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Numele și prenumele intervievatului: Nicolae Crăciun 

Data nașterii: 1924 

Locul nașterii: Onişcani, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0171.01.01 

Data interviului: 14 iunie 2010  

 

 Nicolae Crăciun este născut în anul 1924, în satul Onişcani și a fost intervievat cu 

privire la evenimentele împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa natală, evenimente 

la care a fost martor ocular sau despre care a auzit în sat. El povesteşte că la începutul celui de-

al Doilea Război Mondial a văzut câteva sute de evrei din Onişcani, Vlad şi Călăraşi, adunaţi 

în centrul localităţii, păziţi de jandarmi din Onişcani, care au fost ucişi într-un tranşeu săpat 

la marginea localităţii.  

El relatează şi despre un evreu pe care l-a văzut că iese din tranşeu, dar şi despre un consătean, 

Dumitru Stoler, care a vrut să salveze o fată evreică de la împuşcare.  

El mai povesteşte despre studenţii cuzişti care veneau în sat şi îi batjocoreau pe evrei.  

  

[1]:00:00:00 - [1]:18:01:26 

 

Question: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele. Spune mata cum te cheamă. 

Answer: Pe mine ? 

Q: Da. 

A: Nicolae. 

Q: Aşa. Şi numele de familie cum ? 

A: Crăciun. 

Q: Din ce an eşti născut ? 

A: [19]24. 

Q: Unde mata te-ai născut ? 

A: Poftim ? 

Q: Unde mata te-ai născut ? 

A: Onişcani. 

Q: Data trecută, cu câteva săptămâni în urmă noi am fost la mata şi ne-ai povestit ce ai văzut în 

[19]41, ce s-a întâmplat cu evreii şi noi am venit ca să ne povesteşti din nou, să îţi aminteşti şi 

să ne povesteşti acum. 

A: Cum, cu jidanii ? 
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Q: Da. 

A: Cum, asta, când a venit timpul i-au luat pe dânşii şi i-au adunat. 

Q: Eu vreau să te întreb dintâi, pentru început, în [19]41 mata în ce sat erai, unde locuiai ? 

A: Aici, în sat. 

Q: Aici în sat, asta în Hogineşti ? 

A: Eu de la început, ţi-am spus că de şase ani eram când am venit aici. 

Q: Şi aici în Hogineşti mata ţii minte dacă erau familii de evrei înainte de război ? 

A: Erau, erau în sat aici. 

Q: Ştii pe careva dintre dânşii ? 

A: Iaca unde e magazinul la deal acolo, acolo era trei jidani, trei gospodari, şi apoi în partea 

asta de râpă, unde a fost primarul, acolo erau vreo şase jidani. Apoi în Slobozia aici cum treci 

în partea asta trei jidani erau, trei gospodari erau. Aveau livadă, aveau vie. 

Q: Mata îţi aduci aminte pe careva dintre ei ce nume aveau sau ce nume de familie aveau ? 

A: Aceia care din Rusia a venit înapoi, Iancu Burtă. 

Q: Iancu Burtă ? 

A: Da. 

Q: Acesta e cineva care s-a evacuat în timpul războiului şi pe urmă s-a întors înapoi ? 

A: S-a întors înapoi în sat la dânsul aici. Şi apoi el aici a fost încă selsponitel, zagatoviteli în 

colhoz. Apoi el a murit, l-au îngropat. Dar pe sora, pe fiica lui, apoi a luat-o, pe atunci era unul 

dincoace de la câmp – că am pornit şi atunci să îţi spun şi pe urmă mi-am adus aminte familia 

lui… îmi vine pe limbă să-l spun, că el pe consomolişti îi căpăta şi îi lua. Dar sora aceea a lui 

Iancu Burtă era secretar consomolskoy organizaţîi şi a venit şi a luat-o – Boghiu! – a venit şi a 

luat-o din mâinile mâne’sa şi a împuşcat-o. Şi a ieşit de aici de la dânşii, unde şedeau ei, în 

partea asta şi s-a suit înspre Ţibirica, încolo s-a dus, şi cânta: „eu sunt Boghiu Filimon, sunt 

nacialnic pe raion şi doctor pe consomoli”.  

Q: Dar mata spui asta de acum după război ? 

A: După război e asta. 

Q: Dar pe noi ne interesează în timpul războiului, din [19]41 până în [19]44. Ai văzut mata, ce 

s-a întâmplat cu evreii ? 

A: Atunci când i-a grămădit pe dânşii i-au dus la tranşeu, aici, cum iaca intri în sat cârneşte aşa 

drumul şi apoi est cot care merge la Onişcani încolo. Acolo era tranşeul contra tancurilor făcute. 

Şi i-au dus acolo şi i-au împuşcat. Dar eu aici am fost într-o sâmbătă. Duminică m-a trimis tata, 

acesta de-al doilea, să mă duc la Valea Mancii să văd păpuşoii. Şi mergeam. A ieşit unul din 

tranşeul acela, striga la mine. Păi dar eu când am rupt-o de fugă, că eram tânăr, un copil, când 
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am trecut râpa, gârla acolo la Valea Mancii, nu îmi puteam trage suflul, de aer să trag în mine, 

m-am speriat. Apoi când am venit nu am venit pe aici, dar am venit pe Suseşti, pe la pod, şi am 

venit pe partea aialaltă. 

Q: Dar mata ai văzut cum a ieşit el din tranşeu ? 

A: Da, da, păi dacă a strigat la mine. 

Q: Dar cât de departe mata erai de tranşeu ? 

A: De tranşeu pot să spun ca de aici în văgăună. 

Q: Cam câţi metri asta să fi fost ? 

A: Ei, vreo 300 de metri era. 

Q: La vreo 300 de metri ? 

A: Da. 

Q: Şi ce era: băiat, bărbat ? 

A: Eu ştiu, asta, bărbat sau băiat, parte bărbătească era. 

Q: Şi mata chiar l-ai văzut cum ieşea de acolo, cum s-a ridicat din tranşeu sau l-ai văzut pe 

margine de acum ? 

A: Eu l-am văzut cu striga la mine: „stai băi, stai!” Ehehe, fugiţi picioare. 

Q: Dar cât de aproape era el, omul acela, de tranşeu ? 

A: Cum? Pe malul tranşeului el a ieşit. 

Q: Fix pe mal acolo ? 

A: Da. 

Q: Era îmbrăcat sau era dezbrăcat de haine ? 

A: Îmbrăcat, bre omule, bre, ce … 

Q: Dar mata ai văzut când i-au strâns pe evreii ăştia de la voi din sat ? 

A: Eu când am auzit erau grămădiţi. 

Q: Unde ? 

A: La deal acolo unde e aiasta, clubul. 

Q: Şi câţi oameni erau grămădiţi acolo ? 

A: Păi eu pot să spun? Erau grămădiţi, dar eu ce ştiu ce aveau să facă cu dânşii, pe urmă am 

auzit că i-au împuşcat. 

Q: Dar erau grămădiţi acolo vreo doi trei sau ? 

A: Ee, mai mulţi. Că aici venise, şi de la Călăraşi venise, de prin la Vlad, că la Vlad acolo a 

fost în satul acela numai jidani. Călăraşiul tot jidani era. 

Q: Dar mai mulţi, asta cât: 10, 50, 100, 200, cât ? 
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A: Nu pot să spun câţi erau, că, de ce să spun? 200, 100. Numai o fată, a luat-o de la noi un om 

– e mort omul acela, şi a botezat-o, că s-o ţie, să o ieie el, s-o crească. A venit pricaz să o ieie. 

Omul acela a început a plânge: „nu o dau şi gata, zice, nu o dau”. Moşule, ai botezat-o, zice, 

dar pe dânsa ai botezat-o, dar sângele nu e botezat, e tot jidan. 

Q: Mata de unde ştii despre istoria asta cu omul care a luat fata ? 

A: Care a luat fata ?   D’apoi cum să nu ştiu dacă el pe urmă ne spunea? Că el e cu un an mai 

are ca mine. 

Q: Şi el personal ţi-a povestit ? 

A: Cum ? 

Q: El matale personal ţi-a povestit ? 

A: Da. 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul ? 

A: Stoler. 

Q: Stoler şi mai cum? 

A: Dumitru. 

Q: Dumitru Stoler. Dar fata ? 

A: Fata nu ţi-oi spune, că i-au luat-o. 

Q: Dar era din sat de la voi fata sau din altă parte ? 

A: Numai, bre, venită tot de la oraş. Ea cred că avea neamuri aici şi a venit la neamuri. 

Q: Dar acolo unde ai văzut mata adunaţi pe toţi ăştia evreii erau bărbaţi, femei sau ?  

A: Unde ? 

Q: În sat acolo, în centru, unde ai spus că i-au adunat pe dânşii. 

A: Acolo şi bărbaţi, şi femei, şi copii erau. 

Q: Şi ei erau sub pază sau erau singuri, fără pază ? 

A: Era arată română. 

Q: Câţi soldaţi cam erau acolo ? 

A: Dar ce, aceia erau soldaţi ? Jandarmi erau. 

Q: Jandarmi, jandarmii de la voi din sat ? 

A: Nu. 

Q: Din alte părţi. 

A: Din Onişcani. Acolo nu eram cu postul, Onişcani. 

Q: Şi câţi jandarmi erau ? 

A: Vreo trei jandarmi. 

Q: Dar jandarmii cum se purtau cu oamenii aceia de acolo, cu evreii ? 
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A: Dar ei ce, ei şedeau şi îi păzeau, ca şi eu dacă aş fi fost în timpul acela soldat şi mă punea să 

păzesc, trebuia să păzesc. Soldatul e soldat. 

Q: Dar ştii cam cât timp i-au ţinut acolo ? 

A: Nu ţi-oi spune cât timp i-au ţinut, un ceas, două, trei, că eu nu aveam nevoie să stau să mă 

uit în curul jidanilor. 

Q: Dar când i-au dus pe urmă de acolo mata ai văzut sau nu ai văzut ? 

A: Nu am văzut când i-au dus. 

Q: Dar de asta, că spui că i-au împuşcat acolo în tranşee, mata de unde ştii despre asta ? 

A: Păi uite, cum să nu ştii dacă au fost care au văzut acolo din bătrâni, din, şi apoi povestea: 

iaca i-a împuşcat. 

Q: Dar mata ai auzit împuşcăturile atunci când au fost, se auzeau în sat ? 

A: Se auzeau. D’apoi împuşcătura se aude tocmai de la Hârbovăţ. 

Q: Şi mata ai auzit împuşcături ? 

A: Se auzea. Ce, mitraliera ce făcea câte un cartuş ?   Ea o dată făcea prrrrr şi gata. 

Q: Şi des s-au auzit aşa împuşcături sau odată, când ai auzit mitraliera ? 

A: Mitraliera, când a început de i-a dat drumul, apoi de acum s-a auzit că împuşcăturile pârâia, 

ţâşnea cartuşele. 

Q: Dar acolo lângă tranşeul acesta, mata ai fost să vezi ce e acolo vreodată ? 

A: Nu am fost. 

Q: Nici atunci, nici ? 

A: Eu mă temeam de morţi, eu în armată am fost, pe front am fost. Şi să spun precis aşa că am 

tras în om, nu am tras. Numai atât, nu aveam ce face când mergeam la atac, acela, dacă veneai 

tu la mine trebuia ori să te ucid, ori mă ucizi, aceea de acum unu la unu. 

Q: Dar în grupa aceea de evrei pe care i-a adunat, mata i-ai cunoscut pe ai voştri din sat, erau 

acolo adunaţi ? 

A: Păi erau din sat de aici, ce: Iancu, Şaptebani, Şmil, ăştia toţi i-au … 

Q: Erau acolo adunaţi ? 

A: Adunaţi erau. 

Q: Dar erau şi careva copii care au fost cu mata la şcoală, era cineva dintre ei sau nu ? 

A: Nu, nu au fost copii de ăştia din şcoală. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu averea la toţi evreii ăştia de la voi din sat ? 

A: Averea, averea, ce ?  Au venit ruşii, s-a făcut colhoz şi averea lor a intrat în colhoz: pământul, 

via, livada. 

Q: Ruşii au venit în [19]44, dar din [19]41 până în [19]44 a mai fost timp. 
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A: Cum ?  

Q: Ruşii au venit în [19]44. 

A: În [19]44 au venit. D’apoi ce? Ei încolo s-au dus cu românii, s-au dus în Rusia. În [19]44 au 

venit ruşii înapoi. 

Q: Dar ce s-a întâmplat u lucrurile lor din casă, tot ce aveau prin casă ei ? 

A: Cum ? 

Q: Ce s-a întâmplat cu lucrurile lor din casă, cu ceea ce aveau prin casă ? 

A: Aceea nu ştiu, nu ştiu, că le-a luat ăştia din sat, că le-a luat statul, nu ştiu, nu ţi-oi spune, 

aiştea nu ţi-oi spune. 

Q: În afară de evrei atunci mai erau cazuri că omorau şi pe alţii sau îi strângeau pe alţii sau 

numai pe evrei atunci ? 

A: Atunci numai pe evrei i-au strâns. 

Q: Dar mata n-ai auzit … 

A: În timpul acela, când aceea a fost într-o sâmbătă, tuna de să te ferească Dumnezeu, una şi 

una huia, una şi una huia, şi era unu Iţic, l-a chemat pe tata: „măi Vasile – tata e de-al doilea –, 

ia vino încoace”. El citea Biblia, Biblia lor. Zice: „noi ne mântuim, acum se bate Ilie al vostru 

cu Moise al nostru”. Şi zice: „dovedeşte Ilie al vostru”. Şi zice: „noi ne mântuim”. Dar de unde 

a ştiut el, nu ştiu. I-a spus lui tatăl meu de-al doilea. Tata a venit acasă şi povestea: „Iacă a scos 

Biblia şi ce mi-a spus el”. 

Q: Dar până la război, la voi în sat, au fost cuzişti sau legionari ? 

A: Jidanii ? 

Q: Nu. La voi în sat, până la război, aţi avut cuzişti sau Garda de Fier ? 

A: Au fost cuzişti. 

Q: Şi ce ţii mata minte despre dânşii ? 

A: Atunci ce? Veneau ăştia, studenţii ăştia, când veneau ei, aveau garafe din lemn făcute, tot 

ca garafa aceea de un kilogram. Apoi când se ridicau studenţii aceia în Holbăneşti, la pădurea 

aceasta, şi apoi cântau ei, păi săracii puneau lacătele pe porţi, pe uşi. Ei când intrau în sat suia 

peste garduri, săreau în ogradă. 

Q: Dar cine puneau lacăte ? 

A: Jidanii. 

Q: Dar de ce ? 

A: Păi aceia veneau şi îi băteau pe dânşii. 

Q: Asta, cuziştii, sau legionarii, cine îi bătea pe dânşii ? 

A: Studenţii aceia, bre, care umblau ei, care îi trimeteau. Ei învăţau şi îi trimeteau pe la jidani. 
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Q: Şi mata ai văzut aşa cazuri, la voi în sat s-a întâmplat ? 

A: Asta clar, noi era copii, auzeam şi ne duceam. 

Q: Şi des se întâmplau aşa cazuri ? 

A: Ei, făceau, băteau joc de dânşii şi apoi se duceau, cuziştii, apoi erau atunci, erau şi ţărani, 

liberali, cuzişti. Era unul Duca. Apoi spunea, zice: „Ce stai Duca supărat? Ori n-ai oameni la 

votat? Ba am oameni şi femei şi voturi câte vrei”. De acum acesta-i cântare. 

Q: Dar mata nu ştii, atunci cu ţiganii nu s-a întâmplat nimic când s-a început războiul ? 

A: Atunci nu. Când s-a început războiul nu s-a întâmplat nimic, nu s-a făcut nimic cu dânşii, 

aşa a fost pace. Pe noi ne-a luat în armată, cum au venit ruşii aici, pe noi ne-au mobilizat. De 

ce ne-au mobilizat ?  Că ei mergeau şi ocupau, ei armata pierdea, dar de aici dacă au luat 

Moldova, a mobilizat şi a pus armata la loc, înapoi. Iaca cum a fost. 

Q: Noi o să ne oprim aici şi vă spunem mulţumesc mult. 

A: Cum? 

Q: Mai am o întrebare, vreau să precizez ceva: după cazul acesta, când mata ai spus că ai văzut 

evrei adunaţi acolo în centru, şi după ce ai spus că ai auzit împuşcături, în sat la voi au mai 

rămas evrei, mai erau evrei ? 

A: Care era, v-am spus că au fugit, s-au dus în Rusia. 

Q: Deci numai ăştia care se evacuase, dar aşa rămăsese după asta cineva evreu în sat ? 

A: Aşa nu a rămas. 

Q: Am înţeles. Mulţumesc. 

A: Aşa nu a rămas. 
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