă gândiţi, zice: „unde or vrea ei, acolo ne-or duce”. 
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Q: Dar nu v-au spus de unde erau ei   ? 

A: De la Briceni, din coace. 

Q: Ei au spus că erau de la Briceni. 

A: Da, pe jos de la Briceni, 20 de kilometri noi avem de aici până la Briceni, Briceniul e 

încoace înspre Cernăuţi. 

Q: Şi ei v-au spus că-s evrei   ? 

A: D’apoi cum, d’apoi şi aşa îl cunoşteai că-i, pe vorbă, numai da să scoată vorbă şi îl 

cunoştea, dar şi zapahodul evreilor aşa îmi da în nas a evreilor. 

Q: Dar ei mai aveau copii cu dânşii sau numai fetiţa aceea era   ? 

A: Numai fetiţa aceea, nu au vrut să o dea, aşa frumuşică o fetiţă, zic: „ca cum e treaba, nu-i 

place mie să zic, dar dă-mi fetiţa asta, eu oi creşte-o şi singură unde vă duceţi, dacă vă veţi 

înturna înapoi, v-o dau”, „nu, ce o păţi noi o păţi şi ea”. Ei cum, mama şi tata să dea copilul, 

nuu. 

Q: Dar era să puteţi să o luaţi, soldaţii era să vă dea voie să ieşiţi de acolo cu copilul acela   ? 

A: Păi dacă mergeai în rând, iaca te duceau aşa cu ceva şi da voie, că le dai pâine, le dai 

prăsade, mere, apoi îţi da voie. Eu am mers până unde au stat dânşii, unde au dormit noaptea 

pe câmp acolo, pe mirişte, loc liber, au luat grâul şi acolo, i-au ocolit acolo şi nu ai voie să te 

duci în altă parte nicăieri. Apoi i-au ţinut acolo, s-au odihnit ei vreo 2 zile, de aici norodul tot 

trecea din sat, ducea ba pâine, ba brânză, lapte, mai în scurt, ouă, de astea, se duceau. Nu, nu 

au vrut să dea copilul, am vrut să o iau, aşa frumuşică. 

Q: Dar la Edineţ mata ai spus, ai fost o singură dată sau ai fost de mai multe ori în zilele 

acelea la Edineţ   ? 

A: O dată. Norodul s-a dus acolo, gata, pe jidanii i-au luat, norodul a dezbrăcat tot din case, 

Hlinaia, Edineţul, mai în scurt, de la noi din sat tot, care garderobe şi-au luat, care hăinărie, 

Doamne fereşte. Unul a luat un garderob, s-a dus cu căruţa şi nu l-a deschis acolo să caute, dar 

el, jidanul, s-a speriat şi a murit acolo şi a adus jidanul mort în garderob şi când acasă ce a zis: 

„aici e plin cu straie”, când a căutat el, jidanul mort, şi a luat şi l-a dus la marginea pădurii şi 

l-a pus pe malul drumului, pe marginea drumului. 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta   ? 

A: D’apoi cum, în sat nu se aude   ? Îndată, numai dacă a văzut unul, tot se aude. 

Q: Ştiai şi cine a fost omul acesta din sat   ? 

A: Care a luat garderobul   ? 

Q: Care a adus, da. 
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A: Vasâlcan Gheorghe, da, apoi de acum de câte ori îl vedeai: „băi, mai aduci vreun garderob 

cu jidani   ?”, „dă-i pace, băi, dă-mi pace”, „dar ce, te-ai dus, garderob ţi-a trebuit   ? Băi, du-

te şi cumpără când se vinde la licitaţie ori ceva”. D’apoi ei când au strâns şi au vândut la 

licitaţie tot românii, că au strâns tot, pe care i-au luat, apoi tot au strâns la primărie şi au dus 

înapoi ce au luat şi le-au vândut românii. 

Q: Dar mata ai văzut cum alţi oameni cărau din Edineţ, cum încărcau   ? 

A: D’apoi cum. D’apoi cum. 

Q: Şi erau mulţi din ăştia   ? 

A: Cu căruţele, iaca, aici tată-său a fost şi a ucis jidani, acum e tată l-au ridicat pe 25 de ani şi 

a venit şi a ridicat şi familia. Vra să zică, pe femeia a luat-o că nu ştia nimic, şi pe copii, 3 

copii, şi i-au dus. Acum i-au luat şi i-au dat la Chişinău să întoarcă averea, vra să zică dacă i-

au luat din casă, si întoarcă averea. „Ce ai avut   ?” „Am avut un cal, am avut 2 porci, am avut 

5 oi şi am avut vacă.” Apoi pe dânşii i-au luat, pe femeie şi cu copiii ăştia, i-au dus la Kurgan, 

acum de la Kurgan ei s-au întors înapoi, acum le-au dat 60.000 statul. Apoi acesta e stat   ? 

Bărbată-su a fost la ucis jidani, dar femeia nu l-a primit în casă, şi a doua zi a adus căruţa 

încărcată cu mobilă, „du-o de unde ai adus-o, dar eu nu o primesc, şi eu cu tine nu vreau să 

trăiesc. Dacă tu te-ai dus şi ai ucis 50 de jidani, eu cu tine nu trăiesc, iaca eu îmi cresc copiii 

aşa cum găsesc, dar eu pe tine nu vreau să te primesc în casă.” 

Q: Dar asta despre ce caz vorbiţi, a cui familie   ? 

A: Acum a primit 60.000. 

Q: Dar asta a cui familie caz povestiţi   ? 

A: A lui Miron. 

Q: A lui Miron   ? 

A: Da. Şi iaca a primit, acum ele, vra să zică, 3 fete, 3 fete   ? Nu. Au primit 60.000. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar în Edineţ aţi spus că erau mulţi morţi pe stradă. 

A: D’apoi cum, dacă îi împuşca aşa ca cum ai împuşca câinii. 

Q: Dar aţi cunoscut cineva dintre ei, dintre ăştia care erau morţi pe stradă   ? 

A: Nu, apoi pot să-i cunosc eu pe toţi jidanii aceia. Iaca, din sat aş cunoaşte când, dar aici în 

târg, iaca, pe acesta îl cunosc tare bine, pe Şmil Fraghiţ acesta. 

Q: Dar pe Şmil când aţi văzut… 

A: Am văzut, cum nu. 

Q: Eraţi, din mers aţi văzut sau chiar şedeaţi în drum şi aţi văzut tot   ? 
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A: Şedeam în drum, şedeam lângă căruţa aceea şi mă uitam şi vra să zică jandarmii aceia cu 

pâine, pentru pâine am mers, şi mă uit cum au ieşit din casă, i-au scos şi: „cu faţa la vale”, doi 

jandarmi, şi poc şi i-au împuşcat, întâi pe stăpân şi apoi pe femeie. 

Q: Şi i-au îngropat acolo   ? 

A: Acolo cu faţa la vale, cum au chicat acolo şi au rămas. 

Q: Dar aţi văzut să-i îngroape   ? 

A: Apoi pe urmă s-au strâns, au zis unde sunt morţi să-i ia să-i îngroape, ei au ţintirimul lor 

aparte. 

Q: Dar mata nu ai văzut cum pe dânşii i-au îngropat   ? 

A: Nu. Au zis că făceau o groapă şi dau mai mulţi acolo. 

Q: Dar ai mai văzut cazuri când i-au împuşcat şi pe alţii în Edineţ sau numai pe ăştia doi   ? 

A: Pe ăştia i-am văzut, dar restul ce să văd, au zis că a fost mare uciganie, dar eu m-am 

speriat, mai mult nu mă duc la Edineţ să mă împuşte şi pe mine, că nici tata nu mă lăsa, că a 

gândi că eşti jidan şi ţi-or trage… Când de acum s-a oprit, 3 zile, asta a fost, zice: „gata, de 

acum mai mult împuşcat, nu, să iasă toţi la vedere şi nu-i împuşcă, nu nimic”. Care a rămas, 

au rămas ei, dar care a avut cap, s-a dus în America încolo, au fugit.  

Q: Dar pe ăştia care aţi spus că i-aţi văzut, evreii care stăteau în apă acolo. 

A: Tot în Edineţ ăştia. 

Q: Tot în aceeaşi zi i-aţi văzut atunci sau în altă zi   ? 

A: Tot în ziua aceea atunci i-am văzut. 

Q: Tot în ziua aceea   ? 

A: Da, ne-am dus la picarne şi au încărcat căruţa cu pâine. Ne-am dus la picarne, pe acolo 

trebuia să trecem: „ce e aici   ?”, răcneau copiii acolo, zic ia să mă uit eu, când mă uit, era un 

gard înalt aşa, scândura în picioare pusă, când mă uit: copiii, văleu, apă, copiii răcneau, şi 

jidanii şi jidaucele erau. 

Q: Dar cum te-ai uitat mata printre gard   ? 

A: Printre gard, printre gard, da. Dar acolo la poartă mă prindea santinela, la portă acolo care 

îi mai găseau, îi mai aducea, îi mai aduceau. 

Q: Mata ai văzut cum îi aduceau   ? 

A: D’apoi cum, 5, 6, 5, 6, îi aduci din urmă şi iaca aici intrau, intrau aşa ca cum ai da nişte 

vite în ocol aşa. 

Q: Mata cam cât timp ai stat acolo şi ai văzut că îi aduceau   ? 

A: Dar vreo 4 ceasuri am stat şi când am văzut că e aşa socoteală, am zis, apoi am venit cu 

soldaţii aceia cu pâinea şi. 
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Q: Vreo 4 ore ai stat acolo, da   ? 

A: Da, vreo 4 ore am stat, m-am uitat, ei, zic pot să mor de jale aici. 

Q: Şi cât ai stat atât, cam câţi evrei au adus acolo în astea 4 ceasuri   ? 

A: Cam vreo 100 i-au adus, când căutam, alţii, când căutam, ehehe, tot cum îi strângeau de pe 

uliţe, de prin case, aşa îi aduceau. 

Q: Dar acolo înăuntru câţi erau când te-ai uitat printre gard   ? 

A: Plin, plin, plin, mai în scurt, aşa nu aveai unde te întoarce, şi apa, când am văzut că cu 

picioarele până la genunchi în apă, of, zic, haidem. 

Q: Dar cam câţi evrei să fi fost acolo înăuntru   ? Erau mai puţini de 100 ori mai mulţi de 100, 

câteva zeci sau   ? 

A: Cam 100 era, ei, ocol mare, cam trebuie să fi fost 100, dar, copii şi femei şi jidani. 

Q: Dar nimeni dintre ei, dintre aceia pe care îi aduceau, nu încercau să fugă   ? 

A: Unde să mai fugă   ? Nu mai fuge nicăieri nimic, că trage cu puşca şi-l împuşca, unul l-a 

pus să meargă acolo .… 

Q: Dar de santinelă, soldaţi erau   ? 

A: Pe străzi umblau soldaţii cu puştile, dar ăştia, că aici în sat tot, frontul de pe partea aceea şi 

pâine le-a adus la soldaţi, ăştia de la picarne veneau şi aduceau pâine, a venit şi a şezut vreo 3 

zile căruţa aici în sat la noi, şi de acolo s-au dus, au trecut ei, că nu puteau, îi împingea să 

treacă în România. Că vezi, dincoace ruşii, dar dincoace românii şi cu nemţii şi încă mai în 

scurt, i-au împins ruşii, na. 

Q: Ne-aţi mai spus că în Edineţ era un fel de piaţă unde se duceau, aţi spus că era un loc unde 

oamenii se duceau şi vindeau la evrei, le vindeau de mâncare. 

A: Da. 

Q: Dar unde era asta   ? 

A: În piaţă, acolo în piaţă la mijloc, mai în scurt, cum să spun, acum tot e piaţă, dar cu vânzări 

din astea, straie se vând acum, apoi înainte era carne de vândut acolo, brânză, mai în scurt… 

Q: De mâncare. 

A: De mâncare de astea. Apoi acum e tot buci de astea, haine se vând, dar în afară, afară de 

acum brânză, plavlione. 

Q: Apoi când le vindeau evreilor, asta atunci sau mai târziu   ? Când s-a întâmplat, că iaca aţi 

spus că era oameni care se duceau şi vindeau pe urmă de mâncare   ? 

A: A, asta, se duceau la Edineţ, apoi era în marginea Edineţului, au făcut, au adus setcă şi au 

făcut un ocol şi au ţinut vreo 3 săptămâni în ocolul acela, în marginea Edineţului lângă 

bolniţă. Şi acolo se ducea norodul şi vindea de mâncare, se duceau cu ouă, le duceau de acum, 
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vezi că care au rămas la Cernăuţi au zis că apoi le trimiteau bani. Au strâns jidanii şi le-au 

spus aşa: „voi nu aveţi nicio scăpare nimic, dacă faceţi şoseaua asta de la Edineţ şi până la 

Briceni, în vara asta”, dar piatra era adusă pe şosea şi nisip, „dacă faceţi şoseaua asta, voi 

scăpaţi de aici”. Şi i-au pus şi într-o vară au făcut şoseaua asta de la Edineţ până la Briceni, va 

să zică 25 de kilometri, de la Edineţ până la Briceni, au făcut-o tot. 

Q: Mata ai văzut acolo ocolul acesta care l-au făcut din setcă   ? 

A: D’apoi cum. Apoi dacă în marginea Edineţului, în marginea Edineţului, aici lângă bolniţă. 

Q: Şi îi ţineau pe dânşii acolo în   ? 

A: Îi ţineau acolo şi vreo 3 săptămâni i-au ţinut acolo şi acolo ducea norodul de vândut şi 

brânză şi lapte şi ouă, ce aveau de vândut, apoi duceau acolo. 

Q: Dar asta în ce an i-au ţinut acolo pe dânşii   ? 

A: În [19]42.  

Q: Asta de acum era în următorul an, nu în acelaşi an   ? 

A: În [19]42, vara. 

Q: [19]42 vara, nu în [19]41, nu când s-a început războiul   ? 

A: Nu.  

Q: Următorul an   ? 

A: Ultimul an, vezi că românii şi cu nemţii au venit doi ani de zile au domnit aici şi iar i-au 

respins ruşii de acum şi, că apoi au intrat şi în România. Şi apoi ruşii, de acum din România, 

şi oi şi vaci le-au prins a trece de aici şi în Ucraina încoace au mers, cârduri mergeau. 

Q: Dar acolo lângă Edineţ, acolo în ocolul acela cum spui mata, ei ţineau numai bărbaţi sau 

erau şi femei acolo   ? 

A: Bărbaţi şi femei cu tot cu copii, toată familia lui, fiecare avea ungherul lui. 

Q: Şi copii erau acolo   ? 

A: D’apoi cum, de 4, 5 ani, copilul cu dânsul acolo. 

Q: Dar era multă lume acolo   ? 

A: Erau peste 200 erau, peste 200. 

Q: Peste 200 de oameni   ? Dar asta pe dânşii îi puneau la lucru să construiască şoseaua ori pe 

alţii   ? 

A: Unde i-au dus pe dânşii de acum eu nu ştiu de acolo coloana aceea şi au strâns numai 

bărbaţi, numai bărbaţi şi au dat la Cernăuţi, că la Cernăuţi jidanii au zis că erau acolo pe loc. 

Şi i-au strâns din Cernăuţi, că a fost unul mai bogat şi le aducea bani, de mâncare, şi norodul 

zice, i-au pus şi au făcut şoseaua asta de la Edineţ până la Briceni. 
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Q: Dar eu vreau să înţeleg: pe ăştia pe care i-au ţinut acolo în setca aceea, ei îi ţineau, setca 

era pe deal gol sau era în oraş, unde erau ei închişi, care ai spus că le-au făcut ocol   ? 

A: Gol, gol, gol. 

Q: Era pur şi simplu câmp gol acolo   ? 

A: Da, da, da. Câmp gol, nu oraş. 

Q: Şi 3 săptămâni i-au ţinut pe câmp gol   ? 

A: I-au ţinut acolo până ce cine ştie ce pricaz de acum, care au găsit de ăştia, i-au strâns şi i-

au adus acolo şi apoi de acolo i-au dus, dar unde i-au dus, în Ucraina, ori unde i-au dus, în 

Cernăuţi, nu ştiu. 

Q: Dar nu ţii minte ce anotimp era atunci   ? 

A: Ce   ? 

Q: Nu ţii minte ce anotimp era, că era primăvară, că era iarnă, vară, toamnă   ? 

A: Uborca, augustul.  

Q: August era   ? 

A: D’apoi cum, de acum uborca, grâul strângi. 

Q: Mata de câte ori ai fost acolo şi ai văzut   ? 

A: Dar eu am fost de vreo 2 ori la Edineţ şi am venit înapoi, că aveam un frate acolo la Edineţ 

trăia şi m-am dus la ratele meu şi tot mi s-a părut: „măi, ce e cu   ?”, „e, de acum, edinţenii au 

intrat şi în case jidoveşti, de acum trăiesc ca când e casa lui”, „păi nu s-or întoarce înapoi   ?”, 

„care să se mai întoarcă înapoi   ?” Eu ştiu   ? Apoi le-au plătit casele acelea la licitaţie, dar 

cine s-a folosit cu banii ăştia, toate le-au plătit, au fost şi au plătit tot ce au luat, borfotine, ce 

au găsit apoi au plătit. „Ai luat   ? Apoi a venit acasă şi plăteşte!” 

Q: Şi oamenii aceia, evreii aceia care erau închişi în setca aceea, cum arătau ei, în ce hal erau   

? 

A: În setcă nu puteai să mişti nimic, în setcă împrejur cu ocol ca cum ai închide oile, aşa e 

setca împrejur ca cum pentru găini şi nu ai voie să te duci nicăieri, dar de acum le aduceau şi 

aici, la poartă veneau şi, poarta ca unde e santinela, acolo le vindeau norodul lapte, brânză, 

ouă, mai în scurt pâine, ei îţi dau bani, bani aveau, îţi da bani, dar norod, iaca se ducea de aici 

de la noi la… 

Q: Dar cum arătau evreii, aceia din ocolul acela   ? 

A: Cum   ? 

Q: Cum erau ei, eu ştiu, în sensul că puteai să spui că ei stau de mult timp acolo, de puţin, 

după cum arătau ei. 
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A: D’apoi acolo dacă e setcă de asta de sârmă făcută, ce să arate ei… I-au strâns acolo, dar ei 

au ştiut cât timp ori ceva, i-au ţinut vreo 3 săptămâni şi de acolo când au cătat, i-au prăvălit… 

Q: Mata ai văzut cum i-au trimis, cum i-au scos de acolo   ? 

A: Eu nu am văzut, dar mai în scurt  s-a eliberat setca şi i-au dus la Moghilău, de la Moghilău 

i-au trecut dincolo şi aşa au înecat mulţi la Nistru, da. La Moghilău i-au trecut pe parom, 

dincolo i-au dus, dar ce au făcut mai departe cu dânşii nu ştiu. Ruşii de acum dacă au venit, au 

venit încolo, dar ăştia au făcut iaca… 

Q: Dar ăştia care ai spus că construiau drumul, mata ai văzut cum construiau drumul sau 

numai ai auzit   ? 

A: D’apoi eu am cărat acolo şi piatră şi nisip de iarna, iarna am făcut bani cu caii, era 1.000 

de lei cuba metrul de piatră, asta românii şi nemţii au plătit. Şi era cumpărat tot şi era pe 

marginea drumului movilă de piatră, puneai nisipul şi dacă i-au strâns pe ăştia, apoi au făcut 

jidanii drumul, şoseaua. 

Q: Dar ei când au lucrat acolo   ? 

A: Vara. 

Q: Vara   ? 

A: Da. 

Q: În ce an   ? 

A: De primăvara, în [19]42, de primăvară cum au început-o, apoi s-au dus, până în toamnă au 

ajuns la Briceni. Ei, care erau în tabaci, care erau desculţi şi mai în scurt, pielea lor era arsă de 

soare, dar românii şedeau cu arma în mână şi numai se uitau, care cărau nisipul, care săpau, 

care, mai în scurt, tot au făcut ei, până în toamnă au fost în Briceni, 25 de kilometri, numai cât 

e linie de drum, şi apoi dacă le-au dat drumul, s-au dus care pe la Cernăuţi, unde s-au dus, de 

acum eu mai departe nu ştiu. 

Q: Dar mulţi au lucrat acolo la drumul acela   ? 

A: Dacă din primăvară .… 

Q: Nu, mulţi la număr   ? 

A: La număr   ? 

Q: Da. 

A: Trebuie să fi fost, cam la vreo 1.500, 2.000 încoace, cam aşa, mulţi erau, când s-au întins, 

apoi lucrau, ne uitam cum lucrau ei, cum presărau nisipul, cum săpau canalurile astea, unde 

trebuia de ridicat cu pământ, ridicau cu pământ, lucrau cu lopeţile, cu hârleţ săpau, nu era cu 

buldozerul, nu, te întrebi cu buldozerul   ? Nu, tot cu mâinile. 

Q: Dar erau numai bărbaţi sau erau şi femei printre ei   ? 
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A: Bărbaţi, bărbaţi. Şi acolo le-au întins, palătci aveau, care de dormit, palătcile una lângă alta 

pe imaş şi acolo se ducea norodul, vindeau tot, duceau de vândut de mâncare: brânză, ouă, 

pâine, mai în scurt, găină nu avea cum să o facă, nu avea, dar tot era catiol care făcea 

mâncare, ieşea fum acolo, dar ce, să mă duc eu acolo… acolo nu-ţi da voie chiar să te duci 

cum vrei. 

Q: Dar acolo mata ai spus că îi păzeau şi nemţi şi români   ? 

A: Apoi îi păzeau care la lucru. 

Q: Erau şi nemţi şi români   ? 

A: Nemţii nu, dar români numai, nemţii au plecat cu fronturile astea, dar numai românii, 

românii numai să le dea bolauca în mână, apoi nu se uitau ei.  

Q: Dar cum se purtau cu dânşii românii   ? 

A: Cu jidanii   ? 

Q: Cu aceia de la construcţii. Ei erau evrei, ăştia de construiau drumul   ? 

A: Da. Evrei, ăştia evrei erau toţi. 

Q: Mata de unde ştii   ? 

A: D’apoi cum să nu ştiu. 

Q: Ai vorbit cu dânşii   ? 

A: Cum   ? 

Q: Ai vorbit cu cineva dintre ei   ? 

A: Din jidani de aceia   ? 

Q: Da. 

A: D’apoi cum, dacă treceam cu căruţa pe acolo, că trebuia să mă duc la pământ ori ceva, am 

văzut, că aveam pământ încolo. 

Q: Şi cum se purtau românii cu dânşii   ? 

A: Bătaie, pe doi îi băteau bine, în pielea goală, îi dezbrăcau de tot, bătaie ca să vadă ceilalţi, 

şi apoi îl ungea şi ăştia şedeau şi se hodineau, dar ceilalţi tăceau mâlc ori şi lucrau. 

Q: Mata ai văzut cum i-au bătut pe ăştia doi   ? 

A: Aveau biciuri, iaca aşa biciuri de curea, îl ia unul în spate şi 25, unul numără, 25, aşa tot îi 

făcea, de acum îl ungea, hai, acolo şed alţii în palatcă. Mai în scurt, îşi băteau joc. 

Q: Cazul acesta l-ai văzut sau l-ai auzit de la cineva   ? 

A: L-am văzut chiar pe loc, cum ce să bată ei, ce să bată ei dacă oamenii lucrează, cine ştie 

ce… când mă uit, îndată îl ia pe altul în spate şi de aici îi dă, zic: „aici e Doamne fereşte, dacă 

oamenii lucrează”, dacă ei de bate, ce norod românii, ei de batere sunt, ţigani, ei numai cu 

bătăile. Am făcut 3 ani de zile instrucţia aici la Mihăileni, apoi culcat, apă, omăt, culcat, 
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nimic. 3 luni de zile de acum am făcut, 3 ani am făcut aici la mine, de acum ne-a luat 3 luni, 

ne învăţa a împuşca nişte puşti din astea ruginite şi îţi căuta pricină: „cum e oglinda, aşa 

trebuie să cureţi puşca”. Dacă ea a şezut nu ştiu unde şi a ruginit, şi hai să împuşti. Eu taman 

că pic la… au zis că nu-o ochitor bun, la împrospător la împuşcat, să îi dau la acela care a 

împuşca, apoi eu să-i dau armătură. Ei, acolo Dumnezeu şi nu am mai chicat eu nimic. 

Q: Eu am vrut să întreb şi despre cazul cu Bercu: mata dacă ai auzit că pe dânsul l-a împuşcat 

acolo cu la Hlinaia familia, ai văzut unde erau ei   ? 

A: Ei la mine şi au dormit. 

Q: Nu, ai fost pe urmă să vezi dacă erau corpurile lor ori nu   ? 

A: Corpurile lor pe marginea drumului. 

Q: Mata le-ai văzut   ? 

A: Două fete şi un băieţel. 

Q: Ai văzut   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Te-ai dus pe urmă să vezi   ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că mata ai văzut că familia lui Bercu, el şi cei 3 copii, ei erau morţi, stăteau pe… 

A: Morţi pe marginea şoselei, pe marginea drumului. 

Q: 3 copii, era şi soţia lui ori numai el   ? 

A: Şi soţia, şi mort, şi fetele amândouă, şi băieţel avea. 

Q: Şi pe urmă ce s-a întâmplat cu corpurile lor   ? 

A: Ei, ce s-a întâmplat   ? Acolo şi au rămas, cine le-a strâns, le-a strâns şi le-a 

înmormântat,dar unde… 

Q: Dar ai văzut pe dânşii, aveau urmă de împuşcătură sau nu   ? 

A: D’apoi cum, dimineaţă au ieşit şi aşa i-au împuşcat în marginea drumului, cum se zicea, se 

duc pe trase la Briceni, trebuia de la Briceni să se ducă la Cernăuţi pe jos, dar de aici de la 

Hlinaia şi până la Cernăuţi sunt 80 de kilometri. 

Q: Dar cine ţi-a povestit că pe dânşii i-au împuşcat localnicii de acolo   ? 

A: D’apoi dacă i-am văzut. 

Q: Dar de unde ştii cine i-au împuşcat pe dânşii   ? 

A: Din Hlinaia oameni. Huliganii au ieşit. 

Q: Dar matale ţi-a povestit despre asta   ? 

A: Şi au povestit, dar, mai în scurt, i-au omorât pe jidani, pe oameni, acolo pe loc. şi mie ca 

când îmi spunea inima: „şezi, şezi azi încă la mine aici şezi”, ei au dormit noaptea la mine, dar 
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eu zic: „culcaţi-vă fără griji, că la mine nu vine nimeni”, şi nu, şi au ieşit şi s-au dus şi când îi 

cat, gata, i-au împuşcat în drum. Ce, săracii, iaca ei la noi în sat au trăit, tot timpul la noi au 

trăit aici, oameni cuminţi, săraci, dar sărăcie, nu aşa. Dacă fetele lui au umblat cu mine la 

şcoală tot, apoi m-au găsit de preanic aşa, ele mâncau la noi, luam pâine de acasă, mâncam, 

ciocla zic, sărăcie mare, şi i-au ucis degeaba. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar la Edineţ când aţi umblat prin oraş, aţi cunoscut totuşi pe cineva dintre 

ăştia care erau morţi pe stradă, dintre evreii morţi   ? 

A: Pe Avrum Tăbăcaru şi pe acesta, pe Tăbăcaru, dacă îl cunosc că znacon mi-a fost. 

Q: Avrum Tăbăcaru   ? 

A: Tăbăcaru, acesta îl cunosc, că dacă am şi lucrat la dânsul, că avea oi şi am lucrat şi cu caii 

şi la fânat, mai în scurt, dacă eram eu de vreo 17 ani, eu am lucrat şi cum să nu-l cunosc eu pe 

om dacă tot timpul, şi tata meu tot îl cunoştea, că el m-a făcut znacon.  

Q: Şi el era singur împuşcat pe stradă sau era şi el cu familia   ? 

A: Numai pe dânsul l-am văzut, numai pe dânsul, lângă casa lui chiar, acesta, Şmil Fraghiţ 

chiar l-am văzut cum l-a scos din casă, pe dânsul şi pe femeie şi chiar am văzut cum cu faţa la 

vale i-au înturnat şi poc, i-au împuşcat din gură, cu capetele goale era el şi femeia, cu capetele 

goale. 

Q: I-aţi mai cunoscut şi pe alţii sau nu   ? 

A: Pe alţii cum pot să-i cunosc eu aşa la faţă, dar ce .…, eu mă temeam să mă apropii, de când 

am văzut aşa, apoi ăştia cu pâinea: „haide, nu stau eu, să mă împuşte şi pe mine   ?”, „nu, nu 

or să te împuşte”, „nu, mă tem, haidem”. 

Q: Mai spuneţi-ne, vă rog, explicaţi-ne un lucru: aţi spus că îi cunoşteaţi pe evrei după cum 

miroseau, dar cum miroseau   ? 

A: Miroase a sudoarea lui, ei întrebuinţează mai multă ceapă când mănâncă şi miroase 

sudoarea lui a jidan, aşa că, la ţăran e alta, dar la dânşii altă. 

Q: Au mai fost cazuri când aţi văzut în timpul războiului când i-au omorât şi pe alţii sau când 

i-au arestat sau când i-au dus, aţi mai văzut şi alte cazuri   ? 

A: De acum pe urmă nu am avut timp, că eu cu lucrul la pământ, nu am avut timp să umblu, 

dar de ce să umblu eu, dacă aici e vremea lucrului, trebuie la prăşitul păpuşoiului, la cosit, la 

cărat, la maşinită, dar la mine părinţii au fost bătrâni, eu trebuia să stau eu de lucru, şi eram eu 

cu sora mea şi un frăţior aveam mai mic şi cu dânşii de acum şi .…      
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