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Numele și prenumele intervievatului: Floarea Zahara 

Data nașterii: 1921 

Locul nașterii: România 

Rola interviului: RG-50.575.0116.01.01 

Data interviului: 25 iunie 2011  

 

 Floarea Zaharia, născută în anul 1921, în România, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în Cernăuţi, unde a locuit la începutul războiului. 

Ea relatează despre faptul că i-a ajutat pe evreii care locuiai în ghetou cumpărându-le 

alimente. De asemenea, povesteşte că la gazda la care stătea, Florea, a locuit o evreică cu 

copilul care a fost luată de soldaţi şi căreia gazda i-a aruncat cheile în canalizare. 

Ea mai povesteşte că după război a revenit în Cernăuţi unde a fost ajutată de o evreică.  

 

00:00:00 - 31:15:24 

 

Question: Spune-ne mata, te rog, cum te numeşti. 

Answer: Ce   ? 

Q: Cum pe mata te cheamă   ? 

A: Pe mine   ?  

Q: Da. 

A: Floarea. Leonte Floarea a lui Gheorghe, mama Ana a fost. 

Q: Din ce an mata eşti   ? 

A: Din [19]21 sunt eu, 28 februarie. 

Q: Unde mata te-ai născut   ? 

A: Ce   ? 

Q: Unde mata te-ai născut   ? 

A: În România, eu când am venit aici am avut 5 ani. 

Q: Dar aici unde ai venit, în ce sat   ? 

A: La colonia Arbureni se cheamă, că au venit oamenii din Arbore şi au pus o colonie aşa 

unde au pus satul, colonia Arbureni, comuna Boian. 

Q: Aşa, Boian. Data trecută mata ne-ai povestit ce ai văzut .… 

A: Ce   ? 

Q: Data trecută noi am fost la mata şi ne-ai povestit despre ce ai văzut cu evreii în Cernăuţi. 

A: Da. 
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Q: Noi am venit ca să ne mai povesteşti mata odată. 

A: Apoi ce să vă mai povestesc, eu vă spun aşa cum v-am spus, că era închişi pe strada de la 

Rusca uliţa până acolo când iese de la Rusca uliţa iese şi merge drept la gară. Şi era strada tot 

închisă şi toţi evreii acolo erau şi evreii şi copii cu tot, femei, şi armata umbla, îi păzea pe 

amândouă părţi. Când fugea armata încolo la vale, copiii fugeau la mine la fereastră şi ne 

aducea bani să le iau, de acolo era cafenea peste drum, le luam cafea, le luam dulce, ce vra, şi 

de la stăpânul acesta, avea restaurant, le luam salam, cârnaţi, ce era, mai luam şi de aici şi le 

duceam şi le dam pe fereastră la băieţi, acolo, că venea, aducea bani şi eu le cumpăram, dar 

cazaica de casă striga, aşa mă ocăra: „să nu dau”, „dar ce, îţi pare rău, copiii mor de foame, 

cum îţi pare…”. Eu mergeam le luam cafea, le luam lapte din cafenea şi le dam pe fereastră 

lor. 

Q: Dar mata cum de erai la Cernăuţi   ? 

A: Eu am venit acolo, că eu am fost în anul [19]40 bolnavă, am avut apă şi am stat când au 

venit ruşii, am avut apă la pântece. Şi când s-au dus ruşii, m-au dus acolo la Arbore la 

uncheşul meu, am stat la uncheşul că au spus că îmi trebuie aer, că acolo e liber, pădurea 

aproape, aceea. Am stat acolo tot postul mare la uncheşul. Şi pe urmă a venit tata după mine şi 

m-a luat, că uncheşul spune că: „tu ar trebui să mergi la Iaşi, că acolo la Iaşi părinţii mamei 

toţi trăia şi acolo au un vinograd şi au vie, vin”, şi zice: „ţie îţi trebuie”; am înţeles că 

uncheşul nu vrea să stau acum la dânsul, că eram fată şi veneau flăcăi, unul, altul, ca cum. Eu 

am scris scrisoare la tata şi tata a venit după mine şi m-a luat acasă şi m-a adus şi m-a dus la 

Cernăuţi la omul acela, că era din sat, tot de acolo de la Arbore, era aici, avea restaurant şi 

zice: „nu trebuie să-i dai nimic, numai să-i dai”, că i-a spus o femeie când s-a întâlnit cu tata, 

că a zis că: „cum trăieşti acolo   ?”, „bine trăiesc”, „ce, te-a bătut vântul că ai venit   ?”, „am 

venit că am luat, că am copila aceea mai mare, să o iau acasă că-i bolnavă”, „dar ce are   ?”, 

„are apă”, dar îi spune: „asta-i boală, apă   ? Cum, nu-i grea   ?”, zice: „du-te acasă, cumpără 

bere, ia cretă de aceea care scriu copiii la şcoală, prăjeşte-o pe plită şi praful du-te şi pune în 

bere şi dă-i să bea bere şi nu o să mai aibă apă”. Dar tata m-a dus, a cumpărat bere, m-a dat 

acolo la Cernăuţi şi zice: „să-i dai bere să bea”. Şi am stat… 

Q: Mata de asta ai stat…   ? 

A: Ce   ? 

Q: Mata de atâta ai stat la dânsul   ? Pentru bere, ca el să încerce să te lecuiască   ? 

A: Eu am stat la dânşii, când destupa, că nu era berea atunci. 

Q: Dar cât timp mata ai stat la dânşii   ? 

A: O lună jumătate. 
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Q: O lună jumătate. Şi mata cât ai stat acolo ai văzut cum i-au strâns pe evrei şi i-au închis 

acolo în strada aceea   ? 

A: Eu când am venit erau închişi acolo pe stradă, erau închişi, eu nu am văzut când i-au adus, 

eu numai am văzut cum sta pe stradă şi arata umbla încolo şi încoace şi îi păzea. 

Q: Dar ce armată, din ce fel de armată   ? 

A: Românii erau. 

Q: Românii erau   ? 

A: Românii, că atunci erau cu nemţii ei, legătură cu nemţii. 

Q: Dar erau şi nemţi ori numai români   ? 

A: Dar eu i-am văzut   ? Cum nu văd pe nimic, ce, eu ştiu, am păzit armata   ? Lumea se uita 

pe ferestre, pe balcoane, se temea să iasă în drum. 

Q: Dar ei acolo, unde dormeau noaptea ei   ? 

A: Acolo, sta pe sub garduri. 

Q: Deci nu dormeau în casă, înăuntru   ? 

A: Nu, de unde   ? Unde în casă   ? Toţi pe sub garduri erau toţi şi armata umbla în deal şi în 

vale, îi păzea să nu fugă. De vale era, e coastă, şi trecea linia trenului, cum merge trenul, şi 

aici e coastă, şi copaci erau, şi armata umbla în deal şi-n vale, păzea. 

Q: Dar mata vedeai soldaţii cum păzeau   ? 

A: Ce   ? 

Q: Mata vedeai soldaţii cum păzeau   ? 

A: I-am văzut, dar nu am grăit nici cu un soldat nu am grăit. 

Q: Dar erau mulţi soldaţi acolo   ? 

A: Cum, erau soldaţi, umblau doi, trei, patru, aşa în deal şi-n vale şi păzea. Şi copiii, nu aceia 

bătrâni nu venea să-mi dea să cumpăr că se temea, zicea că dacă un băiat şi vede şi nu vede. 

Şi veneau băieţii şi îmi aduceau bani să le cumpăr şi mergeam acolo în cafeneaua aceea peste 

drum, era acolo cafenea, că le luam cafea, le luam asta, buluşcă, ce spuneau să le iau. Şi pe 

fereastră eu le dam, dar cazaica venea şi răcnea: „ce te bagi   ?”, dar eu am spus: „nu-ţi pare 

rău, nu ţi-e milă de copiii ăştia   ?”. 

Q: Dar pe dânşii acolo cât ai stat mata, o lună de zile, ai văzut să-i hrănească   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ai văzut mata să-i hrănească pe evrei   ? 

A: Nu, nu am văzut, eu nu am văzut, numai am văzut când au venit maşinile şi i-au încărcat în 

două maşini de astea mari şi i-au băgat acolo că răcneau că nu încăpeau şi au tras palatca aşa 

ia şi au mers cu maşinile, dar unde i-au dus şi ce au făcut, nu am văzut. Nu ştiu nimic. I-au 
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băgat toţi cu copii acolo, răcnea, i-au băgat în maşini şi au tras palatca în jos, au închis şi au 

mers maşinile, două maşini încărcate, dar unde i-au dus nu ştiu, nu v-oi spune. 

Q: Şi mai mult nu a rămas nimeni acolo   ? 

A: Acolo nu a rămas nimic, nu am mai văzut nimic, au deschis, era poartă de fier pusă, poarta 

au dat-o la o parte, au stricat poarta aceea de acolo când i-au luat, şi gata, mai mult nu a fost 

nimic, mai mult nu am văzut şi nu am auzit nimic. 

Q: Dar ei o lună de zile ai spus mata că i-au ţinut, aşa-i   ? 

A: Ce   ? 

Q: Ai spus că o lună de zile i-au ţinut acolo   ? 

A: Da. 

Q: Dar ce mâncau ei   ? 

A: Ce mâncau   ? Eu ştiu ce mâncau   ? Cumpărau, cumpărau, că aduceau copiii, poate aceea 

ce le cumpăram eu, eu ştiu, asta, dar altceva eu, eu cumpăram pâine, batoane, buluşcă, cafea, 

ceai, câte o bucată de cârnaţ, acolo ce le dădea, mergeam şi le cumpăram şi le dam, dar alt eu 

nu ştiu, altă mâncare eu nu le-a dat, nu ştiam. 

Q: Şi nu aţi văzut să le dea mâncare acolo   ? 

A: Nu am văzut nimic mai mult, că le aducea cineva ori le da mâncare, ori ce au făcut, nu am 

văzut, la ce să vă spun mai mult, că nu pot. Asta spun ce am făcut eu. 

Q: Dar cât aţi stat acolo aţi văzut vreodată cineva dintre ei să moară   ? 

A: Ce   ? 

Q: A murit cineva de acolo   ? 

A: Nu am văzut, nu. 

Q: Nu aţi văzut niciodată   ? 

A: Nu, nu am văzut, nu am văzut.  

Q: Dar când pe evrei îi scoteau din casele lor nu aţi văzut   ? 

A: Nu am văzut, de unde, eu ştiu de unde i-au adus   ? Ei erau acolo, când am venit eu erau 

toţi acolo, e unde i-au scos nu am văzut. Numai atât unde am stat eu, erau evrei că sus cu un 

băietan frumos aşa şi bărbatul nici nu l-am văzut niciodată, nu am văzut bărbatul, numai pe 

băietan. Şi când s-a dat jos pe leniţă să iasă, ea a cerut de la cazaică: „dă-mi domnu Trifan”, 

că Trifan îl chema şi pe dânsa Floarea, zice: „dă-mi 1.000 de lei să-ţi las cheile de la casă”, 

dar el nu a zis nimic, dar ea a strigat: „nu da, nu da, măi Trifan”; şi ea când a zis că nu da, ea a 

luat cheile şi le-a dat în canalizaţie şi mai mult eu nu am văzut nimic, asta, dar mie mi-a dat 

un pocrival aşa, un cearșaf de plapumă frumos, roz cu flori, aşa de frumos mi l-a dat, că încă 

eu în sat soacra mea mi l-a tăiat şi a făcut că atunci la proţete nu era ce pune, a murit fratele şi 
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l-a tăiat şi a făcut batiste, când mă duc eu, zic: „mamă, de ce ai tăiat, unde   ?”, dar zice: „nu 

aveam ce pune la prapuri”. Şi băietanul mi-a dat o cană mare aşa de marmură cu povirlă şi o 

copilă de la sora ei mi-a fărâmat cana aceea şi am plâns după cana aceea, că flăcăul mi-a dat-o 

când s-a dat jos pe lesniţă la vale şi atât. Şi i-a scos, s-a dus, a dat cheile în canalizaţie şi a ieşit 

plângând, s-a dus şi gata, asta vă spun. 

Q: Dar cine i-a scos pe dânşii, pe femeia asta cu băiatul   ? 

A: Soldaţii, soldaţii. 

Q: Au venit soldaţii şi i-au scos   ? 

A: Soldaţii şi i-au scos. 

Q: Câţi soldaţi au venit   ? 

A: Dar ce, eu ştiu ce soldaţi erau. 

Q: Câţi   ? 

A: Ce   ? 

Q: Câţi erau   ? 

A: Doi soldaţi au venit şi i-au luat. 

Q: Dar soldaţii în ce limbă vorbeau   ? 

A: Ce   ? 

Q: Soldaţii în ce limbă vorbeau   ? 

A: Apoi erau români, cu nemţi, eu ştiu… românii cu nemţii erau. 

Q: Dar pe dânşii, pe femeia asta cu băiatul i-au scos chiar deodată când mata ai venit acolo 

sau mai pe urmă   ? 

A: A dat ordin să iasă şi ei au ieşit, dar soldaţii nici nu au intrat înăuntru, ei au ieşit pe lesniţă 

şi şi-au dat drumul şi au ieşit afară şi soldaţii au stat în uşă şi gata. Soldaţii nu au fost înăuntru 

deloc. Nu am văzut asta. 

Q: Dar asta s-a întâmplat chiar deodată când mata ai venit la Cernăuţi sau mai târziu oleacă   ? 

A: Mai târziu oleacă, mai târziu. 

Q: Cam peste cât timp   ? 

A: Nu ştiu, două săptămâni ori cât, atât. 

Q: Deci pe femeia asta şi cu copilul, i-au scos afară din apartament peste vreo două săptămâni 

după ce aceia şedeau închişi   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi mata ai văzut unde i-au dus   ? 

A: Nu am văzut, numai am văzut cum au deschis uşa aici, că mai era o uşă, şi au ieşit şi acolo 

armata sta în drum, toţi aşteptau acolo şi gata. 
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Q: Dar ei erau evrei, femeia asta cu băiatul, erau evrei   ? 

A: Evrei. 

Q: Dar de unde mata ştiai că erau evrei   ? 

A: Apoi evrei, că doar acolo cazaica a spus că evrei, că doar evrei era, evrei era. 

Q: Şi pe urmă ce s-a întâmplat cu apartamentul, cu lucrurile la ăştia   ? 

A: Ăştia au mers pe urmă, s-au dus la România, că doar erau români, s-au dus la România, şi 

aici ştiu eu ce au făcut   ? Că eu nu am trăit aici, m-am dus acasă în sat şi a venit flăcăul acela 

care pe mine a vrut, până în anul [19]40 flăcăul acela a venit la mine şi a zis că când au venit 

ruşii mi-a zis că de ce eu am 2.000 de ruble, de lei, şi „1.000 pentru mine şi 1.000 pentru tine, 

zice, şi trecem în România şi acolo ne scriem”, dar eu spun: „eu nu mă duc nicăieri, că eu mă 

tem”, zic, „nu te duce”, dar el zice, a scos batista aşa din buzunar şi zice: „vezi batista asta, 

dacă eu trec, eu trimit înapoi la mama, să ştii”. Şi aşa a fost, el s-a dus, a trecut şi s-a dus, când 

a trimis era asta pe la Sfânta Marie, era hram la Boian, eu m-am dus la o fată să vie să mă duc 

la strânsură, să mergem la joc la Boian şi mama lui s-a ridicat, sta la poartă, şi zice: „stai că 

vreau să văd catrinţa ta”, că eram cu catrinţă, doar, ca român, dar ea zice, şi scoate batista: „să 

ştii că Gheorghe a trecut în România”, zice, „nu ai vrut să mergi”, dar eu zic: „bine că a dat 

Dumnezeu că a trecut, dacă a fi parte să fie omul meu, el a veni înapoi”, şi aşa a fost, când a 

venit înapoi… 

Q: Bun, eu am vrut mata să te mai întreb de ce ai văzut, de evrei. 

A: Ce   ? 

Q: Eu am vrut să te mai întreb ce ai văzut cu evreii. Deci femeia aceea care a scos-o din casă, 

apoi ea cu matale a vorbit ceva, ţi-a zis ceva   ? 

A: Nicio vorbă nu a vorbit cu mine, nicio vorbă.  

Q: Nu a spus nimic   ? 

A: Nimic, nicio vorbă, a ieşit plângând şi aceea mi-a dat mie mâna şi băiatul mi-a dat în mână 

şi atât îţi spun, că a cerut de la: „domnul Trifan, dă-mi 1.000 de lei, că mă duc”, dar ea a zis 

că: „nu da, nu da Trifan”, şi ea atunci a luat cheile şi a încuiat uşile şi a dat cheile în 

canalizaţie, asta am văzut.  

Q: Dar unde în canalizaţie   ? 

A: Acolo era în drum canalizaţie. 

Q: Deci afară   ? 

A: Afară. 

Q: Când a ieşit afară le-a aruncat   ? 

A: Da. Când a ieşit le-a dat în canalizaţie. 
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Q: Dar pe urmă mata ai văzut pe undeva cu evreii ce s-a întâmplat, ai avut de-a facere cu 

evreii încă   ? 

A: Nimic nu am auzit, niciodată nu am auzit ce au făcut evreii, nu am auzit niciodată. Eu am 

stat o lună jumătate şi m-am dus acasă, şi atât. 

Q: Dar mata ştii de ce i-au strâns pe evrei, nu auzeai, ce spunea lumea   ? 

A: Nimic, nu ştiu nimic de ce, despre ce, nu ştiu. Doar în Boian câţi evrei au fost, tot acolo şi 

au bătut pe semne ce, nu ştiu pentru ce, că ei aveau magazine, acolo în Boian au fost mulţi 

evrei în Boian, tare. Că încă tata meu de la un evreu a luat bumbac, îi da de acela care de ţesut 

şi una. 

Q: Dar mata nu ai văzut la Boian ce s-a întâmplat cu dânşii   ? 

A: Nu am văzut, dacă noi nu am trăit acolo, noi trăiam 10 kilometri de la Boian. 

Q: Dar ai auzit ceva ce s-a întâmplat cu dânşii la Boian   ? 

A: Nu am auzit nimic, numai că i-au luat şi i-au dus ori ce, mai mult nu am auzit nimic. Nu 

ştiu. Noi nu ştim, boincenii pot să ştie, că ei doar acolo au trăit, dar eu de unde să ştiu, eram 

atunci tânără, fată, ce, eu m-am interesat de asta, ce au făcut, de la noi, de la Boian până la 

noi, din centru îs 10 kilometri. 

Q: Dar cum se împăca lumea cu evreii pe atunci   ? 

A: Ce   ? 

Q: Cum lumea se împăca cu evreii atunci   ? 

A: Cum, noi trăiam tare bine cu evreii, tata meu venea la dânsul şi îi da marfă, toate, şi îl 

aştepta, evreii tare erau oameni de, cum să spun, de ajutor. Ai noştri nu te ajută. Pe mine, eu 

aici la Cernăuţi când am venit, în paie am dormit, eu nu aveam ce aşterne, în paie am dormit, 

şi cu bărbatul am venit aici şi m-am dus la bazar la ruski să cumpăr, cu 50 de copeici să 

cumpăr ceva că nu aveam bărbatul nimic cu ce, o pereche de ciorapi ori ceva. Şi era evreica 

cu o cămaşă albă cu liniuţe albastre, parcă acum văd cămaşa aceea şi mă prinde de mână, zice: 

„cumpără”, ruseşte spune, dar eu nu ştiam ruseşte bine încă, dar eu spun româneşte, zic: „eu 

nu am bani”, dar zice: „ce, tu eşti româncă   ?”, zic: „da”, dar ea grăieşte româneşte şi spune: 

„ia cămaşa asta de la mine”, zic: „eu nu am bani”, mă duc mai încolo, un soldat vinde o 

cămaşă de acelea cu albă pe dedesubt care poartă aşa cu guleraş: „cât vrei pe cămaşa asta   ?”, 

dar el zice: „10 copeici”, un pachet de ţigări, dar eu scot 10 copeici şi-i dau, că era 10 copeici, 

şi îi dau 10 copeici şi pun cămaşa şi îmi dă cămaşa aceea, aşa o bucurie, mă duc, o femeie 

vindea colţuni bărbăteşti cârpiţi, cârpiţi, „cât vrei   ?”, „5 copeici”, dau 5 copeici, iau ciorapii 

aceia, mă duc mai încolo, o pereche de pantofi 42, întreb care e numărul 42, întreb: „cât vrei   

?”, dar erau noi nouţi pantofii aceia, dar ea spune: „20 de copeici”, dau 20 de copeici şi iau 
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pantofii, aşa o bucurie am, mi-au mai rămas încă 15 copeici, zic, am de pâine. Şi am venit, 

evreica la poartă, mă prinde aşa, zice: „ia cămaşa de la mine”, zic: „eu nu iau, că nu am bani”, 

zice: „am văzut că ai cumpărat la soldat”, dar eu zic: „neata nu îmi dai cu ăştia bani”, „dar cât 

ai dat   ?”, zic: „10 copeici”, dar ea a strâns din umeri şi nu a zis nimic, dar ea zice: „hai cu 

mine acasă”, dar eu zic: „nu mă duc”, dar atunci grăia că evreii prind oameni şi taie şi pun, fac 

şaşlâcuri, zice: „hai cu mine, nu te teme, eu nu te omor”, „nu mă duc nicăieri”, ea mă trage cu 

de-a sila şi mă ia la dânsa şi cum mergi de la cimitir la vale, numai treci la vale, şi treci linia 

trenului, în dâmb aşa mâna dreaptă era casa ei, mă ia în casă şi mă duc la dânsa în casă, eu mă 

pun aşa pe scaun, mă pun lângă masă, dar ea pune ceainicul pe plită, dar eu aşa tremur, zic, 

numai a pus să mă opărească şi aşa tremur, aşa, aşa mă scutură, inima sărea aşa. 

Q: Dar ce spunea atunci, că evreii taie pe oameni   ? 

A: Da, că spunea că taie oameni şi fac şaşlâc şi vând şaşlâc la bazar. 

Q: Dar în ce an era asta   ? 

A: Apoi atunci în anul acela. 

Q: În ce an era   ? 

A: În [19]42 ori când, când au venit înapoi ăştia. Şi ea şi spune: „pune ceainicul”, eu mă tem, 

ea pe urmă scoate o pâine şi taie pâinea aceea în 3 bucăţi, o unge cu unt şi deasupra pune 

povidlă, al doilea tot aşa, pune una peste alta, dar una o unge şi o pune deoparte şi ia şi pune, 

face ceai, şi îmi dă ulcică de ceai şi o hrincă de pâine de aceea şi: „na, mănâncă, că eşti 

flămândă”, zice. Şi am mâncat pâinea aceea şi îmi pune acelea şi pune aşa şi învelește roată, 

pune şi le înveleşte şi pune pe masă şi zice: „eu vreau să te ajut pe tine, eu văd că eşti o femeie 

bună, vreau să te ajut”, „cu ce să mă ajuţi   ?”, zice: „eu îţi dau marfă să vinzi şi vinde-o şi eu 

îţi dau fără bani, dacă-i vinde-o şi-i avea sobii, mi-i aduce banii, mi-i aduce şi ţi-i mai lua 

marfă de la mine, dar să bagi seamă să nu te prindă miliţia, că chic şi eu şi chici şi tu”, zic: „eu 

nu iau, eu mă tem, ce fel de marfă îmi dai   ?”, aduce aşa ia o suncă plină cu drojdie şi una cu 

bumbac care de ţesut, dar zic: „eu nu iau asta, eu mă tem, eu nu mă duc”. „Ia”, zice, „fă probă, 

dacă merge mai vii şi mai iei”, zice: „eu îţi dau cu preţul din magazin, du-te şi întreabă cât 

costă în magazin, eu cu preţul din magazin îţi dau, nu îţi dau să câştig”; dar se vede că lucra 

careva la fabrică de la dânsa, eu nu ştiu, că ea mi-a dat chiar aşa, mi-a dat cu preţul din 

magazin. Am luat acelea, era omăt în februarie aşa, când m-am îmbrăcat, eu eram cu un 

palton al bărbatului, ea m-a îmbrăcat până la piele, mi-a pus torturile acelea aşa pe mine, tot 

pe mine a pus şi cu paltonul bărbatului eram îmbrăcată şi când m-a îmbrăcat, aşa eram, nu 

puteam merge şi departe de la ruski până aici să vin, nu până aici, la rohatcă eu trăiam, la 

rohatcă acolo şi am venit la fabrică, bărbatul lucra aici la letmaş, eu strig, zic: „Ion, vino 
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încoace”, vine el, dar eu îmi fac socoteală, eu-s nebună să mă duc la piaţă, nu mă duc la piaţă, 

mă duc la sora lui în sat, dar e departe la , Rapudnits Nistru raion, tocmai, aproape de 

Zalişciki, zic mă duc acolo. Îl chem pe bărbat şi spun: „Ion, vino”, zic, „şi uite aşa şi aşa”, 

zice: „tu, eşti nebună, ce ai luat asta, asta e închisoare”, zic: „eu nu mă duc la bazar, du-te la 

brigadieru şi te roagă, ajută-mă, du-mă până la gară şi mă sui pe tren şi mă duc la sora ta”, şi 

el s-a dus şi s-a cerut la aceia, îi dau pantofii, aşa s-a bucurat, s-a încălţat, că era ud tot în 

galoşi de gumă şi colţunii aceia tot numai buni erau pentru dânsul şi mă ia, se duce şi se cere 

la brigadieru şi mă duce la gară şi mă suie pe tren şi m-am dus până la Kadubivtsi, de la 

Kadubivtsi sunt vreo 15 kilometri, nu mă duc pe drum, dar mă duc pe stâlpurile de telefon, 

dar omătul aşa era. Mă duc aşa de greu, cu două sunci aşa de grele în mână, mă duc şi când 

am ajuns la sora lui în casă, sunt vreo 15 sau 20 de kilometri de la Kadubivtsi până la 

Rapudnits, aproape de Nistru e acolo, m-am dus la sora lui, zic: „Iga, du-te dacă ai loc şi vinzi 

asta, dacă poţi vinde, peste o săptămână, două când vin, vin înapoi, vii la mine şi iei marfă, 

dar eu nu pot aduce”. Şi aşa am făcut şi ea a luat, în două ceasuri a venit cu banii, a vândut 

marfa aceea în sat, mi-a adus bani şi înapoi m-am suit, iar înapoi am venit acasă, m-am dus la 

evreică, când m-a văzut evreica m-a pupat toată roată, nu ştia ce să facă, mi-a dat, i-am spus 

că dorm, eu dormeam în paie, un pat de fier am pus, a găsit în fabrică scânduri, şi am pus 

patul acela, am pus paie şi nişte ţuhale rupte a găsit şi am pus pe pat, şi o pernă, mi-a dat un 

om, era la cai, lucra acolo şi mi-a dat un sac şi a pus fân în sac şi perna am pus şi aşa am trăit 

eu până m-am prins la putere. 

Q: Dar eu am vrut să întreb, mata de acum trăiai în Cernăuţi atunci când s-a întâmplat toată 

asta   ? 

A: Da, am venit în [19]49 în Cernăuţi. 

Q: Deci în [19]49. Şi asta atunci s-a întâmplat   ? 

A: Şi aşa a fost de greu, era rău, nu puteam… 

Q: Deci asta tot s-a întâmplat în anul acela   ? 

A: El s-a băgat la fabrică, de lucra, dar eu nu m-am băgat încă la lucru, pe urmă eu m-am 

băgat, în [19]56 eu m-am dus la lucru. Şi aşa, evreica m-a pus, mi-a dat două, i-am spus că 

dorm în paie, mi-a dat pe urmă când i-am dus banii, mi-a dat două cearceafuri, mi-a dat două 

feţe de pernă, mi-a dat degeaba asta, şi cămaşa aceea care a vrut, degeaba mi-a dat-o. Dar a 

noştri te ajută, nu te ajută a noştri, dar evreica pe mine m-a pus în picioare şi cu aceea eu de 

câteva ori, mi-am cumpărat coldură de acoperit şi ne-am cumpărat feţe de pernă şi pernă mi-

am făcut aşa. Şi pe urmă eu m-am băgat la lucru şi mai mult eu nu am mai, evreica a plecat în 
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Israel, nu a mai fost, gata, a plecat, m-am dus la dânsa, a spus: „noi de acum terminăm, eu 

plec de aici”, şi ea a plecat în Israel, aşa. 

Q: Spune-mi mata, te rog, dar câţi oameni, câţi evrei erau acolo în stradă   ? 

A: D’apoi eu ce, i-am numărat   ? Acolo era lume, doar strada cât e de mare, erau toţi pe lângă 

garduri, cum era gardul aşa, că de asta parte râpă, de la gară, şi copaci, aici umbla soldaţii 

încontinuu, dar aici erau evreii toţi pe sub garduri, acolo cum e gardul de la ruski uliţă cum 

începe, până la evreiski uliţa aceea, până iese sus la gară acolo. Pe sub garduri sta acolo, pe 

sub ziduri, şi case sunt şi garduri, acolo sta, în uliţă toţi. Dar partea asta nu era nimeni, că erau 

copaci şi trenul mergea pe de vale şi păzea ca să nu fugă la vale la tren 

Q: Dar erau acolo mata crezi că 10, 20, 100, 200, câţi oameni cam crezi   ? 

A: Ce ştiu eu, dar eu nu i-am numărat, de unde ştiu eu, dacă au venit două maşini şi i-au 

încărcat în două maşini, câţi au fost acolo eu nu ştiu, doar eu nu i-am numărat, ce ştiu eu, doar 

eu nici nu m-am uitat. Când am văzut că eu venit maşinile, am închis, lumea pe ferestre se 

uita, dar nici nu ieşea să se uite, că se temea, de pe balcoane cum era lumea se suia peste drum 

când îi ducea la vale, de pe balcoane se uita, de pe ferestre, că se temea. Cine a văzut   ? Nu a 

văzut nimeni. Nici nu ştiu nimic. Numai au venit aşa, de o parte şi de-o parte soldaţi de aici, 

de aici şi i-au împins în maşină, câţi au încăput, răcneau copiii acolo, câţi au încăput în maşină 

aşa, ca vitele i-au băgat, şi au tras palatca în jos şi au închis şi gata, şi i-au dus. 

Q: Dar înainte de asta nu au mai fost maşini   ? Numai astea două, poate au mai fost maşini   ? 

A: Nu, nu, nu am văzut nicio maşină mai mult, nu am văzut, doar din centru, doar de undeva 

au dus, dar aici ăştia spun ce am văzut aici, mai mult nu am văzut, noi ne temeam să ieşim, să 

vedem.  

Q: Dar de unde mata spui că în centru poate a fost maşini   ? 

A: Zic poate au fost în centru, poate, zic, eu nu am văzut. Eu nu ştiu, ăştia i-au adus, ăştia am 

văzut, dar mai mult nu am văzut, nu ştiu. 

Q: Dar cum arătau evreii de acolo de pe stradă, în ce stare erau   ? 

A: Erau îmbrăcaţi ca evreii, în costume, cum umblau, aşa erau. Cum şi astăzi umblă lumea 

îmbrăcată, şi aşa era, erau toţi îmbrăcaţi, fiecare avea câte o pungă aici la gât, aici avea, nu 

ştiu ce avea, bani ţinea acolo, ori ce aveau ei, fiecare avea câte o punguţă la gât. Şi copiii, şi 

ei, şi toţi. 

Q: Dar ce fel de punguţă   ? 

A: Aşa micuţă, aşa un portofel micuţ, aşa aici la gât. Ce aveau acolo, nu ştiu. 

Q: Dar mata ai auzit vreodată în locul acela să-l numească ghetou   ? 

A: Ce   ? 
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Q: Mata ai auzit vreodată să-i spună că-i ghetou acela, locul acela   ? 

A: Niciodată nu am auzit, nici nu am grăit cu dânşii. 

Q: Dar cuvântul ghetou ai auzit vreodată   ? 

A: Nu am auzit nimic, de unde, eu nu ieşeam nicăieri, nu am auzit. Nici nu ştiu, nici nu am 

grăit niciodată cu evreii de acolo, nu am grăit, numai cât cazaica s-a dat jos cu asta de casă, 

atât ştiu, şi numai cât mi-a dat mie, zice: „na, să ai cadou, amintire de la noi”; dar eu nu am 

grăit niciodată nici cu asta evreică, că eu nu, nu. 

Q: Dar asta evreică pe urmă mata nu ai văzut-o acolo înăuntru în stradă   ?  

A: Nu am văzut-o, deloc nu am văzut-o, cum a ieşit, nu am mai văzut-o. 

Q: Deci nu ştii dacă au dus-o tot acolo sau nu   ? 

A: Nimic nu ştiu, nimic. Nu am văzut, nu am văzut. 

Q: Dar de unde mata ai auzit istoria asta că evreii fac şaşlâci   ? 

A: Asta care la bazar mi-a spus, care m-a luat pe mine acasă, zice: „hai, nu te teme, că eu nu 

te tai”, că toţi grăia, lumea grăia că evreii taie lume şi fac şaşlâcuri, zice: „nu te teme, eu nu te 

tai”. Asta am auzit de la dânsa. 

Q: Dar mata ai auzit lumea chiar să grăiască despre asta   ? 

A: Nu am auzit, eu de la evreică am auzit. 

Q: Dar mata ai spus că te temeai să te duci cu dânsa. 

A: Ce   ? 

Q: Mata ai spus că te temeai să te duci cu dânsa. 

A: Nu, eu m-am dus cu dânsa acasă. 

Q: Dar spuneai matale că îţi era frică să te duci. 

A: Ce   ? 

Q: Matale spuneai că îţi era frică să te duci dânsa. 

A: Nu mai, nu. 

Q: Dar ştii cum o chema pe evreica aceea   ? 

A: Nu ştiu nimic cum o chema, nici nu am întrebat-o niciodată cum o cheamă, nici nu am 

întrebat-o. Pe urmă când am venit, când la urmă ea a spus: „gata, plec, noi aici terminăm, eu 

plec la Israel, gata”, şi-a luat rămas bun, m-a sărutat, m-a cuprins, m-a sărutat, şi gata, şi ea a 

plecat, zice: „noi plecă la Israel, gata”. Nu ştiu mai mult nimic. 

Q: Deci şi istorii despre aceea despre evrei că fac şaşlâci numai de la dânsa ai auzit, de la alţii 

nu ai auzit   ? 

A: Nu am auzit nimic, nu am auzit de la nimeni altul.  
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