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Numele și prenumele intervievatului: Eleonora Bizovii 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Boian, raionul Noua Suliţa, Ucraina 

Rola interviului: RG-50.575.0113.01.01 

Data interviului: 24 iunie 2011  

 

 Eleonora Bizovii este născută în anul 1932, în satul Boian, raionul Noua Suliţa și a 

fost intervievată cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la 

începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Ea relatează despre o familie de evrei prietenă, Marcu Meci cu soţia şi copiii pe care i-a 

văzut duşi de doi săteni, dintre care îl numeşte pe Pavel Toader, undeva într-o pivniţă, după 

care probabil au fost împuşcaţi. Ea mai spune despre faptul că şi alţi evrei au fost strânşi până 

când un anume şef de post Eşanov a oprit uciderile. Evreii care au scăpat acestui episod au 

fost duşi ulterior în ghetoul de la Cernăuţi. Eleonora Bizovii mai spune că a văzut o coloană 

mare de evrei, unde mama ei a recunoscut pe cineva din sat, care erau duşi să treacă Nistrul.    

 

00:00:00 - 25:06:17 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: De acum   ? 

Q: Da. 

A: Bizovii Eleonora.  

Q: Din ce an sunteţi născută   ? 

A: 1932. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În satul Boian, raionul Noua Suliţa, regiunea Cernăuţi. 

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

ce aţi văzut în anul 1941, ce s-a întâmplat cu evreii. 

A: Da. 

Q: Noi am venit acum ca dumneavoastră să vă amintiţi încă odată şi să ne povestiţi. 

A: Tot aceeaşi, da   ? 

Q: Da, ce ţineţi minte, da. 
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A: Ce ţin minte. 

Q: Spuneţi, vă rog, înainte de război, la voi în sat locuiau evrei   ? 

A: Da, înainte de război erau aici în sat şi evrei, erau şi poloni şi chiar umblam la şcoală cu 

poloni împreună. Evreii aveau deoparte. 

Q: Şcoala lor   ? 

A: Da. Era, ei învăţau şi la Cernăuţi majoritatea, dar ceilalţi aveau sau particular sau, sau după 

cât ţin eu minte, dar ne întâlneam adesea ca copiii şi ne jucam. 

Q: Dar vă amintiţi pe cineva din ei, pe nume sau pe prenume   ? 

A: Cel mai bine ţin minte pe copiii lui Marcu Meci, deoarece acolo tatăl meu a fost vătaf. El 

era moşier, singur era, foarte bolnav, era bolnav de tuberculoză, a făcut operaţie, ştiu precis, 

că se vorbea, şi-a făcut operaţie la Viena, la plămâni. 

Q: Deci asta vorbiţi despre Marcu Meci. 

A: Da. Dar cu copiii lui, cu doi copii, Ţita şi Buliu .… 

Q: Ţita şi Buliu, aşa îi chema   ? 

A: Noi îi spuneam aşa, poate au avut alt nume, dar noi aşa le spuneam, Ţita şi Buliu, noi ne 

jucam cu dânşii. Eu şi sora mea care era mai mare, Maria, adesea ne jucam. Veneau chiar şi la 

noi şi noi mergeam la dânşii. 

Q: Că erau chiar de o vârstă cumva cu dumneavoastră   ? Eraţi cam de aceeaşi vârstă apropiaţi   

? 

A: Poftim   ? 

Q: Eraţi cam de aceeaşi vârstă, apropiaţi după ani   ? 

A: Buliu era cam oleacă mai mare decât sora, dar Ţita mai mare cu doi ani decât mine. Cam 

aşa. 

Q: Ce aţi văzut, ce s-a întâmplat cu evreii în [19]41, iată după ce deja s-a început războiul   ? 

A: Când s-a început războiul, eu ţin minte aşa: că fratele lui Marcu Meci, Isidor care se 

numea, s-a refugiat. El trăia de fapt la Cernăuţi, dar avea aici în Boian tot moşie. Dar trăia la 

Cernăuţi, dar Marcu trăia la Boian. Şi din ceea ce povestea tata, din ce ţin eu minte de atunci, 

din ceea ce povestea tata, spunea că vin ruşii. Se începe războiul .… 

Q: Şi vin ruşii. 

A: Şi vin ruşii. 

Q: Dar asta înseamnă că dumneavoastră aveţi în vedere anul 1940   ? 

A: Asta în anul 1940, chiar au venit. 

Q: Deci când au venit ruşii atunci Isidor Meci s-a refugiat   ? 

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



A: Erau, ei erau, au plecat. Eu nu ţin minte exact cum, dar în [19]40 ştiţi cum ruşii au intrat şi 

în [19]41 au ieşit. Au venit înapoi românii. Când au venit înapoi românii, Meci s-a întors. 

Q: Isidor Meci s-a întors   ? 

A: Isidor tot era, s-a întors. De la Cernăuţi el trimitea o persoană care să conducă cu moşia lui.  

Q: Dar Meci a trăit în Boian. Dar acesta Marcu Meci se refugiase şi el sau nu   ? 

A: Eu nu ştiu precis unde s-a dus, dar ştiu că în [19]40 tata meu nu a lucrat la dânsul, dar a 

lucrat la moară. 

Q: Deci şi Marcu Meci tot plecase în anul acela când venise ruşii   ? 

A: Da, da. Dar unde au plecat eu nu vă pot spune. 

Q: Am înţeles. Şi în [19]41 au venit înapoi   ? 

A: În [19]41 era aici în Boian, da. Şi tata a continuat mai departe să lucreze la dânsul. 

Q: Şi vă amintiţi când a venit armata română înapoi în [19]41   ? 

A: El a stat aici până când, data nu v-oi spune, că nu ţin minte, dar s-a întâmplat când a intrat 

armata română, cineva a împuşcat în soldaţii români. Bunica mea povestea. Eu ceea ce am 

văzut, eu spun, dar ceea ce spune, bunica mea mi-a spus. Şi atunci s-a început pogromul. Tata 

tare retrăia, fiindcă voia să ascundă familia asta Meci. Dar ei trăiau la deal, dar noi trăiam la 

centru şi tata se temea să-i aducă în centru, fiindcă aici erau soldaţi. Şi în timpul când au 

început să strângă pe evrei şi să-i împuşte, pe uliţa unde noi trăiam, două persoane din Boian 

cu furca îi ducea din urmă pe familia asta. Când a ajuns la poartă la noi tata a spus: „daţi-mi 

voie să iau copiii măcar”. Noi toţi, noi eram 4 copii şi ei 2, „să-i iau la mine ăştia 2 copii”. Şi 

atunci unul dintre ei a spus: „tu taci din gură, dacă nu şi pe tine cu furca te luăm împreună”. Şi 

noi toţi am început a plânge, că Buliu şi Ţita erau buni prieteni, şi noi am început a plânge, 

tata ne-a luat şi ne-a dus în casă şi nu ne-a dat voie să mergem. Şi pe urmă bunica spunea că i-

a împuşcat pe toţi. Noi tare am retrăit atunci. 

Q: Deci dumneavoastră tot aţi văzut când pe dânşii îi duceau cu furca   ? 

A: Acele două persoane care îi ducea, unul eu nu ţin minte, dar unul Pavel parcă se chema, 

după aceea ce s-a întâmplat asta, el a plecat în România. Şi din familia lui nu s-a ales aproape 

nimic.  

Q: Dar Pavel şi mai cum, vă amintiţi numele de familie sau   ? 

A: Nu, asta, Pavel e familia. 

Q: Pavel e familia   ? 

A: Da.  

Q: Data trecută ne spuneaţi că era Pavel Toader, aşa-i   ? 
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A: Da, da, da, Pavel Toader, dar al doilea nu ştiu, nu ţin minte. Şi pe dânsul, un fecior de-al 

lui trăieşte în România, trăia, nu ştiu acum. 

Q: De-al lui Pavel Toader acesta   ? 

A: Da. Dar din familia lui nu s-a ales nimic. Pe dânsul l-a .… fulgerul l-a fulgerat şi el a 

murit. 

Q: Pe Pavel Toader acesta l-a fulgerat   ? 

A: Da. 

Q: Dar de unde ştiţi despre asta   ? 

A: Lumea în sat ştie totul, şi asta de la lume. O fiică de a lui a devenit beţivancă şi a murit 

neonorabil. Şi în genere din familia lui, şi un nepot de-al lui tot. Nu s-a ales nimic, Dumnezeu 

i-a pedepsit pentru asta, cred că.  

Q: Dar atunci când aţi văzut, aţi spus că îi duceau cu furca. 

A: Da. 

Q: Dar pe cine dintre ei îi duceau cu furca   ? 

A: Mergea tata cu feciorul şi fiica cu mama împreună şi ei din urmă îi duceau. Asta am văzut, 

ceea ce cu ochii mei am văzut, mai departe nu ştiu. 

Q: Şi cine mergea primul şi cine din urmă şi pe cine cu furca îl   ? 

A: Ei 4 erau şi ei 2 din urmă îi duceau. 

Q: Şi ăştia 2, ambii aveau câte o furcă sau doar o persoană era cu furca   ? 

A: Doi oameni cu furca, doi pe tata şi pe fiul, unul, şi unul pe mama şi pe fiica.  

Q: Deci ambii săteni, ăştia, Pavel Toader şi cu altul, ambii aveau furcă în mâini   ? 

A: Ei aşa, tata l-a cuprins pe fiul şi mama pe fiică şi aşa mergeau. Şi noi tare plângeam şi mai 

departe nu ştiu cum au ajuns şi ce s-a întâmplat, nu ştiu. 

Q: Dar pur şi simplu voiam să înţeleg dacă ambii săteni, ăştia care duceau, ambii aveau câte o 

furcă în mâini sau numai unul   ? 

A: Nu, ambii, ambii. 

Q: Ambii aveau furci în mâini   ? 

A: Da, da, ambii.  

Q: Dar în ce direcţie îi duceau ei pe dânşii   ? 

A: De la deal îi ducea. În centru era o pivniţă mare şi noi trăiam unde primăria, poate aţi văzut 

primăria, după primărie, apoi ei îi duceau în direcţie acolo. 

Q: Îi duceau spre pivniţă   ? 

A: Da. Spre pivniţă. Eu spun, nu m-am dus şi poate aş fi leşinat acolo, tata ştia că noi tare am 

fost prieteni şi nu ne-a dat voie. 
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Q: Dar după asta aţi auzit ceva împuşcături sau aţi auzit ceva zgomot   ? 

A: Am auzit împuşcături, da. 

Q: Aţi auzit împuşcături   ? 

A: Da. Ştiu că tata a intrat în casă şi a început cu mama, chiar el bărbat a început să plângă şi 

mama ne-a luat şi ne-a culcat pe pat şi ne-a pus pernele în cap ca să nu auzim împuşcături.  

Q: Dar în ziua aceea aţi mai auzit împuşcături   ? 

A: Da, da, da, s-au auzit, s-au auzit. 

Q: Mult timp   ? 

A: Eu ştiu că a fost încă un caz, asta bunica povestea, a fost un caz că pe un evreu care avea 

familie, el de la Cernăuţi venea, să vadă dacă familia lui e împuşcată. Eu nu ţin minte familia 

lui. Şi asta era mai târziu puţin. Şi atunci a venit şeful de jandarmi, care îl cunoştea şi iaca 

cum a fost acel Eşanov, ştiu că şeful de jandarmi se numea Eşanov, el a dat, a spus că nu e 

voie de împuşcat mai mult, este aşa un caz, pricaz, că nu e voie de împuşcat. Şi el personal l-a 

salvat pe evreul acela. Şi familia lui nu a fost împuşcată, că a fost cineva din sat i-a ocrotit. 

Asta bunica povestea, asta eu nu am văzut şi eu nu ştiu. 

Q: Deci bunica povestea despre o familie care s-a salvat   ? 

A: Da. Totuşi şeful de jandarmi, acela a făcut un lucru bun, pentru că mai mult nu a fost 

împuşcat nimeni după aceea.  

Q: Dar de unde ştiţi că acolo, că au fost împuşcaţi evreii voştri din sat   ? 

A: Vai de mine. Acolo au fost împuşcaţi şi o fetiţă plină de sânge a ieşit la suprafaţă, asta tot 

bunica a povestit, şi o femeie de pe hlidiţă, din partea aceea a satului, a luat-o şi a spus: 

„oameni buni, asta de la Dumnezeu e, daţi-mi”. Şi ea a luat-o la dânsa, a spălat-o şi a 

îmbrăcat-o în haine de schimb. Peste un timp a venit cineva şi a luat-o, eu nu ştiu cine.  

Q: Asta tot lumea vorbea despre cazul acesta   ? 

A: Nu ţi-oi spune. 

Q: Dar dumneavoastră atunci când a fost asta, omorul acesta, aţi auzit ceva zgomote sau 

sunete   ? 

A: Da, cum împuşcau, am auzit, da, da. Am auzit până tata ne-a luat pe noi, că noi tare 

plângeam şi ne-a pus pernele pe cap. 

Q: Deci înseamnă că se auzeau încă înainte chiar de a vedea familia lui Marcu Meci sau după   

? 

A: Nu. Când îi duceau pe uliţă nu se auzeau încă. 

Q: Nu se auzeau încă   ? 

A: Nu, nu. 
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Q: Numai după asta s-au auzit   ? 

A: După asta s-au auzit, după asta şi un timp mai mult încă s-a auzit. 

Q: Dar voci, puteaţi să auziţi voci de oameni, se auzea de la voi sau nu se auzea   ? 

A: Eram copil şi nu ştiu, tata tare ne lua deoparte, ne-a pus, dar împuşcături am auzit, voci nu 

am auzit.  

Q: După asta, de la voi din sat a rămas cineva în viaţă din evreii…   ? 

A: Au rămas, unii care totuşi între oameni nu e aşa ca în pădure, mai sunt şi uscături, au 

ocrotit şi au rămas. A rămas dentistul, doctor dentist, medic dentist. Şi peste trei zile… Pe 

dânşii i-au dus la Cernăuţi mi se pare, că acolo în Cernăuţi au făcut un ghetou, după câte eu 

ştiu. Şi peste trei zile o coloană tare mare a trecut prin uliţa principală, asta pe unde veniţi, şi 

femeile din sat au ieşit să vadă dacă sunt de la noi din Boian. Şi mama a observat că este 

medicul şi mi-a dat o pâine şi un urcior cu apă. Noi ca copii, mi-a dat mie, erau de o parte şi 

de alta soldaţi, şi soldaţii nu spuneau nimic la copii. Cei mari nu aveau voie să se apropie. Şi 

eu m-am dus şi i-am dat. El era cu un băieţel cam de vreo 5 ani, 5, 6, eu nu ţin minte. Şi s-a 

întors la mama şi a spus că mâncare asta e bună, a arătat, nu a vorbit, nu era voie să 

vorbească. 

Q: El i-a arătat înainte sau după ce i-aţi dat ulciorul   ? 

A: Asta înainte a arătat. Şi mama repede, că noi trăiam tare aproape acolo, trăiam aproape, şi 

mama repede ce a dovedit a dat. Mai dădea lumea şi alţii, chiar dacă nu erau de la noi din sat, 

care erau mai aproape, dar cei mari nu aveau voie să se apropie. 

Q: Dar soldaţii din ce armată păzeau coloana asta   ? 

A: Cred că din română, ce ştiu. 

Q: Dar coloana cam câţi oameni să fi fost în coloana aceea   ? 

A: Nu vă pot spune, era coloană mare.  

Q: Era vorba de sute de oameni sau de zeci   ? 

A: Mai mulţi, da. Fiindcă nu erau numai din Boian, erau şi din altă parte, şi se duceau, pe 

urmă tata a aflat că se duceau spre Nistru undeva, că în Transnistria nu ţin minte eu.  

Q: Dar ei aveau cu dânşii lucruri, aveau bagaje sau erau cu mâinile goale   ? 

A: Care cu aşa tare puţin aveau la dânşii, nu aveau mare bagaje. 

Q: Dar în ce stare erau ei, cum arătau ăştia toţi din coloană   ? 

A: Ce să vă spun   ? Coloana trecea prin mijlocul drumului şi pe margine erau soldaţi, dar 

populaţia nu avea voie, aşa de după gard se uitau, copiii alergau, copiii, da, dar acei bătrâni, 

nu. 

Q: Dar soldaţii erau mulţi acolo acei care păzeau coloana   ? 
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A: Erau puşi aşa, nu chiar câţi erau în coloană, erau puşi aşa la o distanţă oarecare, pe o parte 

şi pe alta. 

Q: Deci practic când a trecut ăsta care l-aţi văzut, dentistul, a trebuit să mergeţi după coloană 

ca să…   ? 

A: Nu, aşa cam aici un soldat, aici un soldat, mai rar, nu era aşa. 

Q: Şi când v-aţi întors ei de acum cred că erau mai departe şi a trebuit să-i ajungeţi din urmă, 

da   ? 

A: Erau la mijloc, soldaţii cam la un metru de coloană, şi de o parte şi de alta şi aşa mergeau. 

Q: Am înţeles. După război dentistul acesta s-a întors în Boian   ? 

A: După război au mai rămas, după aia au plecat evreii, dar totuşi în Boian s-a făcut un 

monument, a fost un monument deasupra acolo unde au fost împuşcaţi, în pivniţa aceea, s-a 

ridicat un monument în cinstea, în amintirea celor morţi, şi era scris pe monument 47, adică 

atâţia au fost împuşcaţi probabil. 

Q: Dar eu vă întrebam dacă nu vă amintiţi dacă dentistul acesta care laţi văzut, el s-a mai 

întors în sat sau nu   ? 

A: Nu.  

Q: Nu a revenit în sat   ? 

A: Nu. Şi după aceea, după monumentul acesta, sovieticii ce au făcut, că aici boincenii voiau, 

ştiu că erau oameni care voiau să ridice chiar monument real, atunci aşa provizoriu era, dar nu 

ţin minte în ce an, de acum eu eram profesoară, într-o iarnă au dezgropat osemintele şi le-au 

dus la Noua Suliţa, în cimitirul de la Noua Suliţa totul s-a dus. Şi acolo au astupat. Eu atunci 

eram, dar m-a impresionat un singur lucru, că erau de la NKVD şi căutau dinţii de aur şi 

puneau într-o pungă şi eu mi-am adus aminte de Meci şi aceea şi eu am plecat, nu am stat 

până la urmă. 

Q: Dar eraţi atunci pe loc când ei dezgropau oasele   ? 

A: Lumea stătea acolo, dar eu când am văzut lucrul acesta, eu nu am mai putut sta, eu mi-am 

adus aminte din copilărie de dânşii şi nu am mai putut sta. 

Q: Dar la început aţi fost când au început a dezgropa oasele, da   ? 

A: Da, şi ei căutau cu un aparat, este, aveau un aparat, unde găseau aurul. 

Q: Deci aveau ceva un aparat… 

A: Şi când mi-au spus ce fac, eu m-am dus, eu nu ştiu ce au făcut mai departe. 

Q: Dar cât de departe dumneavoastră stăteaţi de locul acela când ei dezgropau, cam la ce 

distanţă vă aflaţi   ? 

A: Eu eram în casa de cultură, pe fereastră mă uitam. 
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Q: Deci vă uitaşi pe geam, nu eraţi aproape   ? 

A: Nu era voie acolo, dacă erau împrejur numai NKVD-işti şi armată sovietică, unde   ? Noi 

şi aşa ne temeam. 

Q: Erau NKVD-işti   ? 

A: Da. 

Q: Şi soldaţi   ? Venise mulţi   ? 

A: Şi soldaţi. Ei erau în civil, dar erau şi soldaţi de la miliţie, acolo nu era voie… 

Q: Deci miliţia se ocupase cu asta   ? 

A: Da, da. De unde ştiu că miliţia, că ei poate erau altcineva. 

Q: Aşa pur şi simplu dumneavoastră aţi presupus că ei erau NKVD-işti sau lumea spuneau 

sau de unde aţi luat că erau NKVD-işti   ? 

A: Eu vă spun, că eu de pe fereastră am văzut şi era un evreu la noi a fost primar, Cula, (iată 

la cine ar trebui, numai că el a murit, numai soţia lui este, mi-am adus aminte, în Cernăuţi 

trăieşte, eu adresa ei nu am,) apoi el a spus, că aşa îmi spunea Eleonora Elinicka, ei caută aur, 

că ei vor să ia dinţii de aur. Şi eu când am auzit atunci, eu am plecat, eu nu am mai vrut să mai 

stau. 

Q: Asta el a spus că caută aur   ? 

A: Da. Se vede că era la curent. 

Q: Şi deci după asta deja nu v-aţi mai uitat   ? 

A: Nu, nu, nu ştiu, ce. Ştiu că am aflat pe urmă, pe urmă câţiva din sat am făcut o coroană şi 

ne-am dus la mormânt acolo la unde au fost îngropaţi a doua oară ne-am dus cu o coroană. 

Dar cum au dus, ce s-a întâmplat mai departe eu nu ştiu. 

Q: Dar Cula şi mai cum îl chema pe   ? 

A: Leonid Macarovici.  

Q: Leonid   ? 

A: Cula Leonid Macarovici. El e mort, am fost la înmormântare la dânsul, dar este soţia lui, 

încă este, bolnavă, Fanea se numeşte soţia lui. 

Q: Dar el venise la voi în sat după război sau el chiar era pe de loc din Boian   ? 

A: El a venit după război. A fost la început învăţător de educaţie fizică, chiar şi pe mine, eram 

elevă, chiar şi pe mine m-a învăţat, trăia la bunica mea. Şi după aceea a mai trecut timp şi a 

devenit el, peste un timp oarecare a devenit primar în sat. 

Q: Dar dezgroparea asta nu vă amintiţi în ce an a fost   ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Nici anii, 50, 60, 70, nu ştiţi   ? 
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A: Nu ştiu.  

Q: Nu vă amintiţi. Dar ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii ăştia din sat   ? 

A: Au jefuit. Pământurile a luat statul, dar şi a interzis la lume să, de fapt, la lume a interzis ca 

să jefuiască, primele trei zile, dar după aceea statul a luat, eu ştiu, nu ştiu, nu-s la curent. 

Q: Nu ştiţi despre asta. 

A: Nu ţin minte. Ştiu că se spunea că toată averea statul ia. Dar statul cine era   ? Era miliţia 

aceea pe atunci… eu nu ştiu, nu pot să vă spun, că nu ştiu. 

Q: Nu aţi văzut nimic deci ce s-a întâmplat   ? 

A: Nu. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar în afară de evrei atunci mai erau persecutaţi şi alţii în acea vreme   ? 

A: Eu ştiu   ? Nu ţin minte. 

Q: Când au venit românii, atunci în [19]41, nu ştiţi dacă nu căutau ca să aresteze sau să 

omoare pe comunişti   ? 

A: Poate erau comunişti, eu eram fetiţă doar şi nu m-am interesat de lucrul acesta. După 

aceea, când am umblat la şcoală, se vorbea, dar ceea ce se vorbeşte nu poţi să spui că-i adevăr 

sau nu. Ceea ce ştiu, spun.  

Q: Bine. Vă mulţumesc foarte mult. Noi o să ne oprim aici.  
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