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Roşu Constantin, născut la 25 iulie 1930 pe str. Brânduşi nr. 67 din Bucureşti, a fost martor la 
evenimentele pogromului din timpul rebeliunii legionare din anul 1941. Acesta relatează cu 
predominanţă prima zi a rebeliunii din 21 ianuarie 1941, când atât el cât şi alţi copii, au fost 
trimişi acasă de la şcoală. Cu această ocazie el a perindat străzile Bucureştiului, astfel luând 
mărturie la ororile comise de către legionari. El menţioneză şi două evenimente politice 
semnificative: meetingul legionarilor din Piaţa Victoriei, precum şi decizia Mareşalului 
Antonescu de a permite evreilor să plece în Palestina.   
 
[01:] 00:20:00 – [01:] 04:41:59 
 
El îşi aminteşte că în timpul perioadei legionare, unii dintre vecinii lui legionari obişnuiau să îl 
bată pe tatăl său pe motiv că are nume de Bolşevic [numele lui de familie este Roşu; arată spre 
gleznă, unde spune că a fost lovit tatăl său], spunându-i să îşi schimbe numele şi să intre în 
Legiune; menţioneză că tatăl său, conductor de tramvai, era singurul care muncea din familie 
pentru că mama sa era bolnavă. El îşi aduce aminte un episod în care traficul a fost oprit şi s-a 
dat jos din tramvai, văzând meetingul legionarilor din Piaţa Victoriei la care au luat parte Iuliu 
Maniu, Ion Mihalache şi Horia Sima; nu este sigur dacă Corneliu Zelea Codreanu era acolo sau 
nu. El spune că acolo a văzut nişte preoţi în genunchi, care cântau o rugăciune şi după ce aceasta 
s-a terminat, i-a auzit pe cei prezenţi strigând : ‘La moarte !’, ‘La moarte !’. El îşi mai aminteşte 
cum un muncitor de la Căile Ferate Române [C.F.R] care era acolo cu un copil, a fost bătut 
pentru că nu a strigat destul de tare ‘Trăiască Legiunea şi Căpitanul’ [arată cu degetul aratător 
spre lacrimile din ochi] ; spune că asta îşi aduce aminte din perioada premergătoare celui de-al 
doilea Război Mondial.  
  
[01:] 04:42:00 – [01:] 11:29:59 
 
El îşi aduce aminte că în perioada în care era elev de şcoală primară la Carol al II-lea nr. 47 [de 
pe str. Foişorului] clasele erau multietnice, având colegi evrei, ţigani, români; spune că preotul, 
Ciosu îi obliga pe toţi sa cânte rugăciuni creştine; el ţine minte că preotul îi bătea pe evrei pentru 
că refuzau să cânte. El spune că nu i-a mai vazut după 1941; spune că au dispărut. El îşi 
aminteşte că într-o dimineaţă din ianuarie 1941, când era la şcoală, toţi  elevii au fost trimişi 
acasă spunânduli-se că urmează să aiba loc ‘evenimente’; îşi aminteşte că mergând pe strada 
Brâncuşi către Calea Vitan, a văzut cum un comerciant evreu pe care îl cunoştea şi o femeie, 
zăceau întinşi pe jos şi fusesera omorâţi în bătaie. El îşi aminteşte că a continuat să meargă spre 
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strada Dudeşti  şi a văzut un evreu bine îmbrăcat care fusese omorât iar ţiganii îl buzunăreau. El 
ţine minte că toate magazinele evreieşti de pe strada Dudeşti fuseseră tâlhărite; îşi aminteşte că a 
văzut pe partea cealaltă a străzii, lângă o biserică, o clădire în flăcări şi oameni morţi în faţa 
acesteia. El povesteşte cum legionarii aveau ca obiectiv de distrugere numai proprietăţi evreieşti, 
mergând la ţintă. El ţine minte că a văzut magazine distruse şi pe strada Văcăreşti; spune că în 
continuarea drumului, pe podul Şerban Vodă, a văzut alţi oameni morţi; ţine minte că în 
apropierea podului a văzut o sinagogă în flăcări, adăugând că toţi morţii de acolo fuseseră 
mutilaţi. El descrie apoi legionarii, spunând că aveau la ei pistoale , purtau cămăşi verzi şi se 
salutau cu ‘Trăiască Legiunea şi Căpitanul!’; povesteşte că i-a auzit dându-şi indicaţii între ei 
despre urmatoarele ţinte; repetă că el a fost martor la aceste evenimente petrecute în timpul 
rebeliunii legionare.  
 

[01:] 11:30:00 – [01:] 18:49:59 
 
El descrie sumar scena grotească de la un abator din apropierea casei sale, în care evreii erau 
agăţaţi în cârligele în care de obicei erau puse animalele; spune că alţi copii erau cu el, între care 
mentionează numele Şerb, Ciocănaru, Mâinea [Mîinea]; nu îşi mai aduce aminte alte nume; 
descrie, insistând că este ceea ce a văzut el, personal, cum multe cadavre de femei, copii, bărbaţi 
care erau aruncate unul peste celălalt [unde este Sala Polivalentă] erau scotocite pentru obiecte 
de valoare. El povesteşte deasemenea ceea ce tatăl sau a auzit de la nişte soldaţi români întorşi 
din război, care stationaseră în Transnistria şi cărora nemţii le spuseseră să păzească locul în care 
îi executaseră pe evrei cu mitralierele; spune că nu mai ştie ce li s-a întâmplat acestor veterani de 
război. El răspunde la întrebările intervievatorului - despre etnia morţilor de la abator şi dacă a 
recunoscut vreun evreu dintre cei morţi acolo, că ştia că  morţii de la abator erau evrei pentru că 
românilor nu li s-a întâmplat nimic; spune cum casa lui a fost marcată cu vopsea verde de către 
legionari pentru că tatăl său a refuzat să intre în legiune şi legionarii umblau din casă în casă 
pentru a recruta români [Înregistrarea este oprită pentru un minut pentru că intervievatul se află 
intr-o stare emoţională deosebită datorită evenimentelor relatate]. 
 
[01:] 18:50:00 – [01:] 27:22:59  
 
El ţine minte o secvenţă care s-a petrecut la Baia Melţer [Baia Melţăr, Baia Meltzer] [o baie 
evreiască]  şi la care a fost îngrozit de imaginea morţilor. El a auzit ţipetele oamenilor care erau 
în interiorul băii, descriind locul ca distrus şi ars. El povesteşte cum în aceeaşi perioadă a 
rebeliunii, cadavrele erau aduse în camioane şi aruncate într-un loc care se numea Valea 
Plângerii [aproape de Sala Polivalentă], neştiind exact cine se ocupa de mutarea corpurilor pentru 
că sergenţii care păzeau acel loc nu i-au dat voie să se apropie; adaugă că în tot acest timp 
mergea pe stradă însoţit numai de alţi copii. El mai menţionează un spital evreiesc numit  Iubirea 
de Oameni [aflat pe str. Mircea Vodă], spital ce fusese ocupat de nemţi. El îşi mai aduce aminte 
cum evrei bine îmbrăcaţi, purtând pălării evreieşti mari si rotunde erau obligaţi să poarte 
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banderole galbene cu steaua lui David şi să măture strada; insistă că toate aceste evenimente s-au 
petrecut în timpul rebeliunii din 1941 şi că a văzut cum evreilor li se rupeau perciunii, auzindu-i 
ţipând de durere. 
 
[01:] 27:23:00 – [01:] 29:10:59 
 
El îşi aduce aminte că Mareşalul Antonescu le permitea evreilor sa plece în Palestina; ţine minte 
că ziarele scriau – mentionează Universul, citit de tatăl său – despre vapoare care plecau spre 
Palestina şi erau scufundate de nemţi; el îşi aminteşte văzând evrei plecând în autobuze spre 
Constanţa  pentru a lua aceste vapoare şi spune că nu i-a mai văzut de atunci.  
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