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Numele și prenumele intervievatului: Victor Ştirbiţchi 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Boian, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.575.0101.01.01 

Data interviului: 20 iunie 2011  

 

 Victor Ştirbiţchi este născut în anul 1927, în satul Boian și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

El relatează despre strângerea evreilor de către soldaţi români cu sprijinul localnicilor şi 

uciderea lor într-o pivniţă abandonată din sat. El spune că acolo au fost ucişi 87 de evrei, 

timp de o zi, iar seara şeful de post a suspendat împuşcările, iar evreii rămaşi au fost duşi 

ulterior în Transnistria.  

El mai povesteşte despre învăţătoarea evreică Ildioaie care a fost ucisă în casă cu fata ei, dar şi 

despre o farmacistă al cărei băiat a fost ucis chiar în fântâna în care s-a ascuns. El mai spune 

despre faptul că sătenii au început să-i prade pe evrei înainte de venirea armatei române. 

El relatează că în sat erau legionari înainte de 1941.  

 

00:00:00 - 48:17:15 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua, doamnă. 

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

A: Ştirbiţchi Victor Leopoldovici. 

Q: Din ce an v-aţi născut   ? 

A: Din [19]27. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: În Boian. 

Q: Cu ceva timp în urmă noi am fost la dumneavoastră şi ne-aţi povestit despre amintirile 

care le aveţi. 

A: Din copilărie ştiu eu de aşa, doar aici m-am născut. 

Q: Şi noi am venit să vă filmăm acum, adică să ne povestiţi pe camera de luat vederi. 

A: Vai de mine, nu spun nimic, las să fie. 

Q: Pentru început, spuneţi, vă rog, în anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi   ? 

A: Atunci am fost acasă încă, aici. 
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Q: În Boian   ? 

A: Da. 

Q: Şi vă amintiţi cum s-a început războiul   ? 

A: Războiul cum s-a început   ? Au trecut nişte armate înainte spre Moldova încoace pe 

drumul acela şi pe urmă nu ştiu la ce zi i-au dus drept aici, clubul când s-a făcut, groapa a 

astupat şi pe dânşii i-au scos şi i-au mutat la Noua Suliţă, este un cimitir în margine. 

Q: Pe cine pe dânşii   ? 

A: Toate oasele acelea le-au dus de aici. 

Q: Dar cine, ale cui erau oasele acelea   ? 

A: Apoi de la evreii ăştia de prin Boian. 

Q: De la voi din sat   ? 

A: Da. 

Q: Dar până la război, la voi în sat trăiau mulţi evrei   ? 

A: Doamnă, mulţi, mulţi, tare mulţi, să-mi aduc aminte, pe partea asta dinspre stânga a fost o 

familie, trei, dincolo au fost două, cinci, unde e lăptăria a fost o familie cu copiii lui, casă 

mare, cu mai multe camere. Şi partea asta, acum după moară era o casă şi dincoace acum de 

pod au fost două, aici la unul la Salinger erau trei, şi una care vindea aşa pentru femei, fărbi 

pentru farbuit şi aici la corn era apotecăreasa şi dincolo până la poştă, încă doi evrei şi era sus 

lângă biserică un evreu şi pe strada asta în jos aici tot era, îi spunea Bercu, ţinea crâşmă. 

Q: Bercu, dar mata mai ştii şi pe alţii cum îi spuneau, pe nume sau pe familia   ? 

A: Doamnă, acum ce ştiu eu aşa   ? Mai ţin minte ce mai ştiu. 

Q: Dar pe cineva din oraş   ? 

A: Aici a fost un evreu la vale, a avut tot moşie, Graur se chema familia lui, dar câţi, cum, 

ce, eram tânăr atunci, ce, aveam vreo 12 ani. 

Q: Dar a fost cineva dintre ei cu care mata ai mers la şcoală, din evrei   ? 

A: Era un băiat aici, Chiva. 

Q: Chiva   ? 

A: Da. 

Q: Aşa îl chema sau era numele de familie   ? 

A: Aşa era la şcoală şi îl strigam toţi: Chiva, Chiva, în urma lui, dar familia, vezi, nu ştiu. 

Q: Deci mai degrabă aşa îl porecleaţi pe băiat, sau chiar aşa îl chema, aşa era numele   ? 

A: Cum   ? Pe băiat se vede că îl chema aşa, de acasă. 

Q: Şi mata ai văzut ce s-a întâmplat cu evreii voştri din sat   ? 
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A: Doamnă, mă mai arătam şi fugeam acasă, că noi eram îmbrăcaţi aşa nemţeşte, dar sătenii 

umblau în alb, în izmene albe şi cămeşă peste izmene şi aceia era, doamnă. Şi noi, mama nu 

mă lăsa tare, dar auzeam cum se împuşca, cum îl ducea. Mergea câte un soldat de acela şi cu 

un om şi dacă era un evreu acolo în grădină, îl lua şi îl ducea la groapă.  

Q: Aţi spus că voi nu ieşeaţi din casă că eraţi îmbrăcaţi nemţeşte. Dar de ce eraţi nemţeşte   ? 

A: Că aşa era la noi moda, la poloni. 

Q: Deci voi eraţi polonezi şi altfel de straie   ? 

A: Altfel straie. Aşa cum se umblă acum, cum mata eşti îmbrăcată de, dar la dânşii era altfel, 

la români, în izmene şi în cămeşă cu brâu încins.  

Q: Şi ai spus că ai văzut cum îi ducea un soldat şi omul de unde, din sat   ? 

A: Omul din sat, îl găseau, îl vedeau şi spunea şi apoi îl ducea, că aşa omul de sat nu l-ar fi 

luat singur, nu ar fi venit omul. Ei, săracii, se ascundeau prin grădini, că au fugit de prin sat, 

de prin casă. 

Q: Dar mata asta e unde ştii că ei se ascundeau prin grădini, prin asta, ai văzut personal sau ţi-

a spus cineva   ? 

A: Vedeam aşa când îi ducea câte unul, de aici colea, de dincolo, că ei de acasă când au auzit 

revolta asta, s-au împrăştiat prin sat. De pildă, apotecăreasa, băiatul s-a ascuns în fântână şi 

acolo l-a împuşcat. Bătrâna a fugit peste pârâu acolo într-un loc şi s-a înecat, biata, la punte 

acolo, mama lui.  

Q: Dar ai spus că a fost o revoltă sau cum ai zis, ce fel de revoltă a fost   ? 

A: Spune, nu la noi a fost revolta, revolta a venit, spune că la Cernăuţi a împuşcat cineva de 

prin clădiri în armată. Asta a fost scris de ăştia mai mari ca să-i nistojească, asta nu că au făcut 

oamenii ăştia, oamenii bătrâni numai era, dar copii aşa ca mine, nu erau copii bătrâni tare, toţi 

tineret, băieţi cu fete, băieţi tot erau. 

Q: Deci asta despre cine ai auzit aşa vorbe că au făcut revoltă din asta   ? 

A: S-a grăit, de prin unul, prin altul, se auzea că la Cernăuţi a fost tare mare revolta. 

Q: Dar mata ai în vedere că evreii, despre dânşii se vorbea aşa   ? 

A: Da, ca când despre dânşii, ca când ei au împuşcat în armata română. Dar aceea a venit de 

undeva de sus şi i-au strâns şi pe ăştia din sat şi de tot, ăştia nu au fost oameni pentru aşa ceva. 

Q: Şi pe dânşii când i-au început a strânge, pe ăştia din sat, chiar deodată când a venit armata 

sau mai pe urmă   ? 

A: Iaca doamnă, aici pot să mă gândesc că mai pe urmă, că întâi, întâi i-au prădat, au venit 

ăştia din sat şi au mers la fiecare şi i-au luat prostiile cu totul, bulendrele cu perne şi ei s-au 
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împrăştiat, bieţii, prin sat. Şi de acum când au venit şi au început a-i strânge, asta nu pot să 

spun ce timp, cum, că nu ştiu, dar ştiu când i-au cărat la groapă, vedeam. 

Q: Deci, ăştia din sat i-au prădat până ce au venit românii sau după   ? Până ce a venit armata, 

mata ai spus că întâi i-au prădat, apoi înainte sau pe urmă   ? 

A: Aşa cum azi i-au furat şi lumea s-a împrăştiat şi a venit armata şi a trecut şi au avut ordin şi 

i-au început a căsăpi. 

Q: Deci ai spus mata că întâi i-a prădat, mata ai văzut cum a fost asta, cum s-a întâmplat, cum 

i-a prădat pe dânşii   ? 

A: D’apoi noaptea, doamnă, au intrat în casă şi le-au luat bulendrele, ce au avut. 

Q: Dar mata de unde ştii că au prădat   ? Că dacă era noaptea, mata dormeai, de unde   ? 

A: Apoi s-a auzit de lume, că acela a făcut, acela a luat. Aici tot cum acesta megieş, la Reiter, 

apoi s-a suit în pod şi cu sacul de nuci plin ieşea şi din urmă nu ştiu care i-a spart sacul şi tot 

fugeau copiii după nuci. 

Q: Deci aici la vecin la matale era Reiter   ? 

A: Da, la vecin. 

Q: Dar cu sacul de nuci cine ieşea   ? 

A: Un om de aici din sat, că doar nu a venit străin să meargă prin pod la lume. Ei s-au vârât 

unde au vrut, care cum au ştiut. 

Q: Dar ăştia care erau evrei de sat le dădeau voie să prade, nu se puneau cu dânşii   ? 

A: Doamnă, ei s-au ascuns care şi încotro, dacă s-a mers bietul, femeia lui încă era 

învăţătoare, nu ştiu unde copiii s-au împrăştiat a lui, dar el s-a oprit la megieş în pod. 

Q: Reiter acesta. 

A: Reiter, şi acolo l-a găsit, şi l-a scoborât jos şi l-a dus la groapă.  

Q: Dar mata de unde ştii despre asta   ? 

A: Dar aici e megieşii, fiecare spunea despre cum este şi ce este. 

Q: Dar ai văzut când s-a ascuns sau când îl duceau pe dânsul, ai văzut, sau numai din auzite 

ştii   ? 

A: Din auzite, doamnă, din auzite, dacă eram băiat, ce umbla eu să ştiu. 

Q: Dar când l-a scos de acolo din, tot nu l-ai văzut, din pod   ? 

A: Nu. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri din astea când ai văzut, cum ai spus, că duceau sacul cu nuci sau 

ai mai văzut şi alte cazuri când atunci când   ? 

A: Aici, doamnă, ce pot eu să văd   ? Hai, spune dumneata. Atunci am văzut când cu nucile a 

ieşit acela cu sacul şi ăştia au rupt sacul din urmă şi au curs nuci, copiii strângeau. 
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Q: Şi, deci pe urmă, iaca, au început a-i strânge pe evrei chiar în ziua aceea sau de acum în 

altă zi   ? 

A: Se vede că în altă zi, doamnă, se vede că în altă zi cumva, că ei s-au împrăştiat pe la lume, 

o seamă au fost ascunşi pe la oameni în sat, nu toţi au fost aşa păgâni.  

Q: Şi mata ai spus că îi duceau când într-o parte, când în alta, ai văzut cazuri de astea cum îi 

duceau   ? 

A: Doamnă, atât vedeam când împuşca. 

Q: Când împuşca   ? 

A: Da, atunci. 

Q: Dar unde împuşca   ? 

A: Aici, dinaintea clubului a fost o casă cândva şi ea s-a dărâmat şi a rămas numai chihniţa şi 

ei în chihniţa aceea tot îi aducea şi acolo îi ucidea, în chihniţa aceea. 

Q: Deci cam de la ce distanţă depărtare pivniţa asta   ? 

A: Acum trebuie să fie, doamnă, prin cornul clubului, că drumul a fost aşa, de la Cernăuţi, 

mai încoace, că era un pomăt mai încolo, dar acum a făcut ei drumul mai drept şi în locul 

drumului au pus monumentul acesta, dar drumul era mai aşa. 

Q: Apoi acolo pe locul acela i-au împuşcat pe dânşii, unde e monumentul   ? 

A: Nu aici, acolo la corn, cum groapa aceea, cum ţi-am spus, că acolo îi împuşca. 

Q: Şi cam la ce distanţă, câţi metri sunt de aici de la casă de la mata până acolo   ? 

A: Să fie 100 de metri, mai departe nu-i. 

Q: Aşa, 100 de metri. Şi mata tot timpul te uitai de pe geam sau de unde te uitai   ? 

A: Ieşeam în drum, fugeam înapoi, intram în ogradă, că mama nu mă lăsa. 

Q: Şi când ieşeai acolo în drum ce ai văzut   ? Spune-ne pur şi simplu ce se vedea de acolo. 

A: Of, of, of, ce vedeam, ce vedeam eu, doamnă   ? Vedeai un soldat ori ceea cum îl ducea pe 

unul şi vedeai cum l-a împuşcat şi alta ce puteai să vezi. 

Q: Groapa era săpată de acum acolo   ? 

A: Nu, după ce de acum au astupat groapa. 

Q: Dar era săpată groapa    ? 

A: Chihniţă, doamnă, a fost o chihniţă. 

Q: Aha, acolo era… 

A: …mare, că acolo se vede că a fost cândva dugheană mare, o chihniţă aşa cum ar fi asta 

lată. 

Q: Ca camera asta de lată   ? 
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A: Aşa, aşa, o chihniţă de aceea de pe timpuri, cum era fundamentul casei, tot a fost un 

podval aşa, o chihniţă. 

Q: Cam de ce mărime, câţi metri pe câţi metri   ? 

A: Cine, doamnă, a măsurat   ? 

Q: Nu ştii matale. Şi când matale, iaca, ai ieşit acolo, acolo mai era lume adunată din sat sau 

nu era nimeni   ? 

A: Venea, se vede că sta în drum şi căuta fiecare să vadă ce e. 

Q: Deci şi vedeai cum câte un soldat aducea acolo pe cineva din sat   ? 

A: D’apoi cum, de prin grădini îi prindea ori spunea că e la acela om, şade ascuns, şi mergea 

şi bietul, îl lua, ce avea să facă. 

Q: Şi mata ai cunoscut pe cineva din evreii ăştia pe cine ducea acolo   ? Pe cine, iaca, mata 

personal ai văzut că-l ducea acolo la pivniţa aceea   ? 

A: Nu ţi-oi spune, de asta nu ţi-oi spune. 

Q: Dar nu ţii minte mata ce ai văzut, că ducea bărbaţi sau ducea femei sau ducea copii   ? 

A: D’apoi mulţi şi copii împuşca, îi lua, doar nu-i lăsa copii şi pe tata l-a luat, ce a fost în 

casă, tot la groapă. 

Q: Dar mata când acolo, când ai ieşit şi vedeai, nu îţi aminteşti pe cine îi ducea   ? 

A: Nu pot şti eu asta. 

Q: Dar ai văzut cum au împuşcat pe cineva acolo   ? 

A: Apoi acolo au fost împuşcaţi, doamnă, 87 de persoane. Nu unul, 87 de persoane, că după 

aceea, după ce au astupat groapa, i-au făcut monument, tot se vede că au venit alţi evrei şi au 

făcut monument şi scria acolo câte persoane. 

Q: Deci ştii despre asta de la monument. 

A: Şi clubul, când au început a face clubul, au dezgropat şi au venit şi au pus aşa garduri şi au 

stat miliţienii şi au scos oasele acelea şi le-au dus la Noua Suliţă la raion. 

Q: Deci mata spui că când ai urmărit, ai urmărit o parte de timp prin geam, te-ai uitat şi, 

totodată, uneori ieşeai şi afară, da   ? Asta tot atunci se întâmpla   ? Că ce ai văzut, ai văzut şi 

prin geam şi pe afară. Spune mata, te rog, ce ai văzut prin geam şi ce ai văzut afară. 

A: Ce am văzut   ? Tot aceea ce spun. Armata cu soldaţi venea şi .… 

Q: Dar mulţi soldaţi erau acolo   ? 

A: Nu ştiu câţi ei pot să fie, că de acum un soldat cu un om venea, de acum de dincolo, dar 

câţi au fost, că 10, că 15, nu pot să ştiu.  

Q: Dar soldaţii ăştia din ce armată erau   ? 

A: Din armata română. 
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Q: Dar mata cum îi cunoşteai că ei erau din armata română   ? 

A: Doar avea straiele lor aşa, cum să zic, capelă cu chiroşcă, nu a fost armată străină. 

Q: Şi pe urmă când îi aduceai aici la pivniţa asta, pe dânşii îi împuşcau pe rând sau îi 

strângeau şi îi împuşcau pe toţi odată   ? 

A: Aşa, îl aducea şi îl vâra acolo şi trac şi gata. Nu-i strângea grămadă. După ce s-a oprit 

împuşcatul, de acum a venit şeful de post şi a oprit, a dat ordinul că nu e voie, şi apoi i-au 

strâns şi i-au ţinut aici lângă poştă într-o clădire, şi i-au strâns acolo, şi pe urmă i-au suit în 

căruţe şi i-au dus la Transnistria. 

Q: Dar de unde ştii despre asta   ? 

A: Dar lumea spunea că unde îi duce. 

Q: Dar acolo când i-au ţinut lângă poştă, mata ai fost şi ai văzut unde i-au ţinut sau nu   ? 

A: D’apoi casa iat-o aici la Vaizer în casă, aşa se chema bătrânul. 

Q: La Vaizer în casă. 

A: Da, numai el şi femeia era, mai mult nu era, doi bătrâni, aveau dugheană, mergeam la 

dânsul şi luam pâine în toată ziua.  

Q: Şi ai văzut când îi ţineau acolo închişi   ? 

A: Apoi dacă i-au dus şi i-au vârât în casă acolo, ce puteam să vedem   ? 

Q: Mult timp i-au ţinut acolo în casă   ? 

A: Până i-au strâns mai de prin sat şi într-o bună zi au venit vreo 3 căruţe şi le-au încărcat şi 

spunea că la Transnistria i-au dus, că au fost oameni din sat care au mers cu căruţa. 

Q: Cine a mers cu căruţa din sat, ţii minte matale   ? 

A: Eu ştiu familia lui, doamnă   ? 

Q: Dar ai văzut când îi duceau în Transnistria sau nu   ? 

A: Dacă i-a încărcat de aici şi au ieşit la drum, tot s-au dus şi lumea spunea: îi duce la 

Transnistria, dar unde e Transnistria aceea… 

Q: Deci ca eu să înţeleg: mata ştii că i-a încărcat în căruţe din auzite sau chiar ai văzut mata 

când îi încărcase şi îi duceau   ? Ai văzut cu ochii matale sau din auzite ştii   ? 

A: Când i-au încărcat, i-am văzut în căruţe, dar cine i-au încărcat, cum i-au încărcat… 

Q: Deci i-ai văzut în căruţe pe drum   ? 

A: Aici lângă poşta asta au ieşit la şosea şi s-au dus înainte. 

Q: Şi câte căruţe ai spus că erau   ? 

A: Vreo 3. 

Q: Dar în căruţele acelea cam câtă lume era   ? 
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A: Cât, doamnă, putea să puie   ? 4, 5, că doar nu i-a culcat, au pus scânduri aşa şi sta fiecare 

câte 2 pe scândură. 

Q: Ai cunoscut pe cineva dintre ei în căruţele astea   ? 

A: Dacă nu am fost aproape să văd cine sunt ei. 

Q: Dar cât de departe erai   ? 

A: Din drum, cum ieşi în şosea aici am căutat şi am văzut cum i-au încărcat şi îi duce, dar 

cine-s, cum .…  

Q: Nu ai putut să-i cunoşti   ? 

A: Nu. 

Q: Am înţeles. Dar aici la pivniţa asta, unde pe dânşii îi împuşcau, asta s-a întâmplat tot într-o 

singură zi sau mai multe zile la rând a fost toată asta, împuşcăturile astea   ? 

A: Îmi pare că într-o zi. 

Q: Într-o zi   ? 

A: Da. 

Q: Şi cam câte ceasuri a durat toată asta sau minute sau nu ştiu, cât   ? 

A: Eu ştiu ceasuri, doamnă   ? Au început aşa de mai înaintea amiezii şi până a întunecat şi a 

rămas, se vede, că să-i strângă pe a doua zi, şi dacă a venit şeful de post în sat înapoi, spune că 

a oprit de împuşcat şi i-au strâns de acum în casă şi pe urmă i-au dus. 

Q: Acolo lângă pivniţa asta, pentru că mata spusesei că nu era astupată deodată, că după ce pe 

dânşii îi împuşcau rămânea cineva de pază sau se duceau toţi de la groapă   ? 

A: Cine putea să şadă, doamnă, acolo să păzească   ? 

Q: Deci nu era nimeni, îi aduceau numai, îi împuşca şi pleca. 

A: Îi împuşca şi gata, nu venea nimeni să le ia de acolo, altul.  

Q: Dar mata ai fost atunci aproape de groapă ca să vezi acolo, te-ai apropiat de groapă sau nu   

? 

A: Nu. Nu am fost aproape. 

Q: Nu ai fost aproape   ? 

A: Nu. 

Q: Dar din ce fel de arme îi împuşcau pe dânşii   ? 

A: Armă cum aveau soldaţii, puşcă de aceea cu 5 plumbi, la dânşii se chema Zebeu, parcă, 

arma aceea.  

Q: Din cineva de la voi din sat din evrei, mata ai văzut atunci pe cineva mort din evreii voştri 

din sat   ? 

A: Dacă nu am fost deasupra gropii, doamnă. 
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Q: Dar în alte părţi ai văzut   ? 

A: Nu. 

Q: Că data trecută mata ne spusesei că ai văzut pe o învăţătoare şi cu fiica ei. 

A: Aici, da, aici megieşa, a treia casă de la covorocul acesta, de la cârnitoarea aceea cum 

merge spre Cernăuţi, ea era învăţătoare, doamna aceea.  

Q: Ce obiect preda   ? 

A: Şi au împuşcat-o în casă cu tot cu copilă, ea avea o copilă şi aşa în casă i-au împuşcat, dar 

cine i-au dus tot nu ştiu. 

Q: Mata ai văzut când i-au împuşcat sau de acum când erau   ? 

A: Când gata împuşcaţi erau, doamnă. 

Q: Când erau gata împuşcaţi. Dar cum o chema pe învăţătoarea aceea   ? 

A: Măi, familia lor oare nu era Idiloaie, iaca vezi, aici nu, nu .… 

Q: Idiloaie   ? 

A: Idiloaie. 

Q: Mata, dar nu ştii cum o chema, adică crezi mata că familia era Idiloaie. 

A: Nu ştiu. 

Q: Şi era şi fata cu dânsa   ? 

A: Doamna şi o copilă alături împuşcată. 

Q: De câţi ani era fata cam   ? 

A: O copilană, eu ştiu, tot să fi fost de seama mea pe atunci, poate de vreo 12 ani, nu era o 

femeie în vârstă acum, fată. 

Q: Dar ele erau în ogradă sau în casă sau unde erau ele moarte   ? 

A: În casă, că de la drum avea uşă şi intra în casă, uşă încă din aceea în două şi se deschide, şi 

în tinda aceea unde au împuşcat în casă aşa, mergea lumea şi căuta, ce să faci. 

Q: Ce căutau   ? 

A: Să vadă mortul. Ce căuta lumea   ? 

Q: Voiau să vadă pe dânsele   ? 

A: D’apoi da, cum au împuşcat. 

Q: Şi asta tot în aceeaşi zi a fost sau în altă zi   ? 

A: Tot într-o zi, doamnă, nu s-a întins mai multe zile. 

Q: Mata să înţeleg că te-ai dus acolo de atât că ai auzit de la cineva sau cum de te-ai nimerit   

? 

A: Cum să spun eu mneatale   ? Aici am văzut doamna cum era în casă, că doar a treia casă de 

la noi, aici ia. 
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Q: A treia casă de la voi   ? 

A: Da, aici nu departe.  

Q: Dar împuşcăturile ai auzit când au împuşcat pe dânşii   ? 

A: D’apoi doamnă, gloanţe se auzeau poc, poc, dar în care împuşcă, în cine, acolo, a nimerit, 

în groapă, atât e.  

Q: Putea să se întâmple ca să-i aducă pe mai mulţi odată sau numai câte unul   ? 

A: Câţi găsea, dacă prindea mai mulţi, cu mai mulţi venea, nu   ? 

Q: Ai văzut şi aducând şi mai mulţi sau numai câte unul vedeai   ?    

A: Eu, doamnă, mă înţelegeam care ce duc, ce merge acolo   ? Numai unul, unul a scăpat 

numai. La urmă aşa, a doua zi cumva, când a venit ordinul acela să nu împuşte, atunci îl 

aducea pe, el a fost la Gotlieb, aşa mai mare, pe gospodărie, Ghinigher familia, acela era nu 

departe de noi, trăia la o casă cu femeia şi tot aveau o copilă. Şi veneau aşa cum dobrovolno, 

de acum veneau singuri la groapă, şi şeful i-a luat şi i-a oprit şi la groapă nu i-a dat la 

împuşcat. 

Q: Asta tot din auzite ştii sau din văzute chiar   ? 

A: Din auzite, că spunea că venea Ghinigher cu femeia şi cu copila, eu au trăit aici la 

Busumicioaia, la o femeie. 

Q: Au trăit la dânşii acasă   ? 

A: Nu era casa lui, aşa la casa femeiască care era aşa ca .… 

Q: În chirie. 

A: În chirie. 

Q: Şi deci numai el a scăpat în viaţă de la voi din sat dintre evrei sau au mai scăpat şi alţii în 

viaţă   ? 

A: Doamnă, ce pot eu să spun, doamnă, că cine a fost şi cine a scăpat .… 

Q: Nu ştii   ? 

A: Nu. 

Q: Dar după război au venit, s-au întors aici la voi evrei în sat, de sat, au venit   ? 

A: Au venit şi au fost şi învăţători, dar numai nu de sat, străini învăţători. 

Q: Aha, dar nu de sat, dintre aceia care până la război nu a venit nimeni. 

A: Nu, că se spunea, doamnă, că i-au dus la Transnistria şi îi încărca în nişte ciubeci aşa, ca 

vaporul, dar se vede că de carton făcute, şi când la jumătate de apă, şi se spune că se topea 

aceea, chica jos, şi se înecau. Care da să iasă la mal, armata de pe mal împuşca, nu îi da voie 

să iasă deasupra. 

Q: Dar cu toată averea asta a lor, la ăştia de sat, ce s-a întâmplat   ? 

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



A: Cu care avere   ? 

Q: A evreilor ăştia a voştri de sat. 

A: Pământul şi acum şade pe unde sunt casele, aici două, mai deunăzi s-a fărâmat o casă lângă 

poştă, evreiască, vor să facă mai mare că vor să facă dugheană. Ştii ce   ? Lumea nu are bani, 

nu are ce face. 

Q: Dar mata spuneai data trecută că văzusei cineva şi un pat cum ducea în spinare. Asta chiar 

ai văzut   ? 

A: Patul nu, spune că îl ducea cu totul, dar patul nu, poate pe urmă a cărat şi patul, ce ştim 

noi, doamnă, noi .… 

Q: Dar data trecută îmi spuneai că ai văzut pe cineva cum ducea un pat. Ai văzut sau nu a fost 

aşa ceva   ? 

A: Nu, doamnă, pat, nu. 

Q: Nu ai văzut. Dar de ce s-a întâmplat aşa cu evreii din sat de la voi   ? 

A: Eu ştiu   ? A venit ordin de sus, se vede. 

Q: Dar până la război cum se împăcau, ăştia, sătenii cu evreii   ? 

A: Foarte bine, foarte bine trăia lumea cu dânşii, lumea ţinea pământul lor, lucra aşa cum se 

spune în arendă acum, lucra şi îi da partea ce-i da şi restul era a lui şi lumea tot era. Uite aici 

cum Graurul acesta a avut vreo 25 de hectare de pământ, avea vite, laptele îl ducea în toată 

ziua la Cernăuţi, era un omuşor sandic, aşa mic, cu un cal alb, 3, 4 bidoane de lapte zilnic 

mergeau la târg, era venit la dânsul, el avea socoteli, avea vacă, avea cai ţinea acolo, argaţi 

erau destui la dânşii, argatul era plătit anual, pe un an de zile, când se împlinea anul mergea şi 

îi ducea şi de încălţat şi celea, să nu îl lepede, să rămână şi pe la anul, că lucra bine şi tot îl 

prindeau. Se ducea la o femeie şi să îi dea la copil de îmbrăcat ceva, şi aşa era la dânşii. Era, 

unul era Meiţ, de după moară, acela avea în sat la noi două lăptării şi după Noua Suliţa, la 

Moșnița, de acolo strângea laptele, şi mergea cu căruţa şi lua smântână numai, şi aici nu 

departe era o casă, acum e făcută alta în locul ei, acolo era un poloboc şi unde punea smântâna 

şi învârtea şi bătea untul. Şi întindea aşa pe masă şi da forma care era ca săpunul şi deodată 

învelită în hârtie, hârtie scrisă aşa de fabrică şi mergea treaba. Mergeam la dânşii acolo 

câteodată cu ceai şi îmi da câte un ceainic de zăruşcă de aceea de la unt, mă tem că mai bun ca 

laptele. 

Q: Dar pivniţa asta care ai spus mata că îi împuşcau pe toţi acolo, pe urmă la câte zile au 

astupat-o   ? Mult timp a stat aşa, ai văzut, ştii, nu ştii   ? 

A: Doamnă, când au astupat nu ştiu, nici cine a astupat nu ştiu, numai văd că era astupată. Şi 

acum ţi-oi spune, dar nu ştiu, am uitat în ce au dezgropat ei, când s-a făcut clubul. 
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Q: După război asta   ? 

A: Da, mult, când a venit rusul, i-au scos de acolo şi i-au dus la Noua Suliţa în margine acolo 

într-un sătişor, au făcut groapă şi i-au pus toţi acolo, tot ciolanele numai. 

Q: Dar înainte, cât a fost groapa asta sau în ziua aceea sau mai târziu, mata vreodată te-ai 

apropiat de dânsa, ai văzut ce era acolo   ? 

A: O pivniţă goală era, doamnă, o pivniţă goală. A crescut buruieni prin ea şi numai ieşea 

nişte animale din astea târâtoare de prin groapă, spunea că umblă. 

Q: Dar pe dânşii în ziua aceea, când îi împuşca, mata te-ai apropiat să vezi acolo unde pe 

dânşii îi puneau în groapa aceea, cum, ai văzut ceva înăuntru în groapă ori nu   ? 

A: Nu-i clădea, doamnă, aşa unul peste altul, aşa numai l-a dat în groapă şi l-a împuşcat şi 

altul peste acela şi tot aşa, că asta a fost pivniţă mare. 

Q: Dar ai fost aproape de groapa aceea sau nu ai fost   ? 

A: Eu acum nu am mai fost, când eram băiat umblam că mergeam la şcoală pe lângă groapa 

aceea. 

Q: Atunci, când îi împuşca, în ziua aceea, ai fost sau nu ai fost   ? 

A: Nu mergeam, doamnă, aproape, mă temeam. 

Q: Clar, asta am vrut să întreb. 

A: Că eram schimbat în straie şi spunea că tot îs jidan, că umblau jidanii îmbrăcaţi cum noi, 

cu lence, şi acela de ştie cine eşti .… 

Q: D’apoi ce, oamenii din sat ştiau pe mata că nu eşti. 

A: Păi oamenii mă ştia aşa, dar acolo, ce, sta cei din sat   ? Fiecare numai venea şi se uita şi 

tot se ducea. 

Q: Deci erau oameni din sat care se uitau, dar acolo erau din altă parte sau din armată erau   ? 

A: Din armată au fost aceia, erau oameni care părea şi zice: „vino, iaca acolo este jidan, este 

un evreu acolo”, aşa spunea, că jidan, nu evreu, şi îi lua şi tot la groapă. 

Q: Dar cine pârau, ştii mata din ăştia care pârau   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: După război la voi în sat nu a fost judecat pe nimeni dintre ăştia care spui mata că pârau 

sau că eu ştiu au ajutat la arătat   ? 

A: Nu, doamnă, nu a fost nimeni să-i judece, cine, doar lumea aceea a murit, care s-a dus la 

Transnistria nu a mai venit şi pe cine avea să judece. Poate chiar să fi ştiut, nimeni nu a spus 

nimic. 

Q: Dar înainte de război la voi în sat erau cuzişti   ? 

A: Cuzişti, nu, au fost legionari. 
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Q: Legionari, aşa. Şi îţi aminteşti mata ceva de legionari   ? 

A: Că eram mititel şi mă suiam pe gard, doamnă, mă suiam aşa pe gard şi ei treceau, că aici 

nu departe, la vreo 4 case în urmă, unde-i sadicul comuna colhoz, apoi alături era, cuziştii 

avea, nu cuziştii, ăştia, cum le zice… 

Q: Garda de Fier. 

A: Legionarii au făcut casa aceea pentru unul care a venit din Rusia cu copiii şi i-au făcut casă 

legionarii, pentru cei din Boian şi erau de la mahala, aşa o brigadă, şi eu mă duceam pe gard şi 

ei tot aşa: „trăiască legiunea”, ce, eu ştiam doamnă .… dar aşa glumea cu mine când se 

întâlnea, „trăiască legiunea”, şi eu mă suiam pe gard şi făceam din mână cum spune Heil 

Hitler, ei, Doamne, Doamne, Doamne. Şi seara acolo se adunau şi cântau, făceau cântece, aşa 

un fel de cântece de-a lor. 

Q: Ce cântau ei, îţi aminteşti mata ce cântau ei, ceva   ? 

A: Cântec. Noi ştim care cântec   ? 

Q: Nu îţi aminteşti de nici un fel cuvintele de la cântecele astea, nu ştii   ? 

A: Nu, nu pot să ştiu. 

Q: Dar erau mulţi de ăştia legionari la voi în sat atunci   ? 

A: Eu ştiu, doamnă, câţi erau ei   ? Că veneau şi de la mahala când se făcea casa şi apoi s-a 

lucrat, s-a făcut şi .… 

Q: Dar acesta cine era, omul acesta la care ai au făcut casa, că ai spus că era venit din Siberia   

? 

A: El din Boian era, ridicat pe războiul acela de atunci, dinainte. 

Q: L-au deportat în Primul Război Mondial, da   ? 

A: Da. Şi a venit, femeia lui se chema Sima şi avea doi băieţi şi o fată. Şi au venit ruşii, când 

au venit acum în [19]41, stau, în poştă acolo a fost un fel de jandarmerie din asta rusească, şi 

au venit într-o noapte, se spune că i-au luat în maşină şi i-au dus înapoi.  

Q: Apoi asta a doua oară i-au luat se primeşte   ? 

A: D’apoi cum.  

Q: Deci prima dată i-au luat în Primul Război şi pe urmă ruşii în [19]41 i-au luat.     

A: Apoi atunci un om a mers cumva la războiul acela şi s-a însurat şi a avut copii de acum cu 

dânsa şi a venit acasă înapoi în satul lui. Şi aici casa asta unde a spus, unde a fost evreul acela 

în pod, a fost a Zavalovici femeie şi ea a mers în [19]40 la Germania şi a stat acolo şi casa era 

goală şi i-a dat omului celuia să şadă în casă până i-au făcut legionarii. Dar nu a ajuns să şadă 

în casa aceea, că au venit ruşii şi îndată i-au ridicat, de aici i-au ridicat, de lângă noi, în zori de 

zi aşa. 
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Q: Dar cum era, care era atitudinea legionarilor faţă de evreii de la voi din sat   ? 

A: Eu, doamnă, ce ştiu ce rânduiala asta la dânşii era   ? 

Q: Nu ştii mata nimic   ? 

A: Pe gard era lipit aşa drept, pe şleah, câte un portret de-al legionarilor şi apoi era aşa cu 

gratii aşa făcut, dar ce aceea era. 

Q: Simbolul lor de partid era. 

A: De partide fel de fel. 

Q: Dar cuzişti n aţi avut, de cuziţi mata nu ţii minte   ? 

A: De cuzişti se cânta: „Vine Cuza din Galaţi, oi Mona, cu jidanii spânzuraţi”, ia, ce ţin 

minte, aşa cântau, ce să faci. Cum erau ei, care erau ei, ce puteam şti eu. 

Q: Dar până la război cum era, cum voi polonezii vă simţeaţi în sat la voi, adică cum era 

atitudinea, relaţiile faţă de voi, de polonezi   ? 

A: Ne aveam bine cu toţi, mama era croitoreasă, le cosea cămeşi, flăcăii făceau şi un fel de 

mânecări şi mergeau la joc cu mânecări şi pe urmă şi-au început şi ei a face pantaloni, câte 

unul care mai valdut de acasă, şi aşa. 

Q: Deci era totul în ordine să înţeleg că   ? 

A: Da. Mama a fost măritată după un neamţ şi eu am avut frate, dacă a rămas la război, la 

Stalingrad acolo, nu s-a întors. 

Q: A fost în armata sovietică   ? 

A: În armata română. 

Q: În armata română   ? 

A: Când au mers românii contra Rusiei. 

Q: Apoi l-au luat în armată atunci   ? 

A: Da, el a fost la artilerie, la tunuri, şi acolo la Stalingrad acolo a rămas şi tot cu tunuri cu tot. 

Q: Mata data trecută ne-ai mai povestit că pe un evreu îl duceau cu furca. 

A: Aceea am auzit că din fundul satului, dincolo departe, l-au luat pe gralie spune că îl ducea. 

Q: Pe furcă, asta mata numeşti gralie, aşa   ? 

A: Da. 

Q: Şi cum îl chema pe evreul acela îţi aduci aminte   ?  

A: Nu ştiu, el avea fecior, feciorul umbla cu caii, aveau caii lor şi tot duceau marfă ceva la 

Cernăuţi, noi îi spuneam celuia Iţic. 

Q: Iţic   ? 

A: Iţic.  

Q: Lui băiatului sau lui tatăl   ? 
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A: Băiatului, pe tată-său nici nu-l ştiam, dar el venea aici cu căruţa şi ştiam că îi spunea Iţic, 

grăiau cu dânsul toţi. 

Q: Deci fiul se numea Iţic, dar Şuster ne-ai spus mata data trecută, Iţic Şuster. 

A: Şuster, unde a fost Şuster   ? Oare acolo Şuster, iaca, aici nu ţi-oi spune acum cine şi cum. 

Eu stând aşa degeaba trebuia să-mi scriu care îmi aduceam aminte familia lor, dar nu… 

Q: Dar atunci în afară de evrei au mai ucis pe cineva şi pe alţii din sat sau numai pe evrei   ? 

A: Numai pe evrei, doamnă, pe evrei. 

Q: Pe nimeni altcineva   ? 

A: Pe nimeni altul nu, numai pe dânşii i-au căsăpit. 

Q: Dar la voi în sat au fost ţigani până atunci   ? 

A: Ţigani   ? Veneau cu şatra. Veneau şi se puneau undeva pe toloacă, îşi aranja cort peste 

căruţă şi ei toţi în căruţă dormeau, nu aveau fiecare patul lui. Mergeam, uite aşa, şi vedeam la 

ţigani, că cum veneau îşi puneau cortul, că cum gata foieşte, bat o sapă, ceva făcea, gata, un 

topor ascuţea şi mergea şi îl da prin sat. Dacă şeful de post îi scotea degrabă, nu îi lăsa. Venea 

aşa, dacă s-a aşezat îi lăsa până mâine, mâine cu ţupa, afară, pleacă din sat, şi ei umbla aşa din 

sat în sat tot. 

Q: Dar cu dânşii, nu ştiţi s-a întâmplat ceva prin vremea aceea   ? 

A: Nu ţi-oi spune, doamnă, nu ştiu. 

Q: Dar nu aţi auzit dacă comunişti din sat tot atunci nu i-a împuşcat sau nu i-au arestat, nu aţi 

auzit de asta   ? 

A: Aici la noi comuniştii   ? Nu au făcut nimic, doamnă, care era scris comunist, el avea a lui 

lucrare, prin primărie, prin cantora colhozului şi se chema comunist, dar erau undeva venea de 

după Sadagura, un sat acolo, spunea că erau de aceia de banderi, le spunea, aceia mai se 

scăpau, dar la Boian nu au venit. La Sloboda, aici la 8 kilometri de Boian, un sat ucrainean, 

acolo au fost şi i-au prădat cooperativa aceea şi pe acela l-a ucis, spunea că aşa. 

Q: Deci la voi în sat nu a fost nimic dintre astea   ? 

A: Nu, nu, nu a venit în sat nimeni. 

Q: În afară de cazul acesta, iată, cu învăţătoarea asta pe care mata ai văzut-o, ai mai văzut şi 

alte cazuri de oameni morţi la voi în sat atunci   ? 

A: Aşa pe la case nu am auzit, nu ştiu. 

Q: Pe la case, pe drumuri, prin alte părţi, ai văzut   ? 

A: Megieş am avut aici factor şi era moşneagul cu baba şi aveau 2 băieţi, unul David, dar 

unul, îi zăpăcesc acum, îi uit tot, unul era mai mare, mai bătrân de ani acum, dar unul era băiat 

de şcoală aşa.  
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Q: Şi ce ai văzut mata   ? Ce ai vrut să spui de vecinul acesta factor cu 2 băieţi   ? 

A: Zic nu i-a văzut, ei megieşi era şi nu am văzut când i-au dus, cum, nu ştiu nimic. 

Q: Deci nu ştii nimic, nu ai văzut şi cum s-a întâmplat. Dar învăţătoarea asta, îţi aduci aminte 

mata ce fel de învăţătoare, ce preda la şcoală sau cum   ? 

A: Nu ştiu ce fel de învăţătoare era, dar spunea că învăţătoare, dar unde a fost ea învăţătoare, 

poate undeva la oraş ori ce .… 

Q: Deci pe mata nu te-a învăţat   ? 

A: Nu, nu. Nu pot să ştiu, doamnă. 

Q: Deci cred că noi o să ne oprim aici, vreau să vă mulţumesc frumos pentru interviu. 

A: Cum   ? 

Q: Vă mulţumesc frumos. 

A: Eu vă mulţumesc pentru podarcă. 

Q: Eu vreau să mai precizez ceva: mata totuşi din groapa aceea, când erau trupuri acolo ai 

văzut sau nu ai văzut, ai fost aproape sau nu   ? 

A: Doamnă, dacă am fost, m-am uitat şi am fugit de acolo, nu am stat acolo. 

Q: Dar când ai fost, când erau împuşcături sau pe urmă   ? 

A: Poate şi mai pe urmă, mă gândesc, nu am fost când se împuşca. 

Q: Şi ce ai văzut în groapă, iaca, când te-ai apropiat, ce se vedea acolo   ? 

A: Unul peste altul, ştii, asta se vedea. Cum i-au împuşcat aşa, au chicat ca snopii. 

Q: Ei erau bărbaţi sau femei acolo în groapă   ? 

A: Şi femei şi, pe urmă se spunea că au scos o fată, au împuşcat şi nu au prins plumbi în ea, se 

spune că ar fi scos-o din groapă şi a luat-o un gradat nu ştiu ce, a luat-o cu dânsul încolo, dar 

unde e, cine, cum… 

Q: Dar asta vorbe   ? 

A: Aşa se spunea, o fată de-a lui Meiţ, de după moară, omul acela şi cu lăptăriile. Şi avea o 

fată şi băiatul era mai mare, pe acela îl ştiam, venea cu căruţa aici, eu mă aninam dinapoi pe 

căruţă şi oleacă mă trăgeam. 

Q: Dar acolo în groapă ai văzut mata şi copii, ai văzut şi femei sau totuşi numai bărbaţi ai 

văzut   ? 

A: Doamnă, ce poţi să alegi acolo   ? Poţi să pricepi ce e acolo tot unul peste altul   ? Că-i 

copil că-i bătrân. 

Q: Dar ai cunoscut pe cineva din sat în groapa aceea   ? 

A: D’apoi eu am căutat aşa să văd cine ori cum   ? Dacă aş fi stat cu dânşii acolo poate să fi 

văzut, da, îl ducea pe acela ori pe acela ori pe acela, dar aşa. 
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Q: Dar erau ăştia din groapă toţi îmbrăcaţi sau erau dezbrăcaţi   ? 

A: Îmbrăcaţi aşa cum i-au găsit, aşa l-au dus şi nu l-au dezbrăcat la pielea goală.   

Q: Dar ai cunoscut că erau de-a voştri de sat, poate nici nu erau de-a voştri de sat acolo   ? 

A: Nu au adus, doamnă, străini, nu au adus, tot de aici. 

Q: Ai spus mata ceva mai înainte şi despre apotecăreasă şi de băiatul ei. 

A: Da, aici apotecăreasa. 

Q: Ai văzut cu dânşii ce s-a întâmplat   ? 

A: Familia ei a fost Presner. 

Q: Presner   ? 

A: Da. 

Q: Aşa era familia   ? 

A: Da. Şi avea un băiat. 

Q: Şi mata ai văzut cu dânşii ce s-a întâmplat   ? 

A: S-a spus că băiatul s-a vârât în fântână şi ăştia au venit, dar din fântână nu l-au scos, l-au 

împuşcat chiar acolo. Şi bătrâna a mers pe hudiţă la vale să treacă pârâul şi spune că acolo la 

punte a căzut cu capul în apă şi s-a înecat bătrâna. 

Q: Dar mata nimic dintre astea nu ai văzut   ? 

A: Nu, nu am fost acolo. 

Q: Am înţeles. Deci gata, o să ne poprim aici, mulţumesc. 

A: Nu am ce face, doamnă, aşa-i.  
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