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Numele și prenumele intervievatului: Bronislava Voiţiţka 

Data nașterii: 1933 

Locul nașterii: Cireş, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.575.0120.01.01 

Data interviului: 26 iunie 2011  

 

 Bronislava Voiţiţka este născut în anul 1933, în satul Cireş, raionul Storojineţ și a 

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

începutul războiului. 

Ea relatează despre 5 evrei bătuţi până la moarte de către săteni din satele învecinate, dar şi 

despre o familie Pelţer, soacră, noră şi un copil, care s-au ascuns în pădure, femeia mai în 

vârstă a fost omorâtă când a venit în sat, iar cea mai tânără şi copilul au fost deportaţi în 

Transnistria. 

Ea mai povesteşte despre o coloană de evrei care a trecut prin sat, condusă de soldaţi români. 

De asemenea, spune că evreii mai erau ucişi la pod la Ciudei. Ea mai spune că tatăl ei, care 

fusese secretar la sel soviet, s-a ascuns în acea perioadă să nu fie ucis.  

 

00:00:00 - 33:10:20 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi, vă rog, cum vă numiţi. 

A: Voiţiţka Bronislava. 

Q: Din ce an sunteţi născută? 

A: Din 1933. 

Q: Unde v-aţi născut? 

A: În satul Cireş, raionul Storojineţ. 

Q: Ceva, cam cu o lună şi ceva în urmă noi am fost la dumneavoastră în ospeţie şi ne-aţi 

povestit ce aţi văzut cu evreii, ce s-a întâmplat în sat la voi. Noi am venit acum ca să ne 

povestiţi încă odată, să vă amintiţi. 

A: Ce a fost în anul 1941? 

Q: Da. Cu evreii din sat. 
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A: Cu evreii. Atunci când s-a dus armata roşie, nu s-a început războiul şi încă nu au venit 

românii care au fost aici, 20 de ani, pe urmă au venit ruşii în anul [19]40 şi au fost un an aici 

în care ocupaţia era, eu cred că ocupaţia era a armatei roşii, măcar că ei spuneau că ei ne-au… 

Q: Eliberat. 

A: Eliberat din jugul românilor, dar cine ştie a cui este… 

Q: Şi în [19]41.… ? 

A: Poftim? 

Q: Şi în [19]41 au venit din nou românii, da? 

A: Au venit din nou românii, că s-a început războiul în [19]41. Măcar războiul s-a început în 

[19]39, mondial, dar acesta război care a început cu ruşii, nemţii cu ruşii, aşa că în [19]41 .… 

Q: Şi aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii? 

A: Când nu era nici un fel de .… 

Q: Autoritate? 

A: Autoritate, nu era putere, vlado iak to kajo u nas, atunci erau nişte oameni răi care făceau 

diferite nelegiuiri, ei căutau ca să omoare pe care erau, care ţineau cu bolşevicii, care au fost 

la servici la sovietici, şi aceia trebuiau sau să fugă sau ceva, să se ascundă. Şi tot atunci eu au 

început să atace pe evrei. 

Q: Şi ce aţi văzut dumneavoastră personal? 

A: Eu eram mică pe atunci, aveam 7 ani, mă jucam, noi cândva nu trăiam aici, dar lângă 

drum, lângă posteolcă, acolo aveam casa noastră. Pe urmă în război s-a dărâmat. Şi eu mă 

jucam atunci afară, dar noi şedeam lângă drum, lângă drum, aţi văzut drumul care duce spre 

Banila, spre drumul central acolo şi într-o zi am văzut că nişte băietani, nişte oameni, băteau 

cu ciomaguri, nişte beţe tare .… 

Q: Mari, groase aşa? 

A: Da, groase, eu aşa cred, băteau nişte evrei şi tare evreii strigau, plângeau, erau trei femei şi 

doi bărbaţi. 

Q: Dar ăştia de unde ştiaţi că erau evrei, ăştia trei femei şi doi bărbaţi? 

A: Ştiam că la noi în sat tot mergea aşa o, tot aşa căutau ca evreii să fie bătuţi, nişte oameni, 

nu toţi din sat, dar poate erau din sat, eu aşa cred, că erau din sat. 

Q: Deci oamenii care îi băteau aveţi în vedere? 

A: Da, erau din sat. 

Q: Dar nu îi cunoşteaţi pe nume de familie pe nimeni? 

A: Nu, mama mea tot nu e de aici şi nu suntem chiar de aici, aşa că nu îi ştiam cine sunt ei. 

Q: Deci nu îi ştiaţi pe nume de familie, dar îi cunoşteaţi după faţă că erau din sat? 
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A: Nu, nu, eu nu îi cunoşteam, eu eram mică pe atunci, şi mama mea tot nu ştia, dar tata meu 

era pe vremuri, prin anul [19]40 era secretar la sel soviet şi tata meu se ascundea tot de ăştia, 

de oamenii ăştia. 

Q: Dar nu a păţit nimic tatăl dumneavoastră? 

A: Tata meu se ascundea, ăştia, câteva zile, care se temeau, se ascundeau. Evreii se ascundeau 

şi aceia care cândva erau la serviciu la dânşii. 

Q: Şi el a supravieţuit atunci? 

A: Poftim? 

Q: Tatăl dumneavoastră a supravieţuit atunci? 

A: Da, da. Dar el nu a făcut nici un rău şi pe dânsul nu l-au, când au venit românii, l-au, cum, 

l-au, nu au căutat să-i facă un rău, că el nu a făcut nici un rău, el era secretar. 

Q: Deci dar ăştia 5 care aţi spus că-s evrei, ştiaţi, aţi presupus că-s evrei numai de atât că-i 

băteau? 

A: Da. 

Q: Deci după alte, nu ştiţi din alte surse? 

A: Mama mea spunea, surorile mele spuneau că-s evrei, şi apoi pe cine îi băteau? Pe evrei îi 

băteau atunci. 

Q: Dar pe ăştia pe care îi băteau, ce s-a întâmplat cu dânşii, cu evreii ăştia? 

A: Ei tare erau, tare bătuţi, tare necăjiţi şi picau jos şi ei tot cu botele îi băteau ca să se ridice, 

să se ducă, undeva îi duceau mai departe, din partea aceea din munţi, în partea aceea în jos tot 

îi căutau. 

Q: Dar nu aţi văzut ce s-a întâmplat până la urmă cu dânşii? 

A: Am văzut, cum nu am văzut. Că ei departe nu s-au dus, chiar au trecut de casa noastră de 

abia şi au picat aşa peste vreo 20 de metri, au picat în şanţ, în canal şi nu au mai putut să se 

ridice. 

Q: Şi mai mult nu s-au ridicat? 

A: Eu cred, tare îi băteau pe dânşii, peste cap, peste spate. 

Q: Şi presupuneţi că ei mai departe nu au mers? 

A: Nu, nu au mers, nu că presupun, dar toată noaptea ei au plâns acolo unde au fost lăsaţi. 

Q: A, deci aţi mai auzit încă plânsete toată noaptea? 

A: Da, până au murit, ei tare s-au năcăjit, că mama ieşea afară şi plângea şi spunea: „Doamne, 

cum se năcăjesc oamenii ăştia”. Dar mama se temea să meargă la dânşii, că noi tot eram sub, 

cum se spune, sub ochiul acestora. 

Q: Şi a doua zi nu aţi fost să vedeţi? 
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A: A doua zi, a doua zi sora mea a spus că ei au murit, sora mea cea din Cernăuţi, voi nu aţi 

fost la dânsa, ea ştie mai bine. 

Q: Deci a doua zi numai sora v-a spus că a murit sau chiar şi dumneavoastră aţi fost să 

vedeţi? 

A: Eu nu am fost, eu nu am fost să-i văd, dar sora mea a spus că ei au murit şi a văzut că a 

venit o căruţă şi i-au pus acolo în căruţă pe toţi 5 şi i-au dus înspre pădure şi acolo i-au 

îngropat.  

Q: Dar au mai fost şi alte cazuri când aţi văzut când evreii au fost omorâţi? 

A: Ţin minte bine, era o femeie aşa voinică în rochie albastră, asta ţin minte. 

Q: Deci asta în cazul acesta? 

A: Da, ăştia care, femeia aceea tare se ţinea de cap, nu ştiu cum eu aşa mă uitam şi, de aceea 

eu aşa ceva nu am văzut şi nu ştiam ce e aceia, de aceea mă uitam cum ea se prindea de cap şi 

ţinea şi plângea. Ce să faci .… aşa. 

Q: Aţi mai văzut şi alţi evrei, de exemplu, de la voi din sat, de aici din Cireş cum au fost 

bătuţi? 

A: Am văzut, asta tot vecin de-a nostru taman casa aceea a lui doamna Pelţer care era o 

vădană, de ce vădană, că eu ţin minte că bărbatul ei a murit înainte de război. Ea era nu 

departe, aşa cum, cum să vă spun, cam vreo 30 de metri de noi, acolo unde au murit aceia 5, 

acolo era casa lui Pelţer, acolo. Dar ea nu era atunci, ea a fugit în pădure cu nora ei. 

Q: Deci doamna Pelţer şi cu nora fugise în pădure? 

A: Nora se numea Haiţea. 

Q: Haiţea? 

A: Da, şi avea doi băieţi, unul din ei se numea Bruno, cu care noi ne jucam cândva, dar cel 

mai mic era în braţe.  

Q: Deci un copil era Bruno se numea? 

A: Da, ea se numea Haiţea, dar feciorul Pelţer se numea Şoili. 

Q: Şi ei tot au fugit împreună în pădure? 

A: El nu era, el a fugit, pe dânsul nu l-au prins, cred că, dar care e soarta lui nu ştiu. 

Q: Dar doamna Pelţer şi cu Haiţea şi cu copiii? 

A: Pelţer şi cu Haiţea au fugit în pădure. Vedeţi pădurea aceea?  

Q: Da. 

A: În pădurea asta ele au fugit cu doi copii. 

Q: Deci ele au fugit în pădure.  
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A: Şi acolo ei au stat, eu ştiu, câteva zile au stat ei acolo. Dar ce s-a întâmplat cu dânsa, într-o 

zi ea a ieşit din pădure şi s-a coborât din deal la vale, la un om acolo sub deal trăia, şi a cerut 

apă sau mâncare, nu ştiu, dar omul acela în loc să-i dea apă, a început să strige la dânsa şi 

taman pe drum trecea unul dintre cei care se ocupau cu ăştia, cu bătăile astea, el avea armă în 

mână şi când a auzit că acela strigă tare, el a auzit şi a început să alerge pe uliţă, dar casa 

noastră era taman aşa, uliţă, la colţ era casa, aici e drumul şi aici e uliţă şi aici eu mă jucam 

acolo şi el aproape că m-a dat jos, aşa alerga încolo înspre, la deal, şi i-a împuşcat odată şi el 

nu a ajuns tocmai acolo, de la jumătate de drum a împuşcat, că eu mă uitam. Şi a împuşcat-o 

pe doamna aceea şi a picat, dar ea s-a ridicat şi iar a început să fugă şi a doua oară a împuşcat-

o, de două ori, şi eu am văzut bine aşa cum vă văd pe dumneata, cum ea prima dată a picat şi 

s-a ridicat şi a doua oară el a împuşcat şi a picat sub deal. Acolo ea a şi murit şi pe urmă au 

îngropat-o în pădure, dar nu odată cu aceia 5, că ea mai târziu a fost împuşcată, aceia 5 erau 

mai departe, peste deal la noi îngropaţi. 

Q: Deci mata cam la ce depărtare ai fost când se întâmplase? 

A: Poftim? 

Q: Aţi spus că aţi văzut aşa de bine ca pe mine, dar cam la ce distanţă erai de doamna asta? 

A: Eu am văzut că eram, bine vedeam cu ochii, am văzut cum ea a picat prima dată, cum a 

picat a doua oară. 

Q: Şi ea era departe de, cam la ce distanţă să fi fost? 

A: Mai departe decât casa asta. 

Q: Mai departe decât casa? 

A: Mai departe. 

Q: Deci vreo 20, 30 de metri? 

A: Mai.  

Q: Poate chiar şi mai mult? 

A: Da, da. Eu aveam tare ochi buni pe atunci. 

Q: Dar acesta care împuşcase în ea, nu ştiţi cum se numea? 

A: Nu ştim. 

Q: Dar era din sat? 

A: El nu era din sat de la noi, spuneau oamenii că el era din sat, poate din Banila, satul al 

treilea după noi, dar nu ştim precis.  

Q: Dar ăstalalt sătean, care striga? 

A: Ceilalţi, care băteau cu botele, parcă erau din sat, ceea ce ştiu. 

Q: Dar ăstalalt care aţi spus că a început a striga când femeia i-a cerut apă? 
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A: Omul acela? 

Q: Da. 

A: El avea trei feciori, unul mai trăieşte şi acum. 

Q: Dar cum se numea el, acesta? 

A: Familia lui, Alexiuc. 

Q: Alexiuc se numea, dar vă amintiţi cum îl chema? 

A: Cum? 

Q: Vă amintiţi prenumele cum? 

A: Nu ştim cum, nu ţin minte. 

Q: Dar cu nora, cu Haiţea şi cu copiii ştiţi ce s-a întâmplat până la urmă sau nu ştiţi? 

A: Nu ştiu, eu vă spun drept, că ea pe urmă a ieşit din pădure, ştiu asta, a ieşit ea când acum 

au trecut 4 sau 3 zile şi evreii care au fugit prin păduri, se ascundeau din părţile acelea din 

munte, din Banila, este aşa un sat mare, şi din Davideni, tot un sat mare, ăştia pe urmă îi 

duceau pe drumul nostru încotro spre ghetou, în Transnistria. Acolo evreii au trăit, care au 

vieţuit au trăit până nu s-a terminat războiul. Se numea, acum se numeşte Pridnistrovie, dar 

atunci se numea Transnistria. 

Q: Dar aţi văzut chiar personal cum Haiţea şi cu copiii? 

A: Nu, am văzut, eu am văzut cum duceau, mergeau evreii. Mergeau aşa de mulţi. 

Q: Aţi văzut coloane de evrei? 

A: Pe jos, numai cu căruţa pe semne îi duceau pe cei care erau tare bolnavi, în urmă, şi atunci 

Haiţea a ieşit dintr-o stodoală, care mai departe de casa noastră spre deal, acolo trăia cândva 

tot un evreu bătrân, Solomon, Solomon. 

Q: Dar stodoală la voi se spune la un fel de hambar ceva, la ce se spune? 

A: La noi stodoală acolo, vedeţi la mine se cheamă stodoală unde grajdul şi stodoală unde 

fânul puneam. 

Q: Aha, unde puneţi fânul. 

A: Da. Şi acolo ea pe semne, ea pe semne a ştiut, a văzut poate că pe soacra sa a omorât-o şi 

ea nu a mai ieşit din pădure, ea atunci când a văzut, în pădure pe semne, se vedea din pădure 

cum merg evreii, ea atunci s-a dus şi s-a alăturat de coloană. 

Q: Dar coloana aceea, aţi spus că era mare, dar cam câţi evrei erau acolo în coloana aceea? 

A: Ştiţi, ei mergeau aşa mai mulţi, şi pe urmă nu era nimeni, şi pe urmă iarăşi erau. Eu nu v-oi 

spune, mulţi, pentru mine atunci erau mulţi. 

Q: Dar aveau pază cu dânşii? 

A: Poftim? 
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Q: Erau păziţi, era pază? 

A: Da, aveau.  

Q: Şi cine îi păzea pe dânşii? 

A: Eu nu v-oi spune, taman, ştiu că nişte oameni mergeau alături. 

Q: Dar erau în uniformă militară sau în civil mergeau? 

A: Asta nu v-oi spune, nu ţin minte. 

Q: Nu vă amintiţi. Dar mergeau cu arme sau nici asta nu ţineţi minte? 

A: Cred că poate erau cu arme, dar nu v-oi spune, că nu ţin minte. De văzut am văzut că 

mergeau mulţi. 

Q: Şi erau şi bărbaţi şi femei acolo? 

A: Erau copii, bărbaţi, tineri, aşa ca un norod care trăieşte, toţi mergeau pe jos, numai aceia 

care pe semne nu puteau merge erau în căruţe. 

Q: Apoi erau şi căruţe? 

A: Dar căruţe erau vreo două, nu erau multe. 

Q: Dar după cum arătau ei puteaţi să spuneţi că veneau de aproape, de departe, în ce stare 

erau ei? 

A: Aşa cum pe semne au fugit, aşa şi erau. Nu erau îmbrăcaţi cine ştie ce, că era vară. 

Q: Aveau cu dânşii bagaje sau erau cu mâinile goale? 

A: Nu am văzut, asta nu v-oi spune, cred că nu aveau. 

Q: Deci şi aţi văzut cu Haiţea cu copiii au intrat în coloana asta? 

A: Da, eu aşa cred că mama mea şi sora spuneau că uite Haiţea a ieşit de la Solomon din 

stodoală şi s-a alăturat. 

Q: Dar aţi văzut-o pe dânsa cum a ieşit de acolo? 

A: Eu asta nu ţin minte bine, dar ţin minte că mama şi sora mea spuneau. 

Q: Deci ţineţi minte că sora povestea şi mama? 

A: Da. 

Q: Dar cu alţi evrei din sat de la dumneavoastră aţi mai văzut ceva ce s-a întâmplat? 

A: Tot era un evreu la noi care avea mulţi copii, era tare sărac. Îndeobşte evreii trăiau mai 

bine, ei aveau meserii, asta, Haiţea era croitoreasă, ea cosea, doamna Pelţer avea prăvălie, 

mulţi aveau prăvălii, prăvălii aveau. 

Q: Dar aţi început a spune de cineva foarte sărac. Ce? 

A: Da, Cacher era tare sărac, el avea mulţi copii şi lucra la evrei aşa ca slugă, tot la evrei. El 

era evreu şi lucra ca slugă. De unde ştiam că tare era, copiii erau rău îmbrăcaţi, cu care noi ne 

jucam, tot el nu era departe de noi trăia. 
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Q: Şi aţi văzut cu dânşii ce s-a întâmplat? 

A: Da. Într-o zi au venit tot oamenii ăştia şi i-au luat, nu aşa cum pe ăştia îi duceau la 

Transnistria, dar i-au luat la pod la Ciudei să-i împuşte, acolo împuşcau evreii tot.  

Q: Şi aţi văzut chiar cum i-au luat din casă? 

A: Din casă nu ştiu, dar am văzut cum îi duceau pe drum, cum mergeau pe drum spre seară 

aşa. 

Q: Cu toată familia şi copiii toţi, toţi? 

A: Da, şi copiii toţi, toţi. Toţi nu erau, că mulţi de la Cacher erau mari şi erau prin Cernăuţi, 

pe la meserii, vreo câţiva copii erau acolo, că el avea vreo 8 copii sau ce, dar erau mai mari 

care erau duşi prin lume la serviciu, nu erau toţi acolo. 

Q: Şi aţi mers după ei să vedeţi unde îi duce? 

A: Dar pe ăştia, pe Cacher mai înainte i-au dus la împuşcat, pe urmă coloanele mergeau. 

Q: Aha, deci în primele zile, atunci când aţi văzut cu doamna Pelţer, cam atunci i-au luat? 

A: Aşa cam pe atunci, pe zilele astea, că atunci câteva zile era, nu într-o zi. 

Q: Şi Cacher era singur sau mai erau şi alţi evreii cu dânşii sau numai familia lor? 

A: Nu i-am văzut, numai pe familia asta care a trecut pe lângă mine, cum se spune, pe lângă 

casa noastră. Dar alţi evrei tot erau, dar nu i-am văzut când i-au dus. Numai mama spunea că 

toţi care i-au prins, care nu au fugit, poate ei erau care au fugit, dar pe care nu au, nu au 

dovedit să fugă şi i-au prins, i-au dus la pod. 

Q: Dar acolo aţi fost la pod să vedeţi ce s-a întâmplat? Dar podul .… 

A: De unde? Eu eram mică, eu auzeam de la alţii. 

Q: Podul era departe de voi, distanţă? 

A: Dacă mergeţi spre Budineţ, 3 kilometri de aici, este drumul la România, şi pe drumul 

acesta mergeţi şi acolo este Ciudeiul, acolo ei ţineau, cum spuneau oamenii, ţineau evreii în 

beci şi acolo îi omorau, acolo îi schingiuiau. 

Q: A, acolo i-au dus, în partea aceea spre Ciudei? 

A: Da, înspre Ciudei. 

Q: Am înţeles.  

A: Şi pe urmă îi duceau la podul, dar podul e mai aproape de noi decât Ciudeiul, podul peste 

Sireţel, acesta care trece. 

Q: Şi acolo îi împuşcau? 

A: Acolo spunea că îi împuşcau în luncă. 

Q: Dar se auzeau împuşcături de la voi de aici? 

A: Nu. Nu se auzeau. 
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Q: Nu aţi auzit nici un fel de împuşcături. Eu am înţeles drept că pe alţii nu aţi văzut mai mult 

din sat cum i-au dus sau i-au omorât, deci asta pe Haţea şi pe Cacher. 

A: Şi pe Pelţer, şi grupul acesta de 5 evrei care erau străini. 

Q: Din altă parte. 

A: Da. 

Q: De la voi din sat a rămas cineva în viaţă după război, din evrei? 

A: Nu. 

Q: Nu a rămas nimeni în viaţă? 

A: Poate şi au rămas vii ei, dar ei mai mult în sat nu s-au întors, nimeni nu s-a întors în sat. 

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

A: Cu cine? 

Q: Cu averea lor.  

A: Razhrabîli. 

Q: Dar aţi văzut cum se întâmpla asta? 

A: Ştiam asta, că spuneau oamenii în sat. Unul pe altul, acesta a fugit, acesta a luat, acesta a 

luat. 

Q: Dar vedeaţi cum atunci cărau lucruri sau nu, se vedea ceva prin sat cum iată ieşeau dintr-o 

casă, duceau lucruri, se vedea ceva? 

A: Nu. Atunci nu aveam interesul acesta, eram mai mică, nu înţelegeam. 

Q: Dar aţi povestit cum mama dumneavoastră a fost la, într-o casă şi a văzut cum alţii 

scoteau. 

A: Aici la noi trăia în casă unde sora mea a trăit, ea era atunci în Germania, trăia directorul de 

şcoală, în anul [19]40, Fucs se numea, şi el, familia lui era o fetiţă care cu sora mea mai mare 

era într-o clasă, că eu pe atunci nu umblam la şcoală încă, Sidonia se chema, directorul era 

Fucs, el era evreu. 

Q: Directorul de şcoală fusese evreu? 

A: Da, pe vremea ruşilor. 

Q: El fusese directorul şcolii. 

A: Că atunci directorul acela românesc, el a fugit în România în anul 40, nu a fost aici, dar 

director l-au pus pe domnul Fucs, dar el de undeva era venit, asta sora mea ştie bine, că era 

prietenă cu Sidonia aceea, fiica lui Sidonia se chema. 

Q: Aşa, şi? 

A: Şi înainte când de acum s-a început războiul şi ăştia au simţit că ei trebuie să meargă, să 

fugă, directorul şi cu femeia lui şi cu Sidonia au fugit, dar nimic nu au luat cu dânşii, şi într-o 
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seară mama a văzut lumină la dânşii în casă, lumină, dar aceia au venit din sat, nişte femei, 

nişte oameni ca să ia lucrurile lor. Mama, când s-a apropiat, şi mama mea de acum povestea 

că era noaptea şi cineva a aprins lampa, mama mea credea că poate s-a întors înapoi 

directoriţa acea, directoarea cu familia, dar mama zice, pe urmă s-a întors şi zice, nouă ne 

spune, uite au venit de acum să fure, să ia din casă tot şi mama a întrebat acolo pe o fată din 

sat: „de ce tu iei, că oamenii poate să se întoarcă?”, dar ea zice: „tata tău, bărbatul tău a slujit 

ruşilor şi tu caută să nu mergem şi noi la tine”, şi mama atunci s-a dus, s-a temut. Dar tata 

meu nu mai şedea acasă, el trăia în buruieni, în păpuşoi. Şi atunci mama, dar ei aveau şi vacă, 

mama mea se uita aşa, vaca au scos din grajd şi au luat-o, perne avea, avea ceva în casă, doar 

erau oameni bogaţi, ce ştiu. Tot au luat, nimic nu au lăsat. 

Q: Deci ei spuneau să nu vină la voi de atât că soţul mamei fusese? 

A: Secretar, da. 

Q: Dar atunci numai pe evrei îi persecuta sau şi pe alţii de altă naţionalitate? 

A: Pe ăştia care ţineau cu comuniştii. 

Q: Dar cu alţii, de exemplu cu polonezii nu se întâmpla nimic? 

A: Nu, nu. 

Q: Dar vă temeaţi, era pericol pentru voi? 

A: Era periculos atunci nu, ne temeam că tata era secretar şi atunci tare erau patrioţi, spuneau 

că „voi ţineţi cu ruşii”, dar tata meu era pus de dânşii, oamenii l-au pus pe dânsul, că era 

cărturar. Doar tata meu spune, când de acum el a ieşit, zice: „voi singuri m-aţi pus pe mine ca 

ruşii să mă puie secretar şi acum strigaţi la mine că-s bolşevic. Eu nu sunt comunist, nici nu 

am fost niciodată, ce vreţi?” Dar cu tata ţineau cei mai gospodari, dar ăştia strigau, aceia care 

singuri nu erau buni de nimic. Oamenii care erau adevăraţi nu mergeau în casă să scoată, dar 

aşa ăştia de nimic care-s. 

Q: Dar au suferit cineva din alţii, din ucraineni sau din polonezi atunci în zilele acelea, a fost 

cineva? 

A: Da, a fost omorât fratele primarului, primarul singur a fugit în pădure, dar fratele său se 

gândea că nu i-or spune nimic, dar el singur era vinovat că el tot spunea că: „sunt comunist”. 

Q: Dar cum îl chema pe dânsul, ce nume de familie avea? 

A: Lotaniuc.  

Q: Lotaniuc, mai ţineţi minte cum sau numai ştiţi numele de familie, prenumele nu? 

A: Nu ţin minte. Eu pot să spun femeia aceea care a venit din bibliotecă, ea trăieşte cu u 

bărbat care e neam cu Lutaniuc. Mama soţului ei este un neam cu Lutaniuc, dacă nu e fiica 

lui, a aceluia care l-a omorât, da, eu aşa… 
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Q: Nu am înţeles aici ce aveţi în vedere, care femeie din bibliotecă? 

A: Care a venit prima dată cu dumneavoastră, Ira aceea din bibliotecă, bibliotecara. 

Q: Cu colegul meu cred că. Deci pur şi simplu cineva de la voi din sat e rudă cu persoana care 

l-a omorât pe Lutaniuc, da? 

A: Da. E rudă, îmi pare că dacă nu fata omului aceluia, dar feciorul fetei aceleia o ţine pe 

bibliotecara asta, dar ea trăieşte aici pe uliţa şcolii. 

Q: Deci, mă rog, deci cineva din sat îl omorâse pe Lutaniuc, un sătean. 

A: Acolo unde evreii, la pod l-au omorât, nu aici în sat, aici în sat… 

Q: Dar vă aduceţi aminte numele de familie la acesta săteanul care l-a omorât pe Lutaniuc? 

A: Dar eu de unde ştiu, la pod l-au omorât, dar cine omora, nu ştiu. 

Q: Dar pe urmă după război, când au venit sovieticii, au tras pe cineva la răspundere din ăştia 

din sat, i-au judecat? 

A: Eu cred că ei au fugit. Aceia care erau vinovaţi, ei au fugit. 

Q: Dar nu a rămas nimeni ca pe urmă să fie închis? 

A: Eu cred că nu, ei au fugit în România. 

Q: Ştiţi ce voiam să vă mai întreb: nu ştiţi, înainte de război la voi în sat poate aţi auzit de aşa 

ceva ca cuziştii, legionari, garda de Fier, erau de ăştia în sat? 

A: Poate şi erau, dar eu nu mă interesam cu asta. 

Q: Nu aţi auzit, nu vă interesa politica. 

A: Poate şi erau, asta sora mea ţine minte, mai este aici o femeie mai bătrână decât mine, 

Silvia Ivan Julinscaia, poate ştie mai multe. 

Q: Da, noi am fost la doamna. 

A: Aţi fost, puteţi să o întrebaţi, ea trebuie să ţină minte. 

Q: Deci noi vă mulţumim foarte mult, noi o să ne oprim aici şi o să vedem dacă mai apar 

careva întrebări.     
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