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Numele și prenumele intervievatului: Alexandra Beleca 

Data nașterii: 1922 

Locul nașterii: Ofatinţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0110.01.01 

Data interviului: 20 iulie 2008  

 

 Alexandra Beleca este născută în anul 1922, în satul Ofatinţi, raionul Râbniţa, și 

fost intervievată în calitatea sa de martor cu privire la evreii din Râbniţa, acolo unde a fost 

într-o vizită la sora ei, în timpul războiului. Ea relatează că a văzut o femeie evreică ucisă în 

casa ei din Râbniţa şi o alta în apele Nistrului. Ea nu poate preciza dacă cele întâmplate au 

fost văzute la începutul războiului. Mai mult, nu ştie exact ce s-a întâmplat în Râbniţa, dacă 

evreii trăiau sau nu în ghetou.   

 

00:00:00 - 14:04:50 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Iaca nu aud. 

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

A: Vera, spune tu. 

Q: Cum te cheamă pe mata ? 

A: Pe mine ?   

     Sanda. 

Q: Aşa. Dar familia ? 

A: Beleca. 

Q: Din ce an eşti născută ? 

A: [19]22. 

Q: Unde te-ai născut mata ? 

A: Aici în Ofatinţi. 

Q: Ofatinţi, Râbniţa ? 

A: Râbniţa, da. 

Q: Cu câteva săptămâni în urmă noi am fost la mata în ospeţie. 

A: Aţi fost. 

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



Q: Şi ne-ai povestit ceea ce ai văzut în timpul războiului. Acum noi am venit din nou ca să ne 

povesteşti mata din amintirile care le ai. 

A: Şi văd ceva, eu spun ce am văzut ? 

Q: Eu vreau să spun că pe noi ne interesează anumite lucruri. Vrem să ştim, spre exemplu, 

înainte de război,  în Ofatinţi trăiau evrei ? 

A: … 

Q: Înainte de război, în Ofatinţi trăiau evrei ? 

A: Cine ? 

Q: Evrei. 

A: Au trăit vreo două femei şi apoi s-au dus din sat, nu ştiu unde s-au dus, în Râbniţa sau 

unde s-au dus, dar vreo două femei au fost. 

Q: Vă amintiţi cum se chemau ei ? 

A: Pe una ştiu că o chema Inda, dar am uitat de atunci. Inda. 

Q: După război s-au întors înapoi ori nu ? 

A: Nu s-au întors, nu s-au întors. 

Q: Dar în Râbniţa erau evrei ? 

A: Unde ? 

Q: În Râbniţa. 

A: În Râbniţa erau mulţi evrei, săteni erau, chiar casele la toţi de la rând şedeau la evrei, erau 

mulţi în Râbniţa. 

Q: Aţi văzut cumva ce s-a întâmplat cu dânşii în timpul războiului ? 

A: Ei, cum am văzut? Am fost la o soră, ea era atunci la gazdă în Râbniţa şi le-am dus 

mâncare surorii, că atunci nu era nici târg, nici nimic, dar ea era cu un copil mititel. Şi am 

văzut pe fereastră, că pe lângă drum era pe unde mergeam eu, era casele lor, pene era, plin 

târgul era, că ei pe perini dormea toată vremea şi le-au scociorât prin beci, peste tot locul, şi 

penele acelea zburau. Dar o nevastă de acolo era jos şi am văzut-o şi când am văzut-o aşa mi-

a stat nu ştiu cum greu pe inimă, şedea o jâdaucă ucisă şi mai înainte cu câteva zile, că umbla 

viermii pe dânsa. Şi am mers… Să mai spun ? 

Q: Da. 

A: Şi apoi mergeam pe drum aşa, cum m-am pornit când veneam acasă, am văzut că la mal 

aşa cum bătea valurile, aşa a bătut o jâdaucă, o bătea valurile, la mal, la mal aşa venea, şi apoi 

se ducea înapoi. Şi iaca ce am văzut, dar mai mult de pe evrei nu ştiu, dar spunea lumea că 

tare i-au ucis pe evrei, că de pe pod îi împingea şi ei stăteau şi se înecau. Dar pe aceia nu i-am 

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



văzut eu. Am văzut numai pe aista numai când m-am dus la Râbniţa la sora, aşa nu am văzut 

pe evrei ce au făcut. 

Q: Dar când v-aţi dus la Râbniţa la sora ? 

A: Pe jos, era atunci drumul pe sub malul Nistrului, dar acum de când a făcut Ges-ul, apa are 

adaos mai multă şi drumul e înecat. El nu e de atunci de mai, de când a făcut Ges-ul aici. 

Q: Dar câţi kilometri sunt până la Râbniţa ? 

A: Pesemne vreo zece. 

Q: Vă aduceţi aminte când anume v-aţi dus ? 

A: Cum ? 

Q: Când anume v-aţi dus la Râbniţa atunci ?   Era vară, era iarnă, ce anotimp era ? 

A: Da, vara era, vara era. 

Q: Ţineţi minte şi anul sau nu ţineţi minte ? 

A: Cum ? 

Q: Anul, vă amintiţi ? 

A: Nu. Atunci pe vremea războiului, când cădeau bombe peste tot locul. 

Q: Când s-a început războiul. 

A: Da, da, da, când s-a trecut războiul, pe atunci eu am fost la Râbniţa. Şi m-am dus aşa cu 

frică, că zic bombea. Dar ziceau: du-te, că poate nu vor mai căuta nimic la tine, o copilă, că 

era acolo copil mititel şi producte nu duce că merge arme peste tot locul şi bombesc. Şi m-a 

dus şi am trecut nu ştiu cum. 

Q: Şi mata când ai văzut femeia aceea omorâtă în casă, ai văzut-o prin fereastră sau chiar ai 

intrat în casă ? 

A: Prin fereastră, nu am intrat, mă temeam, pe fereastră am prăjit, şi m-am dus înainte, 

veneam acasă. 

Q: Şi mata o cunoşteai ? 

A: Nu o mai cunoşti, dacă acolo îs străini, era jidanii aceia, eu îi ştiu ?   Nu ştiu. 

Q: Dar de unde ştiai că ea era evreică ? 

A: Păi ştiam că căsele lor pe acolo erau, căsi şi grăia lumea tot că pe jidani îi ucid tare. Îi 

ucidea şi pe ai noştri dacă au intrat în târg şi acolo toţi erau evrei, dar ei ucideau pe dânşii. 

Oamenii toţi s-au ocuat pe la Mocra, nu ştiu cât 11 kilometri, mai la deal îs satele, ne-au dus 

încolo să nu ne bombească aici. 

Q: Dar femeia pe care ai văzut-o moartă în casă, ea era tânără sau bătrână ? 

A: Nu ştiu, eu nu am fost aproape, eu numai m-am uitat şi am văzut-o şi m-a luat aşa o frică şi 

am fugit acasă înapoi. 
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Q: Dar cât de departe, dacă ai dovedit să vezi că avea viermi pe dânsa ? 

A: Dacă iaca aşa cum e drumul lângă mine, eu pe drumul acesta mergeam, dar casele lor sunt 

lângă drum, şi pe ferestrele deschise, pernele răschirate, zbura, dar eu am zis iaca numai mă 

uit să văd în casa asta cine este aici, dar am văzut-o pe femeia aceea ucisă şi m-a luat, ştii, 

frica. 

Q: Şi ai văzut că mergeau viermi pe dânsa ? 

A: Da, aşa umbla viermi, umbla viermii. 

Q: Dar ea era îmbrăcată sau dezbrăcată ? 

A: Îmbrăcată, îmbrăcată, îmbrăcată. 

Q: Dar pe cealaltă femeie care aţi văzut-o în Nistru ? 

A: Aceea era îmbrăcată. 

Q: Tot îmbrăcată. 

A: Tot îmbrăcată, dar o bătea valurile, când mai la mal, când, ştiţi când bat valurile cum duc 

gunoiul, aşa duc şi omul dacă omul e mort. 

Q: Era numai un singur corp sau erau şi alte corpuri care aţi văzut pe râu ? 

A: Pe râu? Numai asta era atunci, numai pe asta am văzut-o eu. 

Q: Şi unde era aproximativ, unde ? 

A: Cam când treci Ghidirimul, ştiţi unde e Ghidirimul, am trecut Ghidirimul şi am trecut 

oleacă şi am văzut-o ea cum o bătea valurile. 

Q: Dar în Râbniţa, mata de unde ştiai care parte, care sunt casele evreilor ?  De unde ştiai ? 

A: Apoi noi nu odată ne duceam, ne duceam la Râbniţa şi ajungeam la vâhadnoi, că ne 

trebuia, ne luam o legătură de făină, de păpuşoi, oleacă de grâu, vreo găină, nişte ouă, te 

duceai şi-ţi făceai ruble, că atunci nu erau ruble cum aşa acum sunt ruble. Şi te duceai şi 

făceai şi îţi erau de sare, de ce îţi trebuia la casă, săpun, de pe asta. Că pâine făceam la câmp 

noi, dar astea trebuia să te duci să îţi cumperi: săpun, sare, poate îţi trebuia şi nişte material 

ceva, de vreo coftă, de vreun fartuc, de asta te şi duceai la Râbniţa. 

Q: Apoi vă duceaţi la târg ? 

A: Da, la târg. 

Q: Dar cum ştiau unde trăiau evreii ? 

A: Păi dacă mergeam pe lângă dânşii, şi mergea la târg. Târgul nu era chiar lângă evrei, dar 

oleacă mai înăuntru. 

Q: Şi ştiau unde erau casele lor ? 

A: Da, da, da. Ieşeai, te duceai la Râbniţa cu productele ce aveai, dar ei ieşea dimineaţa sau 

lua câte un halat în spate şi întreba: aveţi găini, aveţi găini ?, căci ei iubea tare găinile. Şi care 
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avea o vinde aşa pa puti, dar care nu avea, nu-i venea, te duceai în târg şi o vindeai, şi ouă ce 

aveai. 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri când au fost omorâţi şi alţi oameni în timpul războiului, nu 

numai evrei, dar din ăştia localnici ? 

A: Aici nu am văzut, aici numai s-au dus toţi oamenii la război şi care ei îi ucideau, cu care s-

au întâmplat la război şi de acum i-a ucis, te sculai dimineaţa şi acolo bobocea, acolo bobocea, 

peste tot locul pe care îi ucidea. Venea zavişania, ubit zarodinul, că de acum femeile se 

bobocea, mamele le era jale, că au trimis copilul sănătos.  

Q: Dar dintre aceştia paşnici, care nu de război, care au rămas în sat, femei, copii sau bărbaţi? 

A: Au rămas şi plângea, ce avea să facă ? 

Q: Dar cu dânşii nu s-a întâmplat nimic ? 

A: Aşa îmi pare că nu s-a întâmplat nimic. Pe dânşii nu i-a atins nimeni, că ei erau din rodina 

noastră, nu i-a ucis, nimic nu le-a făcut. Oamenii lor i-au luat la bătălie, să le ucidă şi pe 

dânsele? Nu, nu a fost asta. Venea de la bătălie, de acum după bătălie veneau oamenii, care 

fără mână, care fără picior. Şi bărbatul meu a fost împuşcat în partea dreaptă şi i-a fărmat 

cluciţa tot şi a stat cinci luni de zile în spital şi a ieşit de acolo şi l-au pornit iar la bătălie şi de 

acum pa puchi s-a mântuit bătălia.  

Q: Vreau să întreb, când aţi fost atunci la Râbniţa, când aţi văzut femeia aceea, cum arăta în 

genere oraşul şi mai ales partea aceea de oraş unde erau casele lor ? 

A: Cum era? Era îngrijită când erau ei vii cât n-au fost. 

Q: Dar pe urmă, după ce pe dânşii i-au strâns ? 

A: Acolo era fărmată Râbniţa, Doamne fereşte ce era, fărmată. Răzgrom peste tot locul, case 

prăvălite, care în trei, care, aşa era.  

Q: Dar aţi spus că erau pene şi aţi spus că scotoceau prin beciuri, prin case. Cine scotocea ? 

A: Cum, cum ? 

Q: Aţi spus că erau înşirate pene prin tot oraşul şi că scotoceau, cotrobăiau prin case, prin 

beciuri. Cine cotrobăia ? 

A: Ei au umblat şi pe semne ei au vrut să aducă jidanii ori ce au vrut, ori au dormit prin 

beciuri şi s-au răscolit perinele acelea, că aşa pene era răsfirate şi pe uliţi şi prin case şi prin 

beciuri, şi peste tot locul, dacă a mers bătălia. Care bombe, iată că eu nu am fost atunci în 

Râbniţa ca să şed să văd cine şi cum, dar aşa mă pricep că aşa a fost. Ei prin beciuri s-au vârât 

săracii, să spăsască, poate i-au ucis, poate, eu ştiu ce au făcut. 

Q: Dar atunci când aţi fost aţi văzut pe cineva din evreii pe care îi ştiaţi în oraş vii ? 
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A: Nu, nimeni nu era nici duh de oameni nu era, nici de arme merge, am văzut chiar mergea 

coloană după coloană, mergea spre Râbniţa, unde se ducea frontul şi i-am văzut oameni de ai 

noştri că veneau. 

Q: Ce fel de oameni de ai noştri veneau ? 

A: Ha ? 

Q: Ce aveţi în vedere că oameni de ai noştri ? 

A: Soldaţi. 

Q: Militari ? 

A: Da, soldaţi, soldaţi numai mergeau, dar atunci nu şedeau oamenii pe uliţe să-i bombească 

şi să-i ucidă. Oamenii dacă era câte unul din Râbniţa, poate s-a ascuns oamenii pe undeva, ori 

prin beciuri, ori pe undeva, dar aşa a fost. 

Q: Dar nu ştiţi nimic despre ghetoul de la Râbniţa ? 

A: Cum ? 

Q: Nu ştiţi nimic despre ghetoul de la Râbniţa ? 

A: Despre ce ? 

Q: Ghetou. A fost un ghetou acolo, unde au fost ţinuţi evreii. Nu aţi auzit nimic ?  

A: Nu am văzut, nu am văzut, nu am văzut. 

Q: Din sat, din Ofatinţi, nimeni din comunişti nu a fost arestat, împuşcat ? 

A: În spital ? 

Q: Din sat, din Ofatinţi, comuniştii nu a fost arestaţi ? 

A: Nu au fost, nu au fost arestaţi, atunci nu avea cine să îi aresteze, că dacă ai noştri, oamenii 

noştri s-au dus la bătălie, cine să-i aresteze, atunci era. 

Q: Românii nu i-au arestat ? 

A: Românii nu, dacă atunci când a fost ocupate nu a mai căutat nimeni de comunişti, nici nu a 

mai întrebat, nici nimic, dar aşa a fost vremea, aşa au fost oamenii, dar pe urmă, pe urmă au 

ieşit oamenii care cum după vreme s-au dus şi oamenii. Dar atunci pe nimeni nu. 

Q: Ok.  
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