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Numele și prenumele intervievatului: David Popa 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Bravicea, raionul Orhei, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0115.01.01 

Data interviului: 16 decembrie 2008  

 

 David Popa este născut în anul 1927, în satul Bravicea, raionul Orhei 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 că aproximativ jumătate din evreii din sat a plecat înainte de 1941. Cei rămaşi au 

fost strânşi într-un beci al evreului Călman, de către sătenii Serghi Barbă, Leon Onil, Colea 

Baciu, Moşiac Munteanu, sub conducerea lui Vasile Buruiană. Aceştia i-au dus pe evrei 

apoi la un tranşeu aflat pe drumul spre Orhei şi i-au ucis. David Popa spune că a tras mai 

ales Vasile Buruiană. El mai spune că sătenii au luat hainele evreilor şi le-au purtat sau le-au 

vândut. El mai povesteşte şi despre un evreu fierar, Haim, care s-a ascuns în pădure, dar apoi 

a fost găsit de Vasile Buruiană şi ucis împreună cu soţia lui. El spune că Vasile Buruiană a 

fugit în România după război. 

 

00:00:00 - 50:49:50 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Popa David Constantin. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: 1927. 

Q: [19]27   ? 

A: Da. 

Q: Dar unde v-aţi născut   ? 

A: Aici în satul Bravicea, raionul Orhei, tot timpul acela era, era românii la noi pe timpul 

acela, românii.  

Q: Deci pe timpul românilor   ? 

A: Da. 
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Q: Noi am fost la dumneavoastră cu ceva timp în urmă şi ne-aţi povestit despre mărturiile, 

despre ce aţi văzut ce s-a întâmplat evreilor din sat. 

A: Da, păi eram încă băiat, de vreo 13 ani eram şi de acum noi dacă umblam cu vitele, ca 

băieţii, când auzeam ceva ne duceam să vedem ce-i. Şi am auzit de aşa ceva că pe evrei i-au 

arestat şi i-au vârât acolo în beciul acesta la primărie şi i-o ţinut acolo o săptămână şi după 

aceea le-a dat în cap să-i ucidă, a venit un pricaz de la, spunea că de la mareşalul Antonescu, a 

dat comandă că să ucidă toţi evreii. 

Q: Dar în Bravicea erau evrei   ? 

A: Erau, da, erau, aproape trăiau pe centrul acela cum se spune, pe o parte şi alta erau casele 

lor şi ei acolo locuiau. Care au dovedit, aceia mai bogaţi dintre ei au dovedit şi s-au refugiat, 

au trecut Nistrul şi au trecut acolo în Rusia, dar ăştialalţi care nu au avut, au rămas. Şi, cum vă 

spun, cine a dat pricazul acesta, şi-a bătut jos de lumea asta. Şi i-au dus pe tranşee acolo de 

acum şi îi împuşca. Azi 4, 5, mâine tot aşa şi până ce i-au ucis pe toţi. Şi se îngropau toţi 

acolo, era un tranşeu aici la câmp, făcut tot de români, mare, adânc, era contra tancurilor şi au 

tras malurile acelea peste dânşii şi i-au astupat acolo, undeva, nici de-un metru nu i-au mai 

astupat. Dar în schimb, ştii, nu se vedeau deloc, ghermeticeschie acolo. Pe urmă le-au, după 

ce au venit sovieticii le-au dezgropat de acum oasele acelea şi le-au strâns toate şi le-au pus 

într-o, au făcut aşa ca un sicriu şi un gărducean au făcut de fier şi le-au pus acolo. Acum ei le-

au luat de acolo, au venit şi le-au luat oasele celea şi nu ştiu unde le-au dus, la un cimitir cred 

că le-au dus, la Chişinău, nu am avut cont de aşa ceva eu, dar de astea drept au fost lucrurile 

astea văzute cu ochii. 

Q: Deci mata ai văzut cu ochii   ? 

A: Da, şi la ultimii, la urmă, dar l-a pus numai pe unul şi ucidea, Vasile Buruiană acela, 

numai acela împuşca. Pe semne i-au dat un revolver şi un cal şi unde auzea că au venit iaca 

nişte evrei, el se ducea înainte şi îi ucidea. Unde se întâmpla, aşa ceva era, nu era, îi omora şi 

apoi da comandă la nişte oameni: „vă duceţi şi îi luaţi şi îngropaţi-i”. Le plăteau la oamenii 

aceia sau ce făceau, nu ştiu, dar mai mult că le plăteau. 

Q: Asta mata aşa crezi că le plăteau   ? 

A: Da, da, da, degeaba nu umbla nimeni. Ei, şi bagajul acesta care îl aveau ei, mobilă, ceva, 

tot le luau oamenii aceia care-i împuşcau, aceia luau. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar iată aţi spus că locuiau evrei în centru, dar cam câte familii, nu ţineţi 

minte, de evrei erau în sat   ? 

A: Iaca nu, de familii nu, erau multişoare. Erau undeva la vreo 30 de familii, erau. 

Q: La vreo 30 de familii   ? 
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A: Da, da. 

Q: Dar nu ştiţi mai mulţi dintre dânşii au reuşit să fugă cu sovieticii sau mai mulţi au rămas 

aici   ? 

A: Nu, au fugit, vreo jumătate au fugit. 

Q: Vreo jumătate au fugit, da   ? 

A: Da, o jumătate au fugit, dar o jumătate îţi spun că s-au dus până la Nistru şi aici ucideau 

avioanele şi bombardau pe râu şi s-au refugiat înapoi, s-au retras iar încoace, au gândit că 

poate nu a mai fi nebunii aceia. Dar nebunii de tot felul. 

Q: Şi pe urmă ne-aţi spus că eraţi copil şi că eraţi pe deal şi aţi auzit că pe evrei îi strâng. 

A: Da, da, da, asta. 

Q: Mata ai văzut cum îi strângeau sau doar ai auzit   ? 

A: Nu, i-au strâns din sat, da. 

Q: Dar ai văzut când îi strângea   ? 

A: Dar noi am auzit şi ne-am dus acolo la, unde i-au grămădit în beciul acela, că este beci şi 

acum. 

Q: Dar ce fel de beci, unde e el   ? 

A: Apoi beciul e acolo, se vede, şed maşinile lângă el, beciul se vede din drum. 

Q: Dar ce a fost acolo înainte, a cui era beciul   ? 

A: E, a fost un jidan, un evreu bogat şi acela a făcut beciul, acolo ce era, dar acum a stricat 

tot, că era încă şi o casă, unde o turtină mare, aici în drum pe unde te duci şi apoi de copac. 

Apoi acolo e a unuia dintre ei. Erau bogaţi, aveau de asta, magazine mari, şi exportau de prin 

România, de prin Franţa, aduceau aici, ceea ce ai fi vrut, şi pe zacazuri, fără zacazuri. 

Acoperământuri de case aduceau de prin România, de prin Italia, de prin, erau, nu era, sărăcie, 

cu toate că erau păduri, dar nu dădea voie să taie, nu era pilarăme din astea, era prost. 

Q: Deci şi pe dânşii i-au strâns în casa, în beciul care a fost cândva a lui evreul acesta… 

A: Da, a lui, da. 

Q: Vă aduceţi aminte cum era numele lui de familie sau numele, pe evreul acesta cum îl 

chema   ? 

A: Îi zicea, jidanul acesta era Călman. 

Q: Cum   ? 

A: Călman. 

Q: Călman   ? 

A: Călman, era bogat tare. Mai era unul Zelţer. 

Q: Zelţer   ? 
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A: Da, tot un bogat. Unul Strulea, acela avea şi maşini, transport. Erau dintre ei bogaţi, dar 

erau care se ocupau tot aşa cu vânzarea, mai puţin, dar negustoreau, ei altceva nu aveau. El 

duminica era bazar, se ducea la Călăraşi, vindea producte, ca cum şi acum se duc oamenii.  

Şi deci mata când ai venit aici lângă beciul acesta a lui Călman, ce ai văzut   ? 

A: Dar acolo ce, nu am văzut nimic, numai ne-a alungat, a zis: „voi nu aveţi ce căuta aici, că 

aici noi răspundem de ce e aici”. 

Q: Dar cine v-a alungat   ? 

A: Erau nişte străjeri. 

Q: Străjeri   ? 

A: Da. 

Q: Dar ce fel de străjeri   ? 

A: Ştii ca cum e miliţia, gardişti de ăştia, dar străjeri, gardişti se numeau. 

Q: Dar erau soldaţi sau erau din sat   ? 

A: Erau din sat. 

Q: Erau din sat, populaţie civilă   ? 

A: Ce   ? 

Q: De ăştia civili   ? 

A: Civili erau, da, numai erau înarmaţi şi cu revolvere. 

Q: Erau înarmaţi   ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde aveau arme   ? 

A: De unde   ? Le-a dat armata, ce, nu aveau de unde   ? 

Q: Care armată le-a dat   ? 

A: Română. Că ei le-au şi dat comanda asta. Fiindcă armata nu se reţinea să facă aşa ceva, 

nu, ei au dat pricaz şi s-au dus înainte la Nistru. 

Q: Dar vă amintiţi, aţi cunoscut pe cineva dintre ăştia din civili care erau acolo şi păzeau   ? 

A: Normal, că îi cunoşteam noi, întrebam de acum de fraţii cei mai mari, cine-i acesta, ne era 

interesant. 

Q: Şi ce v-au spus   ? 

A: Unul era Serghi Barbă, unul Leon Onil a mai fost, şi au fugit, au umblat fugari că îi 

căutau să-i aresteze şi au umblat cât au umblat, dar tot la noi… 

Q: Doar ăştia doi sau erau mai mulţi   ? 

A: Ce   ? 

Q: Numai ăştia doi sau erau mai mulţi   ? 
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A: Ei erau mai mulţi, dar numai ăştia doi păzeau acolo. 

Q: Ăştia doi păzeau beciul, da   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Dar în beci cine erau   ? 

A: D’apoi în beci şedeau evreii ăştia care erau din sat. 

Q: Dar mata de unde ştiai că stăteau evreii taman în beci, de unde ştiai despre asta   ? 

A: Dar cum   ? Nu se auzeau   ? Dacă ei se auzeau, cereau apă, să bea apă măcar.  

Q: Dar mata ai putut să-i vezi sau numai i-ai auzit   ? 

A: Eu nu i-am putut să-i văd, că nu da voie. 

Q: Dar era vreo posibilitate ca să-i vezi pe dânşii, era ceva vreo ferestruică   ? 

A: Nu, e spat acolo tot, e spat, nici fereastră, nimic. Cuşeter la beci nu-s, dar evreul acela avea 

tot făcut cu corlate de fier, să nu se bage nimeni nicăieri, nu era chip de vârât. 

Q: Dar mata ştii câţi oameni erau acolo în beci   ? 

A: Nu pot să spun câţi oameni, dar erau multişori.  

Q: De unde ştii că erau multişori   ? 

A: Aici în sat erau care, de acum pe urmă, ştiam, îmi spunea de acum tata: „ia uite câţi au 

fost, iaca acela, acela”. Au ucis, că erau şi cu copii cu tot care, şi au ucis şi copii, să nu mai 

dea Dumnezeu. 

Q: Acolo mata ai spus că au stat o săptămână, aşa ne-ai spus înainte. 

A: Da, da, da, aici au stat. 

Q: Dar i-au hrănit, le-au dat apă ceva   ? 

A: E le-au dat… să mănânce ăştia în ziua de Paşti cum le-au dat. nu le-a dat nimic, i-a chinuit 

aici până ce mai bine le-a luat sufletele şi tot s-a mântuit. 

Q: Mata spuneai data trecută că mai era cineva din sat, Moşiac Munteanu. 

A: Apoi şi acela era tot acolo unde îi păzeau. 

Q: El tot păzea   ? 

A: Da, da.  

Q: Şi ce spunea acela, cum se purta cu evreii   ? 

A: Acela tot fugărea tot de pe acolo să nu fie nimeni şi a zis că: „ce, voi ce căutaţi pe aici   ?”. 

Da noi încă căutam, erau ţigări prin, se găseau prin casele acelea pe la dânşii, fel de fel.  

Q: Dar mata spuneai că, data trecută, că Munteanu zicea că să le dea gaz în loc de apă. 

A: Da, da, da. Aşa. 

Q: Aşa spunea   ? 

A: Da. Aşa spunea. „Ce apă   ? Daţi-le gaze, să duhnească mai repede.” 
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Q: D’apoi cine să le dea gaz   ? 

A: El. Cine   ? 

Q: El să le dea gaz   ? 

A: Da, cică: „daţi-mi voie mie, că să le dau gaz să bea în loc de apă”.  

Q: Mata ai fost o singură dată la beciul acesta sau ai fost de mai multe ori   ? 

A: O dată m-am dus şi apoi ne-au spus nu aveţi ce căuta pe aici. 

Q: Şi asta când s-a întâmplat, îţi aminteşti când era asta   ? 

A: Apoi când   ? Anul [19]41 când s-a retras frontul pe aici, românii veneau din urmă cu 

nemţii, fugăreau pe ăştia, pe ruşi. 

Q: Chiar atunci   ? 

A: Atunci, da, atunci s-au apucat de dânşii. 

Q: Îţi aminteşti dacă era vară sau iarnă sau ce   ? 

A: Apoi vară, nu iarnă, ce, erau cald, apoi era 22 iunie, este şi cântarea 22 iunie s-a început 

războiul în lume. După aceea. 

Q: Şi mata ne-ai spus că mata singur, personal, ai văzut cum îi omorau. Povesteşte-ne, te rog, 

despre asta. 

A: Noi aici când îi duceau la tranşee, apoi noi ne-am dus să vedem chiar ce, şi aşa au şi făcut 

ei, i-au dus .… 

Q: Dar unde era tranşeul acesta   ? 

A: Tranşeul acela era acolo la câmp, unde vine şoseaua de la Orhei, apoi de la deal de 

şoseaua aceea, sus pe dâmbul acesta. 

Q: Deci în afara satului   ? 

A: În afara satului, cum. Îţi spun că acolo erau făcute nişte trasee adânci şi au găsit locul unde 

să-i astupe. 

Q: Tranşeele le-au făcut pentru război, pentru activităţile militare   ? 

A: Tranşeele le-au făcut în timpul războiului, dar cum, erau făcute de trupele române, le 

făcuse, ca să nu poată să treacă tancurile să se vâre încoace. 

Q: Şi mata ai văzut cum îi duceau pe .…   ? 

A: Da, da, ăştia, noi de acum erau la mal, dar am văzut îi mânau din urmă ca pe oi. Ei 

mergeau înainte, aceia din urmă. 

Q: Cine ei mergeau înainte   ? 

A: Evreii ăştia, i-au pus câte doi, trei în coloană, în rând. 

Q: Şi cam câţi erau în coloana aceea   ? 

A: D’apoi cine   ? Nu am numărat câţi. 
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Q: Dar erau mai puţini de 10 sau mai mulţi de 10, cum crezi mata   ? 

A: Cum   ? 

Q: Spre exemplu, erau mai puţini de 10 la număr, sau 20, sau 100 sau 200   ? 

A: Da, aşa în jur de vreo 8, 8, 9, pe aici erau. 

Q: Vreo 8, 9, da   ? 

A: Da. Nu duceau pe mulţi. 

Q: Vreo 8, 9 erau în coloană. Dar mata cum de s-a întâmplat că erai acolo lângă tranşeele 

acelea   ? 

A: Dar noi spun, că noi umblam, dacă umblam cu vitele pe câmpul acela, că acela era, 

păşteam vitele. 

Q: Erai cu vitele pe şes   ? 

A: Da, le-am lepădat şi: „haidem, băi, să vedem, chiar o să-i ucidă   ?”. 

Q: Şi aţi văzut dintâi, prima ce aţi văzut, asta cum îi duceau pe dânşii   ? 

A: Da. Da, da.  

Q: Şi, deci, erau vreo 8, 9. Dar erau numai bărbaţi sau erau femei   ? 

A: Ei tot, femei, bărbaţi, tot au luat. 

Q: Şi erau şi copii acolo   ? 

A: Copii nu erau aşa de ăştia mici, de acum erau mărişori, mari, o fată învăţa cu mine într-o 

clasă, a învăţat, Fira era, o chema, învăţa tare bine. 

Q: Cum, Fira   ? 

A: Fira, da, era evreică. Tatăl ei tot a fugit nu ştiu cum, şi a rămas cu mama ei. Şi gata au 

mântuit-o. 

Q: Deci, eu vreau să înţeleg, pe fata asta mata ai văzut-o acolo în coloană   ? 

A: Da, da, acolo în coloană a fost, a fost. 

Q: Şi era şi mama ei acolo   ? 

A: Şi mama ei. 

Q: Ai mai cunoscut e cineva dintre dânşii   ? 

A: Mai erau Herşcu Poper era unul. 

Q: Herşcu Poper   ? 

A: Da, tot bogat, ei erau bătrâni tare, şi baba, şi el, au rămas, nu au mai dovedit să fugă. 

Q: Mai ţineţi minte şi încă pe cineva de acolo   ? 

A: Familia lor, nu, le-am mai uitat, că erau mai mulţi din ăştia mai săraci care nu, îţi spun că 

nu au avut cu ce se refugia, că ei se refugiau cu căruţele, pe atunci nu erau maşini, cu căruţele, 
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ba că nu au găsit căruţe, ba că ce, şi au rămas. Dar care, acum unul acela care a umblat fugar 

toată vara prin pădure, Haim, a venit, tocmai toamna a venit în sat.  

Q: Vreau să ne povestiţi .… o să-mi povesteşti şi despre Haim, dar acum vreau să-mi 

povestiţi despre cum a avut loc împuşcarea. În primul rând, ne-aţi spus că iată ei erau o 

coloană de 8, 9 evrei. Dar cine îi ducea pe dânşii   ? 

A: Ăştia, jandarmii ăştia, cum se cheamă, gardişti, gardişti. 

Q: Din Bravicea   ? 

A: Da, erau de pe loc de aici din sat. 

Q: Dar câţi erau ei la număr   ? 

A: Ce, gardişti   ? 

Q: Da. 

A: Vreo 4. 

Q: Vreo 4 erau   ? 

A: Da.  

Q: Vă amintiţi cine   ? 

A: Sârghi Barbă acela, unul Leon Onilă, păi şi mai erau, de acum tot era Vasile Buruiană 

acesta care-i ucidea, era iaca încă unul, că am uitat. Din Munteanu familia şi acela era. 

Q: Munteanu, Moşiac Munteanu despre care ne-aţi spus, acesta   ? 

A: Nu ştiu dacă nu un fecior de-a lui, Iacob Munteanu acela, îmi pare că. Colea Baciu acolo 

era. 

Q: Deci înseamnă că ei erau mai mulţi, erau vreo 6 sau câţi erau pe acolo   ? 

A: Ei aveau nu ştiu ce ciudă, ori le făcuse rău, le făcuse vreun rău ceva de aveau închipuiri. 

Q: Şi ăştia toţi erau acolo înarmaţi   ? 

A: Da, toţi aveau arme, care arme, care revolver avea. 

Q: Dar erau cu dânşii şi soldaţi români sau numai ei erau   ? 

A: Nu, că soldaţii rămăsese, pe urmă s-au pus de acum, postul de jandarmi au adus după ce… 

Q: Soldaţii rămăsese unde   ? 

A: Soldaţii nu, nu erau. 

Q: Nu erau soldaţi   ? 

A: Nu, soldaţi nu.  

Q: Deci ei erau singuri   ? 

A: Da, da, ei. 

Q: Dar evreii aveau ceva cu dânşii, ceva în mâini, lucruri sau obiecte, duceau ceva   ? 
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A: Nu aveau nimic, ce, le-au luat toate, şi de prin case le-au cărăbănit tot ce au avut ei, munca 

lor, tot ei le-au luat. 

Q: Cine tot ei   ? 

A: Hoţii ăştia care i-au ucis, ăştia le-au luat. 

Q: Şi când îi duceau pe drum cineva din evreii ăştia au încercat să vorbească cu mata, că dacă 

te cunoşteau   ? 

A: Nu, cu femeile au vrut să grăiască alte femei sau cu un bărbat şi nu lăsa, nu da voie să 

grăieşti cu dânşii, cu evreii. 

Q: Şi nu v-au lăsat   ? 

A: Nu. 

Q: Dar cât de aproape erai mata de coloana aceea   ? 

A: Dar unde   ? Eu eram la vreo 20 de metri în urma lor. 

Q: La vreo 20 de metri în urma lor. Şi până unde ai mers după coloană   ? 

A: Da unde   ? Până acolo la loc, la cârnicea asta. 

Q: La cârnicea asta mata ai în vedere unde i-au împuşcat   ? 

A: Da.  

Q: Şi ce s-a întâmplat când au ajuns acolo la tranşee   ? 

A: Ei ce   ? Acolo i-au vârât în tranşee şi i-au pus cu faţa în jos şi mergeai şi îi da în cap, îi 

pălea şi gata.  

Q: Pe toţi i-au vârât în tranşee odată sau pe rând   ? 

A: Odată, i-au vârât acolo şi i-au pus jos în rând, el numai mergea cu revolverele acelea, îi da 

în cap şi gata, nu aveai ce, nu mai mişca nimic. 

Q: I-au pus să se dezbrace sau îmbrăcaţi i-au vârât în groapă   ? 

A: Îmbrăcaţi. 

Q: Îmbrăcaţi i-au vârât în groapă   ? 

A: Da. Dacă aveau haine mai bune i-au pus să le lepede că să fie haine mai rele, mai proaste. 

Şi cu acelea, care cu bun, care cum era, aşa s-a… 

Q: Şi au împuşcat toţi ăştia gardiştii sau numai o parte dintre ei   ? 

A: Buruiană acela, Vasile acela, el mai tare era. 

Q: El mai tare sau   ? 

A: Da, el ucidea mai. 

Q: Dar şi alţii tot sau nu   ? 

A: Aceilalţi se uitau, nu se scoală vreunul să se ia după dânşii. 

Q: Aceilalţi verificau dacă-s morţi   ? 
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A: Da.  

Q: Şi acesta i-a împuşcat pe toţi, Vasile Buruiană i-a împuşcat pe toţi   ? 

A: Da, nebunul acesta, Doamne, apoi nu ştiu inima de om ori de animal. 

Q: În timpul cât el împuşcat şi iată cât avea loc toată asta, mata cât de departe erai de locul de 

execuţie   ? 

A: Când îi împuşca pe dânşii   ? 

Q: Da. 

A: Păi noi eram undeva la vreo 50 de metri, nu eram mai departe. 

Q: La vreo 50 de metri   ? 

A: Da.  

Q: Ce sunete se auzeau atunci, iaca, când îi împuşcau pe dânşii   ? 

A: Cine să spună   ? 

Q: Ce sunete auzeai   ? 

A: Din evrei   ? 

Q: Da. Din tot ce se auzea. 

A: Nu, nimic, nu spunea nimeni nimic. 

Q: Nu se auzeau voci deloc   ? 

A: Nu, nu, gata. 

Q: Împuşcăturile le-ai auzit   ? 

A: D’apoi cum să nu le auzi dacă acolo aproape noi eram. 

Q: Dar auzeai ceva din ceea ce vorbeau gardiştii ăştia care îi numeşti mata   ? 

A: Evreii aceia se oftau, ce moare omul chiar într-o secundă… nu a murit, tot răcneau acolo, 

gemeau, era, era mare jale când vezi aşa ceva. 

Q: După ce i-au împuşcat i-au acoperit cu pământ sau i-au lăsat descoperiţi   ? 

A: I-au acoperit, d’apoi cum   ? 

Q: I-au acoperit   ? 

A: I-au acoperit, da, aveau hârleţe, tot, şi i-au îngropat. 

Q: Tot ăştia care i-au împuşcat   ? 

A: Da, ei. 

Q: Mata spuneai că era şi un copil mic acolo, de vreun an de zile. 

A: A unei, da, a unei femei din partea asta, a trăit aproape de noi, ea venea şi noi. Şi mama ei 

a ucis-o şi pe tatăl ei şi pe dânsa cu copilul, copilul acela era de vreun an jumătate. 

Q: Şi pe copilul acela tot l-a băgat în tranşeul acela   ? 
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A: D’apoi cum, lângă mă-sa acolo l-au ucis. Erau, vă spun, că Doamne, aveau ei numai inimă 

de câini. 

Q: Dar vă aduceţi aminte numele la femeia aceea cu copilul mic   ? 

A: Cine, femeia aceea   ? 

Q: Da. 

A: Ei, numele era Iza. 

Q: Iza   ? 

A: Iza. Dar după familie, iaca nu ştiu cum. 

Q: Şi ei trăiau în apropiere   ? 

A: Asta ia, în colţul acesta, de la mine aici 50 de metri, în colţ taman, este stâlpul, aici trăiau 

în casa aceea. 

Q: Dar când îi băgau pe dânşii în groapă nimeni nu încerca să fugă sau încerca să   ? 

A: Ei vorbă…unde să mai fugă   ? 

Q: Nu opunea rezistenţă nimeni   ? 

A: Nu, nu, nu. Nu putea să fugă nimeni, că ei erau înarmaţi şi te ucideau din urmă, te 

împuşcau. 

Q: Dar ce au făcut pe urmă cu hainele, aţi spus că hainele mai bune îi puneau să le dezbrace, 

ce au făcut cu dânsele   ? 

A: Le luau cu dânşii, şi ce au făcut   ? Le-au purtat, femeile lor sau asta, copiii, ce au avut, 

Doamne fereşte să mai iei hainele acelea ale lor .… 

Q: Mata ai văzut pe urmă lume din sat purtând haine de-ale evreilor   ? 

A: D’apoi nu numai că le-au purtat, ăştia care i-au ucis, ei le-au purtat, încă le-au dat şi la 

alţii.  

Q: Se întâmplau cazuri când puteai să cunoşti că iaca hainele au fost ale lui acela sau acela   ? 

A: Păi se cunoşteau hainele, aveau costume bune, materiale bune, de mii de lei, mii de lei era 

un costum bun. Apoi lua de la 400-500 de lei la 1.000 de lei, erau haine bune.  

Q: Dar cineva din evreii din sat nu a reuşit să scape, să se ascundă   ? 

A: Nu. Unde să te ascunzi dacă .… nu aveai unde, acela cu căruţa lui, săracul, a şezut prin 

pădure ascuns, dar dacă vine iarna trebuie să tragi .… 

Q: Cine e acela cu căruţa lui   ? 

A: Acela tot un evreu de pe malul râpei, când treceţi încolo apoi e gardul cel nou, este un gard 

nou pe malul râpei, apoi acolo trăia el, evreul acela. El era cuzneţ, făcea şurubene, potcovea 

boi, cai. 

Q: Asta este despre cine aţi început să ne povestiţi   ? 
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A: Haim acela era meşter tare bun. 

Q: Şi ce s-a întâmplat cu Haim   ? 

A: L-au ucis şi pe dânsul. Pe băiat şi femeie erau, şi avea căruţa cu cai, doi cai, a şezut toată 

vara prin pădurile astea mari aici. 

Q: S-a ascuns în pădure   ? 

A: A şezut prin pădure, da, poate îi mai aducea cineva de mâncare acolo, dar a şezut în pădure 

fugar şi când de acum toamna a venit, venea la sat, şi nebunul acela, cine i-a mai spus: „iaca 

vine Haim”. 

Q: Care nebuni   ? 

A: Nişte oameni, că cuminţi nu au mai fost, că la acela nu era de spus nici cum familia te 

cheamă, dar i-a spus cineva. Noi când am ajuns aici în dealul ăsta mare, la pădurea asta cu 

salcâmi care se vede, noi ne-am întâlnit cu dânsul. 

Q: Cu cine   ? 

A: Cu Vasile Buruiană acela cu calul acela. 

Q: Aşa. Mata te-ai întâlnit cu Vasile Buruiană   ? 

A: Da, da, noi ne-am întâlnit cu dânsul, dar mai mulţi, că veneam de acum acasă, că era seara, 

la apusul soarelui era. Şi am auzit din urma noastră că se auzeau focuri, a tras. 

Q: Deci mata te coborai dinspre pădure în sat şi el se ridica în deal   ? 

A: Da, da. Noi ne coboram de acum în sat, intram.  

Q: Şi aţi auzit focuri   ? 

A: Da. 

Q: Dar multe focuri de armă aţi auzit sau câte   ? 

A: La fiecare am mers şi .… că era pe malul râpei, că au chicat drept în râpă. Aşa că nici nu i-

a astupat, când ne-am dus noi de dimineaţă, de acum erau câinii acolo la oamenii aceia. 

Q: Deci mata dimineaţă te-ai dus   ? 

A: Noi ne duceam cu vitele la păscut, cu vitele. 

Q: Şi aţi văzut familia lui Haim erau morţi   ? 

A: Erau morţi acolo, şedeau dezbrăcaţi, erau numai în izmene şi în cămeşe şi deasupra erau 

nimic, goi. 

Q: Dezbrăcaţi   ? 

A: Dezbrăcaţi.  

Q: Şi erau toţi acolo, toţi membrii familie sau numai Haim   ? 

A: Da, da, da, păi toţi trei, dacă ei erau cu căruţa .… Şi căruţa cu cai a luat-o ei şi s-au folosit 

de dânsa.  
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Q: Căruţa nu era acolo   ? 

A: Nu, unde să fie acolo, dacă ei au luat-o, atunci au luat-o acasă cu ei. 

Q: Dar pe urmă mata ai văzut căruţa prin sat   ? 

A: Nu, ea să fi fost în sat, dar eu ce, am fost interesat cui i-a dat el căruţa   ? Ei la neamul lor, 

la alţii nu a dat-o. 

Q: Dar de unde erau câini acolo pe deal ca să-i mănânce pe dânşii   ? 

A: De unde   ? D’apoi din sat, ăştia miros şi s-au suit acolo la, i-au astupat aşa de mântuială, 

dar râmele sapă şi te scoate şi mai de la 1 metru sub pământ. 

Q: Şi pe urmă aşa şi au rămas corpurile lor acolo   ? 

A: Dar cum, dar cum, cine avea, i-au îngropat oamenii din nou mai adânc, cu nişte hârleţe 

acolo, acolo au rămas. 

Q: Dar vă aduceţi aminte ce lună era sau ce perioadă era   ? Mata ai spus că înspre toamnă, 

dar ţii minte ce lună era   ? 

A: Luna lui septembrie aşa, septembrie, da, era păpuşoiul copt. 

Q: După asta au mai fost alte cazuri de omor în sat   ? 

A: Nu, atât, a fost nu ştiu pe unde, dar .… 

Q: Au mai rămas evrei în viaţă   ? 

A: La noi nu a rămas nimeni. 

Q: S-au întors după război cineva   ? 

A: Ei, după război, acum prin [19]45, au început să vină încoace dintre ei, din neamurile lor 

să vadă ce şi cum, dar aşa, nu, cu trai, nu. 

Q: Dar ne-aţi spus că pe urmă au dezgropat oasele. 

A: Aici la mormântul acesta la cârnicea, numai au dezgropat, dar restul ce-a mai fost .… 

Q: La tranşee. Dar cine le-a dezgropat   ? 

A: Tot nişte evrei şi de acum era colhoz, începea colhoz, a se da în colhoz acum, şi era făcut 

semn acolo unde se găsesc ei. I-au dezgropat şi i-au luat. 

Q: Dar ştiţi unde le-au înmormântat în altă parte   ? 

A: Nu, aici le-au dus, undeva, că le-au dus la Chişinău, că le-au dus la Călăraşi la un cimitir 

mai mare acolo…aici, nici nu se îngropau aici.     

Q: Şi ce s-a întâmplat pe urmă cu toate casele, cu toată, ştiu, averea care a rămas de la evreii 

ăştia care au fost omorâţi, evacuaţi   ? 

A: Le-au dat la calicii ăştia, erau care nu aveau case sau casa rea şi îl ploua, le-au dat la ăştia 

în arendă acolo primăria, să şadă acolo şi aşa au şi rămas până când s-au stricat casele acelea 
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toate. Că au fost acoperite cu şindrilă numai, da, toate cu şindrilă erau, şi au putrezit, nimic nu 

a mai rămas. 

Q: Dar cu toată averea care era prin casă   ? 

A: Au furat-o, care cum s-a îndreptat a luat-o, aveau şi materie unii, au luat tot de prin case. 

Q: Dar cine a furat-o   ? 

A: Cine   ? Ăştialalţi oameni din sat de aici, cine .… 

Q: Oamenii din sat   ? 

A: Da. Ce nu au avut ei   ? Aveau şi produse, ţigări, fel de fel, bomboane, producte de 

mâncare şi tot, tot, tot le-au luat. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar înainte de război cum se împăcau evreii cu sătenii   ? 

A: Se împăcau bine, se ajutau, iaca, de pildă, unul dacă era mai sărac, nu avea parale, nu îi 

ajungeau banii, apoi se ducea la un evreu de acesta, că el făcea zagatovcă de mere, de perje, 

perjele le culegeau şi le uscau, aveau colojniţă mare de vreo 50 de metri lungime, cu nişte 

aparate şi uscau acolo zi şi noapte, într-una. Nucile, nucăraie era, un copac, închipuie-te un 

copac atât de mare că da 2 tone de nuci şi când îl apucai, nu îl puteai cuprinde, nişte crăci, trei 

oameni, şase oameni într-o zi băteau nucul acela şi abia îl mântuiau de bătut. Dar acum nucile, 

acum nu e, de când au venit chimicatele astea pe la noi, nu e nici, dintr-un nuc aşa mare 2 

ciuhali abia de sunt .… 

Q: Şi ce aveţi în vedere că se ajutau   ? 

A: Dar ei se ajutau, da, te duceai la dânsul, Moşcu, dar acesta era Moşcu sub dealul acesta 

aici, Melegher, un jidan, apoi acesta avea mare zagatovcă, el avea nişte clienţi veneau de pe la 

America aici, cu vapoarele veneau şi luau la Constanţa. Ei cărau producţia asta şi o dau la 

americani încolo. Aici nu avea ce face cu atâta producţie, dar ei o mânau încolo. Şi da bani, 

iaca el nu se temea, el: „câţi bani îţi dau   ?”, „îmi trebuie 2.000 de lei”, „na-ţi 2.000”, dar 

când o să fie perjele, venea jidanul şi mergea pe deal acolo la livadă unde are omul copacii, 

vedea perjele că-s multe, iaca, mere multe, bune, se împăcau, „banii, dacă nu ai să-mi întorci 

banii, am să-ţi iau producte”. Dar ce, omul când s-au copt productele s-a dus la evrei şi îi 

spune: „hai, să culegem mâine, când vrei, mâine, poimâine, şi .…”. Asta nu erau ei să fie să îţi 

zică că nu îţi dau. Făină, aveau făinăraie, dar la altul poate nu îi ajungea făina: „na-ţi un sac, tu 

îmi dai înapoi când ai să ai banii”. Şi omul când avea banii se ducea şi plătea făina. Ei de 

împăcat erau buni la .… 

Q: Dar ăştia care au participat la omor, mata ai spus că poate că aveau ceva probleme sau că, 

de ce, ştii cumva care-i explicaţia, de ce ăştia care mata i-ai numit gardişti, de ce ei au omorât   

? 
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A: Gardiştii ăştia   ? 

Q: Da. 

A: Dar au murit toţi, de bine ce au făcut, au murit. 

Q: Dar pe dânşii i-au judecat pe urmă   ? 

A: Care i-au luat în timpul războiului, i-au luat la front că toţi erau buni călăi şi i-au luat la 

front, de bine ce au făcut nici înapoi nu s-au mai întors. 

Q: Dar au judecat pe cineva   ? 

A: Nu, nu au judecat pe nimeni. 

Q: Pe nimeni nu a judecat   ? 

A: Numai acesta a fugit în România, hoţul acesta de Vasile Buruiană şi a fugit în România. 

Q: Şi l-au găsit pe urmă   ? 

A: L-au găsit, dar ce o fi făcut acolo nu ne-am mai interesat noi, l-au ucis şi pe dânsul sau l-au 

pus vreo 25 de ani să nu mai, să nu se mai întoarcă înapoi. 

Q: Dar mata nu ştii dacă vreunul dintre ei erau cumva cuzişti   ? 

A: Cum, ce   ? 

Q: Erau cuzişti, erau în partidul cuzist cineva dintre ei   ? 

A: Da, da. (se opreşte) 

Q: Mai am câteva întrebări care aş vrea să vă întreb: vă întrebam mai înainte dacă ştiţi dacă 

cumva iată cineva dintre gardiştii ăştia au fost membri ai partidului cuzist înainte de război   ? 

A: Nu. Nu. Poate părinţii lor să fi fost, dar eu nu am auzit. 

Q: Spuneţi, vă rog .… 

A: Parcă Baciul acela era cuzist, Colea Baciu. 

Q: Colea Baciu   ? 

A: Baciul acela era cuzist, da. Dar ceilalţi, Buruiană acesta nu era cuzist, ăştia iaca nu ştiu, nu 

erau.  

Q: Vreau să vă întreb, de câte ori mata ai văzut acolo execuţie lângă groapă, odată sau de mai 

multe ori   ? 

A: Odată. 

Q: O singură dată   ? 

A: Da. 

Q: Mata ne spuneai înainte că ei aduceau în grupe câte 3, 4 oameni, ce ai avut în vedere când 

ne-ai spus că aduceau câte 3, 4 oameni   ? 

A: Până acolo aduceau aşa câte 3, 4 în rând erau, dar erau mai mulţi. Odată din beciul acesta 

îi luau mai mulţi şi îi duceau acolo.  
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Q: Mata ai văzut cum îi scoteau din beci de mai multe ori sau cum   ? 

A: Nu ştiu cum îi scoteau, că eu dacă eram pe deal, îi scoteau, cum să îi scoată .… ca pe 

oameni, ca pe vite i-au scos şi i-au pus în rând, în stroi şi i-au adus acolo la tranşeul acela. 

Q: Eu vreau să înţeleg ce ai în vedere: deci o singură dată ai văzut   ? 

A: Da. Mai mult nu m-am dus, la ce să mă duc, dacă am văzut atunci, gata. 

Q: Şi nu ştii dacă o singură dată au fost împuşcaţi evreii sau au fost de mai multe ori 

împuşcaţi   ? 

A: Nu mai, de vreo 2, 3 ori i-au dus.  

Q: De vreo 2, 3 ori i-au dus   ? 

A: Da, da. 

Q: Dar de unde ştii despre celelalte cazuri   ? 

A: Păi ce, celelalte cred că şi ca acesta de întâi au fost. 

Q: Dar cum ai aflat că au fost şi alte cazuri când i-au dus acolo   ? 

A: D’apoi noi dacă umblam, întrebam ce şi cum, câţi oameni i-au dus, i-au dus, noi ştiam de 

acum cine îi duce, de acum ăştia 4, dar alţii nu erau, tot mai venea lume şi vedea, se uitau.  

Q: Mata spuneai că pe o parte din evrei îi dezbrăcau de haine, care aveau mai bune haine. 

A: Da, hainele bune le luau, îi lăsa în cămeşe şi-n izmene. 

Q: Dar cine îi dezbrăca   ? 

A: Ei singuri se dezbrăcau, da. 

Q: Ei singuri se dezbrăcau   ? 

A: Da. 

Q: Dar hainele cine le lua   ? 

A: Ei le luau, pe urmă le împărţeau, treaba lor ce făceau cu dânsele, dar ei se foloseau, ce, ori 

dau şi la neamuri, că cred că toate bulendrele acelea toate neamurile lor s-au umplut cu .… ce 

a fost bun au luat ei tot. 

Q: Când spuneţi ei pe cine îi aveţi în vedere   ? 

A: Ăştia, gardiştii ăştia, au luat toate bunurile acelea. Neamurile lor le-au luat. 

Q: Ăştia pe care i-aţi numit   ? 

A: Da, da. 

Q: Spuneţi, vă rog, oamenii ăştia ştiţi dacă ei au mai omorât numai la voi în sat sau au fost 

cazuri ca ei să participe şi în alte părţi   ? 

A: În altă parte, nu, în altă parte, nu, nu ştiu ce prin Călăraşi era, dar prin sate nu am auzit să 

ucidă. Au mai fost, am mai auzit dar nu am văzut .… 

Q: Ce aţi auzit   ? 
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A: Că la Frumoasa pe unul l-au ucis tot, dar nişte oameni, de acum aceia nu pot să spun, 

cică l-au ucis cu sapele. 

Q: La Frumoasa l-au ucis cu sapele   ? 

A: La Frumoasa, da. L-au ucis pe unul cu sapele, de acum de ăştia nu ştiu care de acum, dar 

ăştia sunt câini, nu oameni. 

Q: Dar pe cine l-au ucis cu sapele   ? 

A: Tot un evreu, el trăia în Frumoasa şi l-au acolo l-au mântuit. 

Q: Şi l-au ucis, cine l-a ucis pe dânsul   ? 

A: Nişte oameni de acolo din sat. 

Q: Săteni din Frumoasa   ? 

A: D’apoi cum   ? Cine putea   ? Nu ştiu familia lor, dar aşa am cunoscut, că ei cu nişte sape l-

au ucis, şi l-au îngropat. Dar eu nu am, nu pot să spun de aceea, dar de acum spuneau la alţii, 

şi apoi alţii, se duce vorba de la unul la altul, şi îmi era de minune. 

Q: Dar mata ai văzut corpurile la aceia morţi acolo în tranşeu   ? 

A: Unde   ? 

Q: Când i-au împuşcat acolo. 

A: Nu, de unde să văd, că le-au astupat acolo, le-au îngropat. 

Q: Dar când i-au împuşcat ai văzut cum ei au căzut acolo   ? 

A: Da, i-au pus acolo în baltă şi mergea la rând şi îi răsturna şi gata.  

Q: Şi ai văzut şi corpul la copil, acela mic despre care spuneai   ? 

A: Copilul acela mai bătea din mâini, se anina de mă-sa, nu, tot a tras al doilea rând şi l-au 

ucis pe copil, copilul acela nu a murit dintr-un foc. Nu ştiu cum au tras în el, dar au tras două 

focuri. 

Q: Cam cât timp a durat toată asta   ? 

A: Strânsul acesta de evrei   ? Nu a durat, a durat vreo săptămână, vreo 10 zile, până s-au 

înţeles ei cu postul de jandarmerie aceea care trecea numai şi, ei ocupau întâi punctele cele 

mai mari, Orheiul s-au dus să-l ia, în Bravicea s-au întors pe urmă. S-au aşezat aici apoi, de 

acum s-au oprit, gata, dar pe cine să opreşti, că nu era nimeni, ei erau omorâţi. 

Q: Dar au mai omorât pe urmă pe altcineva sau numai pe evrei   ? 

A: Nu, nu. 

Q: Nu au omorât pe nimeni din moldoveni, ruşi, ucraineni   ? 

A: Nu, nu, nu. 

Q: Nu ştiţi dacă cu ţiganii s-a întâmplat ceva   ? 

A: Cu ce   ? 

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



Q: Ţiganii. 

A: Ţiganii   ? Ţigani erau în sat, dar nu s-a aninat nimeni de ei. 

Q: Nu s-a întâmplat nimic   ? 

A: Nu. 

Q: Nu ştiţi dacă îi căutau pe comunişti   ? 

A: Nu. Atunci încă nu. 

Q: Dar cum se purtau autorităţile române, jandarmeria română cu ceilalţi oameni din sat   ? 

A: Ei, cum, era cam aspru, era, era. Băteau bine dacă făceai ceva, te puneau şi pe un fier 

fierbinte, înroşeau fierul acela şi îl suia pe om acolo să ardă picioarele ca să spună tot, de 

acum de nevoie spunea tot, dacă îl punea pe focul acela. Era rău, rău le mergea cu 

procuratorul acesta, nu plăteai analogurile astea, veneau şi luau tot din casă.  

Q: Dar de unde ştiţi despre asta cu fierul fierbinte, că îi puneau aşa   ? 

A: Ne spunea de acum, fraţii mei îmi spuneau ei, erau mai mari şi de acum erau flăcăi, şi se 

duceau: „uite pe acela l-a prins, a luat nişte găini nişte băietani şi au spus că nu se predau şi 

când i-au suit pe o plită, pe o plită i-au suit cu picioarele, au spus tot în două secunde”. Erau 

turbaţi tare. Noaptea de la ora 9, până la ora 9 da voie să umbli pe drum, dacă te prindeau, că 

ei umblau câte 4 jandarmi de aceia, şi pe care îl găsea pe drum îl aresta şi îl ducea la poliţie 

acolo. „ Ce umbli tu în timpul nopţii, tu umbli după furat, furi găini tu”. Îşi spun că nebuni 

tare, Doamne fereşte, chicai pe mâna lor, apoi te făcea două în bătaie. 

Q: Bine, vă mulţumim foarte mult pentru interviul dumneavoastră. 

A: De tot.   
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