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Numele și prenumele intervievatului: Piotr Taran 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Ofatinţi, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0111.01.01 

Data interviului: 20 iulie 2008  

 

 Piotr Taran s-a născut în anul 1925, în satul Ofatinţi 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, 1941, 1942. 

El relatează despre uciderea evreilor de către soldaţi români şi nemţi undeva între localitatea 

Ofatinţi şi Ghidirim, unde soldaţii îi puneau să se arunce de pe o stâncă în Nistru sub 

ameninţarea puştii. El mai spune că apoi a văzut mai multe trupuri care pluteau în apă. El 

povesteşte despre evreii din Râbniţa, dar spune că nu ştie de vreun ghetou, în schimb 

aminteşte de închisoarea unde au fost închişi comuniştii şi căreia i-au dat foc soldaţii români. 

 

00:00:00 - 43:11:11 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Familia Taran, numele Piotr, pe tată Erofeevici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Sunt născut 1925. 

Q: Din ce localitate sunteţi, de unde   ? 

A: Aici în satul Ofatinţi, cum de unde, aici m-a născut, aici, cum se spune, o să mor.  

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră acasă şi ne-aţi povestit anumite 

lucruri la care aţi fost dumneavoastră martor. Acum am venit cu echipa de filmare ca să ne 

mai povestiţi, să vă amintiţi despre lucrurile pe care le-aţi văzut în timpul războiului.  

A: În timpul războiului   ? În timpul războiului, deci când s-a început războiul, în anul [19]41, 

când au venit de acum românii şi nemţii, ei au prins a căuta mai mult jidani. Dar noi din sat 

copiii ce aveam de lucru   ? Auzeam că împuşcau în capătul satului încolo, între Ghidirim şi 

între satul nostru. Şi noi ca băieţeii prin tufari, pe cărăruşe şi ne-am dus să vedem ce-i acolo. 

Dar ei, iaca, românii, nemţii, împuşcau pe jidani şi în Nistru îi aruncau. Şi iaca cum. După 

aceea plutea ca cum zice că toamna plutea frunzele pe apă, aşa şi jidanii pe Nistru.  
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Q: Mata ai văzut personal cum îi împuşcau pe dânşii   ? 

A: Eu am văzut, nu, cum zice, acei băieţi nu-s, am rămas, cum zice, eu singur şi ei nu-s. Dar 

noi aşa în tufari, dar numai că noi nu ne apropiam, fiindcă pentru aceea că ei dacă ne-ar fi 

văzut pe noi, şi nouă acolo ne-ar fi fost drumul. Dar aşa noi numai prăjeam din tufari pe după 

pietre, dar ei făceau ce făceau şi îi ucideau şi se duceau şi gata. Dar aceia mai departe apa îi 

ducea, cum zice, pe toţi, care rămânea poate la mal, dacă aceia oameni, puteau oamenii aceia, 

dar noi ca copiii la scăldat: „băi, iaca, pluteşte”. Fiindcă într-aceea cum zic alţii a noştri 

oameni, dacă se îneacă ori ceea, cu faţa la pământ, dar jidanii, cum zice, evreii, cu faţa în sus 

plutea. Şi muieri, şi tineri, bătrâni, copii, noi de acum, cum zice, cam ne temeam. Care venea 

la mal dacă-l zăream, alergam să spunem iaca la mal acolo, în partea aceea, cum zice, de 

acum nu era, ori îl lua valurile de la Nistru şi îl mâna mai departe, şi iaca aşa sunt facturile 

astea care, cum zice, le-am văzut cu ochii mei. După aceea când aici la noi au stat românii şi 

nemţii, erau nemţii în Râbniţa, dar la noi românii erau aici, şi cam eram noi cu frica în 

spinare. Unde te întorceai .… aici a fost un jandarm Mihai, apoi el tare bătea, şi pe noi 

copiii, şi noaptea la ora 10 de acum pe drum nimeni, el umbla cu poliţaii, că dacă te zărea, o 

bătaie bună, dacă nu te lua şi te închidea, dimineaţa îţi da drumul. Iaca aşa am petrecut până în 

anul [19]43. În anul [19]41, cum zice, am fost luat când de la graniţă de aici am fost până la 

Valea Hoţilor, la Nicolae, în Ucraina încolo, de acolo, cum zice, ne-a dat drumul, am venit noi 

şi am lucrat ciobănaş, păşteam oile. 

Q: Vreau să vă întreb mai multe despre cazul acesta care l-aţi văzut când împuşcau pe evrei 

acolo. În primul rând aţi spus că au fost între satul Ofatinţi şi între Ghidirim   ? 

A: Da. 

Q: Cam cât, la ce depărtare de sat de unde suntem noi cam   ? 

A: Aşa un kilometru şi jumătate, două, că mai aproape acolo era, că ei de la Ghidirim un 

kilometru, dar de aici, cum zice, mai departe, un kilometru jumătate, că de la Ofatinţi până la 

Ghidirim dacă e să pleci pe malul Nistrului sunt două, două kilometri, până la trei kilometri. 

Q: Şi eu am înţeles corect, că v-aţi dus acolo de atât că aţi auzit împuşcături   ? 

A: Da. 

Q: Şi am înţeles că v-aţi dus cu mai mulţi copii împreună   ? 

A: Da, nu unul, cum se zice, noi ne-am dus vreo 4, 5, băieţii aceia nu-s, toţi au murit, cum 

zice, toţi au fost cu mine la război, toţi au murit, nu-s. 

Q: Bun. Şi aţi ajuns acolo, povestiţi ce aţi văzut în primul rând, iaca, ce aţi văzut. 

A: Am văzut cum ei i-au adus. 

Q: Cine ei i-au adus   ? 
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A: Românii. 

Q: Aşa, erau români   ? 

A: Românii, şi peste vreo 3 sau 4 zile nemţii i-au adus pe vreo câţiva. Şi i-au pus la malul 

Nistrului, acolo era o scală aşa mare, şi îi punea acolo, hai, dacă nu voia, îl împuşca acolo de 

pe piatra aceea şi în Nistru acolo ţi-e toată viaţa. 

Q: Prima dată când v-aţi dus aţi văzut români că erau acolo. Erau mulţi români acolo   ? 

A: 5, da, 5 români, asta, cum zice, anii au trecut bojîmoi, aveam atunci 13 ani, d’apoi de acum 

sunt 83. 

Q: Dar câţi evrei să fi fost acolo pe care i-aţi văzut   ? 

A: Ei îi aduceau cu parte, aşa cum zice, cu grămada îi aducea. Când 10, când 15, asta de acum 

treaba lor, ei să, dacă îl vedea sau dacă pe drum mergea şi nu voia .… 

Q: Deci înseamnă că v-aţi dus acolo şi aţi văzut vreo 10-15 evrei   ? 

A: Da, şi de acum câte unul: „hai pleacă”, românul, „hai pleacă, sus”, „nu vrei   ?”, din urmă 

şi în Nistru. 

Q: Dar ei stăteau jos lângă stâncă   ? 

A: Ei da, de acum când i-au adus şi le-au spus: „iaca aici”, care haine bune, dezbrăcaţi, care 

nu, dar noi ca copiii ascultam, iaca. Când ei pe dânşii de acum i-au ucis, singuri au scuturat 

aşa hăinuţele care mai bune ori şi-au luat cu dânşii, dar noi prin tufari şi fuga acasă. Că ei 

acum şi pe noi. Dar românii erau tare, cum zice, oameni între oameni, lume între lume este. Şi 

ei nu prea tare ne sufereau, dacă ne auzeau sau ceva, primeam bătaie.  

Q: Deci când aţi venit…am înţeles, aţi spus că era o stâncă acolo, da   ? 

A: Da.  

Q: Şi aţi spus că mare. Cât de mare, ce aveţi în vedere, cât de înaltă sau cât de   ? 

A: Nu, cum zice, cum să vă spun, aşa o scală aşa sus şi ea la 2 la 3 metri, scala aceea, şi ei 

şedeau pe malul Nistrului în apă.  

Q: Şi îi puneau să se suie pe dânsa   ? 

A: Da. 

Q: Pe fiecare pe rând sau pe toţi odată   ? 

A: Ei, pe toţi odată, că acolo nu era scaun ceva, dar pe piatră, scala aceea şi pe vârful ei se 

suia, dacă nu, dă-l de un poc şi s-a dus în apă, gata, nu a mai văzut el mai mult lume. 

Q: Dar de unde ştiaţi că aceia care erau acolo erau evrei   ? 

A: De unde   ? Că noi când apropiat, dar ei grăia de acum, se înţelegea, română nu prea 

înţelegea chiar şi limba rusă şi a evreilor, dar ei grăiau pe limba lor, pe izicul lor cum se zice, 

evreieşte.  
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Q: Deci mata ai văzut pur şi simplu că nu era nici rusă, nici română   ? 

A: Nu, nu, nu. Numai cât evrei, că ei se înţelegeau. Eu să fi fost acum, că v-am spus, aici în 

sat, pe unul Ştefan şi mama sa, şi au zis: „măi, tu eşti juda”. Iertaţi-mă, zice, dezbracă-te aici, 

de acum s-au pus femeile oamenii, ne-am pus noi, numai cât copii, dar oamenii aceia zice: „e 

din sat, e omul acela”, „nu, nu credem”, iertaţi-mi singură tot, a dezbrăcat, a căutat, „a, nu e 

tăietură”, la loc, „hai, pleacă”. 

Q: Creştin. 

A: Creştin din sat. Şi iaca cum aşa. 

Q: Vă aduceţi aminte familia lui Ştefan acesta   ? 

A: Beleca. Beleca Stepan Vasilievici. 

Q: Beleca era el   ? 

A: Familia Beleca Ivan, asta Stepan Vasilievici.  

Q: Data trecută ne-aţi spus că e Ciuguleanu. Nu aţi încurcat   ? 

A: Aşa e de acum porecla, cum se zice, Ştefan Ciuguleanu. 

Q: Aha, deci asta era porecla   ? 

A: Porecla, aşa-i, da, da… Fratele lui tu de acum îl ştii, Iacob Beleca.  

Q: Dar cine a venit şi cine spunea, cine voia să-l ia, că aţi spus că au venit şi .… nu aţi spus 

cine   ? 

A: Românii.  

Q: Soldaţii   ? 

A: Da, cu domnul Mihai, jandarmul acesta care era la noi în sat, şi ei au venit, dar acesta 

spune: „ca când seamănă a jidan”. No, dar aceia au venit din pretură, de la Râbniţă, că 

jandarmeria era la Popencu, ştabul lor, comandatura lor era la Popencu, nu-i departe, aici, 3 

kilometri în partea asta. 

Q: Dar de unde ştiţi despre cazul acesta cu Ştefan Beleca   ? 

A: De tot… 

Q: Mata erai tot acolo   ? 

A: Tot acolo, copii, ne-am grămădit, dacă ei au venit .… dar aici de acum, dar noi ca copiii, 

dacă 13 ani, ce, nu prea chiar înţelegeam unde şi cum trebuie. De acum oamenii, mahalenii, 

vecinii care mai pe aproape şi au prins a ruga: „domnilor, iaca aşa şi aşa, el nu-i evreu, dar e 

vecinul nostru de sat, iaca casa lui, iaca tata lui, fraţii” şi tot aşa. 

Q: Înseamnă că dumneavoastră singur aţi văzut cazul acesta când ei au venit şi .…   ? 

A: D’apoi cum. 
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Q: Clar. Am înţeles. Cazul acesta s-a întâmplat, cu Ştefan acesta Beleca, deodată când au 

intrat ei românii sau mai târziu   ? 

A: Nu chiar anul cel dintâi, asta anul [19]42, [19]43, încă, cum zice, au trecut ei pe aici, de 

acum când s-a aşezat pretura lor în Popencu şi în Râbniţa şi ei de acum au prins a umbla şi a 

controla unde se găsesc, că mulţi evrei s-au ridicat, că simţea că nu e bine, şi de acum noaptea 

ei plecau din Râbniţa. Unde prin sate, unde se duceau, Dumnezeu ştie. 

Q: Dar cazul acesta despre care ne-aţi povestit, când îi omorau de pe stâncă, când s-a 

întâmplat cazul acela   ? 

A: Aşa să vă spun, nu chiar, oleacă ţin minte, în anul [19]42, de acum cam spre iarnă, în luna 

octombrie, în septembrie, în octombrie, că de acum se aprindea Nistrul.  

Q: Dar cum erau îmbrăcaţi ăştia, evreii   ? 

A: În haine, cum zice, în hainele lor, nu era încă în cămeşiucă, dar avea care setcă pe dânsul, 

care cameşă, care în oghial aşa ajuns, că lor nu le mai da voie, că i-aţi haine bune ori acela, 

aşa cum l-au întâlnit: „aha, judo, vino încoace, noi aici ne trebuiţi”. Aşa şi s-au pornit mai 

departe. 

Q: Dar ăştia care lângă stâncă acolo, ei voiau să urce pe stâncă, nu încercau să opună 

rezistenţă, să fugă   ? 

A: Nu, cum, ei dacă 15, dar aici 5 români toţi cu armele în mână, cu automatele, unde îţi mai 

e a fugi   ? Ori acolo, ori acolo, tot de una are să-l împuşte. El să fugă, dar ei de acum veneau 

cu grămada şi cum să spun, aşa, cum zice, s-a ierta unul cu altul, mă rog, şi dacă ai rămâne 

viu, e peredei, dacă nu, dar ei nu îi mai lăsau nici pe unul, i-au adus 15, pe vreo 15 i-au .… 

Q: Mata de la ce distanţă cam ai văzut toată asta, de la ce depărtare   ? 

A: La aşa depărtare, cum zice, la vreo 50 de metri, din tufari. Dar dacă noi şi auzeam, şi se 

vede, că nu ne, dar aşa după piatră, nu prea aşa da atenţie să ne vadă pe noi, ei toată atenţia lor 

le era la .… 

Q: Evrei. 

A: La evrei, ca să-i mântuie de viaţă. 

Q: De acolo auzeaţi bine sunetele, ce auzea   ? 

A: Ei, ce   ? Ei când, românii numai când se auzea a lor: „pleacă băi judă, mai iute”, cum zice, 

mai repede, „că nu avem ce să ne jucăm cu voi”. Dar când nemţii de acum, când al doilea, 

apoi tot nu a mai ştiut: „schnell, schnell juda”, spuneţi, ce cuvânt schnell   ? 

Q: Repede. 

A: După aceea când, mai repede, dar pe ruseşte se zice: bîstreie, bîstreie.  

Q: Şi nemţii când au venit atunci, aţi spus că undeva la vreo 3, 4 zile depărtare au fost   ? 
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A: Da.  

Q: Şi tot atâţia, câţi evrei erau cu dânşii   ? 

A: Al doilea când nemţii i-au adus, aşa pe semne vreo 15, mai, cu, pe câţi îi găsea, pe atâţia, 

nu vrea să-i ţîibă şi iaca cum. 

Q: Şi nemţii tot aşa îi dezbrăcau de unele haine sau îi lăsau   ? 

A: Care zicea, dar neamţul, neamţul, cum zice, dar evreul a vrea, de acum lui tot de una, ori 

cu pielea să fie ori într-aceea, o lua şi o lepăda, o arunca, „na, îţi trebuie   ? Ia-ţi-o. Dar mie de 

acum nu-mi trebuie.”     

Q: Şi nemţii cum îi omorau, fix aşa sau   ? 

A: Tot în aşa procedură. „Hai, schnell, schnell”. 

Q: Şi trebuia să sară singur de pe stânca aceea   ? 

A: No, dacă cum, îi punea şi hai, aici nu se ridica din urmă, dacă nu altul care şi-a dat drumul, 

dar acolo în apă era pusă, cum zice, că de pe piatra aceea, de pe 3 metri şi dă în apă, dar la 

fund ce e acolo .… 

Q: Erau pietre.  

A: Cu capul, şi gata. 

Q: Dar au fost cazuri că şi împuşcau în ei sau   ? 

A: D’apoi cum, dar nu îi mai lăsa aşa, cum zice, să aibă el, ei nemţii tot nu era cu capul 

deşert, că ei venea şi se uitau, că el se ducea la malul Nistrului şi îl căuta după piatră: „e mort   

? Dacă sânge este, e mort”, de acum singur s-a ucis. 

Q: Şi dacă era cineva viu   ? 

A: Ei din urmă îl împuşca.  

Q: Aţi văzut personal cum ei căutau în râu şi împuşcau   ? 

A: D’apoi cum, noi vedeam, noi copii şi ne duceam şi după pietre, dar aici de unde prăjeam 

apoi pietre, acum de acum că au crescut, dar atunci nu prea era aşa, scale erau şi pe drumuri, 

mergeai şi drumul care de la Ghidirim până la Ofatinţi, ori de la Ofatinţi până la Popencu, pe 

sub mal era drum. Acum fiindcă asta cu Nistru, cu stanţia asta, de acum s-au prăbuşit, pietrele 

acelea care s-au nămolit, care… Aşa că greu, greu.  

Q: Cam cât timp aţi stat acolo, iaca, prima dată şi v-aţi uitat şi cam cât timp a doua   ? 

A: Aşa zic: o oră de vreme, mai când, dacă ei repede raz, raz cu dânşii, au mântuit treaba, dar 

nu aveam, că dacă ei ne-or zări şi nouă ne-a fi. Şi noi repede pe râpe, pe după pietre, prin 

tufari şi fuga. 

Q: Ora asta cât aţi stat, ei de acum îi omorâse pe toţi sau   ? 
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A: D’apoi cum, i-au omorât, singuri unul cu altul s-au, pe umeri s-au bătut, hai, pa, noi a 

nostru am mântuit. 

Q: Şi cu lucrurile astea care au rămas pe mal, acelea care le-au dezbrăcat evreii   ? 

A: Dar cine, noi ştim cine le-a luat   ? 

Q: Au rămas acolo lucrurile   ? 

A: Acolo, pe mal şi rămânea, dacă ei şi ce mai bun, poate, am văzut că scutura, prăjea, poate 

dacă lui i-a plăcut, şi-a luat, dar celelalte tot acolo. Dar nouă, ce, ne trebuia   ? Noi mai repede 

picioruşele şi fuga acasă. Şi iaca cum, aşa. 

Q: Dar aţi spus că aţi auzit pe soldaţi cum spuneau că hai mai iute, mai repede .… 

A: Da. 

Q: Dar aţi auzit şi evreii ceva ce spuneau sau ceva sunete   ? 

A: Ei, ce, care evrei, că ei nu grăiau pe ruseşte, nu mai înţelegeam, dar ei mai mult pe 

evreiască, pe limba evreilor, ei mai mult între dânşii de acum, că ei ştiau limba lor. Era evrei 

care ştia poate şi moldoveneşte, ştia şi ruseşte, dar mai mult ei între ei pe limba evreilor. Aşa 

că noi nu prea înţelegeam. 

Q: Dar ce erau acolo, erau bărbaţi sau femei sau copii, erau ce   ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei şi copii. Dar mai mult erau şi bătrâni. Acei tineri cum s-au putut să mai 

fugă, dar ei de acum i-au luat pe ăştia bătrâni. Şi care lângă bătrâni dacă erau mai copii, cu 

dânşii, că nu-i lepăda.  

Q: Aţi văzut numai astea două cazuri sau aţi văzut încă cazuri au mai fost   ? 

A: Mai mult cazuri cum zice aici nu au fost, dar de acum, cum zice, atunci v-am povestit, că 

mai multe cazuri numai pe vorbe. Ne duceam noi la Râbniţa, de acum ştiam, dacă e ceva, 

aha, de acum ne spunea că au înconjurat, oblavă fac, caută evreii sau de ăştia, aşa că noi mai 

repede ne căutam de drum, ne duceam cu usturoi, cu pur, cum zice, iaca este aşa, şi noi 

vindeam raz raz cu 20 de copeici, şi gata, fuga repede. Şi iaca aşa viaţa am petrecut cu dânşii. 

Q: Eu de fapt voiam să vă întreb dacă, că aţi spus că, iaca, prima dată acolo i-au omorât 

românii, a doua oară nemţii, au mai fost încă cazuri acolo   ? 

A: Au mai fost ele cazuri cum ziceţi, dar noi de acum, de acum dacă am văzut asta, mai mult 

noi nu aveam ce căuta, că ne temeam că .… 

Q: Astea două cazuri le-aţi văzut   ? 

A: Da, astea de acum ştia, cum zice, că mai aproape de dermene, dar ei tot aşa prăjea mai de 

departe aşa de 100, de 200 de metri şi aşa cum ei sunt de vale. Şi aşa că asta .… 

Q: Aţi mai auzit împuşcături şi după aceea   ? 
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A: După aceea tot se auzea, d’apoi cum. Şi spunea de acum, ne duceam, mergeam pe drum 

ceva, dar ei de acum ne spunea, zice: „iaca au mai adus iar o grupă”, dar ei nu că ziua când, ei 

seara pe la vreo 6, 7 ceasuri şi îi aducea, mai puţin oamenii să vadă. 

Q: Pe înserat. 

A: Da.  

Q: Şi atunci după ce i-au împuşcat, şi prima dată şi a doua oară, v-aţi dus pe urmă să vă uitaţi 

pe mal să vedeţi ce e acolo   ? 

A: Nu, de acum noi pe mal, aici de acum ştiam că ei plutesc, şi de acum ajungeau pe aici. 

Q: Deci nu v-aţi dus pe mal   ? 

A: Mai mult .… e, ne duceam la Nistru, dar ce, malul Nistrului atunci era, Nistru era apă 

curgătoare, curată, şi valurile .…şi ei, care plutea, care se prindea, dacă îl zăreai de acum aici, 

unul, altul, zice: „iaca, mai plutesc încă doi jidani”. 

Q: Dar pe ăştia, trupurile le-aţi văzut chiar în aceeaşi zi sau în altă zile   ? 

A: De acum a doua zi când ei de acolo, şi ele plutea şi gata. 

Q: Cam câte trupuri aţi văzut de tot, aproximativ   ? 

A: Aproximativ aşa pe Nistru dacă le-am văzut, poate vreo 7, 8, de, că ei, cum zice, şedeau pe 

mal. Dar plutind pe la mijlocul Nistrului, apoi .… ei pluteau, îi ducea apa, că Nistrul era 

curgător, mai mare curgătoare. Acum, cum zice, mai încet el curge.  

Q: Spuneţi, vă rog, dar în Ofatinţi înainte de război trăiau evrei   ? 

A: Au fost. Au fost. 

Q: Vă aduceţi aminte pe cineva dintre ei   ? 

A: Iaca, nu v-oi spune, de atât că, cum zicem noi, jidanii nu prea, nu prea chiar aşa venea. 

Veneau în sat aici, au trăit încolo din sus, încă, că cine cu cine, sigur tot ştie aşa. Pe nea Vasile 

Maximenco, că tot îi zicea, nea Vasile jidanul, nu ei acolo, cum zice, cu cine acela nu ştiu. 

Aşa că .… 

Q: Ce aţi vrut să spuneţi că nea Vasile Maximenco, ce anume, de ce spuneau   ? 

A: Aşa i-au dat… se vede că au fost jidani la dânşii şi el aşa negru şi tot semăna cu un .… 

Q: Ce aveţi în vedere că au fost evrei la dânşii, unde şi când au fost evrei la dânşii   ? 

A: Când se ascundeau, în anul [19]41, [19]42, iaca în timpul .… 

Q: Şi el i-a ascuns   ? 

A: Se vede că i-au ascuns şi oamenii, cum zice, în mahala aceea au aflat şi de acum zice: 

„iaca, Vasile jidanul”.  

Q: Dar nu vă amintiţi pe nimeni dintre evreii localnici   ? 

A: Nu, nu. Dar ăştia, cum zice, care i-am văzut când i-au împuşcat şi ceva, iaca. 
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Q: Dar ce s-a întâmplat cu ăştia din Ofatinţi, evreii, tot nu ştiţi   ? 

A: Nu ştim. Unde ei s-au dus, cum ei s-au, aşa numai pe toate, de acum cum se spunea, că eu 

au şezut vreo 3 sau 4 zile, după aceea s-au ridicat noaptea şi s-au dus în alt sat, că ei, cum 

zice, din sat în sat, unde îl primea, acolo el şedea, 2, 3 zile se ascundea, şi dacă de acum îi 

înştiinţa. Dar aici dacă era şi poliţişti şi jandarmul acesta, apoi el de acum auzea. Dar era că: 

„iaca, băi, acolo nu ştiu ce oameni străini”. Dar el de acum se ducea cu primarul, cu poliţiştii, 

şi aha: „cine a fost   ?”, „nimeni, iaca căutaţi.”, şi gata. Câţi aici se ascundeau, cum zice, prin 

Vermitea, că îi zic râpa asta unde la noi acolo este izvor. Şi ei se ascundeau săracii. 

Q: De unde ştiţi despre asta că se ascundeau în râpa aceea   ? Aţi văzut pe cineva ascunzându-

se   ? 

A: Nu am văzut singur, cum zice, asta nu, dar de auzit, băieţii de acum, că noi ca copiii ne 

întâlneam: „măi, a venit acolo, nu ştiu cine se ascundea în Vermitea. Na, săracii jidani, evrei”. 

Şi iaca de acum toate treburile, şi alt factor, sau cum se zice, alt factor să vă spun nu pot să 

spun, că nu .… 

Q: Dar nu ştiţi, ăştia din sat, evreii din Ofatinţi s-au întors înapoi după război în sat   ? 

A: Nu am să ştiu. 

Q: Nu ştiţi   ? 

A: Nu au venit. Nu s-au mai întors. 

Q: Dar aţi spus că aţi fost la Râbniţa în timpul războiului, după ce s-a început războiul. Aţi 

văzut ceva în Râbniţa ce s-a întâmplat cu evreii   ? 

A: În Râbniţa nu am văzut, numai când am auzit că au spus, că iaca românii umblă şi îi caută, 

dar îi ştiam, că îi ştiam pe jidani acolo care ei veneau cu terfe, cu ceva, umbla prin sate şi 

schimba ceva. Unul Strul. Când de asta, am auzit că de acum i-au luat şi Strul nu-i, şi acela, şi 

gata.  

Q: Asta de la oameni aţi auzit   ? 

A: Asta de la oameni, şi noi când am fost atunci la Râbniţa şi când a zis că umbla românii, 

nemţii, îi caută pe jidani. Noi mai repede şi fugim, că or zice: „a, .… 

Q: Dar aţi văzut, încă erau evrei în Râbniţa atunci, rămăsese   ? 

A: Mai erau, erau. 

Q: Aţi întâlnit pe cineva cunoscuţi din evrei atunci   ? 

A: Am mai înştiinţat, când după bătălie, v-am spus, chiar şi de acum când ne-au luat pe noi la 

război, în [19]44, apoi chiar şi doi băieţi evrei, Lermanto şi Brener, ăştia doi băieţi. 

Q: De unde erau ei   ? 

A: Din Râbniţa. 
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Q: Băieţii erau din Râbniţa   ? 

A: Din Râbniţa, da.  

Q: Dar în Râbniţa făcuse ghetou, dacă ştiţi dumneavoastră, aţi auzit ceva despre ghetou unde 

îi ţineau pe evrei   ? 

A: De asta nu am auzit, dar ştiu că furniga, iaca, unde i-au ars pe ăştia, acolo a fost evrei de-a 

noştri şi noi .… 

Q: Spuneţi despre închisoare sau despre ce vorbiţi   ? 

A: D’apoi cum. Ei acolo îi ducea, dar cine, zicea că-i comunist ori acela şi îi ducea încolo, 

evrei, neevrei, de acum nu căuta la asta. 

Q: Aţi fost vreodată la închisoarea asta, aţi văzut   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: În timpul războiului, aţi fost atunci din [19]41   ? 

A: În timpul, d’apoi cum, părinţii în anul [19]44, cum zice, când ne-au luat pe noi la front, 

d’apoi ce, nu ne duceam   ? Şi ştiam, acolo românii, no, când i-au simţit românii că asta ia, ei 

pe toţi i-au împuşcat în furniga asta, 240 de oameni, cine acolo a fost, acolo nu a fost numai, 

acolo au fost şi români şi, dar dacă ai număra că comunişti. Şi evrei şi ceva, pe toţi i-au 

împuşcat şi a dat foc la furniga aceea. Şi acum când sunt la Râbniţa, este şi pametnic şi 

vâvăsca. 

Q: Dar aţi văzut cum a ars, aţi văzut cum au împuşcat acolo sau numai de la alţii aţi auzit   ? 

A: Nu, de la alţii am auzit. Nu, dar cum acum .… noi aici în sat, dar ei acolo nu-ţi dau drumul, 

ei au înconjurat furniga aceea şi pe nimeni nu slobozea şi au dat foc, dar singuri şedeau şi 

băteau din palme.  

Q: Cineva din sat, din Ofatinţi, a fost dus acolo la închisoare   ? 

A: Nu. Nu a fost. Că la noi, cum zice, de aici din Ghidirim a fost Nicolaev şi el unul dintr-

aceia toţi a scăpat. Şi el a fost de acum la noi presidatele sel sovieta, aici, în sat. 

Q: Dar în timpul războiului aţi mai văzut şi alte cazuri când cineva a fost omorât sau pur şi 

simplu morţi aţi văzut pe undeva din ăştia paşnici, nu militari   ? 

A: Am văzut, nu, eu, cum zice, v-am povestit că unde de acum când am trecut noi cu războiul, 

în Viniţcaia Oblast Gorod Gaisen, acolo apoi eu v-am spus că raionul, acolo braţcaia 

maghila evreiescaia era şi nouă ne-a povestit, că nouă de acum ca soldaţi ne-a spus că 18.000 

de evrei în mormântul acesta sunt îngropaţi. Că ei acolo au grămădit, nu numai din satul 

Ofatinţi ori de la Râbniţa, acolo au grămădit ei din toate raioanele şi asta. 

Q: Dar numai groapa aţi văzut   ? 
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A: Numai groapa, da. Groapă masivă era, aşa ca groapa de vreo 6 metri de lată şi de vreo 10 

de lungă, şedea curhanul şi acum acolo unul stăpânea şi el de acum ne-a povestit nouă, că 

zice: „iaca, aici sunt îngropaţi 18.000 de evrei”. Acum, cum zice, că de acum ţin minte, asta 

lângă aerodrom, acolo aerodrom era şi aveau zavod unde le montase maleoturile, lângă 

aerodromul acela, aşa lângă pădure cum spre Umani încolo, apoi aşa pe mâna stângă. Şi iaca 

aşa. 

Q: Dar cum se purtau românii în genere cu populaţia din sat   ? 

A: Oh, cum zice, le era dragă ţuica şi a bate, de ceva, a, una din dreapta, alta din stânga, stai 

drept ca luna, şi gata. Bătea singur domnul Mihai, dar aici şi primarul care a fost apoi tot 

bătea, un poliţai numai cum îl vede pe primar apoi i-o zis, apoi zice: „domnul primar, Simion, 

nu aşa s-a bate”. Şi poliţistul acesta când s-a întors şi când i-a ars un pumnişor, Simion şi 

masa a prăvălit-o şi sub masă s-a dus. Zice: „iaca aşa s-a bate”. Şi e gata. E, câte au fost, zice, 

ca când astea mai ceva, dar… de acum când m-a luat, de acum când ne-am dus şi noi la 

război, cum zice, am trecut, cum zice, tânărul soldat cursul priceag am primit şi de acum 

atunci peste o lună de zile: „hai, la război”. 

Q: Dar primarul era din sat   ? 

A: Primarul din sat. 

Q: Vă aduceţi aminte numele de familie, cum îl chema   ? 

A: Dar de ce nu   ? 

Q: Cum   ? 

A: Chisliuc. 

Q: Chisliuc   ? 

A: Chisliuc, da.  

Q: Şi mai cum   ? 

A: Simion Grigorevici. 

Q: Şi el tot avea deprinderea de a bate   ? 

A: E, păi lui îi era drag a bate. Şi pe poliţai îi trimitea, nu, dar acel poliţai, zice: „pe ai mei 

oameni din sat nu oi pune mâna, dar tu dacă ţi-e dragă, bate”. No, şi el a bătut. I-a tras o 

palmă, „măi Simion, nu aşa se bate”. Şi iaca cum. 

Q: Dar poliţistul vă aduceţi aminte cum era numele lui şi familia   ? 

A: Cui   ? 

Q: A poliţistului   ? 

A: Ei, poliţai a fost nu unul aici, ei au fost vreo 4. 

Q: Dar acesta despre care vorbeaţi. 
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A: Apoi Mihai acesta e român, Mihai. Mai departe, domnul Mihai îi ziceam noi. Şi el cu 

primarul acesta mai mult umbla. Nu, dar au fost şi poliţai, Alexei Bundarenco, Alexei, pe 

simte au mai fost, Nicolai Bulihac, de Nicolaei ştii tu   ? Nu ştie. (întrebare adresată altei 

persoane din încăpere) Şi cine   ? Schiba Piotr. Ăştia au fost poliţai. Schiba acesta era pentru 

norod, dar Alexei şi Niculai, la aceia le era drag a bate, copil, necopil, femeie, nu-i femeie ori 

nevastă ceva, ei davai, punea mâna şi încă număra, cât, 8 să-i dai ori 10 la asta, hai că asta. Şi 

tinere cum zice ei, neveste, au primit. Dar le căuta pe două că erau consomolste atunci, cum se 

zice consomolste, le căuta, ele tot au murit, nu-s, dar .… 

Q: Le căutau prin sat, aveţi în vedere   ? 

A: Da, ele din sat au fugit şi au fugit la Zileni şi acolo s-au dus la neamuri, şedeau. 

Q: Şi nu le-au găsit   ? 

A: Nu le-au mai găsit. Şi acum când s-au întors, de acum au venit, neamurile le-au stăpânit, 

nu le-au dat drumul, „nu vă duceţi”. Când de acum, când ai noştri .… 

Q: Dar vă aduceţi aminte cum le chema pe fete   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Vreţi să spuneţi, vă rog   ? 

A: Vera, stai, cum a lor era asta, care cu Andrei Ciurici a trăit asta, tu trebuie să ştii, 

…Nastasia şi Vera, Vera şi Nastasia, astea două consomolske care erau în sat şi ei le căutau şi 

nu le-au mai găsit. Dar de acum când s-au întors, poliţaii aceia i-au luat, nu s-au mai întors 

nici primarul, nici Nicolai, Alexei acela s-a întors, dar el a fost .… 

Q: Aveţi în vedere că ei au fost arestaţi de sovietici pe urmă după război   ? 

A: Da, da.  

Q: Şi primarul şi ăştia poliţiştii toţi au fost arestaţi sau numai Alexei şi Nicolai   ? 

A: Toţi, toţi. 

Q: Toţi 4 sau câţi au fost. 

A: Toţi 3 ăştia. 

Q: Aha, pur şi simplu acela român a dovedit să fugă, care aţi spus   ? 

A: Românul a dovedit, nu când cu, în timpul războiului de acum oamenii, că noi am fost 

înainte luaţi, ăştia tineri de acum, dar aceia mai bătrâni şi l-au întâlnit pe domnul Mihai: „aaa, 

domnul Mihai, bună ziua, aici acum nu e palme, acum noi ţi-om da pricladul”. Apoi a dat el şi 

armata şi tot şi .…băieţii au plecat înainte de .… Şi iaca cum. 

Q: Aţi mai văzut şi altceva sau ştiţi alte cazuri când cu populaţia paşnică s-au comis careva 

crime împotriva lor sau .… nu de   ? 

A: Cum zice, ce pot, ce am văzut eu prin lume, cum zice, prin Cehoslovacia sau prin .… 

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



Q: Aici ne interesează de la noi. 

A: Dar de sat mai mult, din sat nimic, asta. Alt aşa, cum zice, ce ţin minte, ce am văzut cu 

ochii mei, iaca eu v-am povestit, v-am lămurit. 

Q: Vreau să vă mai întreb ceva. Spuneţi-mi, vă rog, atunci când aţi văzut românii când i-au 

omorât lângă stâncă şi pe urmă nemţii, aţi văzut cum au omorât numai câte o singură grupă de 

10-15 oameni sau câteva grupe aţi văzut cum au adus   ? 

A: Am văzut două grupe, care când nemţii şi care românii dintâi, şi al doilea când nemţii. 

Q: Clar. 

A: Aşa, cum să vă spun, cum să zic eu, în numărul cât, la 30 de suflete. 

Q: De tot   ? 

A: Da, de toţi ăştia care i-au adus o grupă nemţii şi ăştia, că noi nu puteam, aici îi împingea, 

am văzut că grupa nu era unul, doi, dar erau de acum .… 

Q: Dar nu ştiţi de exemplu dacă românii au venit şi i-au împins, i-au împuşcat pe ăştia de pe 

stâncă, ei atunci au mai adus şi altă grupă sau gata în ziua aceea   ? 

A: În ziua aceea gata, aceia cum i-au ucis, şi s-au luat calea şi s-au dus la Râbniţa. Dar peste 

cam 3 ori 4 zile, de acum nemţii altă grupă i-au adus. Dar românii de acum gata, umbla şi 

căuta unde să-i găsească. Că ei umblau ca .… 

Q: Dar pe urmă aţi spus că aţi văzut trupuri pe Nistru, că pluteau. 

A: Pluteau. 

Q: Şi aţi presupus că, de unde, ne-aţi spus nouă că ei sunt evrei. Dar de unde ştiaţi că aceia 

erau evrei care pluteau pe Nistru   ? 

A: Apoi de unde   ? Eu v-am spus că nouă de acum acei bătrâni ne spuneau: „măi, dacă l-ai 

văzut că el pluteşte cu faţa în sus, acesta e jidan, e evreu”. Dar ei nu numai aici făcea, dar la 

Râbniţa şi de pe podul cel de fier care peste Nistru, ei şi acolo de pod îi împuşca sau dacă nu îi 

împingea şi îi ucidea, şi plutea din toate părţile. Dar aici de aici mai aproape, de la Râbniţa 

până la, să ajungă aici până la Ofatinţi, apoi trebuia, şi Nistrul nu merge că linie dreaptă, dar 

cârnituri şi tufarii aceia şi s-a prinde unul şi dacă valuri îl ia mai departe. Astea trupuri care le-

am văzut, care cum zice cu ochii mei, apoi le-am văzut. 

Q: Dar aţi putut să cunoaşteţi pe cineva dintre dânşii, după haine de exemplu, dintre aceia pe 

care i-au împuşcat ori i-au aruncat de pe stâncă   ? 

A: Cum puteam, ce să zic, am fost lângă dânsul aşa cum singuri vorbim   ? Noi eram de la 

dânşii vreo 50, 30 de metri de acum, şedeam pe după pietre, dar ce, puteai să cunoşti cine e… 

Q: Spuneţi, vă rog, dar soldaţii aceia şi prima dată, şi aceia români şi aceia nemţi, ei erau treji 

sau erau băuţi   ? 

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



A: Cine Dumnezeu ştie, cum zice, şi puteam să, noi de unde putea să, ca copii să vedem ori îs 

beţi ori aşa îs turbaţi, că altminteri nu-i zice. 

Q: Mulţumesc.   
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