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Numele și prenumele intervievatului: Constantin Burla 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Ciudei, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.575.0104.01.01 

Data interviului: 21 iunie 2011  

 

 Constantin Burla s-a născut în anul 1927, în satul Ciudei  și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al 

Doilea Război Mondial. 

El relatează despre uciderea evreilor din sat, dar şi din alte localităţi, de către soldaţi români şi 

nemţi, într-o clădire cu etaje din sat, căreia îi spuneau cremenariu, unde pe evrei, circa 400-

600, îi aduceau grupuri, îi împuşcau la etaj şi îi aruncau pe geam în gropi săpate de evrei sau 

săteni. Acolo au fost duşi şi doi săteni comunişti, Hanceriuc şi Bândiu, dar Bândiu s-a salvat. 

Despre săteni spune că au participat la îngropare, dar mai ales au furat lucrurile din casele 

evreilor. El relatează că după război au fost judecaţi săteni, dintre care îi nominalizează pe 

Popescu Nicolae şi Bruja Lazăr.   

La finalul interviului el arată clădirea unde au fost ucişi şi îngropaţi evreii.   

 

00:00:00 - 38:38:20 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Burla Constantin Silvestrovici. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: 1927. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: În satul Ciudei de astăzi. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-aşi povestit ce aţi 

văzut în anul [19]41. Deci noi am venit astăzi ca să filmăm, să vă amintiţi din nou şi să ne 

povestiţi ce aţi văzut. 

A: A fost o tragedie, când s-a pornit războiul, la vreo câteva săptămâni, cum a venit armata 

nemţească şi românească au intrat încoace… 

Q: Împreună şi germană şi…   ? 
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A: Erau, dar mai mulţi erau români ca germani. Şi ei au intrat încoace şi sovieticii au fugit, ei 

au pus stăpânire şi în timpul acela, că eram copil, dar ţin minte foarte bine, aveam 14 ani, şi de 

la, după ce a intrat armata s-a auzit că vin înapoi ruşii. Lumea a început să fugă încolo înspre 

graniţă, care cum putea, cu căruţă, cu ce a putut, şi spunea ofiţerii ăştia româneşti: „nu fugiţi 

nicăieri, frontul e departe, nu vă temeţi”. Dar ei zice, este o pădurice lângă ţintirim, de acolo a 

împuşcat, spunea cineva că evrei, au împuşcat în armată, au tras focuri în armată. 

Q: Dar aţi auzit împuşcăturile astea   ? 

A: Eu nu am auzit, că eu, dar aşa vorbeau, de ce s-a început şi de ce au început să-i împuşte 

pe evrei. Şi când au înconjurat acolo păduricea au găsit că erau un grup de evrei care au tras în 

armată, aşa spunea, eu nu am văzut, dar aşa spunea. Şi pe aceia numai am auzit aşa către 

seară, tare ţipete aici, unde şcoala, internat, tare ţipete. Noi, copiii, păşteam vacile nu departe 

acolo şi ne-am gândit: „ce s-a întâmplat   ?”, şi aşa ţipa, aşa nişte vaiete, şi focuri de automată, 

focuri multe. Şi noi am venit mai aproape să vedem ce, şi am văzut că de pe ce era 

împuşcături, strigături, la o bucată se oprea şi aceia care erau morţi, încă nu ştiam cine, zice 

evreii erau morţi care erau morţi, morţi, care cum era, îi arunca de sus, că la al doilea etaj îi 

împuşca, nu jos, îi arunca de sus, pe trepte, şi de acolo îi târâia aşa la vreo 50 de metri, nu-i 

50, îi târâia acolo la groapă şi îi arunca acolo într-o groapă, nu tare adâncă, dar aşa, groapă. 

După ce gătea aceia de târâit, aducea alt grup de evrei şi tot îi băga acolo sus şi tot îi împuşca. 

Dar noi nu ne da voie să ne apropiem aşa, auzeam împuşcăturile, tare strigături, vaiete, mare, 

mare jale era tare şi aşa au durat mai până noaptea târziu, pe urmă a doua zi mai un tur şi au 

înmormântat, mulţi acolo i-au dus şi cum se spune, nu era încă destui de morţi, aşa îi arunca 

acolo, cum se spune, jumătate viu. Şi aici la între evrei au căzut şi doi români i-au luat, care 

erau, pe timpul sovieticilor erau deseatnic, care avea aşa un cot unde el era aşa ca, ducea nişte 

inserele, una, alta, şi pe aceia doi, tot i-au băgat cu evreii. Şi pe unul l-au împuşcat, pe 

Hanceriuc. Hanceriuc unul l-au împuşcat şi acolo l-au înmormântat cu evreii, dar unul s-a 

făcut că-i mort şi ei l-au aruncat la groapă şi el noaptea a fugit de acolo, unul Bândiu. A fugit 

şi pe urmă a trăit, pe urmă nu l-a mai luat nicăieri, după ce a trecut asta. Şi aşa a fost cu evreii. 

Din casele evreilor s-au năpustit oameni care erau fără cunoştinţe şi au scos din case, au scos 

tot ce aveau avutul evreilor, din case le lua tot, şi mobila, şi ce avea pe lângă casă, tot îi lua. Şi 

a rămas satul aşa, poţi să spui, că pustiu. Aici era în centru numai evrei, şi a rămas satul aşa. 

Pe urmă au venit mai străini, s-au băgat prin case şi s-a făcut înapoi satul, dar atunci aşa era. 

Şi a fost o jale, eu aşa vă spun drept, că aşa ceva, ferească Dumnezeu să mai se întâmple, 

ferească Dumnezeu. 

Q: Dar până la război, la voi în sat, mulţi evrei locuiau   ? 
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A: Mulţi, mulţi. 

Q: Cam câţi erau de tot   ? 

A: Dar mulţi, mulţi erau. La şcoală noi umblam, păi erau între noi mulţi evrei, mai puţini ca 

români, dar mulţi evrei erau. 

Q: Ţineţi minte pe cineva dintre ei cum îi chema   ? 

A: Îi ştiu, unul îl chema Knauer, unul Zaibel, să văd mai, aşa, am uitat de atunci, e mulţi ani 

şi doar nu m-am…chiar şi pe ăştia, când am ieşit la centru am văzut cum îi ducea pe Zaibel, 

cum îl ducea acolo în grupul acela, dar ce puteai să faci. 

Q: În care grup îl ducea   ? 

A: Îl ducea în grupul acela ca să-l bage la împuşcat, la moarte. 

Q: Deci aţi văzut cum pe Zaibel şi împreună cu alţii îi duceau   ? 

A: Îi duceau acolo, da. 

Q: Asta a fost în aceeaşi zi când au împuşcat sau în altă zi   ? 

A: A doua zi. 

Q: Asta l-aţi văzut pe dânsul a doua zi   ? 

A: A doua zi, da, prima zi nu ştiam noi ce, că aşa au început ei după amiază. 

Q: Deci a doua zi l-aţi văzut. Dar cine îi duceau pe dânşii   ? 

A: Soldaţi, soldaţi. 

Q: Soldaţi de care, din ce armată   ? 

A: Românească şi poate era şi vreun neamţ, că acum aşa, dar… 

Q: Şi cam câţi soldaţi erau acolo   ? 

A: Erau mulţi, erau aşa, îi ducea pe, erau, că ăştia aşa grup ca de 20, 20 şi ceva de evrei, dar 

soldaţi erau tot vreo 10. 

Q: Vreo 10 soldaţi   ? 

A: Da. 

Q: Dar evreii toţi erau de la voi din sat sau erau şi din alte sate   ? 

A: Pe urmă au adus mai şi din alte sate, dar prima dată ăştia de la noi i-au. 

Q: Deci acolo ăştia care erau cu Zaibel de-a voştri toţi din sat   ? 

A: De aici, da, da. 

Q: Aţi mai văzut şi alte grupuri de evrei cum îi duceau sau numai pe ăştia   ? 

A: Am văzut de bună seamă, că veneam aşa până în centru, fugeam cu copiii, dar am văzut că 

erau închişi, evreii nu îi aduceau toţi odată acolo, că nu încăpeau şi apoi erau prin alte case. 

Q: Şi unde îi ţineau pe dânşii, prin care case   ? 
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A: Unde e acum primăria, în casa aceea, apoi unde e apoteca în casa aceea erau tot, unde era 

clubul, acum nici nu ştiu ce este acum, unde era clubul. 

Q: Tot îi ţineau şi acolo   ? 

A: Şi acolo i-au ţinut, da. 

Q: Şi chiar aţi văzut cum îi duceau şi îi ţineau pe acolo închişi sau ştiţi despre asta   ? 

A: Îi apuca din sat, îi băga întâi acolo şi de acolo îi lua grupuri şi îi aducea aici la… 

Q: Aţi văzut cum îi duceau spre locurile acelea, spre club, spre apotecă, spre   ? 

A: Vedeam că îl ia, dar în ce loc îl duce… vedeam că îl ia pe acela, pe acela, arestat şi îi 

ducea. Copii, bătrâni, toţi erau luaţi, nu avea nimeni scăpare. Unul din sat de la noi, Motel, un 

evreu, a scăpat. L-au ascuns oamenii şi el a scăpat, soţia lui cu copiii au luat-o şi au omorât-o, 

dar el Motel Hasner, familia. 

Q: Hasner   ? 

A: Da, că el a trăit după aceea aici, mai departe. 

Q: Dar cine l-a ascuns pe dânsul, pe Motel Hasner   ? 

A: Nişte oameni de acolo de unde pădure trăieşte, nu mai ţin minte numele, dar acolo în 

partea aceea el a fost ascuns. 

Q: Şi l-au ascuns tot timpul, în toată perioada războiului   ? 

A: Apoi până a trecut asta, ca aceea aşa, după ce armata s-a dus mai departe acolo ce a fost nu 

ştiu asta, nu a durat mult. 

Q: Dar după asta, iaca, până în [19]44 el a stat ascuns tot timpul la oamenii aceia   ? 

A: Nu. 

Q: Dar ce a făcut   ? 

A: A ieşit pe urmă, a ieşit şi pe dânsul l-a luat la Transnistria în lagăr. 

Q: Aha, el a fost în lagăr în Transnistria   ? 

A: Da, după aceea a ieşit că doar nu a mai stat tot timpul, a ieşit, şi a luat nu numai pe dânsul, 

au luat şi, ţin minte au luat şi o femeie care a fost măritată după rus şi rusul s-a dus la război, 

că era militar, şi ea a rămas, şi pe dânsa tot a luat-o acolo la Transnistria. 

Q: Dar pe dânsa pentru ce au luat-o   ? 

A: Că a fost măritată după rus. 

Q: D’apoi rus era de acesta etnic numai sau avea ceva vreo poziţie ceva de stat   ? 

A: Apoi el era miliar aici pe la comandatură. 

Q: A, de atât că era militar, de atâta a luat-o pe dânsa   ? 

A: Da, da, au luat-o, da. 

Q: Dar cum o chema pe femeia aceea nu ţineţi minte   ? 
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A: Pe dânsa o chema Anuţa, numele, dar acum, stai cum îl chema, bre, pe rusul acela, era la 

comendatură aici. Dobriţoiu la urmă, asta, Dobriţoiu la urmă, dar nu era a celuia. 

Q: Dar ea pe urmă a venit din Transnistria, a rămas în viaţă   ? 

A: Da, a venit înapoi, avea şi copii, cu doi copii a fost dusă, şi a venit înapoi. 

Q: Aha, fusese dusă cu tot cu doi copii   ? 

A: Da. A fost ridicată, dusă. Da, şi Motel printre aceia, şi au fost mai alţii, dar eu nu ţin minte. 

Q: Deci aţi spus că aţi văzut mai multe grupuri de astea. Astea pe toţi, grupurile astea aţi 

văzut toţi în aceeaşi zi, a doua zi sau   ? 

A: Apoi când am ieşit, poate au mai fost şi în alte zile, dar ce ştiu eu. 

Q: Ce aveţi în vedere când am ieşit   ? 

A: Când mă duceam până la centru aşa, dară. 

Q: Dar asta a fost când ieşeaţi până la centru, asta în ziua aceea după ce aţi văzut la internat 

sau în alte zile   ? 

A: După aceea, a doua zi. 

Q: Chiar a doua zi   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Şi cam câte grupuri aţi văzut de astea   ? 

A: Vreo câteva grupuri am văzut aşa, pot să spun 3. 

Q: Vreo 3 grupuri   ? 

A: Da. Care îi ducea pe dânşii aşa. 

Q: Şi grupurile astea toate erau aşa cam câte 20, 25 de oameni sau erau şi mai mari şi mai 

mici   ? 

A: Cam aşa, aşa primernu, da, da, ei când îi aducea până la casele astea unde au stat, îi lua 

cum îi găsea acasă, câte unul, câte doi îi ducea acolo şi îi băga unde îi strângeau prima dată. 

Q: Şi îi vedeaţi cum îi scoteau din casă, câte unul, câte doi   ? 

A: Da, îi ducea fără nimic, nu duceau cu dânşii nimic, bieţii. 

Q: Dar din casă cine îi scotea pe dânşii   ? 

A: Armata. 

Q: D’apoi de unde ştiau unde trăiau ăştia, evreii   ? 

A: Apoi cred că îi mai arăta cineva, asta nu ştiu eu, arăta cred că cineva unde e evreu, unde e 

ceea şi mergea şi îi luau, îi luau, îi scoteau din casă răcnind, plângând, vai de cap, era. 

Q: Vă amintiţi pe cineva din evreii ăştia pe care i-aţi văzut că îi scotea din case, pe nume, e 

cineva   ? 

A: Nu. 
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Q: Pe nimeni, nu ţineţi minte   ? 

A: Nu. I-am uitat, îs mulţi ani şi s-a trecut. 

Q: Dar locul acesta care unde spuneţi că îi împuşcau pe dânşii şi îi aruncau, ce a fost înainte 

în clădirea aceea   ? 

A: Aici a fost aşa în clădirile astea, acolo unde îi împuşcau, acolo a fost chiar cremenariu, 

aşa îi spunea la noi atunci la noi, că atunci a fost şi judecătoria, unde e şcoala-internat pe 

timpul românilor, până la război, era judecătoria, erau procurori, erau judecători şi aşa cu 

mici, cum să vă spun, cu mici termene judeca aici şi sta aici. stau acolo. Unde îi împuşca pe 

dânşii, acolo era cremenariul, că de asta ei nu îi arunca pe fereastră, că la ferestre erau puse 

gratiile, ştiţi, dar îi arunca pe asta, pe scară. 

Q: La coridor undeva. 

A: Da, la coridor unde se suia la al doilea etaj. 

Q: Acolo lângă clădirea asta cam de la ce distanţă v-aţi apropiat singur ca să vedeţi tot   ? 

A: Aşa era poate şi 100 de metri, că nu ne lăsa pe noi aproape, ne uitam aşa printre garduri. 

Q: Deci stăteaţi la gard şi vă uitaţi   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi iaca când v-aţi apropiat, iaca primul lucru ce aţi văzut de acolo de lângă gard, ce se 

vedea de acolo   ? 

A: Vedeam cum umblă încoace, încolo, vedeam cum îi târăşte la groapa aceea, vedeam. 

Q: Dar groapa cât de departe era de clădire   ? 

A: De clădire nu departe,  era aşa. 

Q: Era o singură groapă sau mai multe   ? 

A: Mai multe, tot îi înmormânta, când vedea că ceea, mai făcea câte una. 

Q: Aţi văzut cum făceau gropi sau erau făcute gata   ? 

A: Le lucra acolo, tot evreii lua, care mai tare, să lucreze, să facă gropi. 

Q: I-aţi văzut făcând gropi   ? 

A: Da, se vedea, dar de la gard cum vă spun, nu eram acolo aşa lângă dânşii. 

Q: Şi pe dânşii la groapă cine îi târâia   ? 

A: Îi târâia asta, erau chiar şi de sat oameni, care târâia şi ducea la groapă. 

Q: Vă amintiţi cine era ăştia de sat, cine erau şi târâiau   ? 

A: Era unul Calinciuc. 

Q: Calinciuc   ? 

A: Calinciuc Silvestru, da. 

Q: Şi el era acolo şi târâia la groapă   ? 
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A: El târâia şi încă mai dezbrăca dacă vedea că-i vreo haină bună pe acela, el o dezbrăca şi 

mergea şi le spăla acelea la Siret de sânge ca să le ia să se îmbrace. 

Q: Dar de unde ştiţi despre asta, că spăla la Siret   ? 

A: Apoi noi vedeam, copiii, când el merge la Siret cu hainele. 

Q: Asta tot atunci în aceeaşi zi că mergea cu hainele   ? 

A: A doua zi şi în aceeaşi zi, da. 

Q: Şi puteaţi să vedeţi că taman anume de sânge le spăla sau cum   ? 

A: Apoi de ce le spăla   ? 

Q: Dar l-aţi văzut pe dânsul că acolo el târâia   ? 

A: Da, el târâia la groapă. Nu numai el, erau mai mulţi, târâiau acolo, eu nu ştiu cine erau ei 

toţi. Erau mai mulţi. 

Q: Cam câţi oameni erau de sat acolo care lucrau şi târâiau   ? 

A: Nu ştiu câţi, acolo înăuntru erau câţi făceau, care târâia la groapă, aşa după ce erau 

împuşcăturile, strigăturile, şi îi arunca acolo, apoi îi târâia repede la groapă, 4, 5 oameni târâia 

tot timpul. 

Q: Dar soldaţi câţi erau acolo   ? Din câţi aţi văzut, clar că nu întreb… 

A: Mulţi soldaţi, era mulţi, soldaţi roată, era soldaţi. 

Q: Dar soldaţii târâiau şi ei sau nu   ? 

A: Jos cred că da, aruncau de acolo, dar aici la târâit erau civili mai mult, civili aşa. 

Q: Dar aţi spus că o parte dintre ei erau chiar şi în viaţă, din ăştia care îi aruncau, dar de unde 

ştiaţi că ei erau în viaţă   ? 

A: Răcneau. 

Q: Deci ăştia care cădeau îi auzeaţi că răcneau   ? 

A: Da, încă strigau, se auzea strigături. 

Q: Şi dintre ăştia care iaca care cădeau de acolo, care îi aruncau, i-aţi cunoscut pe cineva din 

sat de la voi   ? 

A: Nu ştiu, doar nu puteam să mă uit, era departe, cum vă spun, la 100 de metri. 

Q: Şi nu puteaţi să vedeţi   ? 

A: D’apoi ce, noi nu puteam, aceia care au fost de faţă, aceia ştia, dar noi copiii nu ne da voie 

să ne apropiem noi aproape acolo, să ne ducem. 

Q: Cam câte corpuri aţi văzut că aruncase ei în jos   ? 

A: Multe, fără număr, multe, multe. 

Q: Multe asta 10 sau 100   ? 

A: Sute. 
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Q: Chiar le-aţi văzut sute cum aruncau sau ştiţi că sute   ? 

A: Apoi aşa pe cum se auzeau s-au împuşcat vreo 400 şi ceva ori 600. 

Q: Dar iaca cât aţi şezut acolo şi cam câte corpuri aţi văzut că ei aruncau de sus   ? 

A: Ce pot să spun, că doar cine număra câte corpuri asta   ? Nu număra nimeni, vedea că-i 

cară, târâieşte, dar câţi, cum, doar toată ziua căra, d’apoi ce. 

Q: Aţi văzut şi în prima zi, atunci seara şi aţi fost şi a doua zi tot aţi văzut cum îi căra   ? 

A: Da, a doua zi am văzut tot aceeaşi poveste, tot împuşcări şi tot. 

Q: Deci fix aşa a doua zi, tot aţi fost   ? 

A: Da, pentru noi era să vedem interesant. 

Q: Şi iaca a doua zi atunci când l-aţi văzut pe Zaibel l-aţi văzut cum l-au adus aici   ? 

A: Da, cum îl ducea de acolo de unde e apoteca, l-au luat şi îl ducea cu grupul acela de acolo, 

îi ducea şi la împuşcat, na. 

Q: Înseamnă că, eu nu am înţeles, am crezut prima dată că l-aţi văzut numai cum îl ducea să-l 

închidă în apoteca aceea.  

A: Nu, nu, nu, de acolo când îl ducea cu un grup de evrei, era şi el cu grupul acela, cred, şi era 

tata, mama. 

Q: Deci era cu toată familia   ? 

A: Toată familia, sigur. 

Q: Şi aţi văzut cum i-au dus în ogradă chiar, cum i-au urcat în clădirea aceea, aţi văzut toată 

asta   ? 

A: Da, îi punea să se suie acolo la al doilea etaj, asta… 

Q: Dar în clădirea aceea pe urmă nu aţi fost deloc să vedeţi ce a fost   ? 

A: Am fost, noi copiii ne-am dus pe urmă să vedem de pe ce a fost asta tot, încă gropile 

acelea mai aşa umbla, ştiţi, că nu i-au astupat tare bine. Şi apoi noi am mers şi am văzut acolo 

cum era ciuruit de gloanţe pereţii şi acolo cum plin de sânge acolo era, podeaua, şi stropi de 

sânge pe pereţi, ceva grozav asta era. Şi nu i-au îngropat cum trebuie să îi astupe aşa, puţin i-

au dat lut peste ei şi aşa s-a făcut un miros, nu puteai trece pe drum, aşa un miros şi pe urmă 

au adus, au dus primăria, cine a adus, nişte var şi a turnat pe dânşii ca să mai oboaie, că era 

mare miros pe tot satul era miros, aşa un miros din cauza aceea, şi au mai turnat var şi i-au 

mai acoperit din nou şi au mai astupat. Şi nimeni nu îi căuta pe urmă. Acum când au venit 

sovieticii, oleacă au mai făcut acolo pametnicul acesta şi atât. Când în [19]44, [19]45 de 

acum, când s-a stabilit graniţa, atunci li s-a făcut lor un pametnic. 

Q: Aţi spus că în prima zi când aţi fost şi aţi văzut de acum era înspre seară, aşa   ? 

A: Da, da. 
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Q: Cam cât timp aţi stat acolo iaca în prima zi atunci   ? 

A: Vreun ceas, două am stat noi aşa, că eram, cum vă spun, cu vaca, cu vacile, şi noi ne-am 

dus la gard să vedem ce împuşcături, ce strigături, nu ştiam ce se întâmplă şi după aceea am 

auzit noi. 

Q: Dar a doua zi cam cât timp aţi fost pe acolo   ? 

A: Tot aşa, câte oleacă, toată ziua nu am stat noi. 

Q: Deci tot practic câte o oră, două şi pe urmă v-aţi dus   ? 

A: Da. Da, da. 

Q: Dar a doua zi după ce v-aţi dus sau înainte de a veni se mai auzeau împuşcături sau nu   ? 

A: Se auzeau pâlcuri de împuşcături şi ţipete aşa mai departe şi aşa s-a durat două zile, trei 

poate, da, că nu îi găseau pe toţi acasă, mai fugeau şi apoi când, până îi aducea, mai aducea 

din alte sate. 

Q: Asta de unde ştiţi că aduceau tot şi din alte sate   ? 

A: Vorbeau oamenii. 

Q: Lumea spunea despre asta   ? 

A: Lumea, da. 

Q: Deci dintre ăştia evrei ai voştri din sat numai Motel Hasner a scăpat în viaţă   ? 

A: A scăpat aşa, poate au mai scăpat ei careva, dar eu asta îl ţin minte pe dânsul. 

Q: Numai pe dânsul îl ştiţi   ? 

A: Da. 

Q: Şi aţi spus că toate lucrurile lor au fost furate, aţi văzut cum se întâmplase asta   ? 

A: Da, asta am văzut, valeu, valeu, am văzut, nu toţi oamenii, o parte din ăştia, cum să vă 

spun, care oameni care nu erau ei chibzuiţi, nu aveau ei cunoştinţe cum trebuie, aceia se 

duceau şi furau, ăştia oameni. 

Q: Povestiţi-ne ce aţi văzut, cum se întâmpla asta. 

A: Se ducea unde era luat de acum evreul, mergea, căuta straiele, mobila, şi apoi o scotea în 

drum, se făcea o tocică undeva şi unul păzea şi ceilalţi aducea la tocica aceea şi pe urmă luau 

cu căruţele. 

Q: Păzea cineva   ? 

A: Da, unul păzea şi altul aducea, aşa ea. 

Q: Că să nu fure altcineva   ? 

A: Să nu fure altul, luau, luau tot din casă, până şi plitele astea, şi acelea le luau, tot lua, 

duhovca, tot. 

Q: Şi chiar aţi văzut aşa în stradă cum puneau de astea lucruri   ? 
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A: Da, şi chiar pe toate drumurile erau puse, spre Igeşti, spre Krasnoi, spre Budniţa, pare că 

erau coşerci la blide aşa aveau fiecare pus grămadă şi tot unde mergea mai găsea, mai aducea 

ceva, punea la grămadă tot şi pe urmă căuta o căruţă ori care avea a lui, ori ce, şi ducea acasă. 

Q: Deci drumurile erau şi spre alte sate tot erau puse aşa   ? 

A: Da, da, da, drumuri aşa puse, moviluţe de avutul evreilor şi acolo nu s-a făcut ei mai 

bogaţi, încă mai din contră, mai rău le mergea la ceia care au luat avutul evreilor. Ştiu că un 

megieş la noi a luat, acolo la evrei, apoi prima timp aşa a mai avut, pe urmă vai de cap, năcăjit 

mai tare, nu-i mergea, vitele i se îmbolnăveau, piereau, roada pe câmp nu era cum trebuie, aşa 

Dumnezeu, dacă, da. Nu era tare aşa cum să vă spun, că dacă a făcut aşa o blăstămăţie să ia 

avutul cuiva, nu le-a mers, nu. 

Q: Dar pe urmă când sovieticii au venit nu au căutat să îi pedepsească pe ăştia   ? 

A: Au căutat, au căutat, au fost şi pedepsiţi de aceia care au participat la împuşcare, de aceia 

care i-au cărat pe ei la groapă, cred, şi îi împuşca şi îi căra, au fost, unul Bruja Lazăr, 

pedepsit pe 25 de ani. 

Q: Bruja Lazur   ? 

A: Da. Nu ştiu. Popescu Nicolae, no, ăştia îi ţin minte, au fost ei mai mulţi, le-au dat mulţi 

ani şi apoi au stat sorocurile acelea şi le-au dat drumul acasă. 

Q: Deci asta pentru că ei au participat acolo   ? 

A: Da, da, pentru că au participat la împuşcarea jidanilor, aşa se spunea. 

Q: Dar ei chiar au împuşcat şi ei sau cum   ? 

A: Da, probabil da, cred că. Aşa se vorbea. 

Q: Dar acesta megieşul vostru, pe dânsul nu l-au tras la răspundere, care spui mata că vitele îi 

piereau   ? 

A: Nu, ăştia ce au luat nu le-a dat nimeni, nu le-a… 

Q: Dar cum îl chema pe megieşul matale   ? 

A: Ciontolovici. 

Q: Ciontolovici   ? 

A: Da. 

Q: Acesta aşa nume de familie avea, da   ? 

A: Da, da, numele. 

Q: În afară de evrei atunci au mai executat şi pe alţii, au mai omorât şi pe alţii   ? 

A: Păi aşa cum v-am spus, doi ştiu eu care, adică am auzit şi ceea, aceia Bândiu şi cu 

Hanceriuc, aceia au fost. 

Q: Dar aţi spus că Hanceriuc era deseatnic, ce înseamnă asta, că eu nu ştiu   ? 

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



A: Păi deseatnic, că doar şi acum sunt, cum ar fi deputat pe cotul lui, ştiţi, pe ocrul lui acolo… 

Q: Deputat pe ocrul lui   ? 

A: Da, era deputat, ce trebuia el mergea din partea primăriei, ducea înştiinţare, îi scotea la 

primărie, aşa el era. 

Q: Deci într-un fel el lucra cu primăria şi răspundea de o parte ceva de sat   ? 

A: Da, aşa. 

Q: Deci pentru asta. Dar Bândiu aţi spus că şi pe dânsul au vrut să-l omoare, dar el pur şi 

simplu a ieşit din groapă   ? 

A: Da, de la groapă, a scăpat din groapă, noaptea a ieşit de la groapă. 

Q: Şi pe Bândiu pe urmă după război l-aţi văzut că s-a întors în sat   ? 

A: Da, da, s-a întors în sat, pe urmă era, după ce au venit sovieticii, apoi a fugit în pădure şi 

era contra sovietelor. 

Q: Da   ? 

A: Da. 

Q: Dar cum aşa, că parcă a fost sovietic înainte de război, nu   ? 

A: Da. Şi pe urmă a mers în pădure şi sta în pădure ascuns mai cu alţii bandiţi şi era contra 

sovietelor. 

Q: Interesant. 

A: Da. 

Q: Dar de ce, cum, nu ştiţi   ? 

A: De ce, nu ştiu. 

Q: Şi apoi ei mult au stat ascunşi în pădure   ? 

A: Au stat până au fugit pe urmă în România, nu s-au întors mai mult încoace, au mers în 

România el, Bândiu acesta. 

Q: Dar Bândiu şi mai cum îl chema   ? 

A: Nu ţin minte, nu ţin, am uitat, ce. Porecla Bârcan îi zicea. 

Q: Porecla era Bârcan   ? 

A: Da. 

Q: Dar până la război la voi în sat erau cuzişti sau legionari de ăştia, erau   ? 

A: Erau, erau. Erau, da. 

Q: Şi vă amintiţi ceva despre dânşii   ? 

A: Îmi amintesc când era alegerile, era mare agitaţie, puneau boloboace de bere în centru, să 

meargă la votare, care vota pentru dânşii, să bea bere, da. Mai ăştia legionarii au făcut, făceau, 

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



au făcut o capicioară, şi acum este, şi o fântână au făcut. Cuzişti erau, altfel de, da, se băteau 

între dânşii, auzeam, nu se sufereau unul pe altul. De comunişti, era contra comuniştilor. 

Q: Dar cum era atitudinea lor faţă de evrei nu ţineţi minte, la ăştia la cuzişti, la legionari   ? 

A: Cuziştii, legionarii erau contra evreilor. 

Q: Şi făceau ceva   ? 

A: Atunci nu, că era lege, nu, pe timpul acela nu făceau. 

Q: Deci numai aşa   ? 

A: Numai aşa aduceau vorba politică, da, da. 

Q: Făceau ceva sau discuţii de astea publice sau nu, numai între dânşii   ? 

A: Numai între dânşii, înainte de alegeri discutau, făceau propagandă unul cu altul, da, „totul 

pentru ţară”, aşa era lozinca. 

Q: „Totul pentru ţară”   ? 

A: Da. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri, iată, după astea două, trei zile, care aţi spus cât a durat, aţi mai 

văzut să-i prindă sau să-i omoare pe evrei în alte părţi   ? 

A: De omorât nu am văzut, dar numai aşa cât auzeam, mai lua din ăştia care au fost la ruşi, la, 

au fost, îi lua şi îi ducea la Transnistria. 

Q: Aţi spus că în timpul războiului, din [19]42 până în [19]44 sau cât, aţi trăit la Cernăuţi. 

A: Da. 

Q: Dar acolo aţi auzit sau aţi văzut să se întâmple ceva cu evreii sau nu   ? 

A: Nu. Nu, acolo nu, nu am văzut nimic. 

Q: Deci noi o să ne oprim aici şi o să vedem dacă. 

Q: Deci totul s-a întâmplat pe locul acesta, da, să înţelegem că acesta e locul unde au fost 

omorâţi. 

A: Acesta e locul unde au fost omorâţi, acolo îi omora şi aici îi îngropa. 

Q: Deci acolo, asta e clădirea unde îi ţineau pe dânşii   ? 

A: Asta e clădirea unde îi aducea la moarte, aici îi omorau, erau mai multe clădiri prin centru, 

dar îi aduceau aici să-i omoare. 

Q: Deci asta e ceea ce mata spui că era cremenariu   ? 

A: Aici era cremenariul pe timpuri, aşa un fel de… 

Q: Şi pe unde îi aruncau aşa pe dânşii din clădire   ? 

A: Îi omorau în camerele astea unde era cu gratii, dar îi arunca de pe uşa asta, vedeţi, îi scotea 

şi îi arunca. 

Q: De pe uşă şi îi arunca pe jos   ? 
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A: Jos, şi de acolo îi târâia aici la groapă. 

Q: Dar groapa era unde   ? 

A: Aşa aici tot era gropi, mai multe gropi aşa, nu numai una, dar mai multe erau, alături. 

Q: Dar mata în timpul acesta unde erai   ? 

A: Noi eram dincolo, păşteam vitele, mai prin luncă acolo. 

Q: Pe deal   ? 

A: Nu tocmai pe deal, aici aproape, ce, dealul e departe…apoi aici aproape eram şi veneam 

până la gard, că era gard, că aici a fost comandatura şi era gard aşa de scânduri, de ştacheturi 

şi noi prin gard vedeam aici ce se face. 

Q: Deci eraţi după gard în partea aceea acolo   ? 

A: În partea cealaltă. 

Q: Gardul tot cam pe locul acesta era sau mai aproape   ? 

A: Nu, mai.. 

Q: Mai departe un pic. 

A: Mai departe, da.  

Q: Aha, am înţeles. Deci şi în prima zi şi a doua zi mata tot timpul de aici priveai   ? 

A: De aici când, aici, da, la asta, dar în centru pe dincolo mergeam, prin centru mergeam să 

vedem ce face, ce se întâmplă în centru şi vedeam cum îi strânge de prin case, îi duce acolo, îi 

închide, şi de acolo îi aducea în grupuri şi îi băga aici. 

Q: Dar pe unde îi băga pe dânşii în clădire   ? 

A: Pe aici, pe aici, şi pe treptele astea sus. 

Q: Treptele tot erau atunci, da   ? 

A: Da.  

Q: Tot aşa era şi intrarea   ? 

A: Aşa era intrarea şi băga acolo la… 

Q: Înseamnă că i-aţi văzut cum îi aduceau şi îi băgau înăuntru şi pe urmă i-aţi văzut cum îi 

aruncau   ? 

A: Morţi. 

Q: Şi atunci pe colegul acesta care aţi spus de clasă, care aţi spus că era… 

A: Acela pe drum acolo pe centru am văzut. 

Q: Dar tot aţi văzut cum i-au adus aici   ? 

A: Apoi da, i-au cârnit încoace, da. 

Q: Am înţeles. 

A: Da, aici au adus, pe toţi aici îi băga, aici. 
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Q: Bun, am înţeles, mulţumesc.  
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