
Jeff and Toby Herr Collection 
04/03/2004 

GIURCĂ, Aurel 
Romania Documentation Project 
Română 
RG-50.573*0009 
 
 

Cutia 1, Caseta 1 
 

 
În acest interviu, Giurcă Aurel, un fost procuror şi apoi avocat povesteşte despre 
situaţia evreilor din Călăraşi, despre persecuţia de către legionari şi cruzimea acestora 
faţă de evrei. 
 
 
[01:] 00:31:02 – [01:] 10:19:03 
 
Giurcă Aurel, născut în data de 21 octombrie 1927 în oraşul Călăraşi povesteşte 
despre persecuţia evreilor. Menţionează „stâlpul infamiei”, un stâlp montat în faţa 
primăriei, pe care un medic ginecolog a fost legat câteva zile, fiind acuzat de moartea 
mai multor copii prin avort; povesteşte cum doctorul a fost transportat apoi la un lagăr 
din Slobozia unde a murit din cauza febrei tifoide. Legionarul Dan este amintit ca 
fiind unul deosebit de crud, torturând evreii. Evreii erau chemaţi de către Poliţia 
Legionară unde li se furau bijuteriile. Vorbeşte despre soţia lui, farmacistă, care lucra 
într-o clădire construită din banii evreilor; despre muncile la care erau supuşi evreii, în 
afara oraşului. Povesteşte despre oamenii din Călăraşi, care erau apropiaţi de evrei şi 
care erau ostili faţă de legionari. Familia lui Giurcă Aurel a ascus mai multe familii de 
evrei în beciul casei lor; tatăl lui avea mulţi prieteni evrei, pe care îi ajuta. 
 
[01:] 10:19:04 – [01:] 20:01:04 
 
Fiind procuror, Giurcă Aurel era interesat de cazuri de moarte mai neobişnuite, de 
aceea era curios să vadă aceste cazuri cu evrei. El a trebuit să renunţe la această 
meserie, deoarece procuratura se afla sub mâna politică şi era obligat să facă lucruri 
cu care el nu era de acord. Mai târziu, prin 1955 el povesteşte că a trecut la avocatură. 
Giurcă povesteşte despre un tren plin de evrei venit din Iaşi. În acest tren, aproape toţi 
evreii erau deja morţi, iar cei vii erau slabi şi arşi la picioare din cauza varului nestins 
de pe jos şi a urinei din vagoane. Cadavrele au fost îngropate în gropi comune iar cei 
vii au fost transportaţi într-un garaj şi trântiţi în pielea goală pe ciment. Tatăl lui 
Giurcă şi cu alţi prieteni evrei colectau haine şi mâncare pentru evrei. El povesteşte 
cum şi oamenii din oraş ajutau evreii şi aruncau pachetele cu ajutoare în curtea 
regimentului. 
 
[01:] 20:01:05 – [01:] 29:42:05 
 
Giurcă povesteşte cum oamenii din oraş dezaprobau cruzimea legionarilor. [porţiune 
în care se vorbeşte altă limbă] Aminteşte de un legionar pe nume Alexandru 
Nicolescu, care tortura evrei cu brutalitate şi se lăuda cu acest lucru. Povesteşte despre 
faptul că a asistat la procesul lui Alexandru Nicolescu şi altul pe nume Radu 
Ducescu/Duţescu, care au recunoscut toate faptele. Aminteşte de tatăl lui, care l-a 
învăţat pe el şi pe fraţii lui să trateze toţi oamenii în mod egal indiferent de originea 
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lui; aminteşte de oraşul natal Călăraşi, unde locuiau turci, bulgari, greci şi evrei, de 
aceea oamenii erau obişnuiţi unii cu alţii şi nu acceptau acest comportament inuman 
faţă de evrei. 
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