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Numele și prenumele intervievtului: Maria Bularga 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Serebria, Ucraina 

Rola interviului: RG-50.572.0092.01.01 

Data interviului: 29 februarie 2008  

 

 Maria Bularga este născută în anul 1924, în satul Serebria, a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în apropiere de localitatea sa, la 

începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Ea relatează despre o coloană de evrei pe care a văzut-o trecând prin satul său, evrei care erau 

duşi de către soldaţi români spre lagărul de la Moghilău/Moghilev. Ea povesteşte că a fost în 

Moghilău şi a văzut că acolo erau ţinuţi într-un spaţiu închis mulţi evrei care trăiau în nişte 

barăci.  

Ea mai povesteşte că auzea noaptea cum sunt ucişi evreii care se aflau în Vălcineţ, sat de pe 

malul celălalt al Nistrului, informaţie confirmată de sătenii din acea localitate. Ea spune că a 

văzut trupurile în zilele următoare. 

 

00:00:00 - 41:38:20 

 

Question: Bună ziua. 

Aanswer: Bună ziua. 

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

A: Bularga Maria Mihailovna. 

Q: Din ce an sunteţi născută   ? 

A: Din 1924. 

Q: Dar unde v-aţi născut   ? 

A: Moghivel podol raion, silo Serebria, satul Serebria. 

Q: Satul Serebria atunci era în Uniunea Sovietică. 

A: Da, atunci era în Uniunea Sovietică şi era colhozul.  

Q: Dar Serebria asta e departe de Moghilov Podolski   ? 

A: Nu, la vreo 6 kilometri. 

Q: Câteva săptămâni în urmă, dacă ţineţi minte, noi ne-am întâlnit şi ne-aţi povestit unele 

lucruri care le-aţi fost martoră în timpul războiului. Deci acum am venit cu aceeaşi rugăminte 

ca să ne povestiţi acele memorii de atunci din timpul războiului ne interesează. 
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A: În timpul războiului, asta a fost 1941, da, na, ce pot .… cât am văzut eu, am văzut cum îi 

duceau pe evrei, au mers chiar prin sat pe noi, îi duceau, dar de unde nu ştiu, şi îi duceau 

jandarmii, ăştia, românii, românii jandarmii. Şi erau şi copii, şi mai mult parte femeiască. 

Bărbaţii nu prea au fost, au fost aceia care mai bătrâni, dar aşa, şi îi duceau la Moghilău. 

Acolo ei mult au stat la Moghilău.  

Q: Îi duceau spre Moghilău   ? 

A: Da.  

Q: Şi au trecut prin sat   ? 

A: Şi au trecut prin sat şi nu numai eu am văzut, dar noi chiar am ieşit multe femei şi ne uitam 

cum îi duc şi cum copiii mititei, cum neveste cu copii în braţe, şi nu se uita nimeni la dânşii. 

Lumea, care trăitori acolo, mai azvârlea câte un papanaş, mai câte ceva, la copii aceia, dacă 

jandarmii nu lăsau, nu lăsau, Doamne fereşte.  

Q: Dar mata de unde ştii că aceia erau jandarmi români   ? 

A: D’apoi dacă noi îi vedeam pe dânşii, dacă au mers pe lângă noi. 

Q: Şi mata îi puteai cunoaşte care şi din ce armată era   ? 

A: Români, noi ştiam că sunt români, dar ce armată   ? 

Q: Dar îi auzeai în ce limbă vorbeau   ? 

A: Vorbeau, acum ştiu, acum ştiu eu limba asta, atunci aş fi grăit cu dânşii, dacă noi nu ştiam 

nici un cuvânt, limba ucrainească oleacă mai limba rusă mai, că asta nu chiar mare razniţă, 

cum moldoveneasca cu românească, tot nu e mare razniţă. Ştiam şi ruseşte, dar mai ult limba 

ucrainească. 

Q: Şi ei în ce limbă vorbeau   ? 

A: Ei vorbeau cu limba lor, limba moldovenească, românească mai scurt. 

Q: Aşa. Dar coloana aceea era mare   ? 

A: Cam e mare, e mare. 

Q: Câtă lume era în ea cam   ? 

A: Nu, cât pot să spui, peste 100 poate era, şi ei erau jandarmii, mergeau doi înainte şi doi 

prin părţi şi vreo trei din urmă, ca să nu careva să nu fugă, şi pe urmă de acum cât, nu chiar în 

ziua aceea, după aceea, ei au ajuns în Moghilău. Şi lor le-au făcut aşa un zid mare, mare şi 

erau acolo ca când un fel de barăci aşa şi ei acolo şedeau. Şi mai scoteau şi de vânzare care 

avea, care au mai luat ceva cu dânşii, mai scoteau de vânzare şi lumea se mai ducea acolo. 

Dar aşa ca să umble liberi, slobozi, nu, nu îi lăsa.  

Q: Atunci coloana aceea care a trecut prin sat de evrei, mata de unde ştiai că ăştia erau evrei 

care erau duşi   ? 
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A: D’apoi alţii nici nu erau, la noi nici nu grăia cu că alţii, dar toţi grăiau că-s evrei, dar cine 

putea să ştie   ? Pe ăştia nu-i luau, pe ucraineni, pe .… îi lăsau în pace. 

Q: Dar mata auzeai ei în ce limbă vorbeau, ăştia din coloană   ? 

A: În coloană şi limba noastră grăiau şi ei între ei grăiau limba lor, dar aşa când mai grăia cu 

lume care, apoi grăia ucraineşte.  

Q: Dar între dânşii ce limbă vorbeau   ? 

A: Limba lor.  

Q: Evreieşte vorbeau   ? 

A: Limba evreilor. 

Q: Dar mata puteai să, ştiai că-i evreiască, puteai să cunoşti că-i evreiască   ? 

A: Cunoşteam că nu-i limba noastră, dar a cui limbă .… Dar nici nu putea să fie altă limbă, că 

numai pe dânşii atunci îi ridicau, că pe alţii nu ridicau. 

Q: Şi jandarmii români cum se purtau cu dânşii atunci   ? 

A: Se purtau tare, nu, mai în scurt nu, cu totul îi, aşa să zici că, rău se purtau. Nu-i părea rău 

deloc, nici de copil, nici de nevastă tânără, de nimeni nu îi părea rău. Cum să spun, şi ei erau 

puşi pe asta, şi .… 

Q: Dar ce făceau anume, iaca, din ceea ce ai văzut matale atunci în coloană, că spui că se 

purtau rău, dar cum anume   ? 

A: Nu, iaca, de vorbă noi când am ieşit acolo, că acolo merge trasa, merge autobuzul, acum 

cine ştie unde, Kamineţ podolki, tot merg pe acolo, şi atunci coloana aceea eu nici nu ştiu de 

unde ei veneau. Dar se purtau că când a mers coloana aceea, apoi femeile, de acum care erau 

pe aproape de şosea, ieşeau şi care vroiau să dea ceva la copiii aceia, la o nevastă care cu 

copilul în braţe, dacă ei nu lăsau. Nu lăsau, mama mea a luat nişte pepene aşa într-o pastelcă 

şi a zvârlit vreo doi şi când a venit jandarmul şi i-a dat cu acela .… 

Q: Patul de la puşcă. 

A: Cu patul de la puşcă, şi alţii de acum se temeau. Nu te-ai pune. Şi noi eram ca când aceia, 

nu ştiam ce ne aşteaptă şi pe noi, dacă atunci ei intrase la noi şi .… 

Q: Dar de ce vă temeaţi de ce vă aşteaptă şi pe voi   ? 

A: Ne temeam ca când noi eram, cum să spun, nici nu ştiu cum să vă lămuresc, ca când 

prizonieri eram, dacă au intrat acolo românii, nemţii, de fapt nemţii erau, a lor era putere, dar 

aici unde noi, aici, apoi aici au rămas românii. Românii au fost, cum să vă spun, nu au fost ei 

aşa tare răi, unde au fost nemţii, apoi nemţii s-au purtat mai rău, dar şi ceva, ceva, îi dau foc şi 

îi împuşcau şi îi spânzurau. Dar românii nu, românii dacă te-au prins cu ceva te-au bătut bine 

şi mergi sănătos. Dacă vei scăpa, bine, dacă nu, iaca cum. 
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Q: Mata ştii despre cazuri când ei au bătut pe cineva   ? Ştii despre aşa cazuri când ei au bătut 

pe cineva   ? 

A: Dar şi eu am fost bătută. 

Q: Pe mata te-au bătut   ? 

A: Da.  

Q: Pentru ce   ? 

A: Pentru ce   ? Că primul an când au intrat românii, cum a fost colhozul, aşa a rămas, şi 

pâinea care a fost strânsă, că ei au venit, la 22 iunie s-a început războiul, dar în iulie s-a strâns 

pâine, ori prin august, şi ei au ridicat pâinea aceea şi au luat la dânşii, dar la lumea asta care a 

lucrat aici nu i-a dat nimic. Şi de acum al doilea an, a început lumea, mai chişca, şi noi eram 5 

fete, lucram aici, iaca de aici se vede livada aceea, de aici de la noi se vede unde am lucrat 

noi, şi am luat seara: „hai, haidem acasă”, şi mai luam ceva: vreo câţiva morcovi, vreo două 

căpăţâni de curechi, oleacă de cartofi şi în sat şi în spate. Şi era de acum cam soarele .... 

Q: Pe asfinţit. 

A: Asfinţea, da. Şi acesta care a fost mai mare pe raion, noi îi ziceam pretor, da, ca când pe a 

lor, taman venea din alt sat, din satul vecin, şi taman peste noi a dat. Şi ne-a luat tabultocii 

aceia şi ne-a deșertat în maşină şi ne-a pus aşa în rând pe, nu pe toate, că sora mea nu a avut şi 

încă una, pe noi 3, dar pe acelea nu le-a bătut. Aşa ne-a bătut cu năgaica, de nici nu ştiu, şi de 

acum ne-a zvârlit sacii aceia, de acum ne ducea fără nimic, am lucrat toată ziua şi fără nimic 

cum să te duci   ? Şi ne-am întors înapoi la deal şi am luat câte oleacă de cartofi şi ne-am dus 

acasă. 

Q: Dar umbla cu năgaica cu dânsul   ? 

A: Da, da, da. Iaca de vorbă aşa era zaconul: mergi, dacă merge pretorul, ori cum îi zicea lui, 

apoi trebuia să îi ridici mâna dreaptă în sus. Şi la noi cât am trăit noi cu ruşii, asta nu a fost. 

Bună ziua… şi cum acolo. Dar la dânşii de acum altă regulă era, şi trebuia să ridici, şi mulţi 

nu ştiau încă socoteală, şi dacă nu au ridicat mâna, apoi au stat au stat cu maşina şi te-au 

culcat şi te-au bătut bine, că trebuia să ştii legea. Iaca cum a fost. 

Q: Mata ai spus că ai fost la Moghilău. Şi ai spus că acolo erau barăci şi zid înalt. Asta în ce 

an ai fost acolo   ? 

A: În [19]41 ori în [19]42, cam aşa.  

Q: Mata de câte ori ai fost acolo   ? 

A: Apoi eu mă duceam aproape în toată ziua, că noi ne duceam cu vânzare, că aveam ceva de 

vânzare, ne duceam acolo şi vindeam şi mai luam ceva de mâncare ori de altceva. 
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Q: Şi poţi să ne spui cum arăta locul acela unde ai spus că i-au închis pe evrei   ? Ce era, ce 

fel de loc ăsta   ? 

A: Un loc, normal loc, mai scurt ca când acolo nu ştiu ce era, era bazarul ori ceva cândva şi pe 

urmă ca când i-a făcut un zid înalt aşa şi de acum bazarul acolo era. 

Q: Şi ei acolo şi trăiau sau cum   ? 

A: Acolo mai la o parte era un fel de nu ştiu ce, ori erau casele care .… că şi acolo la 

Moghilău tare mulţi, acolo Moghilăul era plin de evrei, acolo ucrainenii nu prea, dar evreii. Şi 

când au venit, numai când au intrat românii, apoi ei toţi au fugit de acolo. Şi au lăsat tot, şi 

casele, şi apoi ei acum erau şi prin casele acelea care rămăsese pustie.  

Q: Dar eu nu înţeleg, zidul acela pentru ce l-au construit   ? 

A: L-au construit şi au făcut ca când un fel de bazar acolo. 

Q: Zidul era împrejurul bazarului   ? 

A: Zidul era şi ei ieşeau, şi chiar lume de ăştia, ucraineni, lume civilă, se duceau acolo şi 

vindeau. Vindeau lor ce aveau şi ei cumpărau .… 

Q: Dar mata spui că ei ieşeau, de unde ei ieşeau   ? 

A: Acolo ca să iasă din bazarul acela ei nu aveau cum. Pe ăştia, de vorbă, eu m-am dus acolo 

cu vânzare ceva, apoi mie mi-a dat drumul, dar lor să iasă de acolo nu le da drumul. Şi şedeau 

la fiecare, că erau acolo vreo 4 prohoduri, apoi la fiecare prohod şedea jandarmul. 

Q: Apoi eu nu înţeleg, ei trăiau tot acolo sau cum   ? Că nu le dădea voie să iasă de acolo, 

apoi ei unde trăiau   ? 

A: Eu asta nu ştiu, nu ştiu unde, că pe urmă pe dânşii i-au luat de acolo. Dar unde i-au dus 

.…nu se ştie. 

Q: I-au luat de acolo de unde   ? 

A: Din Moghilău, din Moghilev podolski.  

Q: Dar erau mulţi acolo în timpul războiului   ? 

A: Mulţi, mulţi, chiar mulţi de tot. Ei i-au mai adus şi nu numai ăştia care au mers pe la noi 

prin sat, dar i-au mai adus şi de prin altele părţi. 

Q: Mata de unde ştii despre asta   ? 

A: Eu ştiu că ei erau mulţi, dacă noi ne duceam, acolo e aproape, 6 sau 7 kilometri de aici, la 

Serebria, la Moghilău. Şi noi ne duceam tot timpul acolo cu vânzare, cu cumpărătură, şi ştiu. 

Q: Şi unde îi vedeau mata, mata îi vedeai unde   ? Ca când erai în Moghilău   ? 

A: Unde erau, acolo erau, dar unde trăiau, nu ştiu. Ei se apucase, care au fost mai, cred că, aşa 

mă gândesc eu, mai bogaţi, au luat cu dânşii bani au avut, apoi ei se apucau şi făceau de acum 

învârteli, cum ştiau ei.  
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Q: Dar despre barăcile astea care ne-ai spus, unde erau barăcile astea, ce fel de barăci   ? 

A: Tot aşa acolo, nu barăci, era aşa mai în scurt făcute, nu cum, ca când podnaveţuri. 

Q: Podnaveţuri   ? 

A: Podnaveţuri, şi ei acolo. Dar ei mulţi trăiau în casele acelea care evreii au fugit şi ei de 

acum s-au aşezat care unde a găsit.   

Q: Dar podnaveţurile astea câte barăci din astea erau, cam câte la număr să fi fost   ? 

A: Cam cât să spun eu, că nici nu m-a interesat, mă duceam acolo în topuşca aceea, în bazarul 

acela, şi ce aveam, ori aveam ceva de vândut, ori de cumpărat şi repede şi fuga de acolo, că ne 

temeam şi noi. Nu ne temeam de evrei, dar ne temeam de jandarmii ăştia, că îi bate acum ceva 

şi o închide poarta, că au mai păţit, mama mea a păţit aşa. Că s-a dus cu vânzare şi a venit 

nemţii cu maşină neagră şi hai, pe tineret din acesta, care nu avea nimic, nici un document, 

luau, porţile le-au închis şi deasupra s-au suit vreo câţiva nemţi au automate şi aşa s-a speriat 

lumea, că aşa se căţărau unul peste altul. Şi mama mea, nu vreau să spun, mama mea era 

însărcinată pe a 7-a lună. Şi a venit acasă şi aşa i-a stat rău ei, aşa s-a speriat de tare, că de 

spaimă apoi a s-a dus a doua zi ori a treia zi la deal şi a născut la deal copilul mort. Şi v-am 

mai atunci ori v-am spus că aici la Nistru. 

Q: Povestiţi-ne. 

A: Să povestesc   ? 

Q: Da, povestiţi-ne. 

A: Aşa aici în marginea Vălcineţului. Aţi fost la Vălcineţ, de acolo nu v-a spus nimeni 

noutatea asta   ? 

Q: Ne-a povestit, dar povestiţi-ne şi dumneavoastră. 

A: Apoi ei mai bine ştiau aici, că aici e aproape, dar eu ce puteam să văd .… dar tot vedeam 

dacă peste Nistru. 

Q: Aşa, spuneţi ce aţi văzut. 

A: Da, vedeam, auzeam cum iaca ziua era tihu, dar aşa când de acum asfinţea soarele se auzea 

răcnind, de acum îi mânau în Nistru şi cu automatul trăgea de vreo două ori, de vreo trei ori. 

Q: Dar pe cine îi mânau în Nistru   ? 

A: Pe ăştia, atunci era pământul mai în scurt liber, de acum sunt stroicele, dar atunci era acolo 

pământ liber, şi pe dânşii i-au mânat şi ei acolo ca când au trăit, se făceau focul acolo pe nişte 

pietricele, mai făceau c făceau ei acolo. Şi apoi pe urmă de acum. 

Q: Dar cine erau aceia, pe cine i-au mânat   ? 

A: Pe cine i-au mânat jandarmii. 

Q: Dar pe cine, oamenii aceia care stăteau   ? 
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A: Oamenii aceia, evreii. 

Q: Dar mata despre asta de unde ştiai   ? 

A: Ştiu că ăştia din Vălcineţ spuneau, iaca aseară, iaca aseară, atâţia şi atâţia i-au ucis, iaca 

aseară aşa şi aşa, dar noi auzea răcnind, dar de acolo, acolo tot este bucată de loc, nu puteam 

să ştim, dar din vorbele oamenilor aceia care acolo trăitori, chiar e aproape. 

Q: Şi mata ai văzut când, împuşcăturile, când îi împuşcau   ? 

A: Am auzit împuşcăturile şi după aceea am fost noi, nu ştiu cum peste vreo 3 zile, apoi unde 

e podul, podul peste care acum merge trenul, dar atunci podul ruşii l-au dat jos, l-au, şi era o 

bucată aşa şi noi a trecut în partea asta. Şi acolo aşa, era, of Doamne, trupuri înecaţi, care au 

mers, care podul nu a fost dat jos, apoi a mers mai departe, dar care a fost dat, apoi ca când s-a 

oprit acolo. 

Q: Şi de ce erau trupurile   ? 

A: De oameni, de femei, de acum nu te mai uitai. 

Q: Bărbaţi, femei   ? 

A: Că era tare, oi .… 

Q: Erau şi copii printre trupurile acelea sau numai adulţi   ? 

A: Nu. Copii nu am văzut, am văzut numai, femei am văzut, şi vreo doi oameni am văzut, dar 

copii nu am văzut.  

Q: Dar cum erau îmbrăcaţi, erau îmbrăcaţi militar sau civil   ? 

A: Îmbrăcaţi, dar nu, nu militar, aşa civili.  

Q: Dar asta când ai spus mata că ai trecut podul, înainte sau după împuşcături   ? 

A: Nu. După împuşcături, de acum când, apoi noi eram vreo 3 fete: haidem, haidem aici la 

Vălcineţ. Dacă atunci era graniţă, tare graniţă era, în [19]40. Şi noi nu ştiam, ne era interes, 

cum aici, ca când în partea asta, şi am vrut tare să ne ducem la biserică, că la noi biserica 

acolo nu era voie şi noi aşa, tare ne era interesul să ne ducem să vedem, măcar să vedem, şi 

am trecut şi am venit aici, ca când în Vălcineţ, şi când am trecut am văzut trupurile acelea.  

Q: Şi asta cam la cât timp de la împuşcături, cam câte zile să fi trecut   ? 

A: Poate două zile, poate trei zile, ca să ţin precis cât, nu pot să. 

Q: Dar mata când ai auzit împuşcăturile astea şi, la ce distanţă erai, unde erai când auzeai 

atunci împuşcăturile   ? 

A: Nu, cum să vă spun, dacă e Nistrul, cât are el, cât primernu are el   ? 

Q: Lăţimea. 

A: Da. Şi de aici apoi o bucată de, şi acolo de la Nistru până la casa noastră, că tot este. 

Q: Casa voastră era pe malul Nistrului   ? 
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A: Da, da. Da, da. 

Q: Şi mata te-ai uitat să vezi ce se întâmplă   ? 

A: Nu, ne uitam, dar ce puteai să vezi tocmai cine ştie unde   ? 

Q: Şi ce vedeai   ? 

A: Ce vedeam   ? Vedeam că pe dânşii îi mâna în Nistru şi de urmă numai cu automatele 

trăgea vreo două, trei şi gata, de acum era tihu. 

Q: Dar vedeai, când îi mâna în Nistru, apoi cum ştiai că îi mânau în Nistru, cum mata vedeai 

că îi mânau în Nistru   ? 

A: D’apoi cum ştiam   ? Nu ştiam, dar auzeam şi se vedea, că ei dacă îi mânau, răcneau, şi 

copiii răcneau şi ei răcneau şi de acum unul, nu ştiu cum, tot înţelegi, nu chiar trebuie să vezi, 

dar înţelegi cu capul, de acum săracii, de acum nouă ne era jale, Doamne, Doamne, ce îi 

mână, ce-i împuşcă, Doamne, plângeau, femeile ieşeau pe malul Nistrului şi plângeam, 

Doamne, ce-i împuşcă, ce-s vinovaţi ei. 

Q: Şi mata vedeai că dacă îi mânau pe dânşii şi rămâneau mai puţini sau nu rămânea nimeni, 

ai văzut   ? 

A: Nu, rămâneau încă acolo, rămâneau, că ei mulţi erau acolo. Ei cum i-au adus pe dânşii eu 

nu ştiu, cum i-au adus, că ei erau multişori acolo şi vedeam seara şi ziua, de acum puneau aşa 

pietre şi făceau focul, poate mai făceau ceva mâncare pentru dânşii, că cine, fiecare vrea să 

mănânce. D’apoi erau şi copii, Doamne. 

Q: Dar mata ai fost acolo să vezi unde erau ei, în locul acela, la Vălcineţ, pe malul celălalt de 

Nistru   ? 

A: Nu.  

Q: Când ai trecut malul. 

A: Când am trecut, am trecut în Moghilău, nu am trecut aici. Aici când am trecut eu, apoi aici 

nu era nimeni. Eu am trecut aici, dar de acum nu erau ei. 

Q: Dar locul încă era, ai cunoscut   ? 

A: Locul era, locul era. 

Q: Şi cum era   ? 

A: Era pământ cum era iarbă atunci, a rămas unde au făcut focul, dar aşa .… 

Q: Da iaca mata spui că erau şi copii, erau .… de unde ştii că dacă ai spus că nu vedeai aşa de 

bine, de unde ştiai   ? 

A: D’apoi nu se aude   ? Se aude. Dacă răcneşte un om bătrân ori răcneşte copil mititel, apoi 

nu se înţelege   ? Se înţelege. Aşa ne făceam ca când te lămureai tu singur, că dacă copilul 

răcneşte şi răcneşte ori mama ori, şi se cunoaşte că răcnet de femeie ori răcnet de copil.  
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Q: Şi mata de câte ori cam ai auzit aşa împuşcături şi de astea   ? 

A: De vreo două ori, mai mult nu am auzit eu. Ştiu că într-o seară s-au auzit şi pe urmă iar nu 

ştiu cum într-o seară s-au auzit.   

Q: Dar în Moghilev podolski, ăştia, evreii care erau aduşi acolo, ei erau liberi să umble prin 

oraş, puteau să umble   ? 

A: Ei pe urmă eu nu ştiu, ei pe urmă de acum umblau. Că noi ne duceam cu vânzare, apoi ei 

umblau. Nu ştiu, că nu-s toţi, ori care, poate că ăştia jandarmii români lor tare le plăceau 

banii, ei aşa după bani şi dacă i-au dat la un jandarm ceva, apoi du-te şi numai, du-te şi vino, 

să nu mă duc să te caut. Şi mulţi dintre ăştia de acum umblau slobozi.  

Q: Dar ceilalţi erau închişi, unde îi ţineau închişi   ? 

A: Ei nu erau închişi, numai erau cum, nu aveau voie să umble liberi, dar nu erau chiar închişi 

aşa cum să fie închişi. Acolo era aşa făcut ca când o, un fel de, cum să vă spun, ce-i acolo mai 

mult, noi când ne duceam, apoi, şi noi când ne duceam cu vânzare, apoi repede, repede şi fuga 

de acolo, că ne temeam şi noi. La noi când a fost mai scurt Uniunea Sovietică, noi nu ne 

temeam, la noi de bătaie noi nu am ştiu, de aşa ceva nu am ştiut, dar când au venit românii, de 

acum noi am ştiut de bătaie, una, doi, de acum am ştiut de furat, dar noi cât am trăit la ruşi, 

atunci Doamne fereşte de furat, nu era voie şi chiar de acum aşa lumea era deprinsă, aşa 

învăţată, că chiar să şadă aşa în drum, nu laşi, nu iei. Dar de ce   ? Că era disciplină. Dar 

românii când au venit, apoi doi jandarmi erau la noi în sat, ei ca când se uitau după poreatcă, 

după, apoi lumea era de acum cunoscut cu dânşii şi tot îi zicea: „Doamne, ce să facem, cu ce 

să trăim   ?. Noi când am lucrat la colhoz, nou ne da grâu, una, alta, dar de la voi nu-i chip 

nimic, nu ne daţi nimic, cu ce să trăim   ?” Dar acela unul, era mai, cică: „dacă nu veţi fura, nu 

veţi mânca”.    

Q: Aşa spunea   ? 

A: Da. Şi de acum aşa a mers lumea, dacă de vorbă a tăiat la păpuşoi, a tăiat păpuşoiul sau ce, 

acum măcar vreo 10, 20 de păpuşoi pe undeva încoace, încolo, şi să nu lucrezi chiar o zi toată 

ziua degeaba. Şi iaca, ne-a învăţat aşa cu furatul.  

Q: Dar până la război oamenii de pe loc aici cum se împăcau cu evreii, până la război   ? 

A: Tare bine. Mai scurt, şi ei se împăcau cu ăştia, cu ţăranii, nu obijduiau, şi ţăranii tare bine 

se împăcau. Mama mea avea o evreică, aşa-i de bună, de câte ori se ducea mama mea să, dacă 

avea nevoie poate ceva, se ducea şi, am uitat cum o chema pe dânsa, Manea, „aşa Manea, aşa 

am nevoie de oleacă de bani”, „cât îţi trebuie   ?”, „iaca atât şi atât”, „numai iaca atunci şi 

atunci să mi-i aduci”. Şi nici vorbă nu era. Ori ea ţinea ca când pe ascuns mai veneau, că 

atunci nu era ca acum că toate cele este, dar Doamne fereşte, era greu şi din parte 
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îmbrăcăminte, şi din parte încălţăminte, şi ea, la dânsa aduceau, de unde aduceau, dar mai în 

scurt, ea avea. Apoi dacă trebuia ceva, nu avea bani, ia, numai atunci şi atunci să-i aduci. Ei se 

împăcau bine cu ţăranii, şi ţăranii cu dânşii şi ei cu ţăranii.  

Q: Dar ştiţi ce s-a întâmplat cu dânsa, cu evreica asta Manea   ? 

A: Nu se ştie nimic, iaca, pe urmă de acum, când s-au aşezat de acum, când s-a dus mai 

departe frontul, a fost mama mea pe la dânşii acolo, a rămas de acum tot e distrus, tot .… 

Q: Şi a găsit-o pe dânsa sau nu   ? 

A: Nu, nu a găsit, pe dânşii i-au luat şi i-au dus şi pe dânşii. Care au scăpat, care cine ştie ce s-

a făcut cu dânşii. 

Q: Dar nu ştiţi i-au mai strâns şi pe alţii sau i-au omorât şi pe alţii, i-au dus ori numai pe evrei   

? Au fost cazuri şi cu alţii populaţie civilă   ? 

A: Aşa cazuri, aşa să pe alţii, mai mult au fost cazuri la nemţi. 

Q: Dar care mata ai văzut, despre care mata ştii. 

A: Nu, eu nu am văzut aşa cazuri că să omoare. 

Q: Dar de exemplu pe comunişti   ? 

A: Comuniştii, asta de acum, asta de acum în timpul războiului, mai încolo oleacă, mai prin 

[19]43, [19]42, de acum, dar aşa la noi în sat nu am auzit. 

Q: Pe din sat nu i-au strâns pe nimeni   ? 

A: Nu, nu. Iaca când au fost ăştia puşi, ca când ei erau poliţişti de la noi din sat, sătenii, au 

fost vreo 6, şi care în [19]44 când au eliberat Serebria, apoi care au fost mai buni, lumea nu a 

spus nimic. Dar vreo 2, nu, 3, au fost judecaţi. 

Q: Mata ţii minte familiile lor   ? 

A: Unul Tcaci. 

Q: Tcaci   ? 

A: Tcaci   ? Da, unul Delobroucă, mă tem că, aşa. Iaca, acesta Tcaci şi Delobroucă, ăştia au 

venit înapoi. Au fost judecaţi pe 10 ani şi au venit înapoi. Dar aceia, unul, vreo doi, apoi nu au 

mai venit. Dar unul chiar a fost bătrân, nu a venit, dar aceia nu ştiu ce s-a făcut cu dânşii, dar 

nu au venit. Dar ştia doi au venit şi încă mult, încă în colhoz au lucrat. 

Q: Dar pentru ce i-au judecat pe dânşii   ? 

A: Pentru ce i-au judecat   ? Pe dânşii i-au pus ca când poliţişti, ca când să ia seama aici în sat, 

ce se face în sat după poreatcă, după, şi ei au fost cam aspri cu lumea şi lumea s-a jeluit când a 

eliberat, de acum în [19]44 s-au întors ruşii înapoi, au eliberat aici, şi au venit de acum altă… 

Q: Dar ei au omorât pe cineva   ? 

A: Nu, de omorât nu, dar aşa, cu bătaie, de acum s-au învăţat de la români, ceva, ceva, bătaie. 
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Q: Dar până la război ştii mata ce lucrau ei sau ce făceau   ? 

A: Lucrau în colhoz, lucrau în colhoz. 

Q: Colhoznici de rând   ? 

A: Colhoznici de rând. Unul care, Tcaci, acesta a fost brigadier. Acesta nu a fost rău om, dar 

numai pentru asta l-a judecat pe dânsul, că el acolo era voienâi, o clădire voienâi, şi el dacă, el 

a fost, nu ştiu ce era la primărie, cum era atunci, iaca nu ţin minte ce a fost el, şi el din voia lui 

s-a dus şi a stricat clădirea aceea şi şi-a adus acasă şi şi-a făcut un serai şi a acoperit casa şi 

iaca de atâta l-a… dar el nu a fost om rău. D atâta l-a judecat pe dânsul. 

Q: Dar ţigani au fost la voi în sat   ? 

A: Nu, ţigani nu am avut, nici, ei nici în Moghilău nu erau. 

Q: Au mai fost cazuri când mata ai văzut că au omorât sau i-au bătut pe cineva în timpul 

războiului din oamenii paşnici, de ăştia civili   ? 

A: Aşa nu am văzut. Un român, tot un jandarm, l-a bătut pe un om. Nu l-a bătut chiar de l-a, 

să-l omoare, dar l-a bătut chiar bine, că vreo trei zile nu s-a dus la lucru. 

Q: Mata ai văzut cum l-a bătut   ? 

A: Nu am văzut, dar mi-a povestit omul acela, că omul acela apoi ca când femeia lui e soră cu 

mama mea, şi ea a venit şi mi-a povestit că l-a bătut şi vreo trei zile nu s-a dus. El lucra… 

Q: Asta mătuşa matale. 

A: El lucra cu caii, da, izdavoi. Şi cum s-a întâmplat   ? El se ducea la Nistru şi spăla caii, dar 

acela, jandarmul, îl întorcea înapoi. Dar dacă nu ştia limba, nici jandarmul nu ştia, nici omul 

acesta nu înţelegea unul pe altul, şi nu a înţeles. Acela spune: „mă duc să adăp caii”, dar acela 

îi spune: „întoarce-te înapoi”, dar el iar, dar acela, şi l-a coborât din căruţă şi bătaie.  L-a bătut 

bine, iaca asta. 

Q: Vreau să mai întreb ceva: atunci când mata ai văzut şi ai auzit de pe malul Nistrului cum îi 

împuşcau la Vălcineţ, mata poţi să ştii cam aproximativ câţi oameni i-au dat în râu   ? 

A: Nu, nu pot să ştiu, nu pot să ştiu deloc. Dar de ce   ? Că aici este o, poate vreo 3 kilometri, 

cum pot să ştii dintr-o aşa depărtare   ? Nu poţi să ştii. 

Q: Dar atunci când ai trecut podul şi ai văzut corpuri pe apă, poţi să spui cam câte corpuri ai 

văzut   ? 

A: Nu, tot nu pot să spun, dar de ce, că asta vara şi aşa un aer de la dânşii de acum… şi numai 

am trecut şi pe unde am închis ochii pe unde aşa, dar şedeau unul lângă altul. 

Q: Dar cam câţi ai văzut mata, era vorba de unul, doi, trei sau mai mulţi   ? 

A: Poate vreo 4, poate vreo 5.  

Q: Mata ai văzut vreo 4, 5   ? 
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A: Da. Da. Că aşa ca să ştiu eu precis, asta trebuia să te uiţi acolo, dar acolo nu era chip să te 

uiţi, dar de ce, că vara şi căldură şi aşa un aer, Doamne fereşte, şi fugeam repede să ieşim de 

acolo, să trecem, să fugim.    
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