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Numele și prenumele intervievatului: Dumitru Luchian 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Igeşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.575.0105.01.01 

Data interviului: 21 iunie 2011  

 

 Dumitru Luchian s-a născut în anul 1930, în satul Igeşti și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea Ciudei în care locuia la 

începutul războiului. 

El relatează despre strângerea evreilor sat, dar şi din satele din jur, Cireş, Banila, Igeşti, şi 

uciderea lor într-o clădire căreia sătenii îi spuneau cremănariu, de unde evreii morţi erau 

aruncaţi de la etaj. El povesteşte chiar din curtea acestui complex de clădiri. 

El spune că evreii, circa 340, au fost ucişi de către soldaţi români şi de către săteni, dintre care 

Ilie Pojoga, Gheorghe Nichimovici, Ichim şi Gheorghe Bândiu, Codreanu, Bocacea, 

despre care spune că au fost judecaţi ulterior.  

El mai spune că a văzut şi cum Gheorghe Bândiu a ucis doi evrei într-un grajd, dar şi cum Ilie 

Pojoga a ucis copilul unei evreice.  

El mai povesteşte despre o familie de evrei care s-a salvat, Grimberg, şi care au stat şi la tatăl 

său două săptămâni. 

 

00:00:00 - 45:28:10 

 

Q: Bună ziua. 

A: Bună ziua. 

Q: Spuneți, vă rog, numele de familie şi prenumele. 

A: Luchian Dumitru Mihailovici. 

Q: Din ce an v-aţi născut   ? 

A: [19]30. 

Q: Şi unde v-aţi născut   ? 

A: Eu m-am născut în satul Igeşti. 

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

văzut în [19]41, ce s-a întâmplat în satul Ciudei şi noi am venit cu camera de luat vederi ca să 

ne povestiţi încă odată. 

A: Povestim, dar mult uit, să îmi aduceţi aminte. 
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Q: Ok. Dacă să o uitaţi, o să vă amintim. 

Q: Am înţeles că la vârsta de 7 ani v-aţi mutat cu traiul în Ciudei, da   ? 

A: În Ciudei, da. 

Q: Şi stăteaţi la o mătuşă dacă am înţeles eu corect. 

A: La o mătuşă de aici. 

Q: Vă amintiţi dacă până la război în satul Ciudei erau evrei, dacă locuiau   ? 

A: Foarte mulţi. 

Q: Şi vă amintiţi chiar pe careva dintre ei cum se numeau   ? 

A: Mulţi, mulţi am uitat, dar tare mulţi, şi cu băieţi de-a lor am umblat, m-am jucat, din 

copilărie, şi umblam unul, altul, cu dânşii ne, eram în foarte bune relaţii cu dânşii aşa. 

Q: Vă amintiţi pe cineva după nume de familie care şi cum   ? 

A: Păi era Gasner. 

Q: Gasner   ? 

A: Da. Era Grimberg, cu un băiat de-al lui am prietenit, era Sticlaru unul, aşa îi spunea lui, 

evreu, era, stai, că mulţi am uitat. Mulţi, mulţi, stai, am spus, Sticlaru am spus, Grimberg am 

spus, Gasner. (stop) 

Q: Da, deci cine spuneaţi, vă mai amintiţi de cineva din   ? 

A: Da, păi v-am spus, stai, era Filhamer, era, nu, foarte mulţi, s-a şi uitat de mult, îs ani. 

Q: Mergeaţi cu cineva dintre dânşii la şcoală   ? 

A: Ei aveau şcoala, dar ne întâlneam, ne jucam prin centru, umblam cu dânşii, cu băieţii, ne 

chemau pe la dânşii, ne dau bomboane, aşa era. 

Q: Deci ei aveau şcoală aparte   ? 

A: Da, da, ei aveau a lor şcoală aparte, biserică deoparte, tot aveau. 

Q: În afară de evrei în sat şi de români, mai erau şi de alte naţionalităţi   ? 

A: Români aici în centru nu erau, erau doi sau trei,restul evrei, nemţi sau poleci. 

Q: Aici în centru locuiau ei   ? 

A: Da, în centrul ăsta tot era, dar era mai mare, acum s-a fost fărâmat, dar era mult mai mare 

centrul acesta. Mai multe case, mai multe, dar le-au fărâmat. 

Q: Şi toţi aveau şcoala lor, şi polonezii şi   ? 

A: Şcoala lor, biserica lor aveau. Sinagoga, da. Cimitirul lor, este a lor deoparte. 

Q: Şi când s-a început războiul în [19]41 aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii din sat de la voi   

? 

A: Dar cum, am văzut tot timpul, noi eram curioşi, băieţii curioşi şi alergam să ne uităm şi ne 

mai ascundeam, că ne fugărea. 
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Q: Şi ce aţi văzut   ? Şi ce aţi văzut anume, povestiţi-ne ce aţi văzut. 

A: Cum, atunci, stai, în [19]40 un timp pe evrei i-au luat şi i-au omorât, i-au împuşcat, pe 

urmă a doua oară când au venit au mers românii şi s-au întors înapoi, adică ruşii, i-au împins 

pe ruşi încolo şi când s-au întors înapoi, atunci au fost mai multe, mai rele. I-au strâns pe evrei 

din toate satele şi i-au împuşcat aici, din toate satele. 

Q: Asta când românii au venit aici în [19]41, eu drept am înţeles   ? 

A: Da. În [19]41. 

Q: Deci în [19]41   ? 

A: Da, în [19]41, da.  

Q: Deci asta când a venit atunci armata… venise numai armata română sau venise şi nemţii   

? 

A: Şi nemţii. 

Q: Şi erau şi nemţi   ? 

A: Dar nemţi puţini, mai mult români erau. 

Q: Şi deci aţi văzut cum pe evrei îi strângeau şi îi împuşcau   ? 

A: Da, îi duceau şi erau oameni de-a noştri din sat şi îi ajutau, special aceia se ascundeau, 

poate mai şi scăpau, evreii, dar oamenii, dracu a luat şi spunea, acela a fugit acolo, acela acolo 

şi foarte mulţi au fost evrei. (stop) 

Q: Deci noi suntem la faţa locului unde aţi spus că s-a întâmplat .…   (stop) 

A: Spuneţi-ne, vă rog, deci cum s-a întâmplat că în ziua aceea eraţi aici   ? 

Q: S-a întâmplat, eram cu mai mulţi copii, mai mulţi, erau mai mari ca mine şi mai mici şi 

când am auzit noi ce se întâmplă .… (stop) 

A: Deci mata erai cu mai mulţi copii. 

Q: Mai mulţi copii, ne ascundeam pe după garduri, ne ascundeam. 

Q: Eraţi în ogradă aici sau eraţi după gard   ? 

A: Şi aici veneam, doar era lume multă, s-a strâns şi ne băgam printre oameni, ne băgam prin 

toţi, să vedem, să auzim. 

Q: Era adunată lume aici   ? 

A: Da, da, era, s-au strâns. 

Q: Era lume din sat de pe aici   ? 

A: Din sat era, da. 

Q: Şi maturi, nu numai copii   ? 

A: Şi armată era. 

Q: Şi armată, ce fel de armată era   ? 
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A: Română. 

Q: Română era. 

A: Română. 

Q: Aha, şi ce aţi văzut aici   ? 

A: Am văzut cum îi strângea, când au trecut întâi, asta, armata a trecut aici şi a trecut peste 

pod aici, aici este un pod, este un pârâu aici şi evreii de sus de acolo, iaca de acolo au tras foc 

după armată. 

Q: Mata de unde ştii de asta că ei au tras   ? 

A: Apoi cum să nu dacă noi vedeam   ? 

Q: Aţi văzut cum ei trăgeau focuri   ? 

A: Dar cum, au tras vreo câteva focuri după armată şi ei s-au supărat şi au înconjurat roată pe 

acolo tot centrul şi au venit aici, au venit prin scări, pe asta şi s-au suit sus la evreii ăştia care 

trăgea foc, avea are. Ei erau vreo 6 la vreo 8 bărbaţi evrei. 

Q: 6, 8 bărbaţi evrei   ? 

A: Da. Era sus cu arme, trăgea după armată. Că dacă nu trăgea, ei se duceau şi nu mai, nimic 

nu era. Şi când noi am auzit împuşcături, băieţii am alergat toţi şi ne-am uitat armata cum 

trecea, că de acolo am alergat să vedem cine împuşcă, cum, şi apoi armata, au venit ofiţeri 

români şi au dat comandă şi au suit sus şi i-au prins pe aceia. 

Q: Dar la cine în casă era asta, a cui era casa aceea de unde spui mata că ei trăgeau foc de 

acolo   ? 

A: Uite, asta, zidania asta mare. 

Q: Fix din clădirea asta   ? 

A: Din clădirea asta au tras după armată. 

Q: Deci iaca din clădirea asta apoi trăgeau foc. 

A: Din clădirea asta trăgeau foc după armată, şi ei s-au întors şi au înconjurat şi i-au prins şi 

pe dânşii şi i-au împuşcat deodată. 

Q: Să înţeleg mai bine. Dar clădirea asta nu era a lui nimeni, era clădire de stat, nu era privată. 

A: De stat, nu era, dar e s-au suit în ea, pe drum armata mergea şi de acolo au început a trage 

după armată. 

Q: Aşa, mata când ai venit ai văzut cum ăştia trăgeau în armată   ? 

A: Da, noi eram pe drumuri atunci, căutam cum merge armata şi cum. 

Q: Şi la ce depărtare erai mata când ai auzit că trăgea aici   ? 

A: Nu eram, eram aşa la vreo 50, 60 de metri. 

Q: 50, 60 de metri în care parte de aici   ? 
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A: Eram în partea aceea de drum. 

Q: În partea cealaltă de drum   ? 

A: Da. 

Q: Şi mata puteai vedea cine împuşcă din clădirea asta   ? 

A: Dar cum, ei erau sus şi nu se vedea cine, numai foc se auzea, împuşcătura şi a tras. 

Q: Era sus încolo, unde, în clădirea aceea   ? 

A: În camerele acelea, pe partea aceea şi au tras după aceia. 

Q: Dinspre drum   ? 

A: Dinspre drum. 

Q: Dar de unde ştiai că erau acolo bărbaţi şi că taman ei erau evrei, de unde ştiai despre asta   

? 

A: Apoi ei când i-au prin armata pe dânşii au spus, că se vorbea, câţi erau şi câţi au luat şi 

deodată i-au înconjurat şi i-au prins. 

Q: Cine vorbea despre asta   ? 

A: Ofiţerii şi soldaţii români. 

Q: Aşa. Şi i-aţi văzut mata cum i-au scos din clădire   ? 

A: Pe urmă, da, când i-au scos şi i-au adus aici, ei i-au scos de acolo, i-au scos de aici şi i-au 

adus în asta zidanie, în cremănariu, că aici a fost cremănariu, vedeţi   ? Uite, asta zidanie a 

fost cremănariu. 

Q: Mata când i-au scos pe dânşii din clădire unde erai   ? 

A: Eram pe drum şi ne uitam. 

Q: Şi prin care uşă i-au scos pe dânşii   ? 

A: Apoi prin centrală, pe uşa .… 

Q: Pe uşa asta   ? Apoi mata dacă erai pe drum pe acolo, nu puteai să vezi. 

A: Dar noi alergam, veneam să vedem. 

Q: Şi i-ai cunoscut pe evreii aceia care i-au scos   ? 

A: Nu, pe ăştia nu i-am cunoscut. 

Q: Nu i-aţi cunoscut   ? 

A: Nu, că era multă lume, şi nu i-am putut vedeam bine. 

Q: Nici nu i-ai putut vedea bine   ? 

A: Nu i-am putut vedea, numai olecuţă aşa, nu îi putea vedea, că era multă armată, ce, şi 

armata ne fugărea şi noi iar veneam şi ne uitam. 

Q: Dar pe urmă ai văzut cum i-a dus şi unde i-a dus pe ăştia   ? 
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A: I-au scoborât pe aici pe uşă aşa şi îi aducea în partea la uşă i-a suit, i-a suit sus în 

cremănariu şi aici i-a strâns din sat pe toţi, i-au suit pe scările astea în cremănar şi aici i-au 

împuşcat şi pe partea asta unde sunt scările mai era o fereastră şi de acolo, a făcut groapă aici, 

şi de acolo îi trăgea. 

Q: Întoarce-te mata, că eu nu am auzit bine ce ai spus. Spune, te rog, cum. 

A: Când i-au scos pe aceia de acolo, i-au adus sus aici în cremănariu. 

Q: Pe uşa asta sau pe aceea   ? 

A: Pe uşa aceea ce se vede deschisă şi aceea parte era uşă şi i-au suit aici sus, şi pe urmă a dat 

ordin şi a umblat prin sat armata. 

Q: Tot în ziua aceea   ? 

A: Tot. Armata i-au adus, a trimis pe soldaţi şi erau oameni de a noştri de sat şi strângea prin 

case pe evrei, femeie, bărbat, copil, tot aici, şi aici i-au împuşcat sus şi apoi a doua zi a mers şi 

a strâns de prin Banila, satul, Cireş, Bundiţă, Igeşti, din toate satele i-au adus aici şi i-au 

împuşcat. 

Q: Deci prima ce ai văzut mata ai văzut cum i-au scos pe aceia bărbaţi   ? 

A: Pe aceia. 

Q: După asta mata aici pe loc   ? 

A: Nu am rămas, alergam ca copiii, eram mai mulţi copii. 

Q: Alergai prin sat   ? 

A: Alergam pe aici, roată, să vedem, să vedem. 

Q: Şi ai văzut cum îi aduceau pe ai voştri din sat   ? 

A: Da.  

Q: Îi aduceau câte unul, câte doi sau în grupuri îi aduceau   ? 

A: Câţi găsea, erau femei evreice cu copii, toţi aducea şi îi mâna aici şi îi suia sus şi… 

Q: Cam câte grupuri mata ai văzut că au adus   ? 

A: Au fost la vreo 6, 7, dacă nu mai mult. 

Q: 6, 7 grupuri ai văzut   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi în grupurile acelea cam câţi oameni ai văzut   ? 

A: Erau câte 4, 5, 3, 1, care şi cum. 

Q: Aha, deci în grupul acesta era câte 4, 5 în fiecare. 

A: 5, 6, şi erau şi mai mulţi, din toate părţile, din satul acesta, din toate părţile îi aducea aici. 

Q: Mata ai cunoscut pe cineva pe care îi aducea   ? 

A: Apoi am cunoscut, era Margulis, era unul bătrân şi cu fetele lui şi cu baba lui. 
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Q: Pe Margulis l-ai cunoscut   ? 

A: Margulis, şi mai vreo doi. 

Q: Şi încă pe cineva ai mai cunoscut   ? 

A: Am cunoscut, era Gasner, unul, a fugit, pe aici era păpuşoi peste drum şi a fugit încolo. 

Q: Mata ai văzut cum el a fugit   ? 

A: Da, da, până nu demult a trăit aici. 

Q: Deci l-ai văzut cum el a fugit de sub pază sau cum   ? 

A: Da, da.  

Q: Gasner îl chema pe dânsul   ? 

A: Gasner Motel. 

Q: Dar cine îi aducea pe dânşii pe ăştia   ? 

A: Armata cu oameni de sat, oamenii aceia de sat îi spunea unde-s ei şi ei cu armată mergea şi 

aducea aici. 

Q: Dar cine era din sat de ăştia de pe loc   ? 

A: Erau mulţi oameni săteni, mai mulţi, că erau care au slujit la evrei, aceia îi ştiau unde 

trăiesc şi îi aducea aici. 

Q: Dar cine a slujit la evrei   ? 

A: Oameni din sat, mulţi, era Pojoga, era… 

Q: Cum ai spus mata, Pojoga   ? 

A: Pojoga, Bândiu unul, doi era Bândiu, era din… 

Q: Bândiu doi ce erau, aceeaşi familie aveau sau erau neamuri chiar   ? 

A: Erau neamuri. 

Q: Dar cum îi chema nu ţii minte   ? 

A: Bândiu Gheorghe era unul, unul Ichim Bândiu. 

Q: Şi pe cine mai ţii minte   ? 

A: Mai era din sus, care trăia în sus, pe dânşii familia bine nu ştiam, dar aşa din faţă îi 

cunoşteam. 

Q: Apoi ăştia îi aduceau tot pe dânşii   ? 

A: Cu armata. Ăştia spuneau unde stau ei ascunşi, unde s-au ascuns. 

Q: Dar ei tot aveau arme, ăştia de sat sau numai soldaţii aveau arme   ? 

A: Le da soldaţii să împuşte în ei, soldaţii le da, că o samă nu vreau să tragă în om şi soldaţii 

şi ofiţerii spuneau: „a, tu l-ai adus, na, arma, trage!” şi îl împuşca. 

Q: Dar ce, mata ai văzut cum le-ai dat armele lor   ? 
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A: Dar cum nu am văzut. Noi ne suiam, ne suiam pe scări şi ne ascundeam pe după scări şi ne 

suiam sus şi vedeam cum îi băga şi cum îi omora. 

Q: Deci mata te-ai urcat şi chiar în clădire   ? 

A: M-am urcat, cum. 

Q: Şi ai văzut chiar cum împuşcau în ei   ? 

A: Da, dar cum. 

Q: Şi împuşcau şi soldaţi şi ăştia din sat   ? 

A: Şi ăştia din sat, erau soldaţi care nu voiau să omoare omul, îi da ăluia: „na, arma, trage”, şi 

erau animale de oameni de ăştia de a noştri şi trăgeau şi omorau. 

Q: Şi mata ai văzut chiar pe cineva din sat cum   ? 

A: Am văzut, cum, am văzut, cum. 

Q: Cine împuşca din sat   ? 

A: Era Codreanu unul. 

Q: Codreanu   ? 

A: Da. 

Q: Apoi acela chiar a împuşcat   ? 

A: A împuşcat. 

Q: Codreanu asta era nume de familie a lui   ? 

A: Familia lui era. 

Q: Dar cum îl chema nu ştii   ? 

A: Gheorghe Nichimovici. 

Q: Gheorghe Nichimovici   ? 

A: Da. 

Q: Dar era tânăr, bătrân   ? 

A: Apoi în timpul acela era aşa sub 20 de ani. 

Q: Deci undeva până în 20 de ani. 

A: 20, peste aşa, da, da.  

Q: Şi mata când ai intrat acolo înăuntru, evreii erau toţi într-o cameră sau erau în mai multe 

camere   ? 

A: Îi aducea şi îi împuşca şi care nu era morţi cu totul, aşa vii îi trântea. 

Q: Îi trântea unde   ? 

A: Îi trântea de pe fereastra aceea jos, că întâi au săpat bortă mare, sub perete aici, sub scări. 

Q: Aici sub perete era   ? 

A: Unde-s scările, aici. 
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Q: Aha, era groapă aici   ? 

A: Groapă, şi îi trântea acolo. 

Q: Cum, cum   ? 

A: Şi îi trântea de sus, îi trântea acolo.  

Q: Chiar deodată de pe acolo, de pe scările acelea   ? 

A: Da, da. Da, de sus, de pe geamul acela îi trântea drept în groapă. 

Q: Dar groapa aceea cât de mare era cam   ? 

A: Era mare, la vreo 6 metri şi vreo 4 de largă, mare era. 

Q: Dar mata ai văzut când au săpat groapa   ? 

A: D’apoi au pus, au săpat oameni tot din sat, au strâns oameni şi pe evrei i-au pus să sape. 

Q: Deci au săpat şi români şi evrei   ? 

A: Şi evrei au săpat groapa. 

Q: Toţi împreună   ? 

A: Da. 

Q: Dar cam câţi oameni au săpat groapa aceea   ? 

A: Era, era, era sub 20 de oameni. 

Q: Deci vreo 20 de oameni. 

A: Da, da. Cu hârleţe, cu lomuri, rupea pământul. 

Q: Dar ei groapa au săpat-o în aceeaşi zi sau mai devreme   ? 

A: În aceeaşi zi. 

Q: Deci ce s-a întâmplat mai întâi   ? 

A: Prima dată i-au pus, până a-i strânge, i-au pus să sape groapa. Şi din evreii care erau tare şi 

din oameni din sat. Şi au săpat groapa şi pe urmă s-au apucat şi i-au împuşcat. Tot îi aducea şi 

îi împuşca şi îi da acolo. 

Q: Dar mata, mie îmi e interesant, ai văzut dintâi cum în clădire de acolo i-au scos pe aceia 6, 

8 evrei sau dintâi groapa   ? 

A: Da, am văzut că noi săream pe după gard şi veneam şi ne uitam. 

Q: Apoi ce a fost dintâi, groapa au săpat-o înainte de asta sau după   ? 

A: Întâi, după ce i-au prins pe ăştia sus, că trăgea după armată, au strâns de prin sat, strângea 

cu oamenii noştri, spunea unde-s evreii, acolo, acolo, au strâns, se ascundeau, se ascundeau, 

na. I-au fost strâns şi apoi i-au adus şi au săpat groapa şi i-au dat sus, i-au suit sus şi îi 

împuşca şi peste fereastră îi zvârlea jos. 

Q: Dar aici jos tot stăteau oameni care de la groapă se uitau sau nu   ? 
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A: Stătea, care îi putea da peste geam, bun, care nu, cu spatele de ăştia şi îi punea: „tu, te duci 

şi îi duci acolo în groapă”, şi îi lua pe scări şi târâiau aici şi îi trântea în groapă. 

Q: Erau pe alţii pe care îi târâiau aşa   ? 

A: Da.   

Q: Dar cam câţi soldaţi erau şi câţi oameni de sat de ăştia care participau   ? 

A: Oameni de ăştia erau la peste 30 de oameni, dar soldaţi erau mai mulţi, sub 100. 

Q: Soldaţi erau sub 100   ? Vreo sută de soldaţi   ? 

A: Da.  

Q: Aceia pe loc 100   ? 

A: Aici pe loc veniţi şi restul numai stau pe drumuri aşa. 

Q: Deci restul arata sta pe drumuri, dar aici cam câţi participau dintre soldaţi la toată asta la 

operaţia de împuşcare   ? 

A: Peste 100. 

Q: Peste 100   ? Ok. Dar când ai intrat sus acolo şi ai văzut în cameră, cam câţi ai văzut evrei 

acolo în cameră aceea   ? 

A: Acolo îi aducea aşa, aducea câte 20, 30, 10, 15, 3, 4, tot îi aducea de prin sat şi îi strângea 

şi îi aducea acolo şi îi împuşca.  

Q: Aici când îi aruncau în groapă, pe dânşii îi aruncau aşa îmbrăcaţi sau îi   ? 

A: Îmbrăcaţi cum erau, aşa, îi scotea, îi trântea şi gata. Şi încă mulţi nu erau morţi, mai 

mişcau acolo şi acolo… 

Q: Aruncau ţărână deodată peste dânşii sau   ? 

A: Nu, întâi până nu i-au gătit aproape, pe urmă au luat şi au dat lut deasupra şi lutul aşa 

umbla, când era vii. 

Q: Cum credeţi, eu înţeleg că-i cam greu să spuneţi, dar cum credeţi, cam iaca cât aţi văzut, 

cam câţi oameni aţi văzut că ei au băgat în groapa aceea   ? 

A: Era cam peste 100. 

Q: Cam peste 100 de oameni   ? 

A: Da. Şi apoi a doua zi îi strângea de prin sat, care a fugit, a apucat a fugi evreii, au fugit, au 

scăpat, şi care nu… 

Q: Ăştia peste 100, după ziua asta care aţi văzut i-au astupat deodată sau i-au lăsat peste 

noapte destupaţi   ? 

A: O seamă au lăsat, dar o parte, care au dovedit să acopere, a acoperit şi care nu, a rămas 

peste noapte aşa.  Că îi punea dintr-un capăt tot, tot de la un capăt îi punea movilă, că groapa 

era lungă şi ei doar aveau plan a-i aduce şi tot în groapă acolo. 
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Q: Înseamnă că ei au astupat o bucată de groapă   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi o bucată nu erau corpuri în ea   ? 

A: Nu erau. 

Q: Şi mata ai venit şi a treia zi tot   ? 

A: Am venit în toată ziua, fugeam de acasă, mătuşa cu bota după mine, dar eu fugeam să văd.  

Q: Deci mata câte zile la rând ai fost aici   ? 

A: Vreo 3. 

Q: Vreo 3 zile undeva   ? 

A: Da. 

Q: Şi prima şi a doua zi şi a treia zi fix aşa se întâmpla   ? 

A: Fix aşa. 

Q: Şi tot în aceeaşi groapă   ? 

A: Da, tot în aceeaşi. 

Q: Numai în groapa asta   ? 

A: Numai în groapa asta. 

Q: Deci 3 zile la rând numai în groapa asta. Mata când veneai cam câte cât timp stăteai aici   ? 

A: Stam flămând câte o zi, alergam încoace, încolo. Mai mergeam, doar era prăvălie aici cu 

pâine, era cu vrei, haine evreieşti, mai intram acolo mai luam câte o bucată de ceva, câte o 

bâlcă în gură şi tot să vedem. Aşa a fost. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii ăştia a voştri din sat   ? 

A: Lumea a luat. Lumea a luat, oameni. 

Q: Dar mata ai văzut cum lumea a luat   ? 

A: Dar cum. 

Q: Şi ce ai văzut   ? 

A: Ce am văzut   ? Luau din case ce aveau, haine bune, perne, cele, pe spate şi căra care şi 

cum, da, au fost, ce. 

Q: Voiam să întreb, dar cu ăştia care mi-ai spus mata că Gheorghe Codreanu, că Bândiu, care 

erau, pe urmă nu i-au judecat pe dânşii   ? 

A: Nu i-au judecat, că ei pe urmă au stat ascunşi şi pe urmă i-au judecat, câte 25 de ani le-au 

dat. 

Q: I-au judecat   ? 

A: Da. 25 de ani le-au dat. 

Q: Acesta, Codreanu, a fost judecat   ? 
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A: Judecat, 25 de ani i-a dat. 

Q: Şi încă cine a mai fost judecat   ? 

A: Apoi am mai fost unul Bândiu, au fost vreo 5 au fost judecaţi, 25 de ani, restul au fost 

fugiţi peste graniţă. 

Q: Bândiu care a fost judecat   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Bândiu care, Gheorghe sau Ichim   ? 

A: Bândiu şi Ichim şi Gheorghe, ei doi fraţi erau. 

Q: Erau doi fraţi   ? 

A: Da. 

Q: Deci ei amândoi au fost judecaţi   ? 

A: Judecaţi pe 25 de ani. 

Q: Au mai fost cazuri când mata ai văzut că-i omoară pe evrei   ? 

A: Apoi cum, aceea a fost, atât a fost, pe urmă… părinţii au dat bătaie în mine şi mă trimiteau 

cu vacile, să pasc vacile, nu să umblu aşa. 

Q: Mata dintre ăştia, iaca, data trecută ne-ai spus că ai văzut pe cineva cum a omorât într-un 

grajd şi o femeie ne-ai spus. 

A: A, păi da, aici a fost aici la o casă nu departe, au fugit doi evrei şi s-au ascuns în podul 

casei, în podul grajdului, acolo era fân, la un gospodar acolo, şi unul a văzut, acela Bândiu, a 

venit cu arma şi a tras prin scânduri în fundul grajdului, şi era prin fân şi apoi sânge aşa pe 

perete curgea în jos, aşa am văzut. Dar alergam să vedem tot. 

Q: Bândiu care dintre ei împuşca aici   ? 

A: Gheorghe. 

Q: Gheorghe, acesta era   ? 

A: Da. 

Q: Şi apoi el era singur acolo sau mai era cu cineva   ? 

A: Mai era, dar aceia nu se băgau, oamenii numai se uitau, dar acela făcea. 

Q: Dar în pod de unde ştiai că erau evrei acolo şi se ascundeau   ? 

A: Dar noi am văzut, alergam să vedem care şi cum se ascunde şi din băiat de-a nostru a spus 

că acolo doi jidani s-au dus. 

Q: Doi erau, da   ?  

A: Erau trei. 

Q: Trei erau   ? 
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A: Da. Şi au împuşcat acolo, ei au văzut, au predilit unde şi au tras foc cu armele şi sânge aşa 

mergea pe asta. 

Q: Dar mata nu i-aţi văzut pe dânşii când evreii aceia s-au ascuns şi nici când au ieşit din 

casă, când i-au scos   ? 

A: Nu. 

Q: Deci numai din auzite   ? 

A: Nu, că au fugărit oamenii, nu ne lăsa. 

Q: Deci numai oamenii au spus că-s trei evrei acolo, se ascund   ? 

A: Apoi nu, că oamenii i-am văzut când fugeau noi. 

Q: Deci voi chiar i-aţi   ? 

A: Fugeau în toate părţile, în asta parte, în ceea parte, la pădure încolo, încoace, în toate 

părţile, care putea fugi. 

Q: Deci pe ăştia trei evrei voi i-aţi văzut când s-au ascuns acolo   ? 

A: Da, noi aveam plan că ceva au prăpădit şi să găsim bani, asta, băieţii aşa era. 

Q: Şi aţi mers după dânşii şi aţi văzut   ? 

A: Şi am ajuns unde s-au ascuns, de acolo am ieşit, când auzim împuşcând şi am mers acolo 

şi ne-am uitat cum sângele mergea pe… asta. 

Q: Şi aţi spus că aţi văzut şi cu o femeie ce s-a întâmplat   ? 

A: Era o nevastă tânără, evreică, aşa de frumoasă, şi avea un copilaş în braţe, aici la 

pericroscă. 

Q: Aici la intersecţie. 

A: Nu, aici, la, dacă ne întoarcem. 

Q: La asta, intersecţia principală. 

A: Da, da. Şi a ieşit şi plângea cu copilul acela în braţe, dar unul, Pojoga era, i-a luat copilaşul 

acela şi l-a trântit de drum, atunci era piatră, drumuri nu asfaltuite, dar piatră aşa, şi l-a trântit 

şi l-a omorât acolo. Şi aceea parcă văd acum. 

Q: Dar mata cât de departe erai că ai văzut asta   ? 

A: Noi eram la vreo 5, 6 metri. 

Q: 5, 6 metri. 

A: Eram mai mulţi băieţi, nu numai eu. Şi băieţii de evrei toţi au fost fugit, mai mult cu noi nu 

au stat niciunul. 

Q: Dar Pojoga acesta cum îl chema   ? 

A: Ilie. 

Q: El era bătrân sau era tânăr   ? 
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A: Era tânăr, avea la vreo 26, 27 de ani, numai însurat. 

Q: Dar nu era însurat   ? 

A: Era însurat. 

Q: Era însurat şi avea copii   ? 

A: Copii nu a avut el, după aceea femeie nici nu a avut. 

Q: Dar acela tot cum era cum spuneai mata că fusese dintre argaţi la evrei, sau ai spus că erau 

mulţi slugi, el tot fusese înainte de lucrase pentru evrei, Pojoga acesta   ? 

A: Da, da, dar nu acesta Pojoga, alt Pojoga, doar ei mai mulţi Pojoga au fost. 

Q: Dar acesta ce lucrase, acesta Ilie Pojoga   ? 

A: Acesta era aşa, ce lucra, el gospodar la casa lui şi umbla tot, căra cu căruţele mărfuri la 

evrei şi asta tot pentru evrei lucra cu căruţa. 

Q: Tot pentru evrei lucrase, lucrase cu dânşii   ? 

A: Cu caii lui, da. 

Q: Dar înainte de, dar pe urmă cu Pojoga acesta, după război, pe dânsul tot l-a judecat   ? 

A: Nu, el a fugit de aici, a fugit prin Germania şi apoi a venit la un timp, a venit la vreo 6, 7 

ani după aceea, a venit încoace, şi aceea s-a trecut şi nu i-a făcut nimic, nimeni, nimic. Evreii 

nu erau, nu a avea cine să spună, acesta a făcut asta, şi oamenii tăceau. 

Q: Deci el fugise în Germania   ? 

A: A fugit prin Germania, a fugit, pe urmă a chicat la ruşi în armată, l-au prins şi l-au băgat la 

front. 

Q: Şi el pe urmă a trăit tot timpul în sat aici   ? 

A: A trăit. 

Q: Şi nimic nu s-a întâmplat cu dânsul   ? 

A: Nimic. Tot el a intrat pe la comunişti la ceva acolo, la lucru cu dânşii, ei pe dânşii îi ţinea, 

nu îi lăsa să îi judece sau ceva. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri când ai văzut mata cum ucideau prin sat sau prin alte parte, ai 

mai văzut şi alte omoruri   ? 

A: Aici nu departe, în centrul acesta umblam, mai departe nu umblam, dar aduceau evrei, au 

adus şi de prin toate satele, i-au adus aici şi i-au împuşcat pe care i-au prins. Şi care au fugit, 

au fugit, şi care i-au prins, i-au prins. 

Q: Mata spuneai că mai ţineai minte pe cineva care tot se numea Bocanca. 

A: Bocancea îi zicea unuia, acela tot omora jidanii. 

Q: Asta era porecla   ? 

A: Porecla, numele lui nu ţin minte eu cum. 
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Q: Şi pe acela tot l-ai văzut   ? 

A: Da.  

Q: Aici înăuntru l-ai văzut sau afară l-ai văzut, unde   ? 

A: Afară şi înăuntru, mergea şi căra evrei de spate şi îi aducea la groapă şi-i trântea. 

Q: Dar în afară de asta, în afară de evrei atunci au mai suferit şi alţii de alte naţionalităţi   ? 

A: Nu. 

Q: Numai evrei   ? 

A: Numai evrei, numai evrei. 

Q: Mata ştii dacă şi alte sate au suferit sau numai la voi   ? 

A: Apoi din alte sate îi aducea aici şi îi împuşca şi îi da… 

Q: Dar pe aceia din alte sate pentru ce îi împuşcau   ? 

A: Atunci era ordin toţi evreii de peste tot locul să-i aducă să-i împuşte. 

Q: Dar de ce făceau aşa   ? 

A: Din cauză că s-au împotrivit la armata română, de asta. Şi nemţii tare au dat ordin, doar ei 

erau românii cu nemţii şi nemţii au vorbit cu armata română, cu ofiţerii, unde vede evrei, 

împuşcaţi. 

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

A: Au fost, cum nu au fost. 

Q: Şi mata ţii minte ceva despre dânşii, ce făceau, cum făceau   ? 

A: Puţin, aşa, puţin. Umblau, erau multe partide şi umblau felurite, era legionari, era gardişti, 

era de tot felul. 

Q: Dar nu ştii pentru ce erau ei, ce voiau ei, de asta nu ştii   ? 

A: Nu ştiu, de ce să spun, eu partiduri era cum acum Iulia Timoşenko cu ăştia, aşa era atunci. 

Q: Când mata te-ai urcat acolo sus în cameră, apoi când ai văzut erau de acum şi morţi pe 

acolo prin cameră   ? 

A: Şi morţi şi faţă de mine împuşcau. 

Q: Şi cam câţi morţi ai văzut   ? 

A: Erau mulţi, erau sub sută. 

Q: Acolo în cameră morţi   ? 

A: În cameră îi aducea şi chica şi apoi pe urmă după ce au împuşcat prindeau oameni de ăştia 

care umblau aşa, ştii, şi îi punea, şi care îi trântea în groapă pe fereastră în jos, care nu, cu 

spatele îi aducea şi îi aducea aici. 

Q: Ştii ce vreau eu să înţeleg, pentru că mata ceea ce îmi spui, îmi spui de toţi cam cât crezi, 

dar eu vreau să înţeleg: când te-ai urcat sus acolo în cameră şi iaca ai văzut că de acum erau 

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



împuşcaţi oameni, eu vreau să ştiu mata câţi ai văzut acolo morţi, atunci când ai intrat şi te-ai 

uitat   ? 

A: Dumneata crezi că puteai să-i numeri   ? Era aşa. 

Q: Şi erau mulţi pe podea acolo   ? 

A: Mulţi erau, mulţi, mulţi, cum. Dar aici sunt morţi 340, sau 334 de oameni, evrei şi nu 

numai din satul acesta, dar au strâns de prin alte sate. 

Q: Dar nu ştii mata dacă pe comunişti atunci nu îi împuşcau tot   ? 

A: Nu. 

Q: Nu   ? 

A: Atunci nici nu ştia lumea de comunişti. 

Q: Clar, eu am înţeles, noi cred că o să ne oprim până când acum şi o să vedem. 

Q: Dar spuneţi-mi, vă rog, ăştia care au participat, iaca, toţi ăştia din sat, la omoruri, cine erau 

ei   ? 

A: Cine erau, cum v-am spus, Bocancea era unul, erau mai mulţi care i-am şi uitat acum, erau 

mai mulţi. 

Q: Dar din ce fel de familii erau ei   ? 

A: Familii, era din Pojoga… 

Q: Sau erau bogaţi sau erau săraci   ? 

A: Săraci era de toate, nu aveau nimic, ei trăiau printre evrei, ei trăiau, lucrau la evrei şi evreii 

îi ţinea cu haine, cu mâncare, cu tot, ei nu aveau nimic. 

Q: Dar ei nu aveau pământ   ? 

A: Nu aveau, câte 3, 4, 5 ari, ce pot să facă cu aceia, nu aveau. 

Q: Dar mai mulţi erau dintre dânşii tineri, mai mulţi erau bătrâni sau   ? 

A: Erau şi tineri şi bătrâni, erau şi fete şi băieţi care lucrau printre dânşii la evrei şi ei ştiau 

toate hodurile care cum are, ce are, ei ştiau, şi ei au căutat în timpul acesta când pe evrei i-au 

omorât să apuce, să fure acelea, şi au luat, să nu gândiţi, au luat mulţi, şi aceia ce au furat de 

la evrei, toţi au pierit ca câinii, toţi au pierit ca câinii. 

Q: Dar mata ai văzut cum furau   ? 

A: Dar cum nu am văzut, că doar alergam şi noi să putem lua şi noi ceva, că eram băieţi, să 

putem lua şi noi ceva, dar pe noi cu ciomagul ne bătea şi ne fugărea şi nu puteam, de ăştia 

care mergea să ia, dar cum. 

Q: Şi ce aţi văzut, de unde scoteau, cum scoteau, unde   ? 

A: Intra în case, evreii au strâns, casele pustii, averile rămase tot, care magazine, care şi cum 

avea, şi erau cu tărâşul oamenii veneau, cunoscuţi, necunoscuţi, şi luau. 
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Q: Cu ce veneau   ? 

A: Nu, veneau şi luau din case, luau ce aveau, care bani, care aur, şi aur care ştiau unde au 

ascuns aur, luau, şi tot. 

Q: Dar scoteau şi lucrurile din casă   ? 

A: Scoteau. 

Q: Şi mobila   ? 

A: Mobila nu o mai scoteau, dar perne, astea, haine bune, tot, tot, tot luau, au curăţit tot. 

Q: Şi apoi cu ce le duceau, duceau ei singuri în mâini   ? 

A: Le duceau singuri, mergeau şi mai ascundeau, mergeau şi veneau cu căruţa. Nămea căruţă, 

că ei nu avea nimic, şi luau tot, dar cum. 

Q: Dar ascundeau pe undeva, pentru ce   ? 

A: Ascundeau, aici era, erau coşuri cum acum ia. 

Q: Ce fel de coşuri   ? 

A: Nu, iată verdeaţă de asta, copăcei de ăştia erau aşa şi mergea, mai ales, e câmpul acesta, 

vedeţi   ? Aici a fost păpuşoi, păpuşoi mari şi ascundea prin păpuşoi şi apoi venea noaptea şi 

lua şi căra. Toată averea lor o cărau. 

Q: Dar pentru ce ascundeau aici prin păpuşoi   ? 

A: Să mai meargă să scoată şi acum aici se împărţeau şi gata, şi perini şi tot, tot, tot. 

Q: Ca să nu ia altcineva   ? 

A: Da, păi ei au vrut să se îmbogăţească, da. 

Q: Dar dintre ăştia mata ai spus că unul Gasner l-ai văzut că a fugit   ? 

A: Evreu acesta era, da, el a fost evreu, el a fost tot bogat şi el a fugit şi a scăpat. 

Q: După război s-a întors înapoi în sat   ? 

A: S-a întors înapoi în casa lui, aici nu departe trăia, şi s-a întors înapoi în casa lui şi a rămas 

pe loc şi a trăit până în 68. Şi de bătrâneţe a murit. 

Q: Dar el a avut familie   ? 

A: A avut familie, fecior, două fete. 

Q: Şi a fugit cu tot cu familie   ? 

A: Nu, a fugit el singur, a împuşcat-o pe femeia lui şi pe urmă el s-a însurat a doua oară, a 

găsit din Moldova o femeie, din Briceni şi a trăit cu dânsa şi a avut şi cu asta copii, şi copiii s-

au dus în Israel. 

Q: Dar în afară de dânsul a mai scăpat cineva în viaţă   ? 

A: A scăpat, era unul Grimberg, uite unde e casa aceea roşie, acum o remontează, era unul 

Grimberg. A fugit pe valea asta şi a fugit la tata meu şi a stat două săptămâni cu tot cu familie. 
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Q: La tata matale   ? 

A: Da, tata meu a fost, el, femeia lui, două fete şi trei băieţi, a avut 5 copii, erau oameni mari. 

Şi acolo l-a ţinut două săptămâni la tata meu, a trăit, i-a ţinut cu mâncare, cu toate, şi după 

aceea el a zis aşa tatei, Mihai, că tata era Mihai: „dacă a da Dumnezeu şi m-oi întoarce, eu am 

să mă socotesc cu tine”, şi cum a plecat pe urmă am uitat din ce ţară a dat el un răspuns după 

război, a dat întrebare aici dacă trăieşte tata ori nu. Şi apoi i-a spus lui că da şi a spus că: „am 

gând că dacă m-oi întoarce înapoi la gospodăria mea”. Şi un băiat al lui a rămas micuţ atunci, 

el a fugit, de asta am uitat să vă povestesc, avea vreo 2 anişori, şi l-a luat, aici era unul 

gospodar Burla, şi l-a luat omul acela şi l-a crescut, şi apoi cineva a pârât, în timpul, numai s-

au aşezat legile şi l-au luat şi l-au dus la Transnistria şi de acolo la 20 de ani el a venit aici şi a 

lucrat la Cernăuţi, nu ştiu, mai este el acum ori nu, am lucrat şi eu la dânsul, Grimberg. 

Q: Deci acesta era feciorul lui   ? 

A: Feciorul lui, era prăpădit de dânşii de părinţi, de 3 ani, 3 anişori avea, micuţ. Şi a venit, şi 

el, cineva a spus, aici era o evreică, doar acum evreii s-au dus, că ei s-au dus mulţi, şi aceea 

evreică l-a întrebat, că l-a cunoscut că semăna cu dânsul şi l-a întrebat şi el a spus: familia 

mea e Grimberg, aşa şi aşa, şi ea i-a spus, i-a arătat „aici casa voastră a fost”, eram şi eu 

atunci, om mare, acum, el a lucrat la canalizaţie, făcea canalizaţii prin colhozuri, era nacealnic 

la Cernăuţi. El este îmi pare că Arcadie acela. 

Q: Arcadie   ? 

A: Da. 

Q: Arcadie Grimberg   ? 

A: Da. 

Q: Şi el a fost dus în Transnistria   ? 

A: În Transnistria dus cu ţiganii, pe ţigani i-au luat atunci de la noi şi evreii şi i-au dus la 

Transnistria. Dar unde e Transnistria eu nici în ziua de azi nu ştiu. 

Q: Dar Grimberg ăstalalt ne-aţi spus că el a venit cu tot cu familie, şi cu băieţi şi cu fete şi a 

stat două săptămâni la voi. 

A: Acela a venit, da, un frate de a celuia Grimberg care a fugit la tata, a stat vreo două 

săptămâni aici şi s-a dus, a zis că în Viena el era, dar restul nu ştiu. 

Q: Dar două săptămâni când au stat ei la voi acasă, tata matale nu se temea, pentru că lumea, 

era greu să ascunzi două săptămâni   ? 

A: Nu, că atunci la ruşi, în timpul ruşilor a venit el cu tot cu familie aici, şi a stat vreo două 

săptămâni şi s-a uitat şi a spus că nu-i trebuie nici averea asta, nimic, el mai bine trăieşte 

acolo. 
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Q: Aaa, staţi că eu nu am înţeles, două săptămâni el a stat nu atunci în [19]41   ? 

A: Nu, nu, el a venit, asta a fost în [19]59. 

Q: În [19]59   ? 

A: Da, şi el zice că era în Viena, dar unde e Viena asta, eu nu ştiu. 

Q: Deci el era acesta de la voi din sat când a venit, deci pur şi simplu a stat la voi acasă   ? 

A: A stat, la tata meu a stat. 

Q: Ca cum. 

A: Dar era mare acum, eram însurat. 

Q: Dar băiatul acesta al lor, Arcadie Grimberg, nu era cu dânşii atunci   ? 

A: Nu, acesta de la alt Grimberg, acela când a fugit când îi împuşca pe evrei, el a fugit la tata 

şi a trăit la tata, dar acela fratele lui a venit să vadă cum e şi nu i-a plăcut aici să stea. 

Q: Eu ceva nu înţeleg. Eu pur şi simplu ceva nu cred că înţeleg bine. Deci Arcadie Grimberg 

acesta era neam cu ăstalalt Grimberg   ? 

A: Era neam. 

Q: Dar nu era feciorul lui   ? 

A: Nu, era a aceluilalt fecior, că ei au fost doi fraţi Grimberg.  

Q: S-a ascuns cineva la tata vostru   ? 

A: La tata meu s-a ascuns Grimberg cu familia cu două fete şi trei băieţi, dar acesta micuţ 

avea unul, a ăstuia era. 

Q: Stai oleacă, nu te grăbi mata. S-a ascuns, în ce an s-a ascuns   ? 

A: Apoi a fost când s-a început asta, [19]41, când s-a început. 

Q: [19]41, atunci când omorau s-au ascuns   ? 

A: Atunci, atunci a fugit. 

Q: Cu două fete şi cu trei băieţi   ? 

A: Da, a stat două săptămâni la tata meu. 

Q: D’apoi mata mi-ai spus că în [19]59 a fost. 

A: În [19]59 a venit el. 

Q: A doua oară. 

A: A doua oară să vadă ce este aici. 

Q: Dar prima dată când s-a ascuns două săptămâni… 

A: Cum s-a dus, nu l-am văzut noi. 

Q: Aşteaptă olecuţică, numai vreau să întreb: astea două săptămâni cât s-a ascuns în [19]41, 

d’apoi tata matale nu se temea să-l ţină în casă   ? 
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A: Nu, nu, că el a fost, tata meu a fost ofiţer la Austria şi se avea cu toţi, el era în sat văzut şi 

nu cuteza nimeni să-i spună nimic. 

Q: Dar ştiau că el că îi ascunde pe dânşii, că voi îi ţineţi ascunşi   ? 

A: Vecinii ştiau, dar nu toţi, câţiva vecini ştiau, dar erau oameni care i-au iubit pe jidani, doar 

ei da pâine la oameni, dacă nu aveai bani, mergeai la dânsul, el îţi da ţie şi pâine şi ce vrei şi 

când aveai, îi aduceai, aşa era. Că ei erau oameni buni. 

Q: Şi după două săptămâni ei s-au dus de la voi   ? 

A: Ei au plecat şi nu au spus unde şi apoi după aceea la mulţi ani s-a răspuns el, că el a scris, 

dar tata acum era mort, nu avea cine. 

Q: Şi apoi în [19]59 a mai venit odată la voi   ? 

A: Au venit să vadă gospodăria. 

Q: A venit numai el singur   ? 

A: El a venit şi cu o fată de-a lui. A venit şi a văzut şi a zis că nu-i place, nu-i trebuie nimic şi 

s-a dus înapoi şi gata nu s-a mai răspuns, dar era bătrân, nu cred dacă mai trăiesc. 

Q: Şi el atunci ştiaţi că trăia la Viena   ? 

A: Da.  

Q: Bun. Noi cred că o să ne oprim aici, vă mulţumesc foarte mult. 

A: Pentru ce, eu am spus aceea ce am văzut. Alta nu am ce spune, că nu ştiu. 

Q: Mulţumim frumos. 
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