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Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Iordăneşti, Republica Moldova 
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 Vasile Bojescu, născut în anul 1920, în satul Iordăneşti, a fost intervievat cu privire 

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

El relatează despre evreii din sat, 6, 7 familii, care au fost strânşi de către săteni, dintre care 

spune despre Gherman, Toader Sărăcuţ şi Telefon – care ulterior au fost judecaţi sau au 

fugit, şi duşi spre lagăr în direcţia Storojineţ. Despre aceşti săteni el spune că erau cuzişti. 

El mai povesteşte despre uciderea notarului evreu Haler şi a secretarei de la primărie de către 

un alt sătean, Hupca Andrei. 

El mai spune despre faptul că sătenii au furat lucrurile din casele evreilor. 

 

00:00:00 - 43:55:20 

 

Q: Bună ziua. Bună ziua încă odată. 

A: Bună ziua. 

Q: Spuneți-mi, vă rog, numele de familie şi prenumele. Cum vă numiţi dumneavoastră, 

spuneţi-ne încă odată. 

A: Bojescu Vasile Nicolae. 

Q: Din ce an sunteţi? 

A: Din anul [19]20. 

Q: Şi unde v-aţi născut? 

A: Iordăneşti. 

Q: Satul Iordăneşti. Noi câteva săptămâni în urmă am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-

aţi povestit ce aţi văzut, ce s-a întâmplat cu evreii aici la voi în sat şi noi acum am venit ca să 

vă filmăm, să vă amintiţi din nou şi să ne povestiţi. Mata în anul 1941, când s-a început 

războiul, unde erai atunci? 

A: Aici. 

Q: În sat? 

A: În sat. 

Q: Şi cu ce te ocupai atunci? 
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A: La gospodărie. 

Q: Deci lucrai, erai pe câmp? 

A: Între animale, da. 

Q: Dar la voi în sat în Iordăneşti, atunci erau, aveaţi evrei în sat? 

A: Da. Erau mulţi, cu prăvălie, cu, adică mulţi, mulţi erau. Unul cu moara era, moară ştiţi, tot 

jidan, erau, erau. 

Q: Vă amintiţi pe careva dintre ei cum îi chema sau ce nume de familie avea? Iată, de 

exemplu, pe acesta cu moara. 

A: Unul Rosner. 

Q: Rosner? 

A: Rosner unul, da, tot aici aproape, unul Peretz, Şmil, Şmil unul, mai nu ştiu, mai erau, dar 

nu pot să vă spun, mai mulţi, vă spun, mulţi, e, cât de mulţi, pot să vă zic aşa că în Iordăneşti 

cam era vreo 6, 7 familii. 

Q: Deci vreo 6, 7 familii erau? 

A: Cam aşa, da. 

Q: Dar oameni de toţi cam câţi să fi fost? 

A: Câte numere? 

Q: Da, de toţi oamenii, o familie câţi avea membri, de toţi evreii, da, cum credeţi, erau mai 

puţini de 100 sau peste 100 de oameni? 

A: Adică cum, că nu am înţeles. 

Q: Bun. Deci pur şi simplu 6, 7 familii de evrei trăiau la voi în sat numai? 

A: Da, familii. Câţi erau în familie? 

Q: Da, da.  

A: Erau, erau şi mai puţini, erau şi cu copii, erau câte 4, erau şi 2, aşa, aşa. 

Q: Deci depinde, care şi cum. 

A: Da. 

Q: Dar aici în sat copiii de evrei se duceau la şcoală împreună cu ăştialalţi copii de români 

împreună sau aveau şcoala lor aparte? 

A: Asta nu v-oi spune, nu ştiu. 

Q: Nu ştiţi. Dar dumneavoastră când aţi fost la şcoală învăţaţi cu cineva? 

A: Nu era, nu era evrei între noi. 

Q: Că aţi spus că aţi făcut 7 clase atunci, dar era cineva din evrei cu voi la şcoală? 

A: Nu. 

Q: Nu era nimeni din ei? 
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A: Nu, nu. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul atunci în vară în [19]41? 

A: Cum, deodată se auzea că vin ruşii, în [19]40, ei în [19]40 au venit, în [19]41 s-a pornit 

războiul. 

Q: Da, eu de război v-am întrebat dacă vă amintiţi. 

A: Din [19]40. 

Q: Din [19]41, ce vă amintiţi cum s-a început războiul? 

A: Cum s-a început? Deodată într-o dimineaţă văd că se aude avioanele nemţeşti, dimineaţă, 

dimineaţă, aşa în zori de zi, de astea, de vânătoare, de fel de fel, zburau. Atunci s-a pornit în 

21 iunie, îmi pare că aşa, da, şi măi, na, zic, război, na, grăiau, contra ruşilor, şi i-au fugărit pe 

ruşi că ăştia erau până unde au ajuns, na, i-au fugărit, dar ei ruşii încă pe aici pe la pădurea, 

pădurea nu-i departe, împuşcau cu tunurile, băteau încoace spre amiază, băteau în pădure tot. 

Cât au bătut? O zi şi o noapte şi s-au retras, nu ştiu ce, gata. Şi gata, războiul a continuat. 

Q: Aţi văzut atunci ce s-a întâmplat cu evreii după asta? 

A: Pe urmă cum a fost, evreii i-au luat, i-au strâns mai mulţi, aşa, mulţi, toţi, câţi i-au găsit 

aici în Iordăneşti. 

Q: Din sat de la voi, da? 

A: Şi i-au dus pe jos, pe jos, i-au dus la lagăr, eu ştiu unde… la lagăr, i-au dus din Iordăneşti 

evreii, atâta ştiu, ştiu că i-au dus. 

Q: Că i-au strâns şi i-au dus la lagăr. 

A: Aşa. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au strâns pe dânşii? 

A: Da. Vedeam cum pe drum mergeau şi îi băteau, „mai iute”, aşa, mizerie făcea cu dânşii. 

Q: Dar unde pe drum i-ai văzut pe dânşii? 

A: Aici cum i-a strâns din Iordăneşti i-au dus în Storojineţ încoace, încolo. 

Q: Spre Storojineţ? 

A: Da. 

Q: Deci mata ai văzut chiar şi din casă cum i-au scos sau numai pe drum? 

A: Nu, pe drum i-am văzut, în casă nu am fost eu. 

Q: Deci pe drum i-ai văzut pe dânşii? 

A: Da. 

Q: Şi acolo erau în grupul acesta de evrei erau toţi evreii de la voi din sat sau şi din alte părţi 

erau, mata i-ai putut cunoaşte? 
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A: Nu, cam de aici, nu, ăştia i-au strâns de la noi, grămadă ăştia i-au strâns, i-au strâns şi îi 

ducea grămadă şi… 

Q: Şi cam câţi erau în grupul acela? 

A: Mulţi. Nu pot să vă spun câţi, dar erau, erau, erau, care, erau, care vieţuiau la noi aici în 

Iordăneşti, i-au strâns. 

Q: Deci erau toţi acolo, şi copii şi bărbaţi, şi femei, toţi? 

A: Da, şi femei, da. 

Q: Şi mergeau pe jos sau cu căruţa? 

A: Pe jos, pe jos. 

Q: Pe jos toţi mergeau. Şi cine îi ducea pe dânşii? 

A: De ăştia puşi, oameni de-a noştri. 

Q: De sat? 

A: Da. 

Q: Şi mulţi oameni de sat erau de ăştia care îi duceau pe dânşii? 

A: Erau, erau de ăştia care erau cu nemernici, oameni nesocotiţi, ei, nu pot să vă spun, dar 

erau, erau de ăştia care erau contra tare, dar ei nu făceau rău, cu jidanii eu nu am găsit, 

oamenii se conjurau cu dânşii, cu jidanii. 

Q: Dar de ce ăştialalţi erau, aţi spus că contra tare, pentru ce, din care motive? 

A: Na, vine că, ştiţi, jidanii socoteau că-s comunişti, ştiţi? 

Q: Dar de ce îi socoteau aşa pe dânşii atunci? 

A: Comunişti, poate nu toţi, dar erau, sunt care dintre ei care era partidul comunist. Adică 

cum, ţărănişti, atunci erau partide, două partide, erau pe urmă mai multe, dar deodată au fost 

liberali şi ţărănişti, şi jidanii ţineau cu ţărăniştii, cu ţărăniştii, când… 

Q: La votare aveţi în vedere. 

A: Aşa, la votare, da. Şi i-au luat, ce ştiu. 

Q: Dar aţi spus acum că-i socoteau că-s comunişti, asta mi-aţi spus. 

A: Comunişti vine că comuniştii, comunişti vine că-s cu ruşii. 

Q: Aha, de asta îi socoteau, pentru că-s cu ruşii? 

A: Da, da, da, de asta. 

Q: Dar ei chiar într-adevăr erau cu ruşii, adică erau pentru ruşi sau nu sau la lume aşa le 

părea? 

A: Eu nu pot să spun, nu ştiu, cu ruşii ei cam, nu ştiu asta. 

Q: Dintre ăştia care îi duceau pe dânşii, care aţi spus că de sat, cum le-aţi spus că nemernici 

de ăştia, ţineţi minte pe cineva cum îi chema dintre ei, ăştia de sat? 
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A: Da, ţin minte, unul Gherman. 

Q: Gherman? 

A: Gherman. 

Q: Gherman asta era familia lui? 

A: Gherman familia lui, dar nu ştiu numele, am uitat, ştiu că prenumele Gherman acela şi 

erau, mai erau, nu pot să vă, numele, am uitat, nu ştiu, nu v-oi spune. 

Q: Data trecută ne-aţi spus că aţi văzut pe cineva cum voiau să împuşte pe nişte evrei de la 

voi din sat şi ne-aţi spus de Toader Sărăcuţ, de unul Telefon, ăştia tot erau aici, iaca îi 

duceau? 

A: Da, da. 

Q: Deci era şi Toader Sărăcuţ? 

A: Da, da, da, ei erau tot, am uitat, ei erau contra tare cu jidanii, da, ei erau cu, ei erau şi eu 

cu, îi mâna, ştiţi, îi ducea la lagăr, eu ştiu unde îi ducea… 

Q: Deci i-aţi văzut? Erau aici şi Gherman şi Toader Sărăcuţ? 

A: Da, erau. 

Q: Şi era şi acela Telefon care aţi spus că era poreclă sau ce era, sau nume, Telefon? 

A: Telefon era prenumele şi Sărăcuţ tot, şi unul Toader îl chema, dar acela ştiu că Toader 

Sărăcuţ, da, dar acesta Telefon şi nu ştiu, numele exact nu v-oi spune, am uitat. 

Q: Şi ei nu aveau arme, aveau numai beţe cu dânşii? 

A: Măi, nu ştiu asta, nu v-oi spune, eu nu ţin minte, că erau numai bote sau arme, parcă, nu 

ştiu de asta, nu ştiu de asta, nu ştiu, nu ştiu de asta. 

Q: Dar cu dânşii erau şi soldaţii acolo sau numai ei erau de sat? 

A: Nu. 

Q: Soldaţi nu erau deloc? 

A: Nu. 

Q: Precis nu erau? 

A: Nu. 

Q: Dar armata română de acum venise în sat sau încă nu venise? 

A: Da, armata, ştiu că armata când a venit, armata română, a venit dincoace de la amiază, 

multă, adică un pluton ori două, eu ştiu cum se zicea. Măi, jidanii erau atunci, după ce a trecut 

armata, mai…  

Q: Departe. 

A: Da, şi pe urmă jidanii i-au luat. 

Q: Dar tot în aceeaşi zi? 
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A: Poftim? 

Q: Tot în aceeaşi zi sau în altă zi? 

A: Nu aşa atunci, mai peste o zi, două, da, da.  

Q: Peste o zi, două. 

A: Da, da, ei când au venit au spus că jidanii, un ofiţer, erau doi, erau mai mulţi, eu ştiu câţi, 

nu am fost aproape, oamenii au ieşit cu colaci, cu, înaintea armatei. 

Q: Să o întâlnească. 

A: Au venit românii, zicea. Şi ei au spus că jidanii: „aveţi jidani?”, „sunt”, „împuşcaţi tot”. 

Q: Dar mata chiar ai auzit asta singur sau lumea aşa spunea? 

A: Nu, lumea aşa grăia, eu nu am auzit, nu am fost între dânşii, eram băiat atunci, adică nu 

tare băiat, eu ştiu, eram acum, dar eram de armată, da, pe urmă m-a luat la armată. 

Q: Da, aveaţi 21 de ani atunci, se primea. 

A: M-a luat în, după ce s-a pornit războiul, aşa la, m-a luat la armată, m-a recrutat românii şi 

m-au dat la Bucureşti la I Aeriană, adică aşa se chema atunci. 

Q: Din, aţi văzut, pe ăştia deci aţi spus că îi ducea numai pe drum pe evreii ăştia? 

A: Atât. 

Q: Aţi mers din urmă să vedeţi unde îi duce sau nu? 

A: Nu. 

Q: Dar înspre ce direcţie îi duceau pe dânşii? 

A: Drumul încolo la Storojineţ. 

Q: Spre direcţia Storojineţului? 

A: Da. 

Q: Dar data trecută ne-aţi spus că aţi văzut cum pe cineva care se numea Haler care era notar 

de la voi din sat cum cred că l-au omorât. 

A: Da. 

Q: Vreţi să ne povestiţi despre cazul acesta? 

A: El era în primărie, el era notar. 

Q: De la voi din sat, da? 

A: Da, când au venit ruşii, atunci cu ruşii el era, el era cu ruşii. 

Q: Aha, notar la primărie pe timpul ruşilor. 

A: Şi ea, o femeie era, nu ştiu că femeia lui, că neam, că rude, aceea era tot în primărie, era 

secretară, eu ştiu ce, scria, ei amândoi scriau. 

Q: Deci mata o ştii tot de la primărie? 
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A: Da, îi ştiu, ştiu bine. Erau oameni buni, oameni buni, dar lumea, lumea e lume. Îi ştiu, şi 

aceea pe dânsa, pe dânsa, numai pe dânsa au luat-o şi au împuşcat-o şi pe acela, pe Haler. I-au 

împuşcat. Da, i-au luat. 

Q: Dar mata ai văzut asta tot în ziua aceea când ai văzut grupul acesta cum îl duceau sau în 

altă zi? 

A: Atunci când i-au strâns, da, am văzut. 

Q: În aceeaşi zi? 

A: Da, da, i-am văzut când îi ducea. 

Q: Apoi eu ca să înţeleg: pe dânşii pe Haler şi femeia asta tot îi duceau acolo cu tot grupul 

acela sau? 

A: Nu. 

Q: Dar cum a fost? 

A: Eu nu ştiu, nu pot să vă spun eu cum a fost atunci, adică cum, jidanii, că i-au împuşcat de 

ce i-au dus ori, aici nu ţin minte. 

Q: Nu ţineţi minte? 

A: Nu. 

Q: Dar povestiţi ce ţineţi minte, iaca. Despre asta cu Haler, ce ţineţi minte, cum s-a întâmplat 

şi cum aţi văzut. 

A: Aici un om care el a fost primar mai înainte, partidul liberal atunci cum se chema, pe 

dânsul oamenii l-au pus primar. 

Q: Cum îl chema pe dânsul, pe omul acesta? 

A: Saviuc Dumitru. 

Q: Dumitru Saviuc, aşa, el era primar acum când au venit românii, da? 

A: El nu era primar, atunci el nu era primar, dar oamenii l-au pus aşa provizoriu, ca să fie el 

primar, că şi armata a spus: „să puneţi aşa un om care”. Şi el s-a prins. Şi el, el nu, el nu a dat, 

ştiu asta, că eu am stat la dânsul în slujbă, el aici, nu departe, eu argat am fost, el copii nu a 

avut, eu am fost argat la dânsul, el nu a dat ordin să împuşte jidanii, nici nu, el tot se ruga de 

oameni: „nu, nu trebuie să faceţi că nu-i bun”, dar ei atunci erau nebuni, erau turbaţi, era 

arme, luau, şi împuşcau, şi el nu a fost de acord, şi atunci ei deodată numai i-au luat, i-au luat, 

unde, în primărie, nu, că de acasă, ori din primărie, tot nu pot să vă spun cum, aşa şi i-au luat 

şi i-au dus şi i-au împuşcat. 

Q: Dar mata unde erai când ai văzut pe ăştia, pe Haler şi pe femeia asta? 

A: Eu veneam. 

Q: De unde veneai? 
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A: Nu veneam, mergeam la biserică, aşa îmi pare că, a fost duminică. 

Q: Aha, era dimineaţă. 

A: Acea dimineaţă, da, dimineaţă a fost, deci cam să zic 8, 9 aşa. 

Q: Deci mata mergeai la biserică, pe drum. 

A: Da. Şi în timpul acela i-am văzut că ei, cu arme, doi erau, ăştia, Sărăcuţ şi cu Telefon erau 

cu arme şi ei îi aduceau pe dânşii cu armele. Şi i-au dus aici nu departe de biserică, într-un 

dâmb, acolo este aşa un dâmb mare aşa, dâmb înalt, şi i-au, dar când au tras în ei eu nu am 

văzut. 

Q: Deci mata când treceai pe drum, dâmbul acela cât de departe de la drum? 

A: Nu, trebuie să fie 100 de metri, 200 poate, cam 200 de metri. 

Q: Deci cam de la 100, 200 de metri de drum e dâmbul? 

A: La vreo 200. 

Q: La vreo 200 de metri, da? 

A: Da, da. 

Q: Şi când mata treceai pe drum, ei de acum erau în dâmb sau cum? Adică mata te duceai pe 

drum de biserică. 

A: Îi aducea. 

Q: Îi aducea. Dar ei de unde veneau, tot din partea aceea de unde veneai mata sau din altă 

parte? 

A: Nu, ei veneau din acolo, de unde, de la primărie, primăria era, dincolo, din partea asta. 

Q: Dinspre biserică veneau? 

A: Da, da. 

Q: Ei veneau în întâmpinarea matale se primeşte cumva sau cum? 

A: Eu nu, nu ştiu cum, eu i-am văzut că îi aducea, îi aducea pe dânşii. 

Q: Pe ăştia doi. 

A: Da, dar eu nu am ştiut că-i împuşcă. 

Q: Da, dar i-ai văzut pur şi simplu pe ăştia doi înarmaţi şi pe ăştia doi mergând? 

A: Asta, asta am văzut. 

Q: Şi de la ce distanţă i-ai văzut pe dânşii, iată, cum mergeau aceia cu armele şi îi duceau pe 

Haler şi pe femeia aceea? 

A: Nu, nu eram aproape, nu eram aproape de dânşii, eram mai de o parte nu ştiu cum acolo, 

ştiu că i-am văzut. 

Q: Dar cam de la câţi metri i-ai văzut matale, de aici până în poartă sau mai departe sau? 

A: Cam aşa, cam aşa, poate mai aproape o ţâră. 
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Q: Poate mai aproape o ţâră, până la poartă eu nu ştiu cât îs, vreo 20 metri? 

A: Cam aşa. 

Q: Deci mata mai puţin de distanţa asta, da? 

A: Da.  

Q: I-ai văzut? 

A: Da, da. 

Q: Şi ai văzut că îi ducea spre dâmb? 

A: Da. 

Q: Îi ducea încolo. Dar nu ai văzut când ei au ajuns la dâmb? 

A: Nu. 

Q: Deci numai ai văzut că îi ducea spre dâmb. 

A: Spunea alţii că acolo i-au împuşcat, la dâmbul acela, dar eu când i-au împuşcat, eu nu am 

văzut.  

Q: Înseamnă că data trecută spuneai că ai văzut că i-au pus cu faţa… 

A: Apoi aşa spuneau alţii. Alţii spunea. 

Q: Deci asta matale nu ai văzut? 

A: Nu. 

Q: Ai văzut pur şi simplu cum îi ducea spre dâmb? 

A: Da. 

Q: Şi mata ai mers mai departe? 

A: Pe drum, da.  

Q: Şi cam, iaca de acolo când i-ai văzut pe dânşii până la biserică cam câţi metri erau, ra 

departe biserica? 

A: Aproape era.  

Q: După asta ai auzit împuşcături? 

A: Da. 

Q: În cât timp ai auzit împuşcături? 

A: Aşa numai cât am trecut şi nu ştiu dacă a durat 20 de minute, 10, 20 de minute şi numai am 

auzit poc, poc, poc. 

Q: Mata de acum ajunsesei la biserică sau nu ajunsesei când ai auzit împuşcături? 

A: Încă nu, nu, nu. 

Q: Deci nu ajunsesei, dar de acum împuşcături se auzeau? 

A: Da.  

Q: Şi de acolo din direcţia aceea, dinspre dâmb? 

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



A: Da, de acolo, da. 

Q: Şi cam câte împuşcături de tot ai auzit, multe? 

A: Cam 3, 4, ştiu. 

Q: Ai fost înapoi să vezi ce a fost acolo pe urmă după ce te-ai întors de la biserică? 

A: Nu. Am auzit din alţii că tot un creştin de ăştia de a noştri, după ce i-au împuşcat, i-au luat 

şi i-au dus în prund, la toloacă, aici este toloacă la Siret, a făcut groapă şi i-a îngropat, dar 

până când i-au împuşcat, unul de acesta a luat şi i-a tras ciubotele, a omului, ea, de dânsa nu 

am auzit, dar le-au tras ciubotele de pe picioare. 

Q: A lui Haler acesta? 

A: Da, da, da. 

Q: Şi pe urmă? 

A: Şi atât, mai departe nu ştiu nimic. 

Q: Şi s-a întâmplat ceva cu acesta care ai spus că i-a tras ciubotele, l-a tras la răspundere? 

A: L-au luat, da, l-au luat, dar nu atunci. 

Q: Apoi da, pe urmă, sovieticii când au venit, cred. 

A: Aşa. 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul, pe omul acesta? 

A: Hupca Andrei. 

Q: Şi l-au pus în închisoare sovieticii pentru că a luat ciubotele, deci pentru nimic altceva? 

A: Poate, eu ştiu, poate a mai avut ceva, eu nu ştiu, dar poate că a mai făcut ceva, poate a 

bătut pe jidani ceva, eu nu ştiu, de asta, dar pentru ciubote, ştiu că spuneau că i-a luat 

ciubotele şi l-a pârât când au venit ruşii, când au venit ruşii… 

Q: În [19]44. 

A: [19]44? 

Q: Da. 

A: Aşa. Atunci. 

Q: Şi Hupca acesta mai mult s-a mai întors în sat după asta după ce l-au luat sau nu a venit? 

A: Nu. 

Q: Dar cu ăştialalţi doi, cu Sărăcuţ şi cu Telefon? 

A: Ăştia când au venit, când venea ruşii, înainte de a veni ruşii, adică când au rupt frontul, 

când veneau ruşii, atunci, da, au fugit în România. 

Q: Şi i-au mai găsit pe dânşii sau nu i-au găsit? 

A: Pe Toader acela nu am auzit, tot l-au prins, dar acesta, Telefon acesta a stat ascuns, sta pe 

la un bade acolo sub pădure, tocmea papuci, auzeam grăind care a fost pe acolo, au auzit. Şi ei 
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au umblat cât au umblat şi acolo l-a găsit, şi el acolo când ei veneau spre casa aceea, adică 

ăştia, poliţia, el a fugit, pe fereastră ori pe uşă, nu ştiu, fugea, şi ăştia l-au împuşcat, pe dânsul 

l-au împuşcat. L-au împuşcat acolo, au zis că pe câmp. Asta, eu nu am fost atunci acolo, dar 

spunea care a fost, doar umbla la România, venea, mă rog, şi l-a împuşcat. Şi pe celălalt tot 

aici l-au prins. Dar vezi că i-au prins, e, unde ai văzut, că doar ruşii erau, ruşii cu românii 

erau, cu România tot comunişti erau, acolo tot şi aici cu ruşii, la Ceauşescu îmi pare atunci. 

Q: Dar pe Sărăcuţ l-au judecat după ce l-au prins, ce au făcut cu dânsul sau nu ştii mata? 

A: Nu ştiu. 

Q: Dar pe ăstalalt Gherman care spui? 

A: Gherman ducea jidanii, era şi el, eu ştiu cine l-a pus, ori el aşa de capul lui, nu ştiu. 

Q: Dar pe urmă pe dânsul nu l-a judecat? 

A: Nu, cred că, dar el a mers, a fugit şi el în România. 

Q: Şi Gherman a fugit? 

A: Da, dar nu ştiu ce s-a întâmplat cu dânsul, nu v-oi spune. 

Q: Din ăştia, din evreii de la voi din sat a rămas cineva în viaţă, de a voştri din Iordăneşti, 

după de acum [19]44, [19]45? 

A: Poate că au rămas în viaţă, dar nu au mai venit aici, nu i-am mai văzut. 

Q: În orice caz nu s-a întors nimeni aici? 

A: Nu. Nu. 

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

A: Cu ce? 

Q: Cu averea lor? 

A: Averea, averea ei au dat ce au dat, au dus ce mai, o ladă aşa cum, ladă aşa cum se cheamă, 

mare, era lada aceea, era un jidan aproape aici, şi de aceea eu ştiu mai bine, ei au dus-o la o 

megieşă, care cu dânşii trăia bine şi au dat-o, nu au mai luat-o, a rămas. Şi din averea ce a mai 

fost prin, ăştia mergeau, intrau în casă, acolo unde trăiau şi luau, forţat, poate şi îi bătea, nu 

ştiu, dar luau: perne, straie care mai bune, ştiu ce acolo. Ştiu că auzeam că furau din casă, 

unde trăiau ei, că erau de rând, erau mulţi.  Erau care şi mai bogaţi, era care şi mai săraci. 

Q: Dar cine fura, ăştia din sat? 

A: A noştri. 

Q: Sătenii, da? 

A: Ăştia, da, nu toţi, dar o seamă care, da, da, da. 

Q: Şi mata ai văzut cum  târâiau ceva? 

A: Eu nu, nu, nu m-am băgat. 
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Q: Dar nu ai văzut nimic, în sensul că nu îi vedeai pe alţii cum duceau de exemplu perne, îi 

vedeai, din sat, se vedea? 

A: Eu nu, nu, nu, nu am văzut, adică îmi spuneau alţii, acela a luat aşa, acela a luat aşa, aceea, 

cutare, şi dintre ăştia care au luat şi pe ăştia i-au judecat când au venit ruşii. 

Q: Şi pe ăştia din sat? 

A: Da. 

Q: Ştii mata pe cineva care i-a judecat pentru asta? 

A: Da.  

Q: Poţi să-mi spui pe cine a judecat? 

A: El a murit de acum. 

Q: Da, dar cum îl chema, cum era familia? 

A: Ivanovici Vasile. 

Q: Ivanovici Vasile? 

A: Da. El a luat, nu numai el, mai mulţi, dar eu de dânsul ştiu că el şi a bătut, bătea, a bătut 

auzeam şi acesta care a fost primar, primar a fost, doar era primar, dar nu ruşii, de-a noştri au 

pus primari, era unul, Gheorghe Samborschi îi zicea lui, el era tot ostru şi ei au vrut să-l 

împuşte, asta nu v-am spus, au vrut să-l împuşte şi pe dânsul, alături cu jidanii. 

Q: Pe Samborschi, aşa se numea el? 

A: Samborschi. 

Q: Samborschi? 

A: Samborschi Gheorghe. Şi să-l împuşte şi pe dânsul cu jidanul acesta şi cu femeia.  

Q: Că fusese primar la ruşi sau de ce, pentru asta? 

A: Da, da, că el a fost primar, dar el făcea şi rele cam, se băga el în tot locul şi na, lumea l-a 

luat aşa. Şi acesta care l-a pus primar, omul acesta, Saviuc, care l-au pus oamenii, nu a lăsat, a 

spus, adică a zis din gură: „nu băgăm ăştia creştinii cu jidanii, că el e creştin, ăştia sunt jidani 

şi nu”, ca să, să nu-l împuşte. Şi nu l-au împuşcat, el a rămas, a rămas şi a fost primar a doua 

oară, când au venit ruşii în [19]44. Tot l-au pus pe dânsul. Asta ştiu, asta, da. 

Q: Dar de acesta, de Ivanovici Vasile, mata spusesei că el bătuse, dar pe cine bătuse? 

A: Cine? 

Q: Ai spus de acesta de Ivanovici Vasile, ai spus că pe dânsul l-au luat pentru că el furase, dar 

şi pentru că el şi bătuse, dar pe cine a bătut el? 

A: El a bătut pe acesta care a fost primar, l-a bătut, i-a tras câteva pălmi. 

Q: Aha, l-a bătut pe acesta pe Samborschi? 
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A: Da, pe acesta şi nu mai ştiu, dar de acesta mi-au spus precis care au auzit bine şi mai, poate 

şi din jidani a pălit şi pentru asta, că el a făcut treaba asta, pe dânsul l-a judecat, pe 15 ani. Şi a 

scăpat, când au venit. Cum a scăpat atunci el? Ştiţi, ruşii când au venit au dat drumul la 

criminalişti, nu? 

Q: Amnistie, aveţi în vedere că a nimerit sub ceva aministie? 

A: Ori românii? Nu. Românii când erau închişi mulţi, le-au dat drumul. Nu, nu, ruşii, românii, 

aici nu ştiu. Şi el nu a stat ăştia ani, a scăpat. 

Q: Şi s-a întors înapoi în sat? 

A: Da. 

Q: Dar ăştia când furau de acum, când luau din casă, eu dacă am înţeles drept, de acum evreii 

nu mai erau în casă, pentru că erau duşi, sau mai erau prin casele lor? 

A: Nu, erau. 

Q: Erau încă în casele lor? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că armata încă nu venise când ăştia au început de acum a lua de prin case sau 

cum? 

A: Războiul, războiul s-a pornit. 

Q: Războiul se pornise, dar armata încă nu ajunsese la voi în sat sau ajunsese de acum? 

A: Nu, nu. Făceau singuri, ei de capul lor. 

Q: Iaca acum am înţeles. Şi de asta evreii încă erau pe la casele lor? 

A: Da. 

Q: Dar de aici de acum au început să scoată de prin case de la dânşii, pur şi simplu intrau aşa 

şi luau? 

A: Da, mergeau şi luau pe ce puneau mâna. 

Q: Şi ăştia evreii nu puteau să le facă nimic, da? 

A: Dar ce. Atunci când i-au luat pe dânşii la lagăr, atunci, atunci luau ei din case, pe timpul 

acela, da. 

Q: Dar la voi în sat, iaca, înainte de război, că mata ne-ai spus de ţărănişti, de liberali, dar 

erau de ăştia cuzişti, Garda de Fier, de ăştia erau? 

A: Ăştia încă nu erau atunci la putere, ei numai politică purtau. Pe urmă au venit cuziştii, de 

pe un timp au reuşit, eu nu ştiu cum ei umblau cuziştii cu maşini, mergeau tot, da, contra 

jidanilor erau ei, erau contra jidanilor cuziştii, da, cu zvastică pe straie aveau, că aşa ca nemţii. 

Q: Şi la în sat tot erau, da, cuzişti? 

A: Da, erau mulţi. 
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Q: Erau mulţi cuzişti? 

A: Da, aveau sediu, aveau a lor adunare, se adunau şi apoi pe urmă făceau prostii, dar nu au 

stat mult, au chicat, nu au stat mult. 

Q: Dar ce făceau ei, că spuneţi că făceau prostii, ce făceau? 

A: Făceau, mergeau prin beciuri, luau vin, băutură, prostii făceau. 

Q: Dar vă amintiţi pe cineva din ăştia din sat, cine erau cuzişti de la voi din sat? 

A: Îi ştiam, dar acum nu-s, mai ştiam dintre ei, dar nu-s acum. 

Q: Eu ştiu, îmi dau seama că ei nu-s în viaţă, pur şi simplu vă întreb de cum se chemau ei. 

A: Nu, nu ştiu, nu erau mulţi, erau din mai multe părţi, nu numai de la noi, erau mulţi, dar 

erau şi de la noi, era, şi din toate satele erau. 

Q: Dar de-a voştri, mata ţii minte cum îi chema pe dânşii? 

A: Unul era, acela era calfă, Gavril Dabâca, aşa se chema, Gavril Dabâca, acela îi 

introducea, îi făcea repetiţii ori cum se spune. 

Q: Gavril Dabâca, el era de la voi din sat? 

A: Da, da. 

Q: Deci el într-un fel era mai mare pe dânşii sau cum? 

A: Da. Dar ăştialalţi mai mulţi, dar eu nu, nu v-oi spune. 

Q: Dar pe dânşii când au venit sovieticii în [19]40, nu i-au luat pe cuzişti, nu i-au închis? 

A: Măi, eu asta nu v-oi spune, nu ştiu. 

Q: Dar în orice caz, Gavril Dabâca acesta nu l-a luat nimeni? 

A: Ba da, el a fugit, ori l-a prins, l-a luat, nu… 

Q: Dar nu era în sat pe urmă? 

A: Nu. Nu. 

Q: Dar mi-e interesant, dintre ăştialalţi care au fost de Ivanovici, Gherman, Sărăcuţ, Telefon, 

ăştia fusese şi ei cuzişti până la război sau nu au fost? 

A: Cum? 

Q: Ăştialalţi de care mata ne-ai spus, de Sărăcuţ, de Telefon, de Gherman, ei tot fusese cuzişti 

sau nu fusese cuzişti până la război? 

A: Cam da. 

Q: Au fost şi ei cuzişti? 

A: Da, da, da, partidul acesta erau. 

Q: Ei tot erau dintre ei? 

A: Da, da, ei votau cu cuziştii, erau, da, da, da. Ăştia, da. 

Q: Ei tot erau membri de partid înseamnă că? 
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A: Da. 

Q: Dar aveţi şi de ăştia de Garda de Fier, erau la voi în sat? 

A: Atunci, măi, nu ştiu, auzeam, dar nu v-oi spune nimic de Garda de Fier, mai era un partid, 

pe urmă s-au, multe s-au, au fost, s-au fost iscat mai multe partide, dar gata, s-a pornit 

războiul şi… 

Q: Deci numai de cuzişti ştii că în sat erau, dar de Garda de Fier nu prea? 

A: Nu, nu, nu. De ăştia, nu. Dar ăştia erau pe faţă, ăştia, cuziştii, pe faţă, umblau cu maşini, cu 

măciuci, cu fel de fel, strigau, cântau. 

Q: Dar ce strigau? 

A: Trăiască partidul lor… eu ştiu ce? Nu ştiu, ştiu că cântau, strigau, eu ştiu ce, partidul lor.   

Q: Dar înainte de război au intrat vreodată în conflict cu evreii, adică se stârnea vreodată 

bătaie sau ceva, le făceau atunci ceva, până în 41 se întâmplau aşa cazuri? 

A: Era, adică contra erau, dar să vă spun, nu era dacă începea, îi lua, îi închidea, nu era voie, 

ei numai aşa în ei, ei făceau adunări aşa pe secret atunci, când erau liberalii şi ţărăniştii, au 

fost şi ţărăniştii, dar mai mult au fost, mai mult ţărăniştii, mai mulţi ani. 

Q: Dar de acum prin [19]38, [19]39, când au venit de acum cuziştii încoace, apoi atunci ei 

încercau să-i bată sau să strice ceva, era, a fost aşa o perioadă pe aici sau nu prea? 

A: Nu prea se băgau aşa, nu, nu, nu ştiu, nu. Acum când erau la putere, atunci ei făceau, erau, 

eu ştiu, au ieşit ei de unde şi cum, eu cu politica n-am, dar atunci ei îşi făcea de cap, îşi făcea 

de cap tare. 

Q: Asta mata de acum spui în [19]41, ai în vedere, de când s-a început de acum războiul, de 

asta ai în vedere sau chiar mai înainte? 

A: Nu, mai înainte. 

Q: Şi iaca atunci ce vedeai că îşi făceau de cap? 

Ce făceau? Cântau, maşină plin, maşini şi mergeau prin oraş, prin sate nu tare, dar prin oraş, 

făceau, intrau, făcea mizerie. 

Q: Deci de la voi din sat au omorât atunci numai pe evrei, pe nimeni altcineva care erau de 

alte naţionalităţi? 

A: Nu ştiu de asta, nu. Doar atunci şi când venea, ei au simţit, ştiau că vin ruşii, autorităţile 

care erau, şeful de post, preoţii care erau, toţi au fugit atunci. Ştiu că era şeful de post, care era 

şef de post, adică jandarm, tipul României, şi când au simţit, ce au făcut, şeful de post era unul 

aici Bombaier, boierul tot a fugit, au rămas şi vaci şi cai şi porci şi tot, s-a dus. Ruşii au venit 

şi au luat tot, aceia e una. Al doilea când şeful de post a venit aici unde v-am spus primar, 
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unde am stat eu argat, ori asta nu aveţi nevoie să vă spun. I-am luat cu căruţa şi i-am dus la 

Gura Humorului, acolo ei au avut, acolo au vrut să oprească. Aşa a fost cu dânşii. 

Q: Da, să înţeleg că mai mult în timpul războiului aţi văzut pe undeva, prin alte părţi poate, ca 

să omoare oameni de ăştia civili, nu militari, dar aţi văzut pe undeva în toţi anii ăştia să 

omoare sau să aresteze pe civili, populaţie civilă, nu militară, că pe noi ne interesează civili. 

Aţi mai văzut pe cineva? Nu importă ce naţionalitate, că evrei, că români, că polonezi, aţi mai 

văzut şi alte cazuri, a fost aşa ceva vreodată să vedeţi pe undeva? 

A: Nu. 

Q: Deci nu aţi văzut oameni morţi, nicăieri, niciodată? 

A: Nu, nu, nu. 

Q: Nu ştiţi nimic dacă pe ţigani atunci nu i-au strâns şi pe dânşii sau nu i-au împuşcat pe 

ţigani, nu aţi auzit nimic despre asta? 

A: Nu, nu, nu, de asta nu. 

Q: Noi vă mulţumim foarte mult şi o să ne oprim aici. 
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