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Numele și prenumele intervievatului: Vera Cebotari 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Mihălăşeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0088.01.01 

Data interviului: 28 februarie 2008  

 

 Vera Cebotari s-a născut în anul 1932, în satul Mihălăşeni și a fost intervievat ca 

martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. Ea relatează 

despre doi evrei, soţ şi soţie, care ţineau unul dintre magazinele din sat și care au fost 

împuşcaţi de către soldaţii români, imediat ce a început războiul, în anul 1941. De asemenea, 

Vera Cebotari mai povesteşte şi despre întâmplări pe care le-a auzit de la soacra ei sau de la 

alţi oameni din sat, respectiv despre convoaiele de evrei.  

 

00:00:00 - 11:43:50 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Mulţumesc. 

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

A: Cebotari Vera Gheorghe. 

Q: Din ce an sunteţi născută ? 

A: În [19]32. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Mihălăşeni. 

Q: Data trecută, când ne-am întâlnit cu dumneavoastră cu câteva săptămâni în urmă, ne-aţi 

povestit ce aţi văzut în anul 1941. O să vă rugăm să ne povestiţi evenimentele la care aţi fost 

martor. 

A: Bun. 

Q: Deci în [19]41 unde vă aflaţi când s-a început războiul ? 

A: Eram pe deal, la prăşit. Adică nu prăşeam eu, dar mămuia prăşea, dar m-a luat cu dânsa. Şi 

timpul acela, prăşind, a venit unul călare şi striga: „Toată lumea în sat!”. Şi ne-a luat în sat şi 

striga la noi: „Toată lumea la biserică, că au venit românii”. Şi până noi am ajuns la biserică, 

am auzit iar că strigă unul: „Ieşiţi şi împrăştiaţi-vă prin sat, că ucid jidani”.  

Q: Şi omul acela care a venit şi striga să vă împrăştiaţi prin sat era din sat ? 
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A: Din sat, el slujea la primărie. Şi când am ieşit din biserică, mamui’mea m-a apucat de 

mână şi printre case, că înainte trăia lumea mai greu, nu erau garduri aşa, ogrăzile închise, şi 

printre case şi când au ieşit apoi şedeau o jîdaucă sub un nucuşor şi răcnea, a împuşcat-o, dar 

a rănit-o, ştii, nu a ucis-o de tot. Şi mamui’mea prin ogrăzi pe la oameni şi tot hai, hai, şi am 

venit acasă. Şi nu ştiu, a doua sau a treia zi au venit ruşii iar, românii s-au dus şi ruşii au venit. 

Dar jidanii pe la noi au fost puţini, nu au fost mulţi. Unul, un jidan s-a înecat, el şi-a dat 

drumul, credea săracul că se apucă de lănţuc ca să pice, să nu se prăpădească, ştii, să nu-l 

împuşte, şi s-a rupt lănţucul şi s-a înecat. Şi mai mulţi, care de acum că i-au ucis, că i-au 

împuşcat, eu nu ţin minte, că eram mâţâţâcă, nu eram mare, dar auzeam că grăia că i-a 

împuşcat şi după aceea, apoi aici de acum, soacra mea îmi povestea, că spunea că aşa mergea 

mulţi, de pe unde i-a strâns de prin sate şi toţi i-au grămădit şi i-au adus aici la noi de vale şi 

zice: mergea una cu un copilaş şi răcnea copilul acela şi aşa se ruga ea la femei că să ieie 

copilaşul acela, să nu i-l ucidă. Şi nu le-a mai dat voie că erau moscali cu arme acolo şi nici 

nu le-au dat voie, cereau apă, nu le-au mai dat voie nici să bea apă, nici nimic. Şi i-au 

împuşcat aici de vale, eu numai îmi spunea soacra mea, că eu aici nu eram. 

Q: Dar mata pe evreii din Mihălăşeni îi ţii minte ? 

A: Îi ţin minte. 

Q: Ţii minte cum îi chema ? 

A: Ţin minte că eu la o laucă mă duceam, că erau trei lauci, dar eu numai la o laucă mă 

duceam, că mămumă’mea s-a rugat, că eram mâţâţâcă şi cică când o voi trimite, apoi să îi dai 

şi eu la jidauca aceea mă duceam. Pe dânsa o chema Rivca, dar pe dânsul Aron.  

Şi mai mult .… țin minte că tatăl meu îmi spune că tot la dânşii a fost într-o seară, dar la noi 

era nişte, ei, nu erau în sat, dar erau doi tâlhari şi prădau magazinele, care la jidani se duceau 

seara, cu puştile, şi le luau banii. Şi l-au ţinut pe tatăl meu o jumătate de noapte acolo, că el a 

venit şi a luat banii de la jidaucă şi le-au spus că peste atâta timp să nu ieşiţi de aici, că dacă 

ieşiţi, şi să nu spuneţi nimănui. Şi a venit acasă şi de acum tatăl meu povestea ce a păţit. Şi de 

asta îi ştiu pe jidanii aceia, dar mai mult nu ştiu. 

Q: Dar pe femeia evreică care ai spus că era rănită, mata ai cunoscut-o ? 

A: Da, că dânsa sta sub….  

Q: Dar cine era ea ? 

A: El nu, un român era. 

Q: Nu .… Cine era român ? 

A: Armata românească. 

Q: Armata românească ? 
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A: Armata românească. Dar jidauca era Rivca, care eu o ştiam pe dânsa. 

Q: De acolo de la magazin ? 

A: Da, de acolo de la magazin, sub saraiul lor a împuşcat-o.  

Q: Aţi văzut şi cum au împuşcat-o ? 

A: Nu am văzut, că eu acum când am ieşit din biserică, ea răcnea sub sarai. Dar nu a mai 

şezut nimeni să o vadă, de acum toţi fugeau, care şi de care se împrăştiau printre case, dacă 

armata împuşca. 

Q: Dar ai văzut mata soldaţi români împuşcând ? 

A: Nu am văzut, că eu când am ieşit ei erau împuşcaţi, de acum căutau prin altele părţi. 

Q: Dar i-ai văzut prin sat umblând şi căutând ? 

A: La noi numai trei familii era de jidani şi toţi erau, ştii, aproape unul de altul. La noi nu a 

fost, aici a fost, centrul acesta toţi jidani au fost, dar la noi acolo nu au fost. Aici era moară şi 

era de comerţ moara aceea, mare, şi ei de atâta ce s-au adunat jidanii toţi aici. 

Q: Dar mata cât de aproape ai trecut pe lângă femeia aceea, pe lângă Rivca ? 

A: Ei, dacă saraiul acela era pe marginea drumului ?  Eu mergeam pe astalaltă parte de drum, 

iar ea era pe cealaltă parte. 

Q: La vreo câţiva metri ? 

A: Da, dar mămui’mea m-a luat de mână, că îi era frică dacă împuşca. 

Q: Dar ai putut să vezi unde era împuşcată ?   Ai spus că era rănită. 

A: Nu, nu, nu am mai văzut nimic, ea era îmbrăcată şi cu faţa la perete şi numai răcnea, dar 

nu am văzut. 

Q: Cu faţa la perete ? 

A: Cu faţa la perete. 

Q: Dar ai putut să o cunoşti dacă era întoarsă ? 

A: Dar o ştiam că o cunoşteam după glas şi mămui’mea îmi spunea că asta-i Rivca. 

Q: Dar omul acela despre care spui că s-a înecat în fântână ? 

A: Apoi alt jidan era. 

Q: Tot la voi în sat ? 

A: Tot la noi în sat. 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul ştii ? 

A: Nu ştiu, că acela un păţan tânăr. 

Q: Dar despre cazul acela de unde ştii ? 

A: Păi tot aşa, de acum grăiau oamenii că iaca cum s-a înecat, că pe dânsul l-au văzut oamenii 

că el s-a dat drumul în fântână şi ei s-au gândit, după ce a trecut armata, apoi ei s-au gândit că 
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el încă, că poate el încă şade aşa cu lănţucul. Când s-au dus, apoi de acum el era înecat. L-au 

scos. 

Q: Dar asta s-a întâmplat imediat cum a trecut armata sau după un timp oarecare ? 

A: Nu, asta cum au venit, atunci au şi împuşcat. 

Q: Chiar în prima zi ? 

A: Da, când au venit, îţi spun că au strigat de la deal, atunci în ziua aceea au venit ei, dar au 

venit românii, românii, că erau ruşii şi au venit românii, că apoi acela a venit şi a strigat că vin 

românii: „intraţi toţi în sat, că românii ucid jidanii!”. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu lucrurile la evrei, cu casele lor ? 

A: Dar ce s-a întâmplat, care pe urmă, de acum care şi cum a intrat, a luat, statul a mai luat, 

nu, ăştia care erau prin sat nacialnici, aceia au luat. 

Q: Au fost cazuri când au omorât şi pe altcineva, nu numai pe evrei ? 

A: Nu, de a noştri nu a ucis nici pe unul. Spun, că la noi nici nu a fost mulţi. Nu a ucis nici pe 

unul. 

Q: Dar pe moldoveni sau pe ţigani ? 

A: Nu, nu, nu. 

Q: Pe comunişti nu îi căutau ? 

A: Nu, pe comunişti i-au ridicat pe urmă, după aceea. 

Q: Dar când au venit românii în timpului războiului ? 

A: Nu i-au ucis pe nimeni. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu soţul lui Rivca ? 

A: Tot l-au ucis, tot l-au ucis, dar pe dânsul l-au ucis în casă, tot grăia că pe el l-a ucis în casă. 

Ea era pe afară şi pe dânsa când au venit, afară au ucis-o, dar pe dânsul în casă l-au găsit. 

Q: Asta mata ai auzit ? 

A: Da, de acum asta a grăit lumea. 

Q: Ai mai văzut alte cazuri când s-a întâmplat ceva în timpul războiului? 

A: Apoi în timpul războiului la noi au fost nemţii, au trecut pe lângă noi, au trecut mulţi 

călări, că ştiu că la noi era din teuş, înainte nu se săpa, dar era imaş aşa, tot împrejurul casei 

era iarbă şi păştea iapa din teuş şi a stat, că erau vreo 20-30 de nemţi, călări toţi şi au vrut să 

meargă tot, cred că le-au fost tras aici la Cepeleuţi. Noi trăim în partea asta aşa şi aveam în 

partea asta pădure şi au venit şi i-au zis lui tătună’mea să se urce călare să îi aducă la 

Cepeleuţi pe dânşii. Dar noi răcneam că îl ia pe tătună’mea şi să nu-l ucidă, că ei toţi erau cu 

puşti în spate. Dar ei au scos, ne-au dat ciocolate, ne-au dat bucăţi de zahar şi zice, era unul că 
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grăia ruseşte, şi spunea că tata va veni înapoi acasă, nu plângeţi, nu vă temeţi, numai să ne 

arate drumul şi va veni. Şi apoi tătună’mea apoi seara a venit. 

Q: Dar în timpul războiului nu aţi mai văzut că au fost cazuri că cineva a fost omorât sau 

arestat ? 

A: La noi nu au fost cazuri nici unul, că au venit după aceea, după ce au mers aceia călări, au 

venit vreo patru, tot aşa înspre seară şi au stat la o femeie şi au dormit, i-a hrănit şi încă avea 

un băieţel şi i-au dat mulţi bani ruseşti să se joace, că apoi dacă au venit ruşii numai femeia 

aceea avea în sat bani ruseşti, alţii nu aveau. Şi apoi încă după câteva zile au venit iar, iar vreo 

patru rătăciţi şi au venit la noi în grădină, dar la noi era livadă, şi au stat la noi în livada aceea, 

au intratei singuri în casă, au luat lapte, au luat pâine, dacă noi nu cunoşteam limba nici unul. 

Şi ei singuri şi-au luat. 

Q: Dar din ce armată erau ei ? 

A: Tot nemţi, că erau cu căşti, chiar grăiau nemţeşte. Şi apoi s-au dus în livadă şi ţin minte că 

eram copilă şi gândeam: uite pe pântece ce şi-au pus şi mănâncă, că la noi treaba asta nu se 

face să mănânce de pe pântece, dar ei toţi şi-au pus aşa împrejur, în străchini, în linguri, şi-au 

turnat şi au zvârlit acelea acolo şi s-au dus în treaba lor, eu ştiu unde s-au dus? Şi mai mult 

gata nu ştiu nimic. Războiul a fost greutate şi nevoie, s-au ucis mulţi, şi al meu tată a fost şi.… 
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