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Numele și prenumele intervievatului: Maria Ţîbîrnac 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Petreni, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0144.01.01 

Data interviului: 31 octombrie 2009  

 

 Maria Ţîbîrnac s-a născută în anul 1924, în satul Petreni și a fost intervievată ca 

martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. Ea relatează 

despre o coloană de evrei din localităţile Dominteni, Gribova, dar şi altele, care au trecut 

prin satul Petreni. Aceşti evrei au fost împuşcaţi şi aruncaţi în apă, iar ea povesteşte că i-a 

văzut cum erau legaţi cu frânghii şi morţi pe mal. De asemenea, Maria Ţîbîrnac mai relatează 

despre o familie de evrei care locuia la mătuşa ei, Liuba, Haim şi mama lor, care au fost luaţi 

de către jandarmi în această coloană şi care au dispărut.  

Despre evreii din Dominteni spune că au fost luaţi, dar nu ştie soarta lor. Lucrurile personale 

ale evreilor au fost și acestea  luate, parţial, de oamenii din sat.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:15:44:20 

 

Question: Bună ziua 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi, vă rog, cum vă numiţi. 

A: Ţîbîrnac Maria. 

Q: Din ce an sunteţi născută ? 

A: Din [19]24. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: Aici în Petreni. 

Q: În Petreni. 

Q: La fel, câteva luni în urmă noi am vorbit şi cu dumneavoastră şi ne-aţi povestit 

dumneavoastră ce aţi văzut atunci. 

A: Eu pe scurt am văzut, că nu ne lăsa părinţii să ne ducem, că azi îi chinuia pe dânşii, dar 

mâine poate pe noi, dacă era război. 

Q: Dar vă amintiţi evreii care locuiau înainte de război în Petreni ?   
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A: Ţin minte că au trăit aici, dar i-au luat şi i-au dus. Unde i-au dus nu ştiu, dar eu care i-am 

văzut erau străini, din Dominteni, de la Gribova, de unde erau, au trecut pe aici şi i-au dat în 

bulboană. 

Q: Aţi văzut când au trecut pe aici ? 

A: Când au trecut pe drum aici, dar pe urmă nu ne lăsau părinţii. Dar a doua zi i-am văzut 

morţi la bulboană, că ne-am dus la deal şi i-am văzut. 

Q: Când au trecut pe drum, povestiţi-ne ce aţi văzut când au trecut pe drum de întâi. 

A: Ei, plângea norodul şi plângeau şi ei săracii, îi duceau doi jandarmi, ori trei, şi i-au dus, dar 

unde i-au dus nu ştiu. Şi când a doua zi, când a amurgit se auzeau împuşcături, că eu am trăit 

pe malul iazului. Şi când ne-am dus a doua zi la deal erau legaţi cu şnururi de mână şi înecaţi.  

Q: Când a trecut, iaca înainte de asta, coloana, de unde ştiaţi că aceia erau evrei în coloană, 

dacă nu erau din sat ? 

A: Ei, lumea, de la unul la altul, numai până să ştie unul, că apoi ştia tot satul. 

Q: Şi mata cât de aproape ai văzut coloana asta cu evrei ? 

A: Ei, aşa de aici până în fântâna asta sau până-n poartă. Tot nu ne lăsa să ne apropiem. 

Q: La vreo 6-7 metri, cam aşa sau cât ?  6-7 până la 10 metri. Şi ei erau toţi pe jos sau erau ? 

A: Pe jos, pe jos săracii. 

Q: Erau bărbaţi sau femei ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei, şi copii şi cereau apă şi până ne duceam acasă şi ajungeam înapoi cu o 

cană cu apă. 

Q: Dar cum se purtau cu dânşii jandarmii care duceau coloana ? 

A: Ei şedeau cu puşca în spate şi de acum s-au hodinit oleacă şi de acum se pornea şi se 

ducea. 

Q: Dar unde s-au odihnit oleacă ? 

A: Aşa pe marginea drumului. 

Q: Voi i-aţi văzut, când i-aţi văzut stăteau pe marginea drumului ? 

A: Mergea pe drum. 

Q: Aşa. Şi aţi mers din urmă după coloană ? 

A: Nu, nu ne lăsa părinţii. 

Q: Numai cât i-aţi văzut din drum. 

A: Tot timpul cât s-au oprit oleacă, care a băut apă, la care dam o bucăţică de pâine, plângeau. 

Q: Ei au stat oleacă sau mergeau ? 

A: Oleacă, oleacă au stat. Oleacă au stat, când am dus căldarea cu apă apoi au stat oleacă şi au 

băut toţi apă şi .… 

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



Q: Cam cât timp au stat ei acolo ? 

A: Ei, zece minute. 

Q: Şi pe urmă s-au dus mai departe. Dar aţi văzut încotro s-au dus ?  

A: S-au dus încoace, înspre moară şi când a doua zi ne-am dus la deal, de acum erau morţi. 

Q: Dar de unde ştiţi că erau tot din coloana asta dar nu erau alţii ? 

Aşa grăia lumea, dar eu de unde erai ei şi de unde veneau şi unde se duceau nu ştiu. 

Q: Dar când aţi auzit gălăgia aceea pe care aţi spus că aţi auzit-o, când aţi auzit ? 

A: Noaptea, după ce a amurgit. 

Q: Şi ce anume se auzea, ce fel de gălăgie ? 

A: Puşcă, dar ce era, puşcă ori pistol. 

Q: Aha, împuşcături aţi auzit. 

A: Împuşcături. 

Q: Aţi auzit ceva şi glasuri ? 

A: Şi numai s-a luminat şi tot satul ştia că i-a împuşcat pe jidani. 

Q: Dar aţi auzit ceva şi glasuri sau numai împuşcături ? 

A: Nu am auzit glasuri, poate şi, cum să nu răcnească, cum să nu plângă, că aşa  .… 

Q: Dar cât de departe casa matale era de locul de acolo de unde se auzeau împuşcăturile ? 

A: Apoi noi eram pe malul iazului şi să fi fost ca în drum depărtare iazul lat, nu, nu lat tare.  

Q: Cam câţi metri? Pentru că eu nu ştiu cât de mare e iazul şi nimic. 100 de metri, 200, cum 

crezi mata ? 

A: Să fi fost de 200 de metri iazul atunci, că pe urmă s-a stricat. 

Q: Dar cât timp ai auzit toată gălăgia asta ? 

A: Ei, vreo zece minute, că nu ne lăsa părinţii să ieşim, că azi pe dânşii, dar mâine poate pe 

noi să ne chinuiască aşa şi să ne ieie. 

Q: Timp de vreo zece minute aţi auzit împuşcături ? 

A: Da. 

Q: Şi a doua zi, când aţi văzut trupurile astea ? 

A: Erau de acum pe mal, morţi.  

Q: Cam câte trupuri aţi văzut ? 

A: Vreo zece. 

Q: Dar ce erau, bărbaţi sau femei ? 

A: Şi bărbaţi şi femei şi copii. Dar la făcut tranşee apoi am fost şi eu, ne-au luat, ne-au luat şi 

am săpat. 

Q: Când asta aţi fost la săpat ? 
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A: Într-o duminică asta s-a petrecut, de la brutărie nu era departe, ca la poartă şi era tranşeele. 

Şi oamenii din sat i-au scos şi i-au îngropat. 

Q: Să înţeleg mai bine: deci aţi văzut, întâi aţi văzut corpurile, corpurile astea care stăteau pe 

mal, mata ai spus că vă duceaţi la câmp sau undeva, unde vă duceaţi voi când aţi trecut pe 

lângă iazul acela ? 

A: La câmp, la prăşit. 

Q: Da, vă duceaţi la prăşit. Corpurile şi aşa au rămas acolo ? 

A: Îi punea în căruţe şi îi ducea la tranşee. 

Q: Aha. Aţi văzut cum îi puneau în căruţe ? 

A: Da. 

Q: Îi puneau, îi încărcau, da ? 

A: Aşa îmbrăcaţi cum erau, cum îi scoteau din bulboană îi puneau în căruţe.  

Q: Şi îi duceau la tranşee ? 

A: Da.  

Q: Dar tranşeele le săpaseţi înainte ?   Şi mata inclusiv ? 

A: Da, într-o duminică ne-au scos, şi fete şi băieţi şi oameni şi am săpat. 

Q: Dar la tranşee v-au pus să săpaţi încă ruşii sau românii când au venit ?  Când aţi săpat 

tranşeele acelea ?   Cu mult timp înainte ? 

A: Nu ştii, pe voi v-au luat într-o duminică şi v-au dus Căinari, dar cine era .… (se adresează 

altcuiva din încăpere). 

Q: Aha, deci tranşeele astea le-aţi săpat încă înainte de război. 

A: Dar nu am ştiut pentru cine săpăm, poate şi pentru soldaţi să se ascundă, poate le trebuia 

lor, pentru armată. 

Q: Tranşeele acelea erau departe de iazul acesta ? 

A: Nu departe. 

Q: Se vedea de acolo de la iaz tranşeele ?  

A: Se vedeau. 

Q: Şi aţi văzut că i-au dus anume acolo cu căruţa ? 

A: Păi dacă noi şedeam acolo, chiar mai aproape de, dincoace de iaz acum, pur şi simplu că i-

am văzut, aproape când i-au pus în căruţe, când îi punea în căruţe şi îi ducea. 

Q: Aţi văzut când i-au pus în căruţe şi îi duceau. Dar se vedea bine, şi tranşeele tot se vedeau 

de acolo? Şi aţi văzut că i-au dus anume la tranşee ?   Şi cum i-au pus acolo, aţi văzut cum i-

au îngropat ? 

A: Păi ne-am înturnat înapoi, dacă s-au dus încolo, la tranşee noi nu am fost. 
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Q: Nu aţi fost. Şi nu aţi fost mai târziu, niciodată nu aţi fost acolo ? 

A: La săpat am fost, dar la .… 

Q: Dar erau pe mal ceva lucruri sau erau numai trupurile ?  

A: Nu era nimic. Lucruri, ce lucruri aveau să aibă săracii în mână. Au lăsat casele. 

Q: Dar în coloana asta care a trecut pe drum, pe care mata ai văzut-o, ai recunoscut pe cineva 

dintr-însa ? 

A: Dar cine ?   De la noi din sat nu era niciunul. 

Q: Dar cu ăştia din sat ce s-a întâmplat ?   Ai văzut mata ce s-a întâmplat cu ăştia, evreii din 

sat ? 

A: Nu, nu, nu ne lăsa părinţii să ne ducem nicăieri, că azi a lua de la dânşii şi a face dintr-

înşii, dar mâine poimâine a veni la noi şi ne-a lua. 

Q: Dar când i-au strâns, aţi văzut când i-au strâns pe evreii din sat ? 

A: I-am văzut toţi când i-au adus, dar de unde i-au adus şi de unde erai ei, nu ştiu. 

B: Pe Liuba ai văzut-o; (intervenţia unei persoane din cameră). 

A: A, pe o jidaucă care a fost la noi. 

B: Era ascunsă; (intervenţia unei persoane din cameră). 

A: S-a ascuns. 

Q: Povestiţi-ne. 

A: Şi ea m-a văzut şi m-a întrebat şi îi zic: p-a mata a luat-o şi pe Haim. Din Dominteni erau. 

Şi a ieşit ea singură. Şi m-am dus acasă şi i-am adus o cană de apă, o hreancă de pâine. 

Q: Unde trăia evreica asta Liuba ? 

A: Liuba trăia la o chioche de-a mea în gazdă. 

Q: La gazdă. 

A: Da, că ea era din Dominteni, dar s-a mutat de la Dominteni. 

Q: Deci ea trăia în Petreni ? 

A: În Petreni, aici era. Şi încă la dânsa venise de la Bălţi nişte evrei, prieteni, neamuri. 

Q: Mulţi evrei venise la dânşii de la Bălţi ? 

A: O babă şi vreo doi băieţi, băietani aşa de vreo zece, doisprezece ani. Ce le-au făcut, eu nu 

am văzut. Pe Liuba încă au pus-o în cârd, dar pe băieţii aceia nu i-am mai văzut. Ce, ne era 

interesul să ne uităm ?   Jale. 

Q: Dar Liuba asta trăia acolo singură sau avea familie, cu cine trăia ? 

A: Mamă şi un frate avea, nu era căsătorită ea.  

Q: Deci ăştia toţi erau în casa aceea la mătuşa mata ? 

A: Şi i-au luat. 
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Q: Dar mătuşa matale departe trăia de voi ? 

A: Nu. 

Q: Dar unde trăia ? 

A: De la biserica asta, dacă aţi văzut-o, chiar prima casă. 

Q: Dar voi unde trăiaţi ? 

A: ….  

Q: Dar voi unde trăiaţi atunci ? 

A: Cine ? 

Q: Voi, unde trăiaţi voi ? 

A: A doilea casă de la, mătuşa lângă drum şi apoi noi a doua casă. 

Q: Deci practic eraţi vecini cu dânşii ? 

A: Aproape.  

Q: Când i-au strâns din casă pe aceia, pe evreii aceia, mata ai văzut când i-au luat de la 

mătuşa matale ? 

A: Când am ieşit din acasă, apoi erau în cârd, şi m-am dus şi i-am spus Liubei că pe Haim şi 

pe mama ei au luat-o, a ieşit Liuba şi am venit şi am piceput-o şi pe Liuba. 

Q: Deci era un cârd, dar cine îi ducea pe cârdul acesta ? 

A: Nişte jandarmi.  

Q: Jandarmi. Jandarmii din …. ? 

A: Jandarmi, poate şi erau din Dominteni, dar ce interes aveam să, eram fricoasă. 

Q: Erau români jandarmii ?   Da ? 

A: Români. 

Q: Vorbeau româna ? 

A: Români. 

Q: Şi acolo în grupul acesta care matale spui că ai văzut un cârd, ai cunoscut .… ? 

A: Dacă s-a pornit noi ne-am dus acasă. 

Q: …. ai cunoscut pe cineva matale ? 

A: Nu. Pe Liuba o ştiam, şi pe mă’sa şi pe Haim. 

Q: Dar Haim era acolo ? 

A: Da, fratele ei, Liubei. 

Q: Haim. Cum îl chema pe fratele ei ? 

A: Haim.  

Q: Data trecută ai spus că Moşcu îl chema sau mata ai încurcat ? 

A: Eu am spus că Moşcu; (intervenţia unei persoane din cameră). 
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A: Nu, nu Moşcu. Haim şi Liuba şi mama lor. Tată nu aveau. 

Q: Şi mama Liubei tot era acolo în .… ? 

A: Da, da, Liuba nu era căsătorită, nici Haim nu era căsătorit. 

Q: Deci ei erau acolo. Dar Liuba unde era în timpul acesta ? 

A: Eu nu ştiu de unde a auzit şi a fugit. Şi aceia, jidanii, evreii care erau de la Bălţi, şi mama 

ei, şi Haim au rămas acasă. Şi au venit jandarmii şi i-au luat. Şi eu m-am dus şi i-am spus 

Liubei că au luat-o pe mama ei şi pe Haim. 

Q: Dar unde era Liuba în timpul acesta ? 

A: S-a ascuns într-o gheţăvie la un om. 

Q: Dar matale de unde ştiai că ea e ascunsă acolo ? 

A: Ei, am fost la ea şi am spălat picioarele şi pastelca şi veneam acasă, dar ea m-a văzut şi a 

dat stuful la o parte şi m-a strigat. Ei ce faci aici ? Am fugit, că cică ne ia. Pe mama ta a luat-

o. Dacă i-am spus că, oi, oi, oi, că pe mama ei au luat-o, a început a plânge şi m-am dus şi eu 

cu dânsa. 

Q: Şi ea a ieşit şi a mers împreună, s-a dus ? 

A: Da. 

Q: Dar ceilalţi încă erau acolo evreii ? 

A: Da, da. 

Q: Dar unde, îi ţinea în drum sau cum ? 

A: Da, în drum. 

Q: Stăteau pur şi simplu acolo ? 

A: Se hodineau cred. 

Q: Şi cât de mulţi erau acolo ? 

A: Ei, ar fi fost vreo 15. 

Q: Vreo 15. Şi pe urmă aţi văzut unde i-au dus ? 

A: Nu. S-au împrăştiat încolo, încoace înspre moară i-au adus. Au început a plânge, şi 

plângeam şi noi, şi norodul plângea, dacă aşa sperioşi şi jeloşi, Doamne fereşte de aşa viaţă. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu lucrurile, iaca, la evreii ăştia care ? 

A: La asta? Apoi a rămas tot la chiochea mea, că poate să vie înapoi, poate să. Dacă era la 

casă cu stăpân nu îndrăznea nimeni să se ducă să ia. 

Q: Dar la celelalte case ? 

A: La celelalte n-am fost, nu ne lăsa nicăieri. 

Q: Dar ştiţi ce s-a întâmplat cu lucrurile sau nu ştiţi ? 
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A: Dar cum, tot satul spunea că una are rochie, una şi-a luat un patiseu, una, dar pe noi nu ne 

lăsa. În primul rând nu e frumos, ce n-ai văzut, şi era fricoşi şi jeloşi. 

Q: După război s-a întors cineva din evreii din Petreni ? 

A: Poate s-a întors, dar eu nu aveam interes. Pe aceia nu i-am văzut când i-au luat, nu i-am 

văzut când. 

Q: Dar când s-a întors aţi văzut, Motel acesta Malinovschi ? 

A: Apoi pe Motel când a trăit aici, apoi l-am văzut. 

Q: A venit pe urmă după război. Dar nu ştiţi cum s-a salvat el ? 

A: În Bălţi trăia. 

Q: În Bălţi trăia, dar asta după război în Bălţi trăia ? 

A: Da, după război. 

Q: Am înţeles. Au mai fost şi alte cazuri care aţi văzut ceva ce s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Nu am văzut alte. 

Q: Numai astea cazuri ? 

A: Nu ne lăsa. 

Q: Şi ştiţi dacă pe altcineva au fost arestaţi ?   Sau au fost omorâţi ? 

A: Nu ştiu, poate au fost, dar eu nu i-am văzut, nu am auzit. Ce, eram fată, dacă eram băiat 

mă lăsa să merg cu grămada, dar fete nu ne lăsa. 

Q: Mulţumesc frumos. 

A: Poftim. Nu au fost săracii la viaţă aici, dar dacă a chicat păcatul. 
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