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Numele și prnumele intervievatului: Simion Brega 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Pepeni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0119.01.01 

Data interviului: 17 decembrie 2008  

 

 Simion Brega, născut în anul 1930, în satul Pepeni, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. El relatează că a fost martor ocular 

la strângerea evreilor din sat şi adunarea lor, timp de mai multe zile, la primărie. Acolo au fost 

ţinuţi un timp, cum spune Simion Brega, şi apoi împuşcaţi. El povesteşte că în seara în care a 

aflat că vor fi împuşcaţi evreii, tatăl lui a luat familia şi au plecat din localitate, deoarece locuiau 

la 200 de metri de primărie şi se temeau, dar a doua zi au revenit şi a văzut evreii morţi. El 

spune că evreii au fost împuşcaţi de jandarmi români, dar cu ajutorul localnicilor, printre care: 

Ionică Odovei, Gheorghe Ţuculencu, Ion Brega, Gheorghe Ţurcanu. El mai spune că evreii 

împuşcaţi au fost îngropaţi la Buzdareşti. De asemenea, aminteşte de familia Zasleavschi care 

a supravieţuit.   

 

[01]:00:00:00 - [01]:20:57:22 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, cum vă numiţi. 

A: Brega Simion Gheroghevici. 

Q: Din ce an sunteţi născut  ?   

A: Din anul 1930. 

Q: În ce localitate v-aţi născut  ?   

A: Pepeni. 

Q: Pepeni  ?   

A: Da. 

Q: Câteva săptămâni în urmă ne-am întâlnit cu dumneavoastră şi ne-aţi povestit anumite lucruri, 

evenimente la care aţi fost ocular. Acum am venit să vă filmăm ca să vă amintiţi încă odată în 

faţa camerei de luat vederi despre ce ne-aţi relatat. 

În anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi  ?   

A: Acasă, aici în Pepeni. 
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Q: În Pepeni. Vă amintiţi cum s-a început războiul  ?   

A: Puţin îmi amintesc, doar nu mi-oi aminti chiar tot, cum. 

Q: Vă amintiţi dacă au intrat ostaşi străini în sat  ?   

A: Au fost, şi ruşi şi nemţi au fost prin Pepeni.  

Q: Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război în Pepeni locuiau evrei  ?   

A: Locuiau, ei de mult trăiau aici în Pepeni. De când eu păţan am crescut, aici în Pepeni au fost 

evrei mulţi, eu ştiu, ţin minte. 

Q: Cam cât de mulţi credeţi că erau  ?   

A: Ei, ce, nu pot să spun câţi, dar erau multişori, trăiau aici în Pepeni. 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre dânşii pe nume  ?   

A: D’apoi cum nu îmi amintesc. Pe ăştia Zasleavschi îi ştiu toţi, erau acolo de livadă unde 

trăiam eu, era Bildic, Strulea, îl ştii şi mata cred (se adresează cuiva din încăpere). Ţin minte 

dintre ei, pe toţi poate nu chiar, dar ţin minte dintre ei.  

Q: Dar cum, care erau relaţiile, cum se împăca înainte lumea  ?   

A: Foarte bine se împăcau, ne împăcam noi cu dânşii. Iaca eu ţin minte că am trăit acolo în 

mahală chiar cu tata lui Aaron Haim. Ne împăcam, ca moldovenii ne înţelegeam, trăiam în 

mahală acolo, Haim Zasleaschi, tata lui Aaron.  

Q: Ce s-a întâmplat cu evreii când s-a început războiul  ?   

A: Asta s-a întâmplat: i-au grămădit, i-au strâns. 

Q: Cine i-a grămădit  ?   

A: Jandarmii, postul. 

Q: Aţi văzut cum i-au grămădit  ?   

A: Eu vedeam, că mergeau, îi duceau la primărie sus. Dacă eu am trăit acolo în centru…şi 

vedeam cum mergeau. 

Q: Puteţi să ne povestiţi detalii, mai amănunţit cum. Pe cine aţi văzut, iată, cum îi duceau la 

primărie  ?   

A: Cum pot să spun eu să ţin minte toţi  ?   Îţi spun că am văzut. Iaca acolo îţi spun, Bindic era 

de la vale de noi acolo unde trăiam, în centru unde am trăit. 

Q: Şi l-aţi văzut  ?   

A: Am văzut cum mergeau acolo la deal, la primărie sus. Şi mai erau, dar nu pot să ţin eu minte 

toţi chiar. 

Q: Îi duceau  pe câte un om, câte un evreu  ?   

A: Şi câte doi mergeau, aşa încetişor cum mergeau ei şi mergeau sus la primărie. 

Q: Îi duceau sub pază sau nu  ?   

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



A: Dar eu şi pază să văd aşa… mergeau, aşa ia, mergeau, dar poate şi pază era, dar ce. Era şi 

jandarmi, ştiu că aici la post erau, doi jandarmi erau şi şeful de post. 

Q: Evreii care se duceau spre primărie aveau ceva lucruri cu dânşii în mână  ?   

A: Dar ce lucruri  ?   Iaca mergeau slobod aşa, nu aveau nimic. 

Q: În sensul că, aveţi în vedere cu mâinile goale, fără nimic  ?   

A: Ce să aibă, sumci, să ducă ceva  ?   Nu avea nimic. 

Q: Cam cât timp aţi văzut că iată îi strângeau aşa sau că ei mergeau la primărie  ?   

A: Cât timp  ?   Poate şi azi au mers, poate şi a doua zi şi au mai mers, într-o zi nu au mai mers 

ei. 

Q: Deci câteva zile  ?   

A: Câteva zile, că i-au strâns pe toţi, mergeau. 

Q: Şi aţi văzut în fiecare zi cum ei mergeau aşa spre primărie  ?   

A: Eu eram acolo, vă spun că am trăit în centru acolo şi vedeam, tot vedeam cum îi duceau în 

sus la primărie. 

Q: Duceau şi pe copii sau numai pe maturi  ?   

A: Şi copii poate erau, dar eu maturi de acum ştiu, care erau. 

Q: Dar copii nu aţi văzut  ?   

A: Şi copii poate erau aşa. 

Q: Pe urmă la primărie s-a întâmplat…aţi fost vreodată la primărie acolo unde era clădirea  ?   

A: D’apoi cum nu am fost  ?   Umblam pe drum, dacă eram păţan, eram băitănaş. Şi eram pe 

centru, veneam, mergeam, eram ca copiii. 

Q: Şi ce aţi văzut la primărie  ?   

A: Ce am văzut, se vedea acolo, era închişi într-o clădire şi ce să văd  ?   

Q: I-au închis şi îi păzea cineva  ?   

A: D’apoi cum nu îi păzea  ?   

Q: Cine îi păzea  ?   

A: Jandarmii îi păzea, poate şi alţii pusese, acolo nu am fost şi am controlat, dar jandarmii ştiu, 

cu doi jandarmi şi şeful de post.  

Q: Cât de aproape v-aţi apropiat de primărie  ?   

A: Ei, vreo 50 de metri, 100 de metri dacă era, 50 de metri, dacă drumul aici şi clădirea aşa era, 

nu departe de la deal, unde a fost acolo, poşta era .… 

Q: Cam câte zile, câte ore, cât timp i-au ţinut acolo la primărie  ?   

A: Ei, eu nu ţin minte cât, tot i-au ţinut, nu i-au ţinut o zi, tot mai multe zile i-au ţinut. 

Q: Ştiţi cumva dacă i-au hrănit acolo  ?   
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A: Nu ştiu de asta. Nu ştiu că i-au hrănit, că, nu pot să ştiu. 

Q: Dar când v-aţi apropiat de primărie se auzea careva sunete dinăuntru  ?   

A: Ei, ce să, atunci nu se auzea nimic sunete, şedeau închişi… 

Q: Voci, glasuri se auzeau  ?   

A: Poate grăiau, se auzeau huind, dar eu ştiu ce grăiau ei acolo înăuntru. Ce, nu m-am apropiat 

acolo, că nu aveam voie, ce să caut eu acolo  ?   

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toate lucrurile şi cu gospodăria evreilor care au fost închişi, iată, la 

primărie  ?   

A: Au rămas, case au rămas, ce aveau să facă cu dânsele .…a rămas închise şi .… 

Q: Şi cu lucrurile ce s-a întâmplat din case  ?   

A: Nu ştiu de asta ce s-a întâmplat. Unul cu drept noi, unde trăiam noi acolo, unul Strulea avea 

dugheană mare tare, era drept faţă în faţă cu casa noastră şi a încuiat, ştiu că a fost încuiat 

magazinul acela, dugheana cum se numea atunci, apoi pe urmă, eu îmi amintesc, nu ştiu, mata 

ştii cumătră ori nu ştii, au venit nemţi şi au stricat uşa, au tras şi au răbuit tot de acolo ce a fost, 

norodul. 

Q: Deci oamenii de unde  ?   

A: Oamenii din sat de la noi, doar nu aveau să vină străini. Străini, eu ştiu, poate veneau şi 

străini, dar .… 

Q: Dar nemţii au luat şi ei ceva  ?   

A: Dar ce să ia ei  ?   Ei au fărâmat uşa, au tras cu mitraliera şi au stricat lacătul şi lumea a 

răbuit tot de acolo. De asta ştiu bine, că duceau prin grădini, poate erau şi pe aproape de acolo, 

dar poate erau şi mai pe departe din oameni. Nu dovedeau să ducă acasă tot, numai cei mai pe 

aproape, pe aici pe la noi pin grădină pe unde trăiam noi, pe urmă şi-au luat. 

Q: Dar cu evreii care au fost închişi în primărie ce s-a întâmplat pe urmă, după, iată, la câteva 

zile după ce i-au ţinut în primărie  ?   

A: Ce s-a întâmplat  ?   I-au ucis. Când am auzit noi am fugit de acasă, că tata avea casa, ne-a 

pus în căruţă pe copii şi pâine, ce a dovedit acolo, ogheală, şi ne-am dus tocmai vreo 7-8 

kilometri, de la Leca încolo, într-un hârtop.  

Q: Dar de ce aţi fugit de acasă  ?   

A: Am fugit că ne temeam.  

Q: Că vă temeaţi  ?   

A: Apoi ştii, şi tata a fugit cu noi de acolo, să nu fim acolo ori să nu vedem, cine ştie de ce ne-

a dus din sat. 

Q: Dar cât de departe voi trăiaţi de primărie  ?   
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A: Era aproape noi am trăit. De la noi până la primărie vreo 200 de metri. Este, sunt vreo 200 

de metri, poate mai bine, da… 

Q: Şi de ce aţi hotărât, cum s-a întâmplat, iată, anume, când aţi hotărât să fugiţi de acasă  ?   

A: Atunci am auzit că o să ucidă jidanii şi seara, seara noi am fugit, şi atunci seara i-au şi ucis 

pe dânşii. 

Q: V-a spus cineva că au să-i omoare  ?   

A: Apoi s-a auzit, se auzea, cum să nu audă în sat dacă, se aude, gata, dacă faci ceva, şi s-a auzit 

şi ne-a încărcat şi am fugit noi din sat. Poate toţi nu au fugit, toată lumea, dar noi, şi apoi din 

mahală, tot un om acolo, tot avea cai, şi am fugit.  

Q: Ce aveţi în vedere  ?   Că sunt două lucruri diferite. Aveţi în vedere că aţi auzit ceva sunete 

acolo la primărie sau v-a spus cineva că o să-i omoare pe evrei  ?   

A: Am auzit aşa, dar nu a venit să-mi spună taman mie la ureche ori tatei, ori mamei, eu ştiu, 

dar am auzit vorbă că iaca o să ucidă evreii. 

Q: Deci vorbe  ?   

A: Vorbă, ştii, vorbă. Şi noi am fugit, tata ne-a încărcat în căruţă şi noi am fugit. 

Q: Dar când voi plecaseşi de acasă pe dânşii începuse să-i omoare sau nu  ?   

A: Când am plecat noi de acasă, de acum ieşeam noi din sat, de acum am auzit buhnind. De 

acum am ieşit în marginea satului, acolo unde ne-am dus noi, apoi am auzit buhnind. Au dat o 

grenadă, ce-au dat, dar s-a auzit buhnind.  

Q: Deci aţi auzit ceva explozie  ?   

A: Am auzit. Apoi noi, e drept, am zis că de acum îi ucid, cred că, dacă s-a auzit buhnind. 

Q: Şi toată noaptea aţi stat…  ?   

A: Am stat până dimineaţă acolo pe deal. Dimineaţa am venit acasă. 

Q: Eraţi numai voi cu căruţa sau  ?   

A: Două căruţe eram acolo. 

Q: Două căruţe eraţi acolo  ?   

A: Două căruţe, aşa, noi şi Gheorghe Vaselea, ţin minte, eram acolo. Ţin minte, îmi amintesc. 

Q: De acolo de pe deal aţi mai auzit alte sunete  ?   Se auzea ceva ce se întâmplă în sat  ?   

A: Nu am auzit nimic. Acolo unde ne-a tras, ne-a tras că era, aşa pe, cum era, erau, îmi amintesc, 

acolo era secară mare, nu ştiu ce mai era, nişte culturi şi ne-a tras caii într-o hudiţă, acolo într-

un drum cam pustiu, ştii, nu prea umbla pe acolo ţărani. Şi am şezut acolo până dimineaţă.  

Q: Şi dimineaţa v-aţi întors înapoi în sat  ?   

A: Dimineaţa ne-am întors acasă. Când am venit acasă de acum, toţi erau ucişi. 

Q: Aţi fost cumva la primărie, aţi văzut ce s-a .…  ?   
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A: Am fost, am fost. Am fost aşa aproape, ne-am dus ca copiii şi erau încă nişte care încărcate 

cu jidani. Eu am văzut, ţin minte. În care erau, încă erau vreo 3 care cu jidani încărcaţi, morţi. 

Q: Vreo 3 caruri  ?   

A: Vreo 3 caruri, încă îi ştiu şi pe oamenii aceia, îi ştiu, Gheorghe Gros era cu carul cu boi. Mai 

în scurt, am văzut. 

Q: Şi înăuntru în carurile astea erau încărcaţi  ?   

A: Erau jidani morţi, ucişi. 

Q: Mulţi erau în caruri  ?   

A: Erau vreo 3 caruri şi erau carurile pline cu jidani. Cred că erau vreo 3, 4 jidani, noi nu ne-

am dus acolo chiar la, că ne temeam, din drum aşa ne-am uitat. 

Q: Din drum v-aţi uitat  ?   

A: Apoi dacă acolo aşa aproape, ne-am dus până în deal şi ne-am uitat. 

Q: Aţi putut cunoaşte pe cineva dintre acei morţi  ?   

A: Îţi spun că numai m-am apropiat acolo. Nu ştiu, nu am cunoscut pe nimeni cine era acei 

morţi. Nu, nu m-am dus aproape la car, din drum la vreo 50 de metri până la car. Ce, eu m-am 

dus acolo în ogradă unde erau  ?   Nu, nu m-am dus. De pe drum, ştii, cum ne-am dus pe drum. 

Ca copiii eram, cum eram noi atunci mărişori. 

Q: Dar carurile erau toate în ogradă  ?   

A: În ogradă, şedeau toate pe loc, nu erau, acolo cum era primăria aceea acolo. 

Q: Deci mata ai spus, cine erau cu carurile  ?   

A: Îi ţin eu minte, dar pe toţi nu. 

Q: Dar cine era acolo  ?   

A: Unul ştiu că era Gheorghe Grosu, unul de la Pepeni Noi, era cu calul cu loitre, cum 

spuneam noi atunci, loitre, nu aşa, dar aşa făcut lung, se numea loitre. 

Q: Şi mai era cineva acolo  ?   Erau jandarmi sau erau soldaţi, era cineva acolo  ?   

A: Ei, foia câte unul, dar acum nu era aşa lume multă acolo. De acum era, aşa, linişte, numai 

carele acelea am văzut…am zărit şi jandarmi, unii pe acolo erau foiau.  

Q: Aţi văzut corpurile care erau în caruri, dar aţi văzut dacă mai scoteau şi alte corpuri dinăuntru 

sau nu  ?   

A: Nu am văzut să scoată aşa atunci nu am văzut, nu am văzut să scoată dinăuntru, dar carele 

acelea cum erau, aşa am văzut, erau 3 care, ţin minte că 3 care erau. Pe unul îl şi ţin minte, dar 

pe ceilalţi doi nu.  

Q: Aţi văzut ceva primprejur, erau lucruri sau era ceva primprejurul carurilor  ?   

A: Dar nu mai era nimic, ce să fie  ?   Era sânge peste tot locul acela şi iaca ce era. 
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Q: Pe unde era sânge  ?   

A: Pe scări, pe, unde i-au ucis, sânge, că era scări, ştii cum, clădire. 

Q: Ştiţi cumva cine i-a omorât  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: Nu aţi auzit de la alţii  ?   Nu vorbea lumea din sat  ?   

A: Au luat parte şi, pe care i-au prins jandarmii i-au pus acolo, poate era şi premilitari cum se 

numea atunci, dar şi bătrâni au fost dintre ei la ucis. I-au prins şi vrei nu vrei te-au pus acolo şi 

.… de atâta şi am fugit noi din sat să nu fie din mahală, dar dintre ei i-au prins. Au fost şi la 

puşcărie dintre ei, care .… 

Q: Au fost la închisoare pe urmă  ?   

A: Oamenii aceia care au fost i-au închis. 

Q: Aveţi în vedere pe timpurile sovietice  ?   

A: Apoi pe celelalte ce era, români era atunci. 

Q: Nu, eu vă întreb cine i-au pus la închisoare  ?   

A: Păi cine, ce pot să ştiu eu cine i-au pus la închisoare pe dânşii, nu pot să ştiu. 

Q: Nu ştiţi  ?   

A: Păi ce, pot să ştiu, că i-au pus ruşii, că i-au pus românii… 

Q: Dar ştiţi careva nume de familii, persoane care, iată, pe urmă au fost închişi din cauză la 

omorurile astea  ?   

A: Nu am înţeles cum, ce aţi spus. 

Q: Aţi spus că au fost premilitari şi că au fost şi bătrâni care au luat parte… 

A: Au fost, au fost dintre ei. Eu ştiu care au fost, adică am auzit şi i-au ridicat dintre ei. 

Q: Dar vă aduceţi aminte numele lor sau familiile lor  ?   

A: A fost Ionică Odovei, el era mai bolnav, Ionică, acesta, Moşu Gheorghe Ţuculencu, cine, 

ei, mai sunt dintre ei. 

Q: Data trecută ne-aţi spus şi despre Ion Brega şi… 

A: Ion Brega a fost tot, acela a fost ridicat pe 25 de ani, dar a venit acasă. 

Q: Gheorghe Ţurcanu ne spuneaţi. 

A: Gheorghe Ţurcanu, da, a fost. Am spus, dar de acum uit, Gheorghe Ţurcanu a fost. 

Q: Ştiţi ce s-a întâmplat cu corpurile, iată astea care le-au încărcat ei în car, ce au făcut cu 

dânsele  ?   

A: Corpurile astea, noi am auzit atunci, le-au dus la o carieră încolo, în sat, în carieră, unde erau 

borţi mari. A scos lumea piatră şi au rămas borţi. Acolo am auzit că îi ducea şi i-au trântit. Aşa 

am auzit, dar nu am fost să văd cu ochii mei acolo, dar am auzit că la cariere i-au dus, auzeam.  
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Q: Dar cum se numeşte cariera aceea, are vreun nume  ?   

A: Are nume, la Buzdareşti se numea. La Buzdareşti încoace aşa cum ieşi din sat, încolo înspre, 

Buzdareşti noi îi ziceam, era carierele acelea unde a scos lumea piatră. 

Q: A rămas cineva în viaţă dintre evreii care erau în sat în [19]41  ?   

A: Au rămas, numai Haim Zasleavschi a fugit cu băieţii şi apoi a venit înapoi în Pepeni. Îi ştiu 

bine pe ăştia. 

Q: Deci Haim Zasleavschi  ?   

A: Haim Zasleavschi cu băieţi cu tot. Şi era şi Nucală şi Moişe, şi eu îi ştiu dacă am trăit ăn 

mahală cu dânşii. Au scăpat toţi şi ei au venit înapoi.  

Q: Dar ştiţi cum de ei au scăpat  ?   

A: Cum au scăpat…fugeau ei, povesteau, când au venit eu vorbeam cu dânşii dacă am trăit bine 

cu băieţii. Noaptea şedeau prin stufărie, prin asta, adică ziua stăteau prin stufărie, dar noaptea 

s-au dus, noaptea mergeau, se duceau, dar ziua nu puteau să meargă că apoi îi vedeau şi puteau 

să-i prindă, să-i ucidă, cine ştie. Şedeau, îmi povesteau băieţii aceia care eu eram în mahală cu 

dânşii. 

Q: Şi ei tot războiul s-au ascuns sau cât timp au stat ei ascunşi  ?   

A: Apoi tot au fost ei, ştiu cât timp au fost ei ascunşi .… 

Q: Dar pe ei nu îi arestase, ei nu fusese în şcoala aceea la primărie  ?   

A: Ei au fost în şcoala aceea, dar ei au scăpat. Cum au scăpat ei de acolo, dar au scăpat. 

Q: Ştiţi cum au scăpat sau nu  ?   

A: Nu ştiu. 

Q: Nu v-au povestit niciodată  ?   

A: Nu, nu mi-au povestit, dar au scăpat. Cum au sărit ei pe ferestre, cum le-au dat drumul cineva 

care păzea la ferestre, şi au fugit, asta nu pot să spun, dar de fugit au scăpat ei. 

Q: Şi, iată, numai familia lui Haim Zasleavschi, numai ei s-au întors în sat  ?   

A: Numai ei, numai pe dânşii ştiu, dar de alţii nu ştiu. Poate şi alţii, dar eu de dânsul ştiu, că am 

trăit în mahală acolo cu dânşii. 

Q: Vă mulţumesc.    
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