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Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă 

Data nașterii: 1925 

Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0041.01.01 

Data interviului: 10 februarie 2007  

 

 Anastasia Brăguţă s-a născut în anul 1925, în satul Olăneşti și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. 

Ea relatează despre evreii pe care i-a văzut că erau strânşi de către nemţi lângă Nistru şi trecuţi 

apa pe partea cealaltă, inclusiv evreii din Olăneşti. Ea mai spune despre un evreu care a fost 

ascuns de un moldovean din sat, dar ambii au fost prinşi. 

De asemenea, vorbeşte despre un cuplu care a fost acuzat de spionaj şi spânzurat în centrul 

localităţii.  

Anastasia Brăguţă spune că a văzut şi rromi trecuşi Nistrul, precum evreii.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:26:56:50 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, numele dumneavoastră şi numele de familie. 

Answer: Brăguţă Anastasia Filipovna. 

Q: Spuneţi, vă rog, în ce an v-aţi născut ? 

A: [19]25. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: Olăneşti, aici. 

Q: Şi în timpul războiului, Al Doilea Mondial, v-aţi aflat unde ? 

A: Eram aici pe malul Nistrului la nişte oameni, că nu am mai învăţat nici la şcoală, nimic. 

Q: Dar pe malul Nistrului aici în sat sau în altă parte ? 

A: Aici în sat. 

Q: În timpul războiului eraţi în sat sau în altă parte ? 

A: În sat. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul ? 

A: Da. 

Q: Ce s-a întâmplat când s-a început războiul ? 

A: Dar ce s-a întâmplat ? Au mers încolo, şi pe urmă încoace. Aici la Nistru grămădea evrei, 

copii, femei, era parom, şi îi grămădea pe malul Nistrului aici, ne duceam şi prăjeam şi plângea 
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copiii, armata îi păzea pe de margine, şi apoi îi trecea în partea aceea şi îi încărca, încărca pe 

lume, era parom. 

Q: Mata ai văzut singură asta sau ? 

A: Singură, singură am văzut, că eram copilă şi trăiam aici, că este casa aceea, că am întrebat-

o pe Maria, că este chiar pe malul Nistrului, unde a fost parcul înainte, de la vale aici, era şi o 

bisericuţă, şi lucram, şi mă duceam şi prăjeam. Plângea lumea, copiii, femeile. 

Q: Dar când s-a întâmplat asta, când pe dânşii i-au adus şi îi duceau ? 

A: … 

Q: Dar îţi aminteşti dacă era începutul războiului sau sfârşitul războiului, când era asta ? 

A: Of, nemţii, nemţii venise încoace, şi de acum nemţii îi grămădea pe evrei, aşa îi grămădea 

acolo, parom, se grămădea mulţi, şi apoi trecea pe parom când venea maşinile şi îi încărca şi îi 

ducea mai departe. 

Q: De câte ori mata ai văzut că pe dânşii îi duceau, şi îi încărcau pe… ? 

A: Dar de multe ori, că eram copil şi era Nistrul aproape şi ne duceam ca copiii să vedem la 

Nistru cum, plângeam şi noi când îi vedeam şi cum copiii plângeau, şi femeile. 

Q: Mata ai văzut pe drum cum îi duceau sau i-ai văzut acolo ? 

A: Acolo grămădiţi, că de acum îi suia, pe parom acela îi trecea şi în partea aceea venea şi îi 

încărca. Tot am văzut. 

Q: Când erau acolo grămădiţi lângă râu, cât de multă lume era ? 

A: Erau mulţi, mulţi, mulţi, ţin minte că erau mulţi, o, mulţi, mulţi, că îi ducea, care îi aducea 

pe urmă, aşa. 

Q: Îi ducea unde ? 

A: Îţi spun că pe parom trecea în partea aceea şi din partea aceea venea şi îi încărca şi îi ducea 

mai departe unde îi ducea.  

Q: Dar se vedea de pe malul acesta cum îi încărca acolo ? 

A: Da, da, se vedea. 

Q: În ce îi încărcau ? 

A: În maşini. 

Q: Dar mata de unde ştii că ăştia erau evrei ? 

A: D’apoi ştiu că şi la noi era mulţi aici evrei, aici mulţi tare evrei erau. 

Q: În Olăneşti ? 

A: În Olăneşti, că satul acesta sărac era, tare sărac era şi numai nu ţinea nimeni magazinuri, nu 

ţinea de astea, sărăcie era. Dar erau evrei, ţineau magazinul, copii aveau, mulţi erau, mulţi. Pe 
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omul, iaca am uitat cum îl chema pe omul acela, l-a ascuns pe unul, şi îi ducea pe ascuns, aşa îi 

ducea mâncare. 

Q: Pe unul pe care om ? 

A: Pe un evreu l-a ascuns să-l scape, că dacă ei aici. 

Q: Cine l-a ascuns, cine ? 

A: Un moldovean de-al nostru. 

Q: Din sat ? 

A: Din sat. L-a găsit şi l-a luat pe moldovean şi pe acela şi nu a mai venit nici moldoveanul, 

nici nimic. 

Q: Dar cine i-a luat pe dânşii ? 

A: Nemţii. 

Q: Nemţii ? Dar mata cum i-ai cunoscut că-s nemţi ? 

A: Păi dacă era armată nemţească. 

Q: Şi cum erau, cu îi cunoşteai, după ce ? 

A: Ei, şi pe vorbă se cunoştea, şi aşa, şi… nemţi. Şi toată lumea grăia, că iaca, iaca unde îi duc, 

iaca săracii, iaca copiii, iaca plâng, iaca. O femeie pe nisip acolo, ceilalţi plângea, ţipa, iaca 

naşte femeia, naşte pe nisip aici. 

Q: Mata ai văzut asta aşa ? 

A: Aproape nu am văzut, dar şedea jos femeia şi se grămădise acolo femei şi copii… 

Q: Şi oamenii care erau, ei strigau că femeia naşte ? 

A: Da, da.  

Q: Dar mata cam la ce distanţă era de dânşii ? 

A: Dar nu departe, mă tem că mai aproape decât la poartă, iaca aşa. 

Q: Şi îi păzea cineva pe dânşii ? 

A: Îi păzea, îi păzea armata, şi cu biciuri era, şi cu armaţi. 

Q: Cu biciuri erau ? 

A: Da, în mână, şi armaţi, mai răcnea la dânşii să tacă, dar ei plângeau, şi copii… 

Q: Cum strigau la dânşii să tacă ? 

A: Nemţeşte. 

Q: Şi ai spus că plângeau ? 

A: Plângeau ăştia, şi copiii plângeau, şi lumea, plângeau, că eram copil şi era aşa, cu 8: 25 unde 

eram, Nistru, mă duceam încolo şi mai prăjeam. Jale mare era, suflete toţi, suflete. Ce era 

vinovat copilul acela oare, ori femeia aceea, toţi suflete ? Da, aşa s-a… 

Q: Dar ei cu dânşii aveau careva lucruri, aveau obiecte, aveau ceva cu dânşii ? 

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



A: Nimic, nimic, nu. Aşa cum îi găsea, aşa îi lua. Dacă se îmbrăca cu ceva, bine, dar dacă nu, 

putea să fie cu picioarele goale şi dezbrăcaţi şi îi luau.  

Q: Dar ce anotimp era afară atunci când i-ai văzut pe dânşii ? 

A: Primăvara parcă, parcă toamna. Nu mai ţin minte de acum, că nu era chiar frig. 

Q: Nu era chiar frig. 

A: Am uitat. 

Q: Ei aveau cu dânşii mâncare, apă, îi hrănea cineva ? 

A: Nu ştiu de acum, acolo nu se vedea, aici în partea asta nu le da, că se grămădea mai mult îi 

încărca, şi apoi îi ducea şi iar îi aducea. 

Q: Cam câte câţi oameni încăpeau pe podul acesta care îi trecea pe dânşii peste Nistru ? 

A: Ei, încăpeau, cât era aşa paromul acesta. 

Q: Dar cât de mulţi îi urcau pe dânşii ? 

A: Vreo 50, erau mulţi. 

Q: Şi de câte ori trebuia, iată, să-i încarce pe paromul acesta ca să-i ducă pe toţi ? De câte ori 

vedeai mata cum se ducea podul încolo şi înapoi ? 

A: Se ducea, dar de acum, când îi ducea nu mai şedeam să aducă alţii de acum, când mă mai 

duceam iar de acum erau alţii aduşi. 

Q: Când te mai duceai în altă zi sau tot atunci ? 

A: Ori atunci, ori în altă zi, de acum erau alţii aceia, de acum ştiam că i-au dus şi nu era nimeni. 

Q: Dar de tot cam câte zile ai văzut aşa că îi duceau pe dânşii ? 

A: Am văzut de multe ori, nu mai ţin minte, dar de multe ori, că mă duceam, eram copil, eram 

niancă la o, aveam doi copilaşi, eram niancă, şi apoi când mai dormeau, când aşa ia, mă mai, 

că era aproape şi fugeam la Nistru. 

Q: Ştii cumva ce s-a întâmplat cu ăştia din sat, evreii din sat ? 

A: Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar vreo câţiva aici, săraci erau, iaca Sapovici, unul, era la Bender, 

avea copii, apoi, mai sărac. A lepădat casa înainte. 

Q: Înainte de ce ? 

A: De să-i strângă, şi s-a dus unde nu au ajuns nemţii, în Rusia încolo. Pe urmă când s-a mântuit 

războiul încoace, când s-a, deodată au venit ei aici, că avea, vreo patru fete avea, trei băieţi, dar 

era săraci ăştia, şi mai vreo două perechi, dar ăştialalţi au mai venit şi i-au luat ca cum, îi lua 

şi… 

Q: Înseamnă că drept am înţeles că şi pe ăştia din Olăneşti tot i-au luat ? I-au dus şi pe ăştia din 

Olăneşti ? 

A: Da, da.  
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Q: Înseamnă că mata i-ai văzut şi pe dânşii tot acolo la Nistru, ai cunoscut oameni şi din 

Olăneşti ? 

A: Şi din Olăneşti era, Nută, Berla, copii aveau, un băiat Vanea, unul acesta, Froica, dar multe 

familii, dar am uitat, multe familii. 

Q: Şi i-ai văzut acolo ? 

A: Da. 

Q: Şi ei încercau să vorbească cu mata ? 

A: Ei, nu mă mai apropiam, nu lăsa să te apropii şi să grăieşti. 

Q: Dar numai înseamnă că i-ai văzut cum ei stăteau acolo la râu ca să-i ducă şi pe dânşii ? 

A: Da. Erau mulţi, de aici numai vreo două familii care săraci, şi aceia au venit pe urmă, dar 

ceilalţi nu au mai venit. 

Q: Niciunul ? 

A: Mulţi erau aici, nu era magazin, nu era nimic, nu era moldovan, sărăcie era, nu vedeai nimic, 

nici maşină, nici, sărăcie mare era. Dar ei ţineau magazin, magazinuri din astea, bogaţi erau, şi 

îi lua aşa ia… şi chiar unul venise aici, că pe urmă de acum să schimbase, şi familia intrase un 

băiat din aceia care venise, care a fugit înainte şi apoi a venit, săraci din ăştia. 

Q: Cine a fugit ? 

A: Săraci… 

Q: Un evreu a fugit ? 

A: Da. Când de acum a văzut că gata îi iau, îi strâng, dar ei săraci şi înainte au fugit la Moscova 

ori unde nu au ajuns nemţii, şi apoi au venit aici că chiar intrase miliţie, nu lucra aşa ia, şi iaca 

casa aici au avut, dar ei toţi aveau case, dar sărac acela, şi-a luat copiii şi s-a dus şi a scăpat. Dar 

ăştialalţi unde să ieie, că bogăţie ce era, dar au luat şi ce au luat de acum… 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu bogăţia lor, cu lucrurile lor ? 

A: Dar nu ştiu. 

Q: Nu ai auzit, nu ai văzut, nu ştii ? 

A: Nu ştiu. Că acolo vedeam, care dezbrăcaţi, care aşa ia, care îmbrăcaţi, dar la casele lor… 

Q: Nu ştii cu casele lor din sat, ce s-a întâmplat cu dânsele ? 

A: Casele şi aşa au rămas, dar cine a luat şi ce-a făcut. Casele şi acum, ia, sunt vreo câteva pe 

la vale.  

Q: Dar cazul acela pe care mi l-ai spus, despre un evreu pe care l-a ascuns un moldovan. Îţi 

aminteşti cumva numele la moldovanul care l-a ascuns pe dânsul ? 

A: Iaca şi fecior are… Maria ? (strigă pe cineva) Ea poate ştie că la biserică feciorul său umbla. 

Şi l-au luat şi pe moldovan şi pe acela şi nu au mai venit. 
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Q: Dar despre pricazul acesta mata cum ştii: ai văzut singură sau ţi-a spus cineva ? 

A: Spuneau că: „iaca l-au luat, iaca că cutare, iaca că a ţinut ascuns pe cutare, iaca” şi familia 

ştiam atunci, dar am uitat. 

Q: Dar nu ai văzut nimic cum i-au luat, cum i-au luat, cum i-au prins ? Ai văzut ceva sau nu ? 

A: De astea nu, nu am văzut, dar zicea că iaca i-a luat pe cutare şi cutare şi nu au mai venit. 

Q: Dar ai văzut cazuri şi alte cazuri ce s-a mai întâmplat şi altcuiva, nu numai evrei, dar şi la 

alţi oameni, de omoruri, de ? 

A: Ce să mai văd ? 

Q: Au fost în sat cumva ţigani ? 

A: Ţigani era în sat, dar era corcitură, care el moldovan, ea se număra, dar nu ştia ţigăneşte 

nimic, şi pe ăştia nu i-au luat, că sunt şi acum şi trăiesc bine cu familiile, dar o vorbă ţigănească 

nu mai ştie. Da de ăştia care umblau, care… 

Q: Cu şatra. 

A: Cu şatra, care, că îi aducea cu şatrele, cu câinii, cu copii, şi tot îi aducea şi îi lua. 

Q: Mata ai văzut asta ? 

A: Da. 

Q: Cum îi ducea cu şatrele ? 

A: Da, îi grămădea tot cu şatrele aici şi plângeau, şi… 

Q: Tot prin sat i-au dus ? 

A: Da, tot la Nistru acolo i-au dus. 

Q: În acelaşi timp sau în alt timp ? 

A: Tot, şi după aceea i-au mai trecut şi pe ăştia de acum, strânsese, că zicea că la Bug îi duce 

pe ţigani. 

Q: Dar cam cât timp trecuse după ce i-au dus pe evrei şi i-au dus pe ţigani ? Câteva zile sau 

câteva luni sau câţiva ani ? 

A: Nu ani, vreo câteva luni, mă tem că, dar îi mai luase pe ăştia de îi curăţise, de acum… 

Q: Şi pe, mata ai vorbit cu vreun, ai vorbit cu ţiganii care treceau, i-ai întrebat ceva sau… ? 

A: Nu am întrebat, dar ce să întreb ? Îi vedeam că plâng, copiii, era cu, îi da jos din astea, şi îi 

trăgea de cai, să nu îi ia, şi îi scobora numai pe dânşii, şatrele nu lua, atunci, dar pe urmă i-au 

luat, dar atunci când să-i treacă. 

Q: Nu am înţeles: ce ai în vedere că şatrele nu îi lua ? 

A: Nu cu… 

Q: Căruţele ai în vedere sau ce ? 
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A: Da, căruţele astea, numai pe copii şi pe lumea aceea, pe ţigani, şi ele plângeau, că să nu ia 

caii, că nu ia şatrele, să nu ia, să le lase, dar ei îi da jos şi le lua pe dânşii. 

Q: Şi pe urmă pe dânşii îi treceau podul fără căruţe ? 

A: Fără. 

Q: Numai pe dânşii aşa ? 

A: Da. 

Q: Dar cu căruţele ce făceau ? 

A: Nu ştiu ce făceau. 

Q: Dar cine îi mânau pe dânşii ? 

A: Nu ştiu cine îi mânau. 

Q: Dar tot aşa, îţi aminteşti măcar dacă erau civili sau soldaţi ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Nu îţi aminteşti, nu ? 

A: Soldaţi, tot era soldaţi. 

Q: Dar în ce limbă vorbeau soldaţii aceia ? 

A: În ce limbă…  

Q: Dar ţiganii în ce limbă vorbeau ? 

A: Ei şi moldoveneşte ştiau, dar ţigăneşte, în limba lor. 

Q: Dar ştii cumva de unde îi aduceau ? 

A: Nu ştiu, nu mai ştiu, dar îi aduceau aici.  

Q: Dar în sat s-au mai întâmplat şi alte cazuri când şi pe altcineva i-au mânat sau i-au bătut, i-

au împuşcat, ai văzut şi alte cazuri de violenţă în timpul războiului în sat ? 

A: În sat, ce am mai văzut ? Aici în centru, era de la vale de club, unde e clubul acum, şi acolo 

am alergat eu. Se auzea că la deal că o fată lucra, prăjea, nu ştiu ce făcea, şi un soldat, doi 

oameni, dar adică zice că unul om şi unul femeie era, şi zicea că sunt spioni, şi au cerut la fata 

aceea mâncare ceva, apă ceva. Dar erau ruşi, şi ruşii erau aici, şi a venit la miliţie fata aceea şi 

i-au spus că iaca aşa şi aşa, şi s-au dus şi i-au găsit aici în deal, şi cică armaţi erau, şi ăştia araţi, 

şi aceia şi i-au prins şi i-au adus aici unde e clubul de la vale, că era târg, şi tot aşa ca cum Isus 

Hristos, un băţ… (se întrerupe) 

Q: Să începeţi de când i-au adus. 

A: Şi i-au arestat, şi i-au adus aici în târg şi iar ca copiii, eram copil, am alergat, că iaca doi 

oameni i-au spânzurat. Şi erau spânzuraţi, iaca aşa i-au bătut, şi unul într-o parte şi altul în altă 

parte şi bătea vântul aşa. Am uitat, dar atunci era ruşii aici. 

Q: Ruşii aici erau ? 
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A: Nu. Românii. Românii erau, că spuneau că ei sunt ruşi, erau ruşi. Şi spuneau că sunt spioni 

că nu ştiu ce, şi şedeam, erau dezbrăcaţi, că nu mai cunoşteai că e om, că e femeie, dar ziceau 

că un om şi o femeie îmbrăcată şi sunt spioni. 

Q: Erau dezbrăcaţi sau îmbrăcaţi ? 

A: Erau îmbrăcaţi aşa subţirel, că nu semăna a femeie, nici, tot una erau. 

Q: D’apoi subţirel în ce erau ? 

A: Iaca aşa, nişte pantaloni, nişte, subţire, nu erau aşa îmbrăcaţi în haine ca să cunoşti. Şi îi 

spânzurase. Dar aceia de acum românii îi… 

Q: Şi erau şi soldaţi acolo sau ? 

A: Nu. Nu erau. Nu ştiu câte zile i-au ţinut, i-au luat de acolo, se duceau copiii şi prăjeau, ne 

uitam, că iaca cum i-au spânzurat pe oameni. 

Q: Dar când ai ajuns de acum ei erau spânzuraţi sau ? 

A: Da, spânzuraţi erau. 

Q: Şi nu era nimeni din soldaţi ? 

A: Nu era. 

Q: Înseamnă că ai ştiu de unde, cine i-a spânzurat pe dânşii, cine ţi-a spus ? 

A: Apoi cine mi-a spus, se auzea că iaca fata aceea, că o luase pe dânsa şi venise ruşii pe urmă 

şi o luase şi apoi a venit ea acasă şi a murit, că zicea că iaca a cerut apă, a cerut de mâncare, s-

a dus şi i-a pârât. 

Q: Ea a venit acasă şi a murit după asta ? 

A: Da, după asta, că de acum, veniseră ruşii, erau de acum aici. Şi ei i-au dat drumul, pe semne, 

venise acasă, că nu fusese un timp şi apoi a venit. 

Q: Dar în afară de evreul acela despre care ai spus că l-a ascuns un moldovan, au mai încercat 

şi alţi evrei să se ascundă sau să fugă ? 

A: Nu am auzit, iaca numai de omul acela, iaca am uitat, că fecior are aici, umblă el la biserică, 

că zicea că e feciorul lui, zicea că iaca l-a ascuns, Zeleg, cum îl chema, că iaca am uitat, şi zicea 

că l-a găsit la cutare, i-au luat pe amândoi şi nu au mai venit. 

Q: Dar pe urmă îi mai căutau prin sat, căutau şi alţi evrei după ce l-au găsit pe acela ? 

A: Nu ştiu de acum. 

Q: Mai ştii şi alte cazuri ce s-a întâmplat cu populaţia civilă în timpul războiului ? 

A: Alta nu mai ştiu.   
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