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Numele și prenumele intervievatului: Filip Cebotari 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Cepeleuţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0089.01.01 

Data interviului: 28 februarie 2008  

 

 Filip Cebotari,  s-a născut în anul 1930, în satul Cepeleuţi și a fost intervievat ca 

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

despre câteva zeci de evrei din Cepeleuţi, dar şi din satele vecine care au fost împuşcaţi, în 

anul 1941, chiar la începutul războiului, şi aruncaţi la groapa de gunoi a satului. De asemenea, 

povesteşte despre doi evrei din sat care au fugit şi nu au fost împuşcaţi. O altă relatare se 

referă la convoaiele de evrei care erau duşi către Prut, convoaie care au trecut şi prin satul lui. 

El îşi aminteşte de aproximativ 500 de evrei care erau escortaţi de soldaţi ai armatei române.  

 

00:00:00 - 20:28:00 

 

Q: Bună ziua. 

A: Mulţumesc. 

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

A: Cebotari Filip Pavlovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut ? 

A: Născut în 1930. 

Q: În care localitate v-aţi născut ? 

A: Aici. 

Q: Aici în Cepeleuţi ? 

A: În Cepeleuţi. 

Q: În Cepeleuţi. Când s-a început războiul, în 1941, unde vă aflaţi ? 

A: Acasă, eram băiat, când au venit românii, în anul [19]41, eram de 11 ani, eram. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi ne-am întâlnit şi ne-aţi povestit câteva amintiri din perioada 

aceea. Noi acum am vrea să discutăm tot referitor la amintirile astea. 

A: Tot despre aceea, da ? 

Q: Vrem să vă întrebăm, în primul rând, înainte de război, în Cepeleuţi trăiau evrei ? 

A: Au fost, înainte de război, până în [19]40 jidanii erau la noi centrul tot ocupat de jidani era, 

mulţi jidani la noi în sat au fost, mulţi. Nu ştiu familia ca să spun nu pot să spun, de chemat 
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tot nu, că eram copil, ce, pot să ţin minte?, nu, dar când s-au bătut, au venit românii în [19]41, 

de acum ţin minte, că eram de 11 ani eram, de acum ţin minte. Doar ţi-am povestit, când 

veneam cu vita de la deal, şedea şi l-a ochit pe un jidan la ochi, că acolo era pod şi corlate pe 

pod, ştii, dintr-o parte şi din alta şi cu arma şedea pe corlat şi când m-a văzut pe mine cu vaca, 

când a răcnit: ia-ţi vaca, mergi repede, că acum ţi-o iei, şi nici nu ştiu cum am călcat pe 

pământ de frică şi am venit acasă, în noaptea aceea nu am mai dormit – ca când ai fost mata 

aici, apoi aşa eu nu am mai dormit, cu frică. 

Q: Dar asta când s-a întâmplat, cazul acesta despre care mata povesteşti ? 

A: Asta cam pe la orele cinci, aşa. 

Q: Dar era ? 

A: Nu erau ceasuri cum sunt acum ceasuri, nu erau, dar aşa eu socot cam pe vremea aceea, 

cum am venit eu, cam pe la cinci, ceva la şase, vara. 

Q: Dar ţii minte ce lună era ? 

A: Nu ţin minte ce lună. 

Q: Dar era, în ce an de război era ? 

A: Războiul s-a început în [19]44 la noi aici, s-a început în [19]44. 

Q: Nu era în [19]41 ? 

A: În [19]41 şi în [19]42 au fost românii în Cepeleuţi şi în [19]43 tot încă, dar acum în [19]44 

au venit ruşii iar. 

Q: Dar acela care împuşca cine era ? 

A: Cum ? 

Q: Din ce armată ? 

A: Acela era din acesta militar. 

Q: Din ce armată era ? 

A: Română. 

Q: Aşa, clar. Deci mata ai trecut pe pod ? 

A: Da, podul am trecut şi. 

Q: Şi ? 

A: Şi în partea asta cum mergeam eu venea tras, iar pe partea stângă şedea acolo, era gunoi de 

mult, aducea lumea gunoi acolo, punea grămadă, şi acolo în gunoi îi punea şi îi împuşca şi 

acolo i-a şi îngropat pe dânşii în gunoi. 

Q: Şi acolo ai mai văzut erau cadavre, erau corpuri de oameni omorâţi ? 
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A: Se vede că erau. Şi pe urmă i-au îngropat acolo, că românii asta au făcut, au îngropat şi 

apoi dacă au venit ruşii au dezgropat şi au luat ce era acolo, ciolane, ce o fi fost, le-au strâns şi 

le-au dus, dar unde le-au dus şi cum nu ştiu. 

Q: Dar câţi morţi erau acolo ? 

A: Nu pot să spun, că nu am numărat. 

Q: Dar aproximativ, iaca, mata câţi ai văzut ? 

A: Vreo 20 erau aproape. Vreo 20 erau aproape, dar chiar să îi număr nu pot să spun. 

Q: Dar ai cunoscut pe cineva dintre ei ? 

A: Pe aista când a strigat la mine el, ia-ţi vaca, şi când m-a înjurat, apoi pe acesta l-au 

cunoscut jidanii, dar că familia Iosel îi zicea, dar că familia era Iosel, că îl chema Iosel, eu nu 

ştiu, dar el era jidan sărac, că ţin minte că ne duceam cu el la şişcorniţă, dacă ştii ce înseamnă 

şcorniţă, ai auzit ?  Tăiam şişcă pentru cai, cu tata mergeam şi înhămam caii la şcorniţa aceea 

şi învârteam împrejur, cum este şi şcorniţă dacă ai văzut, acum tăiam şişca la jidanul acela, şi 

apoi el venea şi îi plăteam pentru asta, că nu degeaba, pe asta îl ţin eu minte. 

Q: Dar el în vârstă sau tânăr era ?   

A: Nu, el era în vârstă pe atunci, avea pe timpul românilor cam vreo 35 de ani, 40 avea pe 

atunci. Da, era om în vârstă. 

Q: Şi mata ai văzut cum el a căzut ? 

A: Nu m-am uitat, am auzit numai cum au tras, două focuri au tras, unul după altul, dar mai 

mult să văd eu nu, vaca a apucat-o spre casă şi eu pe urma vacii am mers, eu nu .… 

Q: Dar mata de la ce distanţă ai văzut toate astea, cât de aproape, iaca, el cât de departe era ? 

A: Unde acei morţi erau ? 

Q: Da, şi acei morţi şi acesta. 

A: Dar eu cum să spun, mergeam eu cam ca-n perete şi ei cam ca-s sobă, şedea unul peste 

altul morţi. 

Q: Iaca cam la un metru stăteau ei toţi morţi aşa ? 

A: Cam la un metru acolo, aproape nu tare de dânşii erau. 

Q: Dar erau numai bărbaţi sau numai femei, ce erau ? 

A: Şi femei erau, şi copii cu femei, ce nu erau acolo ?   Jidanii toţi. Unul singur, nu unul, doi 

jidani au scăpat, unul Iţic, trăieşte în Cernăuţi, trăieşte, şi el vine aici, că el mai este jidanul, că 

eu la dânsul am dormit, că am avut treabă la Cernăuţi la magazin ori pe la bazar şi m-am 

întâlnit cu dânsul şi m-a luat el la dânsul, hai Filică la mine, că el lucra tot prin sat, cum 

înainte vreme este acum combină, dar înainte era maşină, da grâul, şi el avea tractor, maşina 

lui şi el umbla pe la oameni şi oamenii îi plăteau lui, dar nu degeaba, şi am ştiut că la mine a 
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fost el tot şi am plătit, şi eu îl ştiam pe dânsul şi el mă ştia, îţi spun că am fost de două ori la 

dânsul şi am dormit, de două ori. Omul cuminte, dar a scăpat omul. Şi încă unul, acela nu ştiu 

cum îl cheamă, ştiu că l-a dosit o femeie pe dânsul, că nici femeia aceea nu ştiu l-a ţinut în 

zămnic nu ştiu cât timp şi după aceea s-a liniştit, el a ieşit şi a fugit.  

Q: Mata despre cazul acesta de unde ştii ? 

A: Care ? 

Q: Iţic care a scăpat. 

A: De Iţic ? 

Q: Despre dânsul cum ştii, de unde ? 

A: Păi dacă îl ştiu eu pe dânsul şi el a scăpat, nu l-a împuşcat pe dânsul, că eu m-am întâlnit 

cu dânsul şi l-am întrebat: cum de ai scăpat ? 

Q: Aha, şi el v-a povestit. 

A: De acum mi-a povestit, că iaca a fugit şi numai eu ştiu cum am fugit prin grădini de-a 

dreptul şi m-am ascuns şi am şezut până noaptea şi noaptea am sărit şi am fugit. 

Q: Dar dintre aceia morţi erau din sat sau erau din alte părţi ? 

A: Cum ? 

Q: Ăştia care stăteau morţi acolo ? 

A: Ăştia din sat toţi. 

Q: Ai putut să cunoşti pe cineva că era cineva din sat ? 

A: Ei, erau din sat care aşa eu poate mă ştiam, cunoşteam, dar ce, eram băiat, puteam să, 

şedeau femeia şi copilul răcnea. 

Q: Răcnea ? 

A: Răcnea, că ştii a rănit-o numai şi şedea culcată acolo şi răcnea, cerea apă încă, cerea. 

Q: A, ea încă nu era moartă. 

A: Nu era moartă, cerea daţi-mi oleacă de apă. 

Q: Dar femeia ai cunoscut-o ? 

A: Tot nu ştiu. 

Q: Dar cel puţin ai cunoscut dacă e din sat ?  Nu după nume, dar o ştiai la faţă pe dânsa ? 

A: Aşa, poate eu nu m-am uitat, cu urechea am auzit: daţi-ne apă, daţi-ne apă, dar să mă fi 

uitat, nu am stat să mă uit, că ăştia au răcnit la mine: pleacă de aici ! 

Q: După ce mata ai plecat de acolo de pe pod ai mai auzit împuşcături ? 

A: S-au mai împuşcat tot, nu mult, dar vreo 15-20 de minute încă s-a auzit, încă mai mai. 

Q: Dar acolo mai erau încă alţi oameni pe care să îi împuşte ? 

A: Îi aduceau armata, tot. Ce venea din sat îi aduceau aici de vale. 
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Q: Mata ai văzut cum îi aduceau pe dânşii ? 

A: S-a întunecat, de acum am venit acasă, nu m-am uitat că cum îi aduceau. Am văzut tot pe 

urmă, de acum la vreo, cum să spun eu, la vreo două săptămâni, cred, că nu ţin minte, ştiu că 

vremea oborcii era, duceau cahaluri de jidani încoace, dar unde îi duceau nu ştiu, ştiu că 

cereau unii apă, dar armata îi ducea din urmă – daţi-mi oleacă de apă, şi pe urmă i-am dat apă, 

na, bea zic, dar de mâncare zic, ce?, nu vreau mâncare, eu oleacă de apă. Dar unde îi ducea ? 

Că dincoace, dinspre Secureni, dacă ştii unde sunt Securenii, apoi dincoace mergea, îi ducea, 

cahaluri de jidani. 

Q: Au trecut prin sat, prin Cepeleuţi ? 

A: Au trecut prin sat, prin Hancăuţi, unde s-au dus, încoace au mers, înspre Prut.  

Q: Dar era mare coloana ? 

A: Mare. 

Q: Cam câţi oameni să fi fost acolo ? 

A: Nu, acolo au fost spre 500 de oameni acolo, dacă nu mai mult. 

Q: Dar cine era în coloană ? 

A: Asta, armata română. 

Q: Nu, oamenii pe care îi duceau, pe cine duceau ? 

A: Cum adică ? 

Q: În coloana asta. 

A: Armata română, soldaţii, unul doi, mergea vreo trei de partea aceea, vreo trei din partea 

aiasta, din urmă, armata română. 

Q: Armata română îi ducea ? 

A: Îi ducea, da. 

Q: Dar pe cine îi ducea ? 

A: Pe jidani. 

Q: Dar mata de unde ştii că aceia erau jidani ? 

A: Dar de acum îi cunoşteam pe vorbă, pe vorba lor. Şi nu numai eu, dar toţi oamenii aceia: îi 

ştiţi pe jidani, săracii, i-au luat, de unde i-au strâns, şi îi duce, dar unde îi duce Dumnezeu ştie. 

Q: Dar mata ştiai limba lor, puteai să, nu să vorbeşti, dar să înţelegi că vorbesc evreieşte ? 

A: Ei nu grăiau evreieşte cu noi, că erau aici, ei grăiau ei de ei, dar noi dacă ne duceam şi 

ceream ceva, că ei aveau magazinul a lor aveau, mergeam, cumpăram, ne da, grăiam 

moldoveneşte tot ca şi acum, cum grăiesc cu mata aşa grăiam cu dânşii. Dar ei între ei grăiau 

jidoveşte. 

Q: Dar erau acolo bărbaţi sau femei numai sau cine erau duşi acolo, în coloană ? 
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A: Şi femei erau, şi bărbaţi, şi copii. 

Q: Şi mergeau în coloană toţi, cum mergeau, pe jos sau cu transportul ? 

A: Pe jos, nu erau maşini, pe jos unul după altul, unul după altul, şi trei, patru în rând 

mergeau, trei, patru. 

Q: Dar cum arătau ei ? 

A: Cum arătau ?  Ca un om. 

Q: Dar în ce stare erau ? 

A: Nu, erau şi tineri, erau, şi mai bătrâni erau, erau toate felurile erau cum s-ar spune. 

Q: Dar cum se purtau românii cu dânşii ? 

A: Românii ?  Românii cu dânşii deodată, până în [19]40 când a fost, s-au purtat frumos, aşa 

cum trebuie, cum noi ne-am purta cu dânşii, mergeam cumpăram, că ei ţineau laucă, aşa şi ei, 

nu aveau defect. Dar dintr-o parte tot nu tare bine ei se purtau, că în anul [19]38, dară eu eram 

copil, apoi a şezut armata română pe la case, cavaleria, dacă ştii asta ce înseamnă, cu caii. La 

noi a existat vreo patru ari, era partea de la deal grajd şi acolo ţineau caii şi îi scoteau la 

câmpul de instrucţie pe dânşii şi era şi un jidan, eu ţin minte, jidanul a tras calul la poartă, s-a 

suit pe poartă şi de pe poartă s-a suit pe cal. L-a văzut un sergent sau ce era el, că nu ţin minte 

eu, când a strigat la el: dă-te jos de pe cal acum, şi s-a dat jidanul jos, să te văd acum călare. 

El a trebuit să pună piciorul pe scară şi al doilea picior să arunce, să se suie. Când i-a fript 

vreo câteva la cur jidanului: să ai în vedere când te duci undeva, piciorul pe scară şi arunci al 

doilea picior, călare să urci pe cal. 

Q: Dar cum se purtau paznicii aceia, românii care conduceau coloana de evrei ? 

A: Ei, na, n-am fost eu din urma lor, ce eu m-am dus să văd ? 

Q: Aşa cât aţi văzut, cât au trecut pe drum. 

A: Ei, cât au trecut, au trecut, mergeau ei călări românii, dar ei pe jos, dar ei călări erau.  

Q: Dar nu încerca nimeni să fugă din coloană ? 

A: Nu ştiu, poate au mai fugit sau nu, nu ştiu să spun, nu pot să spun eu lucrul acesta. 

Q: Dar cum se purtau românii cu ceilalţi oameni din sat, în genere ? 

A: Norodul, de acesta civil, se purta frumos, că au făcut în asta, în anul [19]41, aici instrucţie 

cu paramilitarii, adică cum s-ar spune, făceau. Ei, cam îi bătea, îşi băteau joc, că îi spunea la 

unul Vântu, la unul Animal şi îi bătea. La dealul acesta îi mâna, înapoi, culcat, ştii, îşi bătea 

joc de dânşii. O biată babă, bătrână, de vreo 80 de ani aproape, mergea pe drum şi i-a văzut şi 

i-a salutat pe dânşii baba. Şi ea, dacă a chicat acum, că au făcut toată vara instrucţie aici cu 

paramilitari, că fratele meu de acum, din [19]16 era, a făcut, cestălalt frate de-al meu, au murit 

amândoi, din [19]20, a făcut, apoi i-au dus la Briceni, acolo la întrecerea, că mai erau la 
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Briceni, până la Briceni sunt 18 kilometri sau 20, culcat, sculat, culcat, sculat, când i-au dus 

acolo au căzut, nu au mai dovedit să ia ei premiu. Înapoi bătaie, şi culcat, şi până acasă i-au 

adus. Asta cu românii. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu casele, cu averea la evrei care au trăit în Cepeleuţi ? 

A: Astea s-au trecut sub stat toate, toate sub stat au trecut şi ţi-am povestit, mă tem, când 

stătea storoj la farmacie, unde era farmacia, şi s-a dus unul, un ţăran, ce a vrut să ia el de acolo 

şi la simţit şi a strigat la dânsul: care acela eşti, ieşi de acolo! El nu a răspuns. Când a ieşit, a 

tras foc, l-a ucis, el a căzut la pământ.  

Q: Dar cum era familia, numele lui ? 

A: Familia lui? Aoleu, stai că am uitat… Chişcuţă Ion. 

Q: Dar mata de unde ştii despre cazul acesta ? 

A: Ce ? 

Q: Mata de unde ştii despre cazul acesta ? 

A: Apoi s-a vorbit, s-a vorbit că el a intrat lumea, vorbea, grăia lumea. Dânsul dar s-a dus 

noaptea, şi vorbea, dar de asta ştiu. Chişcuţă Ion. 

Q: Dar mata nu ştii dacă dintre aceştia, localnici, din sat, oamenii au omorât şi ei evrei ? 

A: Dar poate eu am şezut noaptea sau am umblat ?  Nu am văzut. 

Q: Dar nici n-aţi auzit nimic despre asta ? 

A: Nu. S-a ridicat în  anul [19]49 lumea, dar pentru ce şi cum, dar s-a ridicat mulţi, care au 

fost contra sovieticilor, că i-au ridicat pe mulţi.  

Q: Au mai fost şi alte cazuri când mata ai văzut că au omorât pe cineva în timpul războiului 

sau numai cazul acela de lângă pod ? 

A: Numai lângă pod, eu nu am văzut. 

Q: Şi nu ai auzit când au fost arestaţi sau bătuţi alţii, oameni civili, populaţie paşnică ? 

A: Nu, nu am văzut aşa ceva, nu a fost. 

Q: Dar la voi din sat pe comunişti nu i-au persecutat, nu s-a întâmplat nimic când au venit 

românii, cu comuniştii ? 

A: Ce să spun că le-au făcut, că românii când au venit strigau la norod: comuniştilor, că aşa le 

era lor: comuniştilor. Dar să bată sau să împuşte omul, nu, nu a fost aiasta. Dar strigau 

comuniştilor la noi. Noi ce să zicem, să îi întorci cuvântul ceva ?   El e înarmat, dar noi ce ? 

Q: Dar ţigani aţi avut în sat ? 

A: Ţigani nu, ţigani nu au fost la noi. Ţiganii veneau cu şatra, cu căruţele dacă ştii, acoperite, 

trăgeau acolo unde s-au împuşcat jidanii, pe costişă, trăgeau caii acolo şi dădeau drumul la cai 
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şi păşteau şi ei şedeau, umblau prin sat cu cerutul, cu vrăjitul, cu asta se dedau. Dar ei nu au 

pierit în sat. 

Q: Mata ai văzut numai o singură dată coloană mergând prin sat sau de mai multe ori ? 

A: Numai atunci, mai mult nici până atunci, nici până atunci. Da. 

Q: Dar ştii în ce parte i-au dus ? 

A: Nu ştiu, la ce să spun, nu ştiu, că eu nu m-am dus cu dânşii să văd unde îi duce. 

Q: Dar ei aveau ceva lucruri în mâini, cu dânşii ? 

A: Care avea, câte o torbă ceva, de mâncare avea, eu ştiu ce aveau, avea câte unul, dar şi cu 

cerutul, dă-mi oleacă de apă să beau, şi i-a dat apă. 

Q: Dar nu ţi-a spus de unde e ? 

A: Nu, şi nici nu am întrebat eu, nici de unde, cum, ce să întreb ? 
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