
 

 

 

United States Holocaust Memorial Museum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview with Nicolae Bârsan 

RG-50.572*0090 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Nicolae Bârsan 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Lencăuţi, Ocniţa, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0091.01.01 

Data interviului: 29 februarie 2008  

 

 Nicolae Bârsan s-a născut în anul 1927, în satul Lencăuţi 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 un evreu din sat, pe nume Morscu, care a fost ucis de către soldaţi 

români la el acasă, şi despre băiatul acestuia, Saşa, ucis tot de către armata română, în timp 

ce era în căruţa familiei Bârsan şi încerca să fugă cu aceştia înspre Climăuţi.  

Nicolae Bârsan mai relatează despre o coloană de circa 100 de evrei, din diverse zone, 

Secureni, Cernăuţi, Naslavcea, care au fost duşi de către soldaţi români spre Vălcineţ, unde 

a auzit că au fost împuşcaţi. El spune că săteni de pe drum plăteau soldaţilor pentru evrei 

pe care îi luau şi îi omorau apoi pentru lucrurile lor. El o nominalizează pe Dochiţa Răşetnic, 

dar şi pe Vanea din satul Verejeni.  

De asemenea, mai spune că în aceeaşi perioadă erau căutaţi şi comuniştii pentru a fi arestaţi 

sau omorâţi. 

 

00:00:00 - 30:54:05 

 

Question: Bună ziua 

Aanswer: Bună ziua. 

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

A: Bârsan Nicolae Dimitrievici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: [19]27. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Lencăuţi. 

Q: Aşa, Lencăuţi, acum Ocniţa, aici. 

A: Ocniţa e raion acum, dar atunci era Soroca, judeţul. 

Q: Atunci era judeţul Soroca. 

A: Comuna Vertiujeni. 

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



Q: Spuneţi, vă rog, când s-a început războiul din 1941 unde locuiaţi atunci   ? 

A: Aici în Lencăuţi. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul   ? 

A: Da, dacă cavaleria română a venit pe hotare aici. 

Q: Câteva săptămâni în urmă am fost la dumneavoastră şi ne-aţi povestit despre unele 

evenimente la care aţi fost martor atunci în [19]41. O să vă rugăm să ne povestiţi şi astăzi 

evenimentele care le-aţi văzut atunci în [19]41. 

A: În [19]41 au venit românii şi ruşii peste Nistru au dat snareaduri, noi am fugit prin sate, ne 

temeam să nu ne ucidă, dar românii au fugit de vale cu caii şi s-au ascuns în Mereşeuca. 

Q: Aşa, şi unde aţi fugit   ? 

A: De acum după două săptămâni a stat războiul, nu împuşca nimeni şi pe noi ne-a ridicat la 

asta, la Gârbova. Şi după Gârbova am stat vreo săptămână şi ne-a fugărit şi de acolo, că 

snareadurile să nu ajungă în Gârbova. Şi ne-am dus la Climăuţi, am stat două săptămâni până 

ce s-au trecut Nistrul. Am fost evacuaţi.  

Q: Spuneţi, vă rog, dar aici în sat în Lencăuţi înainte de război erau evrei   ? 

A: Unul. 

Q: Un singur evreu   ? 

A: Da, da, da, Morscu îl chema aşa. El nici n-a fugit din camera lui şi chiar aici l-au ucis. Dar 

nevasta lui a mers cu băiatul şi când am ajuns sub Climăuţi pe băiat l-au observat că-i evreu şi 

l-au împuşcat. De seară asta era. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar de unde ştiţi că Morscu a fost omorât   ? 

A: Când am venit înapoi de la Climăuţi, apoi el avea şi el pistolet sau ce, că prin uşă au fost 

borţi, cartuşe şi l-au îngropat aici, în sat. 

Q: Mata ai văzut când l-au îngropat   ? 

A: Nu l-am văzut, dar semnele şi sătenii îndată au simţit, că lauca lor nu au putut ca s-o lase, a 

stat cu dânsa până l-au ucis. 

Q: Dar ştiţi cine l-a ucis   ? 

A: Românii, cine poate să ucidă   ? Armă nu avea orişicare atunci.  

Q: Dar aţi spus că soţia şi cu fiul lui… 

A: Da, au mers cu noi la Climăuţi.  

Q: Cu voi, în sensul cu familia voastră   ? 

A: Cu căruţa mea, cu căruţa mea. Eu eram de vreo 16, 18 ani, aşa ceva. 

Q: Dar cum îi chema pe dânşii   ? 

A: Saşa. 
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Q: Pe băiat îl chema Saşa   ? 

A: Da. Dar pe Haica nu pot să zic, ea era în vârstă.  

Q: Dar băiatul câţi ani avea   ? 

A: El învăţa la şcoală de acum, tot, mai tânăr ca mine. Cu mult mai tânăr. Aşa că am auzit că 

poate zice r sau nu, s-a prins că el e evreu şi gândea că nu o şti. Dar l-au luat, ăştia soldaţii şi 

oleacă mai jos era imaş şi acolo l-au îngropat ei. Nu l-au dus în sat, dar chiar pe deal aşa. 

Q: Eu vreau să înţeleg cum s-a întâmplat tot. Voi pur şi simplu mergeaţi cu căruţa pe drum   ? 

A: Da, da, da. Asta mergea coloana întreagă, că nu numai eu eram, dar era satul întreg, ridicat 

în sus, căruţă după căruţă mergeam, da. 

Q: Voi vă evacuaţi atunci   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Şi pe urmă ce s-a întâmplat   ? De unde au apărut soldaţii ăştia, ce căutau   ? 

A: Ăştia soldaţi cu frontul a mers. Ei au trecut Nistrul după două săptămâni. 

Q: Şi ei cum, se apropiau de toate căruţele sau numai de a voastră   ? 

A: Sigur, că se apropiau şi te întreba. 

Q: Ce întreba, ce v-au întrebat pe voi   ? 

A: Cine eşti, de unde eşti. Toată istoria întreba. 

Q: Şi v-a întrebat şi pe voi   ? 

A: Şi documente la părinţi întreba. 

Q: Şi ce i-a întrebat, iaca, pe Haica şi pe Saşa, ce i-a întrebat   ? 

A: De sunt moldoveni sau jidani. Şi pe dânsa încă au mai lăsat-o în căruţă, dar pe el l-au luat 

şi v-am spus. 

Q: Dar el a recunoscut, a spus că e evreu   ? 

A: Da, s-a prezentat băiatul, nu ştia. 

Q: Dar mama lui   ? 

A: Mama lui a mers încă în Climăuţi, mai departe nu ştiu de dânsa. 

Q: Dar ea nu a spus că e evreică   ? 

A: Ea a tăcut, nu a spus nimic. Ea mai bătrână şi s-a simţit că ceva rău. Dar băiatul încă şcolar 

era şi a zis că .… 

Q: Dar câţi soldaţi erau   ? 

A: Ei erau vreo 4 care ne controla aici, dar încoace frontul de acum era închis. 

Q: Ăştia care v-au controlat. 

A: Apoi vreo 4 băieţi erau, soldaţi. Cu arme, cu .… 

Q: Dar din ce armată erau   ? 
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A: Română. 

Q: Mata puteai să-i cunoşti atunci, ştiai   ? 

A: Dar cum   ?  Haina. Se cunoştea. Tata şi a slujit tot, ştiam. Venea acasă cu haina. A 

nemţilor este, şi acum este schimbat, şi în Ucraina aşa colorate, şi-n Moldova văd că sunt 

verzi cu colorate, dar a nemţilor tot aşa era, palatciurile şi hainele, ca un fel de palatcă nu ştiu 

cum. 

Q: Şi pe băiat l-au scos atunci din căruţă şi unde l-au dus   ? 

A: El mergea alături, deasupra dealul, toţi pe jos, că era mâncare în căruţă. 

Q: Şi l-au dus, unde l-au dus   ? 

A: L-au dus ca de aici în gardul meu pot să zic, iaca cum vă arăt. 

Q: Acolo cât să fi fost, vro 15 metri   ? Mata ai văzut cum l-au împuşcat   ? 

A: D’apoi cum să nu se vadă dacă nu departe, şi încă nu era noapte tare, dar aşa… 

Q: Se amurgea   ? 

A: Da.  

Q: Şi aici cam ce distanţă să fie până la gardul matale   ? 

A: 30-40 de paşi, 50 maxim. 

Q: Vreo 30 de metri   ? 

A: Da. Şi acolo a şi rămas băiatul, când ne-am întors înapoi, se cunoştea pământul că e răsfoit. 

Q: Dar cum l-au împuşcat, l-au împuşcat din faţă sau l-au împuşcat din spate   ? 

A: Dar acolo nu am fost chiar alături să văd borţile, că te temeai, frică. 

Q: Dar când l-au împuşcat mata ai văzut cum anume l-au împuşcat sau ce-au făcut cu dânsul   

? 

A: Ei îl târâiau şi aceia s-au dat într-o parte şi pe dânsul l-au împuşcat. Soldaţii aceia care l-au 

târâit până mai jos şi ei s-au dat într-o parte, dar din urmă alţii l-au împuşcat şi gata.  

Q: Dar el nu voia să se ducă, el opunea rezistenţă   ? 

A: Dar cine la moarte se duce   ? Orişicare vrea să trăiască. Mai ales că el tânăr băiat. 

Q: Şi ce spunea   ? Spunea ceva   ? 

A: Răcnea, răcnea, ţipa. Ce să faci   ? Timpurile au fost rele. 

Q: Dar mama lui din căruţă nu spunea nimic   ? 

A: Ea nu era în căruţă, ea tot pe jos mergea, da. În căruţă era bagajul nostru, mâncarea. 

Q: Dar ea spunea ceva atunci   ? 

A: Ei, şi ea a început a plânge şi… ce avea şi ea să se ducă la moarte acolo să o împuşte   ? 

Poate şi mai târziu au împuşcat-o, nu ştiu. Că ea de acum s-a dus cu totul în altă parte, la alţi 

gospodari în Climăuţi. 
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Q: Când aţi ajuns în Climăuţi   ? 

A: Da. Nu ne-am dus toţi la un loc.  

Q: Au mai fost şi cazuri când aţi văzut şi alţi evrei în timpul războiului   ? 

A: După [19]41, vara, aşa cam prin iunie, iulie, apoi a mers tabăra de jidani. Tot românii îi 

conducea, dintr-o parte şi din alta. Erau şi copii mititei, şi fete şi bătrâni, fete mai mărişoare şi 

când am văzut pe drum, ca paţanii, hai să vedem ce-i. Armata a trecut de acum poate la ruşi 

sau aproape de Kiev sau Jmerica, încolo, dar de aici vin iar soldaţi, să vedem ce e acolo. Am 

ieşit, ei sărmanii cerea apă, aici fântâna era cu cumpănă, cerea apă, dar ei au stat toţi, şi 

soldaţii, le-au dat voie să se odihnească, s-au mai pus jos şi eu nu dovedeam de acum să scot 

ciutura ca să le dau, dar nu da voie să vină la fântână, dar noi paţani de ăştia mai mari le 

duceam cu litrele acolo, şi iar ne ruga, iar ne mai arunca de a lor aşa nişte bani sau cine mai 

ştie ce, ca să le dau, că dacă le ardea gura, căldură. Şi nu le da voie la fântână să nu se vâre ei 

singuri, să se înece. 

Q: Dar era mare coloana atunci   ? 

A: Peste 100 de jidani, peste, nu pot să spun, că nu i-a numărat, dar coloană mare. 

Q: Dar cum arătau ei, în ce stare erau   ? 

A: Ei grămădiţi şi de prin Secureni, de pe la Cernăuţi, de prin Naslavcea, fiecare sat i-a 

grămădit grămadă. Asta nu pot să spun, că datele nu am putut ca să le iau. 

Q: Dar cum ai ştiut mata că ăştia erau evrei   ? 

A: Apoi dacă îi ducea tabără peste tot şi grăiau jidoveşte, apoi cum puteai să nu cunoşti   ? 

Q: Mata puteai să cunoşti, să deosebeşti care e limba lor evreiască de asta moldovenească   ? 

A: Limba lor nu o ştiam, dar cunoşteam de acum nemţii cum grăia şi jidanii tot aşa, ca ucraina 

cu ruşii. 

Q: Pur şi simplu puteai să deosebeşti limba, da   ? 

A: Da, oleacă se deosebea. 

Q: Dar ei mergeau pe jos sau aveau ceva şi transport   ? 

A: Pe jos, pe jos toţi, pe jos, încărcaţi de colb, dacă coloana merge, fiecare păşeşte şi atunci 

maşini, dar erau căruţe, şosele nu erau, dar drumul era frământat cu căruţele. 

Q: Aveau ceva lucruri cu dânşii, duceau ceva în mâni   ? 

A: Numai cât mâncarea, desaga sau torbă sau saci, sărmanii, altceva nimic, toţi în spate 

duceau. Ce aveau în spate nimeni nu putea să-i cate, că erau soldaţi şi nu îţi da voie să îţi dea 

ceva. Dacă îţi trebuia, apoi ei au simţit că eu cumpărat o jidaucă… ţi-am povestit   ? Şi au 

dus-o sub claie, grâul era în claie, dacă ştiţi, 17 snopi, asta e o jumătate de claie, şi a pus-o pe 
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baba aceea, o femeie în vârstă tot şi i-au dat foc. Că i-au luat banii, că .… cred că da, sau 

cercei poate de aur ori ce pot să zic, că acela nu e, a murit şi el.  

Q: Dar cine a cumpărat-o era din sat   ? 

A: Din sat. Şi casa pot să ţi-o arăt. 

Q: Dar cum se numea   ? 

A: Dochiţa.   

Q: Şi familia o ţii minte mata   ? 

A: Răşetnic. 

Q: Dar cum ştii că ea a cumpărat-o pe babă   ? 

A: Păi dacă i-au dat voie soldaţii, apoi cum poate să iasă aşa fără, soldaţii şedeau lângă dânsa, 

lângă tabără toţi şi au luat-o şi i-au luat sacul şi „hai încoace”.  

Q: Dar aţi văzut-o înainte de asta să vorbească Dochiţa asta cu soldaţii   ? 

A: Cu soldaţii a grăit şi au luat-o. 

Q: Dar mata ai putut să auzi ce vorbesc e sau nu ai auzit   ? 

A: Nu, că erau mai departe, ca de aici în gard.  

Q: Şi mult timp a vorbit cu dânşii   ? 

A: Ei, da. Oleacă a grăit şi duhul, că aici satele cam s-au mântuit cu jidanii. Ieşeau Verejeniul 

tot, Gârbova tot aşa făcea.  

Q: Îi cumpărau pe evrei   ? 

A: Da, da.  

Q: Şi pe urmă, ea dintâi a vorbit cu soldaţii şi pe urmă a scos-o pe femeie sau invers   ? 

A: Da, da, întâi cu soldaţii. 

Q: Dar când să o scoată din coloană pe femeia aceea bătrână, dar femeia aceea nu încerca să 

opună rezistenţă, voia să meargă cu dânsa   ? 

A: Ea a luat-o şi ce, ea gândea că poate o ia, că era în vârstă de acum, gândea că poate a 

scăpa, rămânea cumva şi a scăpa în viaţă. Dar aceia încolo s-a dus şi… 

Q: Şi mata ai văzut cum s-au dus amândouă spre căchiţa aceea   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Aşa. Şi ai văzut că s-au dus încolo. Şi te-ai uitat tot timpul ce se întâmpla acolo   ? 

A: Da, când au ajuns acolo îţi spun, că nu zăbavă după aceea ăştia s-au sculat şi au mers de 

vale, noi ne uitam încoace. Când ne uităm în deal, arde claia. Aceea jumătate de claie. Ne-am 

dus să vedem ce, baba era ucisă, gâtuită sau cum, nu ştiu, nu se vedea sânge sau, dar cred că a 

gâtuit-o, şi era arsă de acum sub claie. 

Q: Arsă   ? Ea de acum era moartă   ? 
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A: Moartă, sigur. Şi noi de acum repede cu ţărână am stins jumătatea aceea de claie, că e 

pâine, cum să o laşi să ardă. Am împrăştiat încolo, încolo tot. Am călcat cu picioarele, cu 

ţărână, cu ce am putut, că pâinea e scumpă tare peste tot locul. 

Q: Dar femeia aceea evreică, ea avea cu dânsa ceva lucruri care se vedeau, avea torbă   ? 

A: Nu se vedea nimic, aceea ce a luat s-a dus acasă, dar pe dânsa decât hainele şi gata. 

Q: Dar când a scos-o din coloană avea cu dânsa ceva lucruri   ? 

A: Cred că în spate, sau poate inele de aur, nu am văzut aşa în spate să ducă ea, dar poate să fi 

luat cercei ori, pe atunci aurul nu prea. 

Q: Dar voi când aţi venit la coloană, Doichiţa asta de acum, când aţi venit la claie, Doichiţa 

.…   ? 

A: Nu era, asta ea era acasă de acum. 

Q: Dar aţi văzut-o când se ducea de la căchiţa aceea de paie, mata ai văzut-o cum se ducea   ? 

A: Da, da, da. Şi nu am simţit nimic altceva decât cred că ceva aur. 

Q: Şi ea când se ducea ardea acolo, de acum ardea   ? 

A: Da, ardea.  

Q: Mata ştii şi despre alte cazuri   ? Iaca ai spus că au fost cazuri şi la Verejeni şi la Gârbova. 

Ai mai văzut aşa cazuri   ? 

A: Tot aşa veneau la copacul acesta mare, dacă aţi trecut pe aici, înspre Edineţ, apoi este 

pădure, este şi pastanţia, pe acolo, ei mai sta iar şi se hodinea şi iar îi îngropa, cumpăra.  

Q: Mata ai văzut acolo   ? 

A: Lumea spunea. Da. 

Q: Dar nu ai fost acolo niciodată   ? 

A: Nu am fost acolo. 

Q: Şi ce spunea lumea   ? 

A: Că iaca am cumpărat un jidan, cu atâta, cu atâta. 

Q: Îi plăteau la soldaţi   ? 

A: Cred că da, dacă nu ar fi plătit, nu i-ar fi dat voie, da, din coloană cine ţi-a da voie degeaba   

? Asta se ştie. 

Q: Apoi cumpărau şi ce făceau cu dânsul   ? 

A: Îi luau ce avea de luat şi îi ucidea şi îi îngropa în pădure, sau îi îngropa, cum am îngropat şi 

eu în Vlasăuţi. V-am spus   ? Nu   ? Apoi asta [19]47, după [19]47, cam [19]49, Vlasuţi, da. 

Q: Dar matale cine ţi-a spus despre aşa cazuri că mai cumpărau evrei la pădurea aceea ori la 

copacul acela   ? 

A: În Verejeni oamenii. 
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Q: Chiar ţi-au povestit oamenii care ei singuri au cumpărat   ? 

A: Da, da. 

Q: Mata ţii minte careva dintre ei acum   ? 

A: Ei cum, îs morţi şi ăştia, că tot bătrâni erau, dar ei povestea că iaca, din Gârbova au venit şi 

au luat, şi dincoace. 

Q: Dar poţi să-ţi aduci aminte careva nume sau familii de dânşii   ? 

A: Unul îl chema Vanea, dar familia nu am ştiut eu. 

Q: Era Vanea din Verejeni   ? 

A: Din Verejeni, da. 

Q: Şi el a povestit că el aşa a făcut   ? 

A: Da. Atunci şi hainele erau scumpe tare, nu aveau cu ce se îmbrăca. Pe Vlasov acesta l-a 

dezbrăcat cu pielea, complet. Dacă el a aruncat în zvodul rusesc şi a omorât doi soldaţi ruşi, şi 

doi i-au rănit, şi i-au dus la Cărnăşeuca, de acum cu căruţa, i-au zburat maţele, pântecele i-au 

tăiat. Că a scăpat din bolniţă ori nu, nu putem a zice, că nu ştim. Dar cu grenada 4 oameni a 

ucis. Putem a zice şi aceia, că dacă maţele sunt afară, greu să scapi.  

Q: Mata ştiai unde au dus coloana asta de evrei pe care ai văzut-o   ? 

A: Aici în marginea Vălcineţului. După aceea am făcut noi şosea şi am găsit mulţi îngropaţi, 

nu departe, în două, trei şticuri de hârleţ, erau oasele omeneşti. Trupuri îngropate. 

Q: Erau multe oase   ? 

A: De acum putrede şi le-am luat noi, care le-am mai lăsat, care le-am pus în şosea, cu 

căruţele am făcut şoseaua. 

Q: Dar erau multe oase acolo   ? 

A: Cred că da. Nu numai eu eram, erau poate 6, 7 căruţe şi fiecare comunica, „iaca şi la mine 

sunt în căruţă”. Aici le aduceam, le prăvăleam, altă ţărână deasupra şi… 

Q: Dar nu vă amintiţi, era oase de maturi sau şi de copii   ? 

A: Diferite, diferite erau. 

Q: Aţi văzut şi de una şi de alta   ? 

A: Dacă noi am dezgropat, îţi spun că am cărat pământul de aici şi am înălţat înspre Otaci, 

înspre Vălcineţ. 

Q: Dar omul acesta din Verejeni care v-a spus că a cumpărat evrei, el v-a spus câţi evrei a 

cumpărat   ? 

A: Nu a spus preţul, nu. 

Q: Nu a spus preţul, dar spunea câţi oameni a cumpărat   ? 
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A: Da, spunea că din Gârbova au venit şi au luat, iată şi de aici de la noi. Pentru aur sau cine 

ştie ce aveau ei. Lucesc, cercei de aur ăştia lucesc, văd. Şi cu asta şi îi cumpăra. 

Q: Dar nu ştiţi, după război lui nu i s-a întâmplat nimic   ? Nu l-au arestat, nu l-au judecat   ? 

A: Pe dânsul, nu. Nu, deloc. Pe ăştia care i-au cumpărat, nu. Nu i-au mai luat. Şi atunci nu 

ştiu, ei au trecut înot sau cum, că i-au dus înspre Ucraina şi am mai auzit mai târziu de acum 

că tocmai la Volga erau coloane întregi, tot îi îneca.  

Q: Asta aţi auzit de la alţii   ? 

A: În Ucraina în sus încolo. Este râul Volga, Bug. 

Q: Aţi auzit că îi îneca   ? 

A: Apoi eu ştiu ce făcea acolo, dar coloanele… 

Q: Asta lumea aşa spunea, da   ? 

A: Da.  

Q: Au mai fost cazuri când aţi văzut ca să fie omorâţi şi alţii când s-a întâmplat ca personal să 

mai vedeţi cazuri ca să fie omorâţi   ? 

A: După acelea coloane nu am mai văzut, de acum nu au mers coloanele astea. 

Q: Dar aţi văzut în genere şi alte cazuri ca să fie omorâţi sau arestaţi sau bătuţi, oameni din 

ăştia civili   ? 

A: Aşa să-i bată soldaţii, nu-i bătea, numai răcneau la dânşii şi îi sculau, sărmanii, de jos, că 

înţepeneau, de unde veneau ei, în depărtare, îi durea şi picioarele, şi îi scula. E drept, nu îi 

bătea, dar răcnea la dânşii şi îi ducea de vale. 

Q: Dar care erau copii mici tot mergeau pe jos toţi   ? 

A: Tot, cu părinţii, de mână se ţineau săracii, plângeau, da. Ca să fugă tot se temeau să fugă, 

că ei aveau puşti, chiar şi să-i împuşte pe deal, dacă asta îi ducea, ei gândea că în lagăr, poate 

undeva or scăpa, dar ei îi duceau să-i nistojească, să-i înece, să, de foame să moară, iaca cum. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar atunci în timpul războiului au mai omorât şi pe alţii în afară de evrei   

? 

A: De-a noştri nu pot să spun, că i-au luat în [19]44 până la 50 de ani. 

Q: Dar asta spuneţi că i-au luat în armată sau cum   ? 

A: De la 18 până la 50 i-au luat. 

Q: Unde i-au luat   ? 

A: În Rusia. Care la zavod lucrau, dar care se cereau şi se duceau, al meu tată s-a dus la front, 

s-a cerut, că „ori aici mor, ori acolo m-or împuşca”. Mâncare nu le da, mergeau pe drum, 

iarna, balegă de cal era şi măscăriţă de omăt, socotea că-i cartof, o punea în sân, când se uita, 

ea gata dezgheţată, balegă de cal. Şi el zice: „decât să mor aici, mă duc la front şi oi scăpa, 
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bine”. Şi a fost de trei ori rănit, tata, în piciorul drept, aici la spate a fost şi de trei ori a stat în 

bolniţă, până s-a terminat războiul în [19]45. 

Q: Dar în timpul războiului, când au venit românii sau nemţii, numai pe evrei au început să-i 

împuşte sau să-i strângă   ? 

A: Numai pe evrei. Pe evrei. Şi pe preşedinţi care erau. 

Q: Ştiţi şi cazuri când pe preşedinţi pe cineva   ? 

A: Erau care puşi cum se spune la sel soviet preşedinte, apoi tot îi împuşca românii. Chiar 

prima, prima pe dânşii. 

Q: Ştiţi despre aşa cazuri   ? 

A: Asta şi l-a noi s-a chemat şi lumea nu l-a arătat, dar s-a retras înapoi în sat şi a mai stat 

legea. 

Q: În sensul ce aveţi în vedere că la noi s-a chemat, a întrebat   ? 

A: Da, unde-i preşedintele, „daţi-l încoace, să-l omorâm”. 

Q: Aşa au spus ei   ? 

A: Da. Cavaleria română. 

Q: Mata ai auzit   ? 

A: D’apoi cum, dacă eram pe loc. Părinţii şi au ieşit cu pâine şi sare înaintea lor.  

Q: Şi ei au întrebat de preşedinte   ? 

A: De preşedinte prima dată. 

Q: Când au intrat în sat chiar deodată   ? 

A: Da.  

Q: Şi lumea ce a făcut   ? 

A: De acum când a venit snareadul, lumea s-a împrăştiat şi soldaţii toţi s-au împrăştiat, am 

fugit ca furnicarii. 

Q: Dar asta se întâmpla fix atunci când a început   ? 

A: [19]41. 

Q: Da, da, eu înţeleg, dar ei dacă au întrebat că unde e preşedintele. 

A: Şi preşedintele venea, cacraz venea.   

Q: Aha, venea şi el înspre centru. 

A: Cacraz venea şi îndată când a văzut, „întoarce-te, că iaca te cheamă, acuş te-or împuşca.”  

Q: Dar cine i-a spus   ? 

A: Lumea. Lumea venea cu pâine şi sare la soldaţii aceia, acolo şi era căpitanul, maior, cine 

ştie ce era el. 

Q: Şi el s-a întors sau a venit   ? 
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A: Sigur că s-a întors, s-a întors, nici nu s-a arătat. 

Q: Dar ţineţi minte cum era familia la preşedinte   ? 

A: Grabovschi. 

Q: Grabovschi   ? 

A: Grabovschi, eu fără dinţi greu grăiesc. Grabovschi Ianea.  

Q: Ianea, Gabrovschi Ianea   ? 

A: Ianea, da.  

Q: Şi el a supravieţuit războiului, pe urmă nu l-au arestat   ? 

A: Moşneagul mai pe urmă, el era în vârstă, mai pe urmă şi el a murit. 

Q: Dar atunci pe urmă românii nu l-au arestat   ? 

A: Nu l-au arestat, spun că a stat legea de acum ca să nu împuşte, să nu facă astea socoteli şi a 

scăpat moşneagul, încă a mai stat. 

Q: Dar pe alţii din ăştia care au fost comunişti sau cu sovieticii   ? 

A: Comunişti în [19]40, la noi nu au fost, asta timp de un an de zile nu au făcut comunişti, 

[19]45, [19]49, de acum încoace s-au dat în comună comuniştii, după război de acum. Era de 

acum colhoz, era alt zacon. 

Q: Mata mai ştii de alte cazuri, oricare, când ai văzut că sau îi arestau pe oameni sau în 

împuşcau sau ai văzut morţi pe undeva, în timpul războiului, anume în timpul războiului, nu 

pe urmă   ? S-au mai întâmplat aşa cazuri   ? 

A: În timpul războiului cu dânşii nu s-a petrecut, că ei au mers fără război de acum aici, după 

două săptămâni, probabil, că aşa am auzit istoria, că s-au înţeles în Kiev cu Vlasov, cine a fost 

ministrul acela şi a trădat multă armată la nemţi. Multă, dincoace de zapăt. Şi încă v-am spus, 

când am rânit şoseaua, apoi 13 voluntari, l-a îngropat pe acela Vlasuţ, era cu baioneta înfiptă 

aici, tocmai dincolo trecută, care a omorât el 4. 

Q: Dar ţigani în sat nu au fost   ? 

A: Ţigani nu erau pe atunci, nu. Ţiganii de acum după aceea veneau şi ei, dar de pe unde, ei 

aveau toţi căruţe cu cai şi palească din asta de-a lor, debrezenturi, aşa că casă nu au avut pe 

aici. Veneau la marginea iazului sau a râpilor undeva şi făcea topoare, seceri, ce trebuia la 

lume. Dar de împuşcat nu i-a împuşcat pe dânşii.   
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