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Numele și prenumele intervievatului: Giurcă Aurel 

Data nașterii: anul 1927 

Locul nașterii: Călăraşi, România 

Rola interviului: RG-50.573.0009.01.01 

Data interviului: 3 aprilie 2004  

 

 Aurel Giurcă s-a născut în anul 1927, în localitatea Călăraşi și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc aici sau care au legătură cu această 

localitate în timpul celui de-al doilea Război Mondial. 

El relatează despre trenul cu evrei de la Iaşi care a ajuns în Călăraşi (din timpul Pogromului 

de la Iași) și povestește despre faptul că cei mai mulţi evrei erau morţi, în pielea goală şi au 

fost îngropaţi acolo. Persoanele care au rezistat și astfel au rămas în viață spune că au fost 

duşi la Regimentul 23 Infanterie. Acest regiment se afla chiar lână o vie deţinută de familia 

lui Giurcă, iar acolo au fost ajutaţi de evreii din localitate cu haine şi mâncare.  

De asemenea, povesteşte și despre acţiunile legionarilor înainte de război, conduşi de Radu 

Duţescu şi Alexandru Nicolescu, care, conform celor spuse de martorul intervievat îi 

asupreau pe evrei.  

 

 

[01]:00:00:00 - [01]:29:46:01 

 

Question: Spuneți-mi, vă rog, cum e numele dumneavoastră. 

Answer: Giurcă Aurel. 

Q: Când v-aţi născut   ? 

A: În 1927, 21 octombrie. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În Călăraşi. 

Q: Deci aveaţi spre .… înainte de război aveaţi 14, 15 ani. 

A: Aproape 15 ani.  

Q: Da. Vă amintiţi primele lucruri pe care le-aţi văzut în legătură cu situaţia evreilor din 

Călăraşi au fost cam din ce an   ? 

A: [19]41, în perioada legionarilor. 

Q: Legionarii nu mai erau la .… în vara lui [19]41 legionarii nu mai erau la putere, că fusese 

rebeliunea, deci trebuie să fie .… 
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A: Îmi amintesc perfect, înainte de rebeliune, când erau persecutaţi evreii de către legionari. 

Şi ceea ce am reţinut în mod deosebit era faptul că în faţa primăriei s-a implantat o ţeavă aşa 

cam … (reluaţi, vă rog) 

În faţa primăriei din oraş a fost montată o ţeavă denumită „stâlpul infamiei”. Şi la acest „stâlp 

al infamiei” au fost legat un doctor Cohn, doctor ginecolog căruia i se imputa că a omorât nu 

ştiu câţi copii cu ocazia avorturilor. Însă, în realitate era un doctor foarte bun, iubit de 

populaţia din Călăraşi. 

Q: Era mai în vârstă   ? 

A: Nu era prea în vârstă, cred că avea vreo 25-26 de ani, terminase nu demult facultatea, era 

un om al oraşului de aici, un om foarte apreciat şi iubit de oameni. Şi în situaţia în care 

înfăşurat el, legat lângă „stâlpul infamiei”, era păzit de doi legionari, unul dintre ei îmi 

amintesc, îl chema Dan şi era fiul unui cârciumar, Mitică Dan. Numele mic nu îl mai ştiu. 

Însă acesta era cel mai înverşunat, ca să spun aşa, legionar care tortura pur şi simplu evrei. 

Când îi scotea la muncă pe evrei, a măturat străzile, acest dement Dan mergea călare, avea un 

picior înţepenit, era şchiop de un picior, mergea călare pe un cal şi cu biciul bătea evreii care 

erau la muncă. 

Q: Asta aţi văzut şi dumneavoastră   ? 

A: Asta am văzut. Poliţia legionară era în apropierea caselor unde locuiam şi cunoşteam, şi 

primăria în apropiere, şi am văzut toată scena. Pentru noi copiii era o curiozitate când veneau 

nemţii şi îl fotografiau pe Cohn la „stâlpul infamiei”. Era o curiozitate, pentru că nu mai 

văzusem până atunci bliţuri. Şi era un lucru foarte curios că se putea fotografia noaptea. Acest 

„stâlp al infamiei” era montat în faţa primăriei, pe aşa zisa Strada Mare, unde noi ne plimbam 

în fiecare seară de la un colţ la altul. Şi, bineînţeles că era o curiozitate faptul acesta care era 

marcat de prezenţa doctorului Cohn. 

Q: Cam cât timp a stat el aşa legat de stâlp   ? 

A: Păi a stat câteva zile, după care l-a trimis în lagărul de prizonieri ruşi de la Slobozia, care 

era infectat cu febră tifoidă. Şi acolo şi-a găsit şi sfârşitul. L-a băgat ca medic între prizonierii 

care erau bolnavi de febră tifoidă din cauza păduchilor, şi acolo a şi murit. Alte aspecte mai 

ştiu aşa din discuţii, pentru că eram .… 

Q: De unde erau prizonierii   ? 

A: Prizonierii erau în lagăr la Slobozia.  

Q: Dar războiul începe abia în vară în [19]41, nu, războiul   ?  

Q: Erau prizonieri de război   ? 

A: Prizonieri de război erau. 
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Q: A, deci l-a trimis când a început războiul, după ce a început războiul l-au trimis. 

Începuserăţi povestea cu „stâlpul infamiei”. A mai fost cineva legat la acest stâlp   ? 

A: Nu, singurul care a fost legat a fost doctorul Cohn. Alte aspecte din perioada legionarilor 

lui Horia Sima, că ăştia erau aripa lui Horia Sima, la poliţia legionară de pe strada Bucureşti, 

clădirea există şi acum, acolo erau chemaţi şi uşuraţi de bijuterii evreii din Călăraşi de către 

şeful poliţiei legionare care era un farmacist, Radu Duţescu. Şi era ajutat de un oarecare 

Alexandru Nicolescu, zis Sandu Şomeru, care după ce a ieşit din puşcărie, că au fost 

condamnaţi şi Duţescu, şi acest Nicolescu Alexandru, au fost condamnaţi mi se pare cam vreo 

20 de ani. 

Q: După război   ? 

A: După război. Şi după ce a ieşit din puşcărie, acest Sandu Nicolescu era brancardier la 

Spitalul Fundeni. Nu mai ştiu dacă mai trăieşte, era mai mare ca mine, bineînţeles, dar nu mai 

ştiu dacă mai trăieşte. Astea sunt aspectele în legătură cu cele două faze, cu „stâlpul infamiei” 

şi cu poliţia legionară. Ştiu că soţia mea, fiind farmacistă, mai târziu a funcţionat cu farmacia 

în fosta clădire a lui Duţescu, farmacistul Duţescu, şi cu ocazia asta se discuta că această 

farmacie a fost făcută cu banii luaţi de la evrei în perioada când el era şeful poliţiei legionare. 

Alte aspecte, erau duşi la munci forţate, la deszăpezire, la .… 

Q: În Călăraşi sau în afara oraşului   ? 

A: Şi în oraş şi în afara. Aici spre Ciulniţa este o zonă în tăietură cum îi spuneam noi, mergea 

trenul printre nişte dealuri şi întotdeauna acolo se astupa cu zăpadă şi îi ducea acolo la muncă. 

În orice caz, în Călăraşi a fost o opinie foarte ostilă legionarilor. Populaţia din oraş era foarte 

aproape de evreii care erau persecutaţi de legionari, pentru că la noi au fost foarte mulţi evrei 

în Călăraşi şi eram cu toţii în şcoală, şi părinţii noştri au fost colegi cu evreii şi ştiu că am, cel 

puţin la noi acasă o familia Waldman Solomon, Cohn Solomon, ăştia au fost oameni care au 

stat în beci la noi ascunşi o perioadă de timp, ca să nu fie torturaţi. 

Q: Pe vremea legionarilor   ? 

A: Da. Tatăl meu avea foarte mulţi colegi evrei şi era în foarte bune relaţii cu ei. Şi pornind de 

la această situaţie am primit, şi tatăl meu a primit, a acceptat să-i ascundă copiii prietenilor lui, 

colegilor lui şi chiar şi pe ei. Au fost ascunşi două, trei săptămâni de zile în casă la noi. 

Q: Ce meserie avea tatăl dumneavoastră   ? 

A: Tatăl meu era CFR-ist. Era şeful depoului Călăraşi, de locomotive Călăraşi. Şi când îi 

ducea la deszăpezire îi lua pe locomotivă, se ducea după ei şi îi lua şi îi băga la căldură pe 

locomotivă. Asta era.  

Q: Apoi în vară, în vară, în iunie [19]41 .… 
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A: Către sfârşitul lunii iunie. Eu am avut, fără să fiu un necrolog sau nu ştiu cum să mă 

exprim, eram foarte interesat de când se îneca cineva, de când se spânzura cineva. Eu am 

făcut, după ce am terminat facultatea am fost procuror criminalist şi mie mi-a ajutat foarte 

mult curiozitatea asta a mea de a vedea morţile violente. Sigur, nu am mai putut să stau în 

procuratură, pentru că mi-am dat seama că era sub comandă politică şi eram obligat să fac 

nişte lucruri care erau în afara firii mele. Şi am trecut în avocatură în 1955. Când a venit 

trenul acesta de la Iaşi, dar după câte am înţeles erau evrei şi de la Hârlău, şi din Dorohoi 

.… 

Q: Din jurul Iaşului. 

A: Mulţi erau din Dorohoi după câte am înţeles.  

Q: Dar ştiaţi ce s-a întâmplat la Iaşi   ? 

A: Nu ştiam ce s-a întâmplat la Iaşi, noi am fost alarmaţi când a venit trenul aici în Călăraşi, 

că a sosit un tren cu evrei, majoritatea morţi. În pielea goală erau toţi, fără haine, fără nimic 

şi în fiecare vagon erau ca sardelele, unul lângă altul, erau lipiţi. 

Q: Unde i-aţi văzut   ?   Aţi fost ....  ? 

A: Aici, chiar în dreptul cimitirului, unde a sosit trenul, că .… 

Q: Linia ajungea până aici   ? 

A: Linia este până în port Călăraşi, merge chiar prin dreptul cimitirului. 

Q: Vă amintiţi când aţi văzut prima dată trenul   ? 

A: După ce a sosit. 

Q: A sosit şi a oprit   ? 

A: A oprit, l-a garat la linia aceasta care nu circula, nu se circula în mod obişnuit către 

Călăraşi Port, că erau vreo două staţii CFR, CFR Călăraşi şi CFR Călăraşi Port. Şi s-a blocat 

linia cu trenul acesta în care erau evreii. După câte îmi amintesc, au fost, primarul era 

militarizat în perioada aceea, şi .… 

Q: Începuse războiul. 

A: Începuse războiul şi, dacă nu mă înşel, primar aici era scriitorul Octav de Sila, care a scris 

„Bucureşti, oraşul prăbuşirilor”, fiind primar la Călăraşi şi fiind militarizat, fiind concentrat. 

După câte  îmi amintesc şi după câte am mai auzit după aceea din discuţii, a fost obligat să 

aducă ostaşi să sape cele două gropi comune.  

Q: Dumneavoastră în ce moment aţi văzut   ? 

A: În momentul în care au început să care cadavrele la gropile comune. Erau schelete pur şi 

simplu, că nu se mai puteau numi oameni, erau într-un hal de slăbiciune cum arată în pozele 

acelea de la Auschwitz. Şi cei care au rămas vii, i-au încolonat, tot aşa în pielea goală şi au 
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mers pe linia ferată până la Regimentul 23 Infanterie, unde erau nişte remize, adică nişte 

garaje pentru maşinile unităţii militare. Şi i-au dus acolo în pielea goală. 

Q: Cum i-au transportat, cu maşini sau cu căruţe   ? 

A: Nu, nu, nu singuri, pe jos. 

Q: Nu, cadavrele. 

A: Cadavrele  ?  Nu, cu nişte tărgi. 

Q: Cu tărgi   ? 

A: Cu nişte tărgi aşa, şi îi târau şi erau unul lângă altul, pentru că într-un vagon cred că nu 

erau 10 vii, restul erau morţi. După câte am observat în vagoane fusese pus var nestins şi din 

cauza urinei a fiert, erau toţi, cadavrele, şi ceilalţi, erau arşi la picioare. Aceasta este situaţia. 

Au mers acolo, acolo remizele acestea au fost eliberate de maşini şi ei au fost trântiţi pe 

ciment acolo. 

Q: Aţi ajuns şi la remize, aţi văzut şi acolo   ? 

A: Nu în ziua aceea, mai târziu. Tatăl meu avea doi prieteni foarte buni, evrei, unul Şor, care 

era vecin cu noi cu locuinţa şi unul Berman. Şi în legătură cu acest Berman şi cu Şor, au luat 

măsura să colecteze haine şi alimente să le ducă acolo, pentru că evreii nu aveau posibilitatea 

să se apropie de cazarma asta, şi eram folosiţi noi, copiii. Şi aruncam pachete cu haine, 

pachete cu mâncare, prin spate. Că acest regiment este în apropierea vii pe care o aveam noi şi 

pe care o am şi acum. Şi aruncam pachete de mâncare şi haine. Hainele erau date de acest 

Berman, care avea un magazin de confecţii la proba a doua şi e a contribuit cu hainele şi, 

bineînţeles, fiind ajutat material de Şor şi de Goldstein, era un bijutier Goldstein, Waldman 

era tatăl lui Solo Waldman care se găseşte în Israel acum, a lui Cohn Solomon care locuieşte 

în Karmiel şi au fost ajutaţi. Ce se întâmplă   ? Nu îmi mai amintesc, foarte vag am auzit că îi 

ducea din când în când la Borcea să se scalde, să se spele şi mulţi dintre ei .… 

Q: Borcea e un râu   ? 

A: Un râu, da, în apropierea Regimentului ăstuia 23 Infanterie, şi unii se înecau pentru că erau 

şi slăbiţi fizic şi e apă curgătoare, nu puteau să reziste. Dar asta numai din auzite, eu personal 

nu am văzut. Oricum, toată treaba asta era coordonată de nemţi. 

Q: În ce fel era coordonată de nemţi   ? 

A: Păi ei au, ei au .… 

Q: Nemţii se aflau în oraş   ? 

A: Poftim  ?  

A: Nu. Au venit însoţind trenul. Şi ei au condus pe evrei la locul acela, la Regimentul 23 

Infanterie. 
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Q: Cine îi păzea în mod obişnuit pe cei care mai erau în viaţă   ? 

A: După ce i-au lăsat acolo   ? 

Q: Da. 

A: Păi nu mai aveau nevoie, nu puteau să fugă, erau în aşa de slabi, încât nu aveau posibilitate 

să fugă. Dar bineînţeles, fiind în curtea regimentului, băgându-i la regiment acolo nu aveau 

cum să iasă pe poartă decât pe lângă santinelă. Nu aveau cum. 

Q: Dar oamenii din oraş cum au reacţionat când   ? 

A: Oamenii din oraş au contribuit mult la colectarea îmbrăcăminţilor, a alimentelor care au 

fost duse acolo. Se arunca cu conserve, erau cutii de conserve din acelea cu carne de vită cu 

gelatină multă, cutii de fasole, cutii de conserve de fasole şi le aruncau peste gard în curtea 

regimentului. 

Q: I-aţi văzut acolo în curtea regimentului   ? 

A: Pe cine   ? 

Q: Pe aceşti evrei care mai erau. I-aţi văzut   ? 

A: Sigur, cum să nu  ?!? Erau vecini cu noi, cu via noastră. Erau oamenii blazaţi. Ce m-a 

impresionat, am văzut un cadavru din acesta care avea scris, scrijelit probabil cu unghia 

numele pe piele a celui mort. Restul nu am mai văzut, unul singur am văzut în situaţia asta. În 

orice caz, a fost o barbarie. 

Q: Cam cât timp a fost aici şi cam când au dispărut   ?   

Q: Dar morţii au fost înmormântaţi aici   ? 

A: Aici, da.  

Q: În groapa comună   ? 

A: Da, sunt două gropi comune, dacă vreţi, vi le pot indica şi vi le pot arăta. Când a fost 

domnul aici, m-am dus la cimitir şi am arătat unde sunt gropile comune, cadavrele au fost 

deshumate şi duse la cimitirul evreiesc din Bucureşti. 

Q: Da. Spuneţi-mi, evreii care mai erau în viaţă, cam cât au mai rămas la regiment acolo   ? 

A: Nu aş putea să vă mai precizez. În orice caz, au stat destul de mult. Până când s-a colectat 

a durat, până când s-au colectat haine, până nu ştiu ce, că iniţial dormeau pe paie, în pielea 

goală şi a durat până când .… Dar oricum, populaţia oraşului a dezaprobat total această 

barbarie. Păcat că nu mai, mulţi au fost atunci, însă au trecut atâţia ani, majoritatea sunt morţi. 

Am înţeles că mai e un cetăţean în comuna Model care mai ştie ceva, dar nu am reuşit să dau 

de adresa lui. Omul are 83 de ani şi ştie .… 

Q: Se afla în Călăraşi atunci   ? 
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A: Da, se afla în Călăraşi şi mi se pare mie că era chiar militar în perioada aia. Îl cheamă 

Zamfir, cam aşa ceva. Am eu numele lui, însă nu am putut să dau, ştiind că veniţi 

dumneavoastră, am încercat să dau de el şi ştiu că ştie multe în legătură cu treaba asta, dar nu 

am reuşit. 

Q: Poate cu alt prilej. 

A: Bine, acum eu, vă daţi seama, la vârsta aceea mi s-au imprimat în memorie numai anumite 

lucruri deosebite. Amănuntele nu am, nici nu le-am dat atenţie, nici nu am făcut efort să le 

înregistrez, pentru că nici nu mă aşteptam după 60 de ani să fiu interogat. Oricum, dacă nu 

eram luat aşa prin surprindere, poate aş fi putut să mai identific nişte persoane. Lucru cert, că 

acum în urmă cu trei săptămâni, la înmormântarea unui prieten şi coleg de-al nostru, am găsit 

încă doi inşi care ştiau ceva despre acest tren al morţii. Dar atât. 

Q: Mulţumi. Facem o pauză să-i întrebăm dacă mai vor să întrebe ceva. Când au fost ei aici 

…. ( .…) 

Q: Da, da, da, traseul .… 

Q: Vă mai pun două întrebări, că el şi-a notat ce i-aţi spus data trecută şi vrea ca să fie .… 

A: Da, da, da. 

Q: Aţi pomenit de un legionar care era mai dur decât alţii, acest Alexandru Nicolescu, aţi stat 

vreodată de vorbă cu el atunci   ? 

A: Era vecin cu mine. 

Q: Şi vă povestea despre ceea ce face el evreilor   ? 

A: Da, păi bineînţeles. În colţul străzii noastre era un nuc unde el punea o ţintă şi trăgea cu 

pistolul, făcea exerciţii de tragere cu pistolul, îşi făcea o bravură din duritate şi ca agresor. Vă 

spun, am asistat la proces, când s-a judecat, eram student la Bucureşti când s-a judecat el şi 

Duţescu şi a recunoscut cu foarte multă nonşalanţă tot ceea ce a făcut.  

Q: Dumneavoastră ştiaţi despre asta   ? 

A: De ce   ? 

Q: Despre ce a făcut el atunci, înainte   ? 

A: Da, bineînţeles că ştiam, că ne povestea, că era cu coleg cu un frate de-al meu. 

Q: Şi cam ce povestea   ? 

A: Povestea cum îi schingiuia, cum îi, avea un scripete deasupra chepengului de la beci şi 

evreii erau în beci şi îi trăgea cu scripetele şi când evreii ajungeau la suprafaţă îi lovea cu 

biciul să spună unde are aur, unde are .… Povestea el treaba asta, nu am văzut, ce să vă spun, 

dar el povestea cât de isteţ era el, în ghilimele, în materia asta de tortură.  

Q: Şi celălalt, Duţescu   ? 
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A: Duţescu era un farmacist, nu am avut, era mai mare decât mine, dar ceea ce m-a surprins, 

că băiatul lui este secretarul asociaţiei ăsteia unde e Ticu Constantinescu. 

Q: Foştilor deţinuţi   ? 

A: Foştilor deţinuţi politici. Ticu Dumitrescu. Că poartă acelaşi nume. Şi după câte am auzit 

ar fi chiar fiul lui Radu Duţescu. 

Q: Care era episodul acela despre bordelul   ? 

A: Traseul acesta de la tren şi până la regiment, pe traseu era un bordel, îi spunea La ţaţa 

Lina, şi prostituatele stăteau la gard, mai ales când a văzut o treabă din asta, au ieşit afară, şi le 

arunca ţigări, în orice caz erau ostile măsurilor luate sau trebii ăşteia. Să ştiţi că aici este o 

zonă de oameni foarte cumsecade, ca să zic aşa, nu au acceptat niciodată tortura, nu au 

acceptat niciodată abuzurile astea făcute de legionari. Tatăl meu ne spunea nouă .… noi am 

fost trei fraţi şi bineînţeles că fiecare frate avea mulţi prieteni, şi ne spunea: „măi, aveţi în 

curte un măr, un păr, un prun, un cais, trebuie îngrijiţi toţi la fel. Aşa şi oamenii pe pământ, că 

e evreu, că e român, că e turc, că e tătar, trebuie trataţi toţi egal, pentru că fiecare face roadele 

pe care le poate da”. Şi noi aici am fost toţi crescuţi în zona asta, pentru că am avut un 

conglomerat de naţii, ca să zic aşa. Au fost turci foarte mulţi, au fost bulgari foarte mulţi, au 

fost greci foarte mulţi, au fost evrei foarte mulţi şi din cauza asta s-a creat o ambianţă 

deosebită între românii care locuiesc aici şi naţionalităţile astea conlocuitoare.  

Q: Oamenii din oraş au înţeles repede, au ştiut repede că e vorba de evreii de la pogromul din 

Iaşi   ? 

A: Da, păi bineînţeles, au ştiut, pentru că se anunţase prin presă, mi se pare, se anunţase că 

pleacă un tren. Păi trenul nu a mers direct de la Iaşi la Călăraşi, a mers prin ţară, a peregrinat 

prin mai multe localităţi,şi bineînţeles, fără apă, fără mâncare. Dar erau aşa de deşi că nici nu 

ar fi avut posibilitatea să se culce, că erau unul lângă altul. Nu ştiu, câteva mii au fost. Dacă 

nu au fost 2.000, 4.000, nu ştiu cât se spunea atunci că au fost. În orice caz, nu face cinste, nu 

numai românilor, indiferent ce naţiune, nu face cinste acest comportament inuman, acest 

comportament bestial, indiferent cine ar fi. 

Q: Vă mulţumesc. 

A: Cu plăcere.    
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