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Numele și prenumele intervievatului: Timofei Cocieru 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Gura Căinari, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0147.01.01 

Data interviului: 1 noiembrie 2009  

 

 Timoftei Cocieru este născut în anul 1925, în satul Gura Căinari și a fost intervievat 

cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial.. 

El relatează despre evreii din sat care au fost ucişi într-o lutărie de la marginea satului de 

către soldaţi români. El mai spune că atunci au fost ucişi şi alţi evrei de la Putineşti şi 

Nisporeni. El mai povesteşte despre evreii din lagărul de la Mărculeşti, aflat la 3 kilometri 

de satul său, parte dintre ei fiind ucişi într-un tranşeu aproape de sat, dar majoritar spune că au 

fost duşi cu trenul. El spune că naşul său, Ganţa Constantin a dus evrei cu căruţa la tren şi 

le-a luat lucrurile.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:32:25:05 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Numele de familie   ? Cocieru Timofei Iacovici. 

Q: În ce an sunteţi născut   ? 

A: [19]25. 1925. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: În Gura Căinari, aici pe loc. 

Q: Câteva luni în urmă noi am fost la dumneavoastră acasă. 

A: Ştiu că aţi fost. 

Q: Şi ne-aţi povestit despre ce aţi văzut. 

A: Şi am povestit, am povestit despre evrei, despre toate. 

Q: O să vă rugăm să vă amintiţi acum din nou şi să ne povestiţi despre memoriile 

dumneavoastră. 

A: Cum   ? Ce v-am spus, aceia am să vă spun. 
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Q: Bine. Daţi să începe cum, spuneţi-ne, vă rog, pe cine vă amintiţi dintre evreii care trăiau în 

sat până la război   ? 

A: Pe cine mi-am amintit   ? 

Q: Vă amintiţi pe cineva dintre evrei   ? 

A: Nu, am trăim foarte bine aici la dânşii, cu dânşii. 

Q: Dar câte familii de evrei erau   ? 

A: Erau vreo 10 familii. 

Q: Vreo 10 familii   ? 

A: Vreo 10 familii. 

Q: Ştiţi numele sau prenumele a cuiva din evreii ăştia   ? 

A: Da, Boroc, este familia Boroc şi acesta Strulea cu femeia, Haim, Rivca, Ciucăl, cine a 

mai, Herşcu şi cine a mai fost, Cabanschi, Şehter, şi cine mai, Dovid v-am spus   ? Dovid şi 

cine să mai… i-am uitat de atunci şi până acum. 

Q: Aţi fost cu cineva dintre dânşii la şcoală   ? 

A: Nu, nu se potriveau cu mine băieţii, a lui Haim. 

Q: Dar copiii de evrei învăţau împreună sau aparte cu copiii de  .…   ? 

A: Învăţau şi aici, dar aveau şi aparte la Mărculeşti, sat Mărculeşti, nu departe, la vreo 3 

kilometri. 

Q: Deci o parte dintre dânşii învăţau la şcoală pe loc şi .…   ? 

A: Da, da, evreiască. 

Q: Şi aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii în timpul războiului   ? 

A: Da, am observat, i-au năcăjit mult în timpul războiului. În [19]44, [19]42, i-au luat şi asta 

comandă în timpul războiului, i-au luat şi i-au adus din prin România, din Germania, dincolo 

din Polcia, de peste tot locul şi îi evacua în Mărculeşti, vreo 3 kilometri, şi era lagăr şi îi 

punea în lagăr. Şi ăştia din sat tot s-au dus, s-au dus, că au trăit bine cu tata şi s-au dus, dar 

unde s-au dus, Dumnezeu ştie. Şi a rămas unul, acesta, Strulea, care v-am spus deodată cu 

femeia şi doi copii, şi pe dânsul l-au trimis în timpul războiului să vadă unde e frontul şi nu a 

mai venit înapoi, dar pe soţie au luat-o şi au împuşcat-o, cu tot cu copii, a avut o fată şi un 

băiat. Şi mai mulţi i-au împuşcat acolo, ei singuri, săracii, îşi făceau groapa, ei singuri, şi apoi 

la urmă îi îngropa dintre ei, soldaţii, româneşti. Şi a fost tare periculos. Şi apoi a fost un 

tranşeu în partea aceea, tot vreun kilometru şi ceva, făcut pentru tancuri şi acolo îi ducea şi îi 

împuşca şi îi îngropa, în şanţurile acelea, astea pentru tancuri făcute ca să nu se ridice. Şi apoi 

din Mărculeşti i-au evacuat în vagoane şi i-au dus, dar unde i-au dus, prin Rusia, ce, eu ştiu 

unde… Şi dintre ei era unul aici la noi, gospodar, dar eu eram mai tânăr, un băieţel, cât aveam 
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vreo 12, 13 ani, şi mi-a spus să mă duc cu dânsul la lagăr, că mă îmbracă, dar tata, Dumnezeu 

să-l ierte, a spus: „nicăieri, te-oi îmbrăca eu”. Când dimineaţa era între case, între serai, era o 

căsoaie, şi m-a sculat Dumnezeu în zori de ziuă, când venea, el venea cu tot cu căruţă şi saci 

plini deasupra cu bulendre şi ce să zic, nu s-a mai înţeles nimic din el. El cu femeia nu s-a mai 

înţeles, a luat şi a ucis-o, el s-a spânzurat, să mă ierţi de cuvânt, şi s-a prăpădit. 

Q: Dar sacii de .… 

A: Poftim   ? 

Q: Dar sacii aceia care erau în căruţă a lui de unde erau   ? 

A: De, îi ducea la vagon, tot de la evrei, şi el în zori de zi a dat în cai, dar ea nu putea să vie 

din urma lui, că era armată şi armata nu ţinea şi cu acesta, că toată noaptea s-a năcăjit, şi i-a 

dus tot cu căruţa, şi a venit şi nu s-a mai înţeles nimic. Alăturea şedea socru-său, nu departe, 

tot  a adus bulendre şi un copil evreiesc şi când a dat că e copilul, l-a luat şi l-a dat în gârlă, 

aşa tot nu se face. Şi tot nu s-a înţeles din copiii lui nimic, şi iaca ies din ei nepoţi muţi, 

Dumnezeu îi însemnează. 

Q: Dar mata de unde ştii despre istoria asta despre socru-său şi copilul de evreu   ? 

A: D’apoi cum dacă e aici şi încă pe mine m-a botezat, naş Costache, cum nu .… 

Q: Constantin îl chema pe omul acela   ? 

A: Da, Ganţa Constantin. 

Q: Ganţa Constantin.  

A: Ganţa Constantin.  

Q: Dar pe ginerele lui   ? 

A: Vanea Istrate, Istrate Ivan, Ion. 

Q: Şi pe Ganţa acesta mata l-ai văzut cum venea cu căruţa   ? 

A: Eu nu l-am văzut, l-au văzut oamenii şi apoi mi-au povestit, „iaca ce a făcut Costache 

Ganţa”, dar eu ca nan, eu tăceam, dar a spus că-i drept şi nu s-a înţeles nimic, nici din copii, 

nici din nimic. 

Q: A văzut altcineva cum .…   ? 

A: Da, a văzut altcineva şi a povestit, spunea la norod cum şi ce. 

Q: Dar pe ăstalalt, pe Istrate mata l-ai văzut personal   ? 

A: D’apoi cum, dacă am vorbit cu dânsul în poreatcă, tot, tot, şi tata nu m-a lăsat să mă duc şi 

el a luat şi a adus bulendre. Şi bulendrele acelea ce, ce-i folosesc hainele   ? 

Q: Ei îi duceau pe evrei la staţia de .…   ? 

A: La gară, la gară la vagoane. 

Q: Dar îi duceau de unde   ? 
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A: Din lagăr. 

Q: Din lagăr de la Mărculeşti. 

A: Din lagărul de la Mărculeşti, ei, cam vreun kilometru de la lagăr şi până la gară şi el a dat 

în cai şi a venit acasă şi eu l-am zărit cum te zăresc pe mata, şi tata a zis: „şezi, stai cuminte, ai 

să trăieşti şi aşa, nu te teme”. 

Q: Mai erau şi alţi oameni care se duceau acolo la lagăr   ? 

A: Poate şi erau, dar eu nu m-am vârât, nu m-au lăsat părinţii. 

Q: Dar pe alţii ai mai văzut şi pe alţii sau numai pe acesta   ? 

A: Pe acesta l-am văzut. 

Q: Ei s-au dus o singură noapte sau mai multe nopţi au fost aşa   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Se duceau mai multe nopţi sau o singură noapte a fost asta când el   ? 

A: A fost mai multe nopţi acolo şi i-a încărcat. 

Q: Dar mata ai fost vreodată la lagărul acesta de la Mărculeşti   ? 

A: Nu, nu am fost. 

Q: Nu ai văzut cum arată el, nu ştii   ? 

A: Nu m-am băgat, nu m-am băgat, ce să zic dacă nu m-am băgat. Era armată şi păzea, ce, 

cum să te duci la lagăr   ? Nu puteai. 

Q: Şi nici prin apropiere nu ai trecut vreodată, nu ai văzut nici măcar unde, cum era   ? 

A: Unde   ? 

Q: Da. 

A: Era într-o margine acolo lagărul, într-un loc au făcut de sârmă de asta, ghimpoasă, şi îi 

păzea. 

Q: Dar era chiar în oraş sau era pe câmp liber   ? 

A: Pe câmp liber. 

Q: Pe câmp liber era, da   ? 

A: Da. 

Q: În afara oraşului   ? 

A: Nu departe, acolo, chiar acolo.  

Q: Şi cu ce fel de sârmă era împrejurat   ? 

A: Sârmă din asta nagrajdenii, cum e ghimpoasă. 

Q: Aha, sârmă ghimpoasă. Şi era pază acolo sau nu era   ? 

A: D’apoi cum   ? Armata. 

Q: Dar cam câtă pază era   ? 
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A: Ei, dar de unde să ştiu cam câtă pază era, acolo santinelele se schimbau, orişiunde eşti, 

apoi trebuie să se schimbe. 

Q: Dar mata ai putut să vezi vreodată oamenii dinăuntru, se vedeau de acolo de după sârmă 

ghimpată, se vedeau evreii din lagăr   ? 

A: Dar nu am fost eu acolo. Nu te puteai apropia. 

Q: Dar cât de departe ai văzut   ? 

A: Ei, era, dar cum intrai în Mărculeşti, gata, era pază de la gară până acolo. Dacă în timpul 

războiului, cum să umbli, asta înseamnă că erai sâş, erai predatele ori ceva, şi nu puteai să te 

vâri, nu puteai, dacă te vâra, te da cu focul sau te aresta şi pe tine. 

Q: Dar când ai văzut, iaca, lagărul acesta, de la ce distanţă l-ai văzut   ? 

A: Dar ce, de la o distanţă de vreo 300 de metri. 

Q: De la vreo 300 de metri   ? 

A: Da. 

Q: Şi acolo la 300 de metri se vedea ceva dinăuntru ce era   ? 

A: Erau oameni acolo, evrei, şi îi păzea santinelele împrejur. 

Q: Dar se auzeau ceva glasuri, se auzeau sunete   ? 

A: Dar cum să grăiască .… ei grăiau în limba lor, ce, înţelegeam   ? Mă interesam eu ce 

grăiesc ei   ? 

Q: Dar mult timp a stat lagărul acesta acolo   ? 

A: A stat, a stat vreo două săptămâni. El lagărul a stat mult, dar pe dânşii i-au luat. 

Q: Puteai să vezi cam câţi oameni erau acolo în lagăr, mata ai putut să vezi   ? În sensul că se 

vedeau mulţi, puţini   ? 

A: Erau mii de norod, ce să înţelegi, dacă erau aduşi de prin Germania, de prin România, 

Polcia, România tot şi i-au vârât acolo. Şi a venit un eşalon şi i-au încărcat şi i-au dus. 

Q: Mata ai văzut când i-au încărcat în eşalon   ? 

A: Nu, nu m-am vârât, nu m-am vârât. Dar ce   ? Ei noaptea îi duceau. 

Q: Dar de unde ştii, dar că i-au dus aşa   ?  

A: Apoi dacă i-au dus de acolo pe toţi, că aici era război şi trebuia să-i ducă. 

Q: Mata ai spus că lângă Mărculeşti erau din astea, tranşee şi ai auzit că acolo… 

A: Nu, tranşee aici au fost, pe luncă aici nu departe, cam vreo jumătate de, cum în partea 

aceea de iaz, apoi a făcut un tranşeu mare ca tancurile când or veni apoi să nu se ridice. Şi pe 

dânşii i-au băgat acolo, i-au împuşcat. 

Q: Mata ai văzut asta sau ştii de la alţii   ? 

A: Dar cum   ?  
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Q: Ai văzut cum i-au omorât şi i-au băgat acolo   ? 

A: I-au împuşcat şi îi acoperea acolo, alţii se ducea le lua hainele, alţii le lua aurul ce aveau la 

dânşii, şi că s-au îmbogăţit .… nu s-au îmbogăţit cu nimic. 

Q: Deci tranşeul acesta unde e de care spui   ? 

A: Nu departe de partea cealaltă de iaz cum mergi. Aţi mers pe podul acela ori de la Bălţi aţi 

venit   ? 

Q: De la Bălţi am venit. 

A: Apoi este aşa cum mergi înspre Floreşti, apoi este aşa o, vreo 300, aşa, vreo 400 de metri 

şi e iazul. 

Q: Asta în afara satului, da   ? 

A: Da, da, în afara satului. 

Q: În afara satului lângă iaz   ? 

A: Da, da, după iaz încolo. 

Q: Şi acolo era un tranşeu   ? 

A: Un tranşeu mare, lung, lung. 

Q: Şi povesteşte ce ai văzut mata acolo. 

A: Unde, ce am văzut   ? 

Q: Că ai spus că ai văzut cum i-au dat în tranşeu. 

A: Da, cum îi duceau şi îi împuşcau acolo. 

Q: Ai văzut cum îi ducea şi îi împuşca   ? 

A: Îi împuşca. 

Q: De unde îi ducea   ? 

A: Dar de unde îi ducea   ? Din lagăr îi ducea sau din alte părţi, nu ştiu de unde, dar îi ducea 

acolo. 

Q: Mata ai văzut cum, de câte ori ai văzut că îi duceau acolo   ? 

A: O dată am văzut. 

Q: O singură dată   ? 

A: Da, că se vedea, că era liber, acolo partea aceea casa era mai puţintele, şi cum treci de la 

sat, apoi tranşeele se vedea. 

Q: De la ce distanţă ai văzut   ? 

A: Cam de vreo 400 de metri, nu te puteai apropia, şi nu aveai interes, noi copii ne-am vârât 

noi, dar nu prea. 

Q: Mata, eu vreau să înţeleg: ai văzut şi cum i-au dus şi cum i-au împuşcat sau ai văzut numai 

cum i-au împuşcat   ? 
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A: Îi aducea şi îi împuşca, coloane. 

Q: Îi aducea acolo   ? 

A: Da. Şi apoi îi împuşca şi îi acoperea. 

Q: Cam câtă lume a adus acolo şi a împuşcat   ? 

A: Ei, era multă lume, nu i-am mai numărat, ce atunci… 

Q: Dar crezi că erau 10, 20 sau erau 100   ? 

A: Erau sute. 

Q: Erau câteva sute   ? 

A: Sute. 

Q: Şi cine îi aducea pe dânşii   ? 

A: Armata română. Şi armata română i-au împuşcat. 

Q: Erau numai bărbaţi sau erau şi femei   ? 

A: Cine   ? Erau şi femei şi copii, toţi la un loc. Cum îi aducea din coloană şi îi târa. 

Q: Cum îi aducea, iaca i-a adus cu .… 

A: Şi acolo îi ducea, din lagăr îi dusese că nu avea încotro, nu avea unde îi duce, că războiul 

mersese şi nu putea să meargă şi coloane de astea şi aceia. 

Q: Dar cum îi împuşca, pe toţi odată sau în grupe   ? 

A: La rând, cu mitraliera, cu automatul, cum .… 

Q: Cu mitraliera   ? 

A: Cu mitraliera, cu automatul. 

Q: Pe toţi odată sau pe rând   ? 

A: Ei, pe rând, îi cosea şi ei chicau jos. 

Q: Dar unde i-au pus   ? Iaca, ei când veneau de pe drum, pe urmă unde i-au pus pe dânşii   ? 

A: Unde i-au pus pe dânşii   ? 

Q: Da. 

A: Acolo în tranşee. 

Q: Deodată în tranşee   ? 

A: Deodată în tranşee, acolo îi ducea şi acolo chica şi gata. 

Q: Mata ai văzut cum ei chicau   ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Cam cât timp a durat toată asta   ? 

A: Ei, cât, vreun ceas de vreme poate mai puţintel, ce, eu am socotit cât   ? 

Q: Dar mata de acolo de unde erai auzeai ceva sunete   ? 

A: Ţipete, împuşcături, ce poţi să auzi   ? 
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Q: Dar înainte de a-i împuşca pe dânşii îi puneau să se dezbrace sau îmbrăcaţi îi împuşcau   ? 

A: Nu îi mai dezbrăca nimeni, poate pe urmă se ducea şi îi dezbrăca acolo de ăştia, moldoveni 

de ăştia, să le ia ceasul sau ceva, brăţări. Ei au fost bogaţi. 

Q: Dar mata ai văzut pe urmă moldoveni care îi dezbrăcau acolo   ? 

A: Nu m-am vârât, nu m-am vârât. 

Q: Dar cine i-a îngropat pe dânşii pe ăştia   ? 

A: Se îngropau unul pe altul şi apoi soldaţii îi îngropau ori îi chemau pe oameni din sat, îl 

prindea, m-a văzut sau mă prindea, du-te şi îngroapă. Cine   ? Ce, o să aducă gropinciori şi o 

să-i îngroape   ? 

Q: Mata ai stat până la urmă până s-au dus soldaţii sau te-ai dus înainte de asta   ? 

A: Dacă stai, apoi te vedea vreunul că privegheşti, asta înseamnă că ocheşti ceva şi o chişcai. 

Q: Când te-ai dus, soldaţii încă erau acolo sau de acum au plecat   ? 

A: Erau soldaţi, soldaţii i-au luat deodată şi cum îi aducea coloane şi avea înarmat şi i-au dus 

acolo şi îi împuşca şi ce să le faci, aşa a fost vremea şi ce să facem. 

Q: De acolo dintre evreii care erau acolo, mata ai putut să cunoşti pe cineva   ? 

A: Nu, erau străini, aduşi din alte părţi, cum să-i cunoşti   ? Eu îi cunoşteam numai că eram 

tânăr, îi cunoşteam pe ăştia din sat, dar pe ceilalţi, poate din Mărculeşti, din Floreşti, ce .… 

Q: Mata de câte ori ai văzut cum omorau evrei   ? 

A: De două ori, aici şi acolo. 

Q: Deci asta odată a fost lângă tranşee. 

A: Nu, deodată a fost aici. Prima dată aici şi apoi la tranşee. 

Q: Asta la tranşee cam când a fost   ? 

A: Când   ? Tot, prin [19]43 am fost cu inginerii, asta prin [19]44. 

Q: Asta în [19]44 crezi mata că a fost   ? 

A: Da. 

Q: Dar îţi aminteşti ce anotimp era afară   ? 

A: Vara.  

Q: Vara era   ? 

A: Da.  

Q: Dar celălalt caz când l-ai văzut mata   ? 

A: Unde, aici   ? 

Q: Da. 

A: Tot vara aşa când a mers frontul. 

Q: Şi tot în acelaşi an   ? 
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A: Tot în acelaşi an, că atunci pe dânşii. 

Q: Şi asta unde s-a întâmplat unde spui mata   ? 

A: Aici nu departe, aici unde era o râpă, aici merge, de acum este zăvod acolo şi era, luau 

oamenii lut de acolo şi făceau casă, făceau chirpici, făceau, ungeau casa, şi a fost lutărie, şi în 

lutăria aceea apoi i-au vârât şi şi-au făcut ei singuri gropi şi se îngropau unul pe altul şi apoi la 

urmă îi da, dar ei chicau deodată, cum îi împuşcau chicau în groapă. 

Q: Dar cum de s-a întâmplat că mata erai la lutăria asta   ? 

A: Apoi dacă aveam acolo, apoi dacă e în sat nu departe, vreo câţi   ? Vreo 300 de metri, ce. 

Eram băietan şi taman era drumul şi cum merge şoseaua aşa, ne uitam din ţintirim, că de la 

ţintirim chiar acolo. 

Q: Cam câţi metri sunt de la locul de unde vă uitaţi voi până la lutăria aceea   ? 

A: E, ce, vreo 200 de metri erau.  

Q: Şi mata când ai văzut ai văzut cum i-au adus sau i-ai văzut deodată acolo în lutărie   ? 

A: Eu m-am dus când i-au luat pe ăştia săraci de aici din sat şi m-am dus pe acolo, că aveam 

un cumnat şi am sărit gardul acolo la ţintirim şi mă uitam. Şi era şcoala acolo, de la şcoală tot 

se vedea. Şi i-am văzut săracii cum îi împuşca. 

Q: Eu nu am înţeles bine, în sensul că mata ai văzut cum i-au luat din sat dintâi   ? 

A: Îi lua din sat şi îi ducea acolo. 

Q: Ăştia de pe loc   ? 

A: De pe loc. 

Q: Evreii   ? 

A: Evreii. Şi îi împuşca pe loc. 

Q: Deci mata ai văzut cum îi strângeau din sat   ? 

A: Da. 

Q: Pe cine ai văzut cum îi strângeau   ? 

A: Pe femeia asta a lui Strulea, cu tot cu fată am cunoscut-o. 

Q: Dar cum o chema pe dânsa   ? 

A: E scris la mata, am uitat eu cum. 

Q: Mata spui despre femeia asta care ne-ai zis că o chema Astra   ? 

A: Astra, Astra. 

Q: Pe dânsa ai văzut-o   ? 

A: Pe dânsa, şi copiii, o fată şi un băiat avea, şi îi ţinea în braţe. Băieţii mărişori şi au 

împuşcat pe copii şi încă au tras trei focuri şi unul cred că nu a vrut să împuşte, şi i-a tras o 

palmă soldatul acela ş a venit şi a împuşcat el singur şi i-a dat în cap şi a murit. Şi copiii şi ea. 
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Q: Deci mata ai văzut cum i-au luat pe dânşii. I-au mai luat şi pe alţii tot atunci deodată   ? 

A: Pe alţii îi aducea din altă parte. 

Q: Pe alţii îi aducea din altă parte   ? 

A: Da, din Putineşti ori din altă parte. 

Q: Deci mata ai mers cu dânşii din urmă, după dânşii. 

A: Ei se ducea şi eu mergeam aşa şiret din urmă, să văd ce o să se întâmple, interes. 

Q: Şi i-au dus la lucniţă   ? 

A: La lutărie acolo. 

Q: Şi acolo mai erau şi alţi evrei   ? 

A: Erau. Din Putineşti, poate din alte părţi, din Nisporeni, de unde ştiu. 

Q: Ai mai cunoscut pe cineva acolo   ? 

A: Nu, numai pe asta, că asta era, cât este aici, vreo două, cât, a patra casă de aici. 

Q: Şi acolo cam câţi evrei erau   ? 

A: Ei, ce să spun, era o coloană bună, mai mult de 100 de .… 

Q: Mai mult de 100 de oameni   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi unde îi ţineau pe dânşii   ? 

A: Unde   ? Îi duceau acolo pe drum, că era drum, acum e şoseaua, şi lutăria, îi împuşca, îşi 

făceau groapă ei singuri şi da pământ deasupra şi gata. 

Q: Mata când te-ai dus ei săpau gropi   ? 

A: Ei singuri săpau, nu i-au împuşcat deodată, dintâi săpau ei singuri gropi, evreii. 

Q: Ai stat acolo şi te-ai uitat cât ei au săpat   ? 

A: Păi mă uitam să văd ce fac. 

Q: Cât timp au săpat ei gropile acelea   ? 

A: Ei, cât, parcă adânc tare… Săpau acolo de vreo trei rânduri de hârleţ şi îi îngropa şi îi da, 

ce avea nevoie el. 

Q: Ei săpau toţi sau numai o parte din ei   ? 

A: Toţi câţi erau şi pe urmă era soldaţii îi acoperea şi se ducea. 

Q: Mata cât timp cam ai stat şi te-ai uitat la toată asta   ? 

A: Cât   ? Vreo…ce să spun, că un ceas de vreme, mai mult, nu. 

Q: Într-un ceas de vreme. Şi ei au dovedit şi au săpat gropi   ? 

A: Au săpat gropi ei singuri acolo cu hârleţul, şi avea hârleţ acolo armata. 

Q: Dar câte hârleţe erau acolo   ? 

A: E, câte hârleţe   ? 
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Q: Dar nu erau 100 de hârleţe. 

A: E, erau, eu ştiu ce făceau, poate au mai strâns de prin sat, de unde ştiu eu, de unde ştiu eu 

.… 

Q: Dar câţi soldaţi erau acolo   ? 

A: Era armată, era, era, că dacă era norod şi armată era. 

Q: Dar îţi aminteşti cam aproximativ câţi   ? 

A: Ei, câţi, ce, i-am numărat câţi   ? 

Q: Dar ei cu dânşii aveau ceva lucruri, bagaj aveau sau erau cu mâinile goale ăştia   ? 

A: Deodată erau cu mâinile goale, evreii, şi armata numai cu automate, cu pistolete. 

Q: Şi pe ăştia, pe Astra şi copiii ai văzut cum i-au împuşcat   ? 

A: Am văzut cum a tras trei focuri şi nu chica şi i-a tras o palmă alt soldat lui acela, cred că nu 

a vrut să o împuşte, şi a scos revolverul şi a împuşcat-o drept în cap şi a chicat şi copiii, şi i-au 

dat în groapă, au şezut acolo. 

Q: Dar ei îi împuşcau pe evrei pe rând sau pe toţi   ? 

A: Pe rând, unul împuşca unul, unul împuşca altul, ce. 

Q: Înainte de a-i împuşca îi dezbrăcau sau îmbrăcaţi îi împuşcau   ? 

A: Încă să-i mai dezbrace   ? Cine să-i dezbrace   ? Ce, punea mâna pe dânşii   ? Nu punea 

nimeni mâna pe dânşii, numai armata apoi dezbrăca, când a chicat frontul 30 de soldaţi au pus 

unul peste altul într-o groapă, punea, un rând aşa şi faţa la faţă, un rând aşa şi faţa la faţă, şi 

numai în cămeşi şi în izmene, şi le aşternea o prostire şi sănătate. 

Q: Asta din ce armată   ? 

A: De români. 

Q: De soldaţi români   ? 

A: Românii băteau nemţii, asta, ruşii, din partea aceea. 

Q: Şi unde ai văzut mata aşa caz   ? 

A: Unde, păi le-am făcut şi monument, eu singur, le-am făcut cruce, monument cum trebuie, 

şi i-am scris, că sunt scrişi. O fată era acolo şi a ştiut soldaţii aceia şi i-am scris şi i-am pus în 

biserică, şi asta, de 9 mai, apoi îi citesc şi pe dânşii, îi pomenesc şi pe a noştri, care au fost 

front, că i-am scris şi pe a noştri, că unul spunea, că dacă pui monumentul la români, apoi eu 

îl zvârl. Dar eu zic: „uite sus, că e Domnul Isus Hristos”, şi i-am scris pe ăştia din sat, că eu 

eram presidatele comisiei de la biserică şi am strâns bani şi am făcut monument şi am pus 

acolo la asta, cum, la eroii aceia români şi i-am scris pe ăştia din sat care au fost pe front şi au 

murit. 

Q: Dar după război s-a întors cineva din evreii din sat aici   ? 
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A: A venit, Pavel unul, a venit, şi a fost încă, asta, cum îi spune, iarmaroc, vindea vin, vindea 

carne… 

Q: Dar ştiţi cumva cum de s-a salvat el   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Cum de a reuşit el să se salveze   ? 

A: De acum a venit, eu ştiu de unde a venit el   ? El a venit înapoi. 

Q: Dar el, ştiţi dacă era în sat până au venit aici românii sau s-a evacuat   ? 

A: Când   ? El   ? 

Q: Da, înainte de război, nu ştiţi unde a fost   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Numai el singur a venit sau au mai fost şi alţii   ? 

A: El singur a venit, unicul a venit şi a stat în casa lui, în casa lui. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea la ceilalţi evrei care din sat   ? 

A: Statul a dat-o la licitaţie, vindea la norod, dacă e stat, statul, ce. 

Q: Mai ştiţi şi alte cazuri, aţi văzut pe undeva oameni morţi, de ăştia, civili, nu militari, în 

timpul războiului   ? 

A: Care civili   ? 

Q: Dacă au fost cazuri când dumneavoastră să vedeţi în timpul războiului, aţi văzut în alte 

părţi oameni morţi sau cum îi omorau   ? 

A: Numai armata asta care am văzut eu. 

Q: Numai asta aţi văzut, alte cazuri nu aţi văzut   ? 

A: Nu. 

Q: Dar nu ştiţi dacă din sat nu au omorât pe comunişti   ? 

A: Nu au omorât, nu au omorât, atunci nici nu erau comunişti, atunci nici nu era, că se băteau 

nemţii cu ruşii, şi îi ducea pe ruşi încolo şi apoi s-au înturnat înapoi din Leningrad, 

Leningradul l-au înconjurat să nu-l strice nemţii şi apoi Stalin a luat armată şi a dat Anglia şi 

America ajutor, şi tancuri şi avioane şi armată şi i-au respins înapoi pe nemţi şi i-au dus până 

în Berlin. 

Q: Dar în sat în Gura Căinari înainte de război erau ţigani   ? 

A: Unde, aici   ? 

Q: Da. 

A: Au fost, cu şatra. 

Q: Cu dânşii ceva s-a întâmplat în anii războiului   ? 
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A: Nu, poate în alte părţi, dar la noi nu. La noi veneau numai cu şatra, dar era de ăştia ţiganii 

care ca moldovenii. 

Q: Dar până la război aţi avut în sat cuzişti   ? 

A: Până la război   ? 

Q: Da. 

A: Cuzişti au fost partide, au fost. 

Q: Şi erau şi la voi în sat cuzişti   ? 

A: Au fost, că mi-au pus, eram mititel şi mi-au pus semnul lui Cuza la mână, eram mititel şi 

îmi părea bine, că ei, ce. Au stat ei vreo lună sau trei luni de zile partidurile acelea, cum acum 

partidurile sunt. 

Q: Şi mulţi erau membri ai partidului cuzist în sat   ? 

A: La noi au fost vreo 10. 

Q: Vreo 10. Dar ce făceau ei   ? 

A: Ei, agitaţie, ce făceau. Chiar a fost în mahală, stăteau de o parte şi unul în parte aceea, şi în 

timpul războiului nu au avut trecere nimic, nu avea trecere nimic. În politică să nu te bagi. 

Q: Dar cum îi chema pe dânşii pe ăştia   ? 

A: Care   ? Acesta   ? Vasile Corbu, Chiriac Muscalu, cine a fost, of Doamne, au fost, au 

fost. Am uitat, un băiat a fost secretar de partid, şi apoi a fost, tot trăiam bine cu o nepoată a 

lui, a fost tot cuzist care mi-a pus semnul, am uitat cum îl chema pe dânsul. Ei, erau mulţi, ce 

să mai zic de atunci şi până acum. 

Q: Şi partidul acesta pentru ce era el, cu ce se ocupa el   ? 

A: Ei, cum, cum mai era acum partide, ce era, ţărănist, acela cuzist, acela liberal, ca şi cum 

acum, acum nu sunt liberalii   ? Comunişti, ţărănişti, credincioşi, religioşi, ce, nu sunt şi acum   

? 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când aţi văzut că s-a întâmplat ceva cu evreii în timpul războiului 

în alte părţi nu numai în sat la voi   ? 

A: Ce să zic că văd, nu ştiu, nu ştiu. Doar asta. 

Q: Mulţumesc frumos. 

Q: O singură întrebare am vrut să vă întreb. 

A: Poftim. 

Q: Ne-aţi spus că la lagărul din Mărculeşti erau oameni din Germania, din Polonia, de unde…   

? 

A: Aduşi evreii din Germania, din Polonia, din România, aduşi încoace. 

Q: Dar de unde aşa informaţie, de unde ştiţi despre asta   ? 

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



A: Hitler, asta Hitler a dat pricaz că să nistojească evreii. 

Q: Şi de unde ştiţi că acolo erau oameni din Germania, din .…   ? 

A: D’apoi erau din toate părţile. 

Q: De unde ştiţi   ? 

A: D’apoi am auzit şi eu că din Germania, din România, de la noi nu au fost. 

Q: De la cine aţi auzit   ? 

A: Tot din lume, că au zis din Germania, din .… 

Q: Clar, am înţeles, deci de la lume pur şi simplu. 

A: Poftim   ? 

Q: De la lume aţi auzit aşa vorbe. 

A: Da, de la lume, nu am mai vorbit cum vorbesc eu cu dumneavoastră. 

Q: Bine, vă mulţumesc mult. 

A: Toate bune.      
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