
 
 
 
 
 
 
United States Holocaust Memorial Museum 

Oral History Interview 
Romania Documentation Project 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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



Numele și prenumele intervievatului: Evghenia Băţ 

Data nașterii: 1926 

Locul nașterii: Bravicea, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0116.01.01 

Data interviului: 16 decembrie 2008  

 

 Evghenia Băţ s-a născut în anul 1926, în satul Bravicea, 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 cum a fost martor ocular la strângerea evreilor din localitate într-un beci şi 

despre faptul că soldaţii români i-au scos şi i-au dus spre Orhei. Ea mai spune că a auzit de la 

localnici că ulterior evreii au fost omorâţi. De asemenea, Evghenia Băţ spune despre un bărbat 

din sat Iacob Munteanu care i-a ajutat pe soldaţi la strângerea evreilor. Pe perioada războiului 

ea şi familia au fost evacuaţi la Oneşti.  

 

00:00:00 - 20:50:01 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, numele şi prenumele de familie. 

Băţ Evghenia Danilovna. 

Q: În ce an sunteţi născută ? 

A: Am 83 de ani. 

Q: 83 de ani… deci sunteţi din 1926 ? 

A: Da.  

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: În Bravicea.  

Q: Este vorba despre satul Bravicea ? 

A: Da. 

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

ţineţi minte, ce s-a întâmplat la voi în sat şi mai ales ne-aţi povestit despre evreii din satul 

dumneavoastră. 

A: Ei, a fost greu, greu a fost tare. 

Q: Spuneţi-ne pentru început, aici în Bravicea înainte de război erau evrei ? 
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A: Era. 

Q: Şi unde locuiau ei ? 

A: Era şi i-au luat şi i-au dus, dar unde i-au dus ei ştiu. Au fost odată închişi într-o pivniţă aşa, 

cum se cheamă, mare. Dar eu eram o păţancă, m-am dus de vale la magazin, dar atunci de acum 

era, nu era stăpânire, nu ştiu. Dar eu, care lua bomboane, care lua materie, care se vâra să vadă, 

dar eu am luat un cap de sare, capul de sare şi fugeam cu dânsul acasă. Dar lumea lua, asta şi 

cu bomboane, se ducea cu nuci, cu, dar jidanii au fost mulţi, iaca valea asta tot numai jidani au 

fost.  

Q: Toată valea ?   Unde aveţi în vedere că toată valea asta ? 

A: Valea asta pe marginea drumului, pe marginea asta a drumului tot .… 

Q: În partea asta de sat trăiau ? 

A: Aici pe marginea drumului au fost magazine, jidani, şi apoi Leiba era, Haim, era acesta, 

cum îi spune, Buium, era, mulţi, mulţi erau. Care vindea var, care vindea producte din astea, 

care vindea.…  toate celea.  

Q: Şi ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: I-au luat, i-au strâns şi i-au luat. 

Q: Dar cine i-au strâns ? 

A: Armata. 

Q: Vă aduceţi aminte care armată ? 

A: Aici au fost nemţi, aici. Dar peste culă au fost ruşii, peste deal. Dar încoace, peste Răuneşti, 

în partea asta, apoi au fost românii.  

Q: Mata ai văzut când i-au luat armata pe dânşii, când i-au strâns ? 

A: Eu îţi spun, când fugeau apoi îi strângea, da, îi ducea, dar pe noi nu ne lăsa, că ne spunea să 

fugim, să nu prăjim. 

Q: Mata ai văzut cum îi duceau pe dânşii ? 

A: Da, am văzut, am văzut. 

Q: Povesteşte-ne, te rog, despre asta mai clar, în detalii. Cine îi ducea ?    Pe unde îi ducea ? 

A: Ducea, iaca, pe drum, i-au scos şi îi duceau. Pe şleah. Pe şleah şi i-au dus încolo spre Orhei. 

Q: De unde i-au scos ? 

A: I-au scos din beci. 

Q: Mata ai văzut când i-au scos din beci pe dânşii ? 

A: Da. Dar şedeam deoparte, că aproape nu te lăsa. Nu te lăsa miliţia. 

Q: Mata stăteai, cât de departe de beci stăteai ? 

A: Aşa ca de aici la poartă. 
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Q: Cam de aici până la poartă. Cât să fie, 15 metri ? 

A: Aşa. 

Q: Şi pe câţi i-au scos din beci ? 

A: Dar nu am numărat, că umbla săraci, care plângea, care….  era una o femeie, Iza, avea copil 

mititel, săracul, şi zice: „luaţi-mi copilul, luaţi-mi copilul”. Dar nu voia nimeni, se temea, dar 

copilul l-a luat deja. Eu am venit acasă, nu am putut dormi vreo două nopţi, îmi aduceam aminte 

de copil. Şi am auzit că l-au dus acolo şi l-au împuşcat, au tras de nu ştiu câte ori în el şi nu 

nimerea. Pe dânsa au împuşcat-o repede, dar pe dânsul. 

Q: Şi mata o ştiai pe femeia asta, pe Iza ? 

A: O ştiu, era croitoreasă. Este şi acum casa ei, dar a cumpărat-o oameni şi acum a luat-o un 

băiat mai tânăr, a făcut chihniţă acolo, a făcut serai. 

Q: Şi mata ştiai că ea era evreică, femeia asta ? 

A: Ce ? 

Q: Mata ştiai că femeia asta era evreică ? 

A: Da, da, Iza, o ştiu.  

Q: Ai mai cunoscut pe cineva din acei pe care i-au scos din pivniţă ?    Mai ştiai pe cineva ? 

A: Dar am uitat de atunci. Îi ştiam că sunt toţi evrei, dar era unul Buium, dar era bătrân, Buium, 

de abia mergea Buium, Sima era unul. 

Q: Sima ? 

A: Sima. 

Q: Şi ăştia toţi îi scoteau din beci, pe dânşii i-ai văzut mata cum îi scoteau? 

A: Îi scoteau, noi stăteam şi ne uitam cum îi scoate, dar ei striga la noi să nu ne uităm. 

Q: Striga la voi ? 

A: Dar cum, striga .… 

Q: Dar cine ? 

A: Miliţia, armata, miliţia.  

Q: În ce limbă striga la voi ? 

A: În limba asta: „fugiţi !  Ce faceţi ?   Ce vă trebuie aici ?   Ce umblaţi ?”  

Q: Striga moldoveneşte la mata ? 

A: D’apoi cum, d’apoi cum.  

Q: Deci înseamnă că ei vorbeau ca şi voi ? 

A: Şi moldoveneşte şi ruseşte striga.  

Q: Şi moldoveneşte strigau ? 

D’apoi cum. 
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Q: Şi ruseşte strigau ? 

A: Da.  

Q: Dar aveau, purtau ceva uniformă, erau îmbrăcaţi în uniformă sau în haine civile ? 

A: Era în uniformă din asta, cum se spune, era din acesta, cum se cheamă, pătrat, haine din asta 

ca cum pe acum văd că umblă, juchetăcă, pantaloni. 

Q: Era în juchet şi pantaloni ? 

A: Da, da. Juchetcă şi pantaloni, din acesta înflorat şi cu lentă de cartuş din asta aici. 

Cu lentă de cartuş aveau, şi cu armă.  

Q: De cartuş .… Dar mulţi erau din ăştia ? 

A: Era, era, vreo 5-6. 

Q: Vreo 5-6 ? 

A: D’apoi cum.  

Q: Dar evreii pe care i-au scos din beci, mata ai spus că nu ţii minte, nu ştii precis, dar poţi să 

ne spui dacă erau, de exemplu, 10, 20, 100, 200 ? 

A: E, vreo 20 de nemţi, asta, de jidani, dacă nu mai mult.  

Q: Vreo 20 sau mai mult, da ? 

A: Da. Erau jidauce bătrâne, săracele. 

Q: Dar în ce stare erau ei ?   Cum arătau ei, ăştia evreii pe care i-au scos din beci ? 

A: Erau amărâţi, ce, plângeau, care, de acum ei ştia, cred, că îi duce la moarte, cine ştie. Era 

aşa, de îmbrăcaţi era îmbrăcaţi, dar plângeau. 

Q: Aveau ceva cu dânşii în mâini ? 

A: Nu.  

Q: Erau cu mâinile goale ? 

A: Da. 

Q: Când i-au scos pe dânşii mata ai mers după dânşii să vezi unde îi duc ? 

A: Nu ne-au lăsat. Am mers puţin, de aici, de aici era ca acolo la poartă era chihniţa, beciul, şi 

acum este beci, m-am uitat, este, dar era, noi ne-am uitat din urma lui aşa, ne-am uitat şi ne-au 

luat, nu ne-au lăsat. 

Q: Şi înspre ce direcţie i-au dus pe dânşii, încotro ? 

A: Pe vale, pe valea şi au făcut aşa. 

Q: Pe valea asta unde, înspre ce drum ? 

A: Înspre Orhei. 

Q: Înspre Orhei i-au dus pe vale ? 

A: Spre Orhei. 
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Q: Ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu dânşii pe urmă ? 

A: Am auzit că i-au împuşcat, dar cine i-au împuşcat nu ştiu, armata aceea. 

Q: Dar de la cine aţi auzit asta, că i-au împuşcat ? 

A: De la lume. David Popa nu a spus? Că el trebuie să ştie, trebuie să ştie. Şi el era când .… 

Q: Deci lumea din sat v-a spus despre ? 

A: Poftim ? 

Q: Deci dacă am înţeles corect, lumea din sat v-a spus despre asta ? 

A: Da, da, lumea din sat, dar eu nu am văzut, nu m-am dus, eu mă temeam.  

Q: Dar Iza când se ruga să îi ia copilul pe cine ruga ? 

A: Pe oameni. Striga: „oameni buni, luaţi copilul, măcar copilul luaţi-l”.  Se temea şi oamenii, 

se temea, că ei şedeau cu puştile aşa ia, nu te puteai apropia, cu jentile acelea, aşa în cruce, de 

cartuşe, ştii, pe o parte şi pe alta. 

Q: Dar cât timp i-au ţinut acolo în beci, mata ai fost vreodată ? 

A: Nu ştiu. Nu ţi-oi putea spune cât i-au ţinut. Nu ţin minte, cât i-o fi ţinut nu ştiu.  

Q: Dar înainte de asta ai mai fost pe la beciul acela sau asta era prima dată când mata te-ai dus 

la beciul acela ? 

A: Eu prima dată, că noi nu am ştiut că acolo jidani sunt. Dar îţi spun, când ne-am dus, fugeam, 

când: „băi, nu fugiţi acolo, că acolo sunt jidanii şi o să vă vie miliţia şi o să vedeţi ce o să vă 

facă”. Eu îţi spun că am luat capul acela şi cu capul am venit acasă, dar şedeam la deal atunci, 

nu aici. Dar mama: „ce te-ai vârât Evghenia acolo, ce te-ai dus, puteai să fii moartă, să te 

împuşte cineva”. 

Q: Dar mata ai spus că lumea căra lăzi cu bomboane, cu toate, de unde căra ? 

A: Din magazin. 

Q: Din magazine ? 

A: Era sloboda, nu ştiu cum se spunea atunci, sloboda. 

Q: Nu era armată în sat ? 

A: Era, dar nu era aşa. Îţi spun că armata era după deal şi dincolo era şi când se auzea numai pe 

sus poc şi se ducea, dar noi ne uitam cum trăsnea. În partea aceea era rijetcă, noaptea numai se 

vede peste deal: trepa, trepa, trepa, noaptea umbla. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea a evreilor ăştia, ce a rămas în casele lor ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu, asta nu pot să spun ce au făcut. Iaca, casa asta care aici este ultima, casa tot, 

era unul Sima, şi iaca este încă casa. 

Q: Casa eu înţeleg că este, dar cu lucrurile din casele lor ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu, nu ştiu. 
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Q: Mata data trecută spuneai că oamenii din sat şi din Frumuşica venise şi jefuiau din case. 

A: Nu ştiu, că noi ne-am dus pe urmă, aici a fost front şi ne-au luat şi ne-au dus în pădure, din 

pădure, pe urmă a venit un neamţ călare, şi care trăia cu cârlan, care făcea măligă, a venit 

neamţul acela şi povestea: ce şede grămadă lumea, ce este acolo în pădure, că o să dea foc, să 

dea foc la pădure. Dar mata zice, ce să facem, dar tata era prins la şcoală. Şi am luat ogheală 

numai şi cu desagii şi ne-am dus, ne-am oprit în Oneşti. Mulţi s-au oprit în Ţigăneşti, mulţi, 

noi ne-am oprit în Oneşti. Dar tata a rămas aici. Şi apoi am venit pe urmă şi l-am luat. Era aici 

la Simeon Băţu, era bolnav de tif. Şi…. greu, tare greu, aici când am venit acasă era buruiană 

până aici, dar şedeam la deal, nu aici. Erau mere pe jos stricate, vărzace, tot. Dar erau bunci 

acolo la Frumoasa, înspre Frumoasa, acolo au cărat mult, care au cărat, nemţii i-au dus acolo, 

au făcut cameră, au luat războaie din casă, au luat şi au făcut bunci acolo. Şi apoi am venit acasă 

şi au luat de la pat, de la masă, dulapul a luat faţa, şi nu aveam, şi m-am dus la bunc şi am găsit 

o faţă de masă de aceea groasă şi m-am dus şi am pus-o. O fereastră numai am găsit, tot au luat.  

Q: Mata în timpul războiului, cât a fost război, s-a întâmplat vreodată să vezi undeva cum 

omoară pe cineva sau oameni morţi ai văzut pe undeva ? 

A: Am văzut. Tata a venit, când am venit noi din evacuare, apoi m-a luat la cosit aici pe şes, pe 

şes. Apoi şedea trupurile, iaca aici unul, şi încă unul, putrede, ştii, şi apoi lua tata şenelul şi 

punea aşa ca să poată să cosească. Era o fântână de aceea parte, lângă cula îi zice. 

Q: Ăştia erau militari ? 

A: Ce? 

Q: Militarii erau morţi ? 

A: Da, da. 

Q: Dar s-a întâmplat să vedeţi vreodată din ăştia civili, cum, femei sau bărbaţi civili sau ? 

A: Şedea, când m-am dus să iau apă de la fântâna aceea şedea oameni trântiţi acolo în fântâna 

aceea.  

Q: Tot militari ? 

A: Da, militari. A fost mare război. 

Q: Dar s-a întâmplat vreodată să vedeţi oameni săteni, nu militari, din ăştialalţi paşnici? 

A: Nu am văzut. 

Q: Niciodată nu aţi văzut ? 

A: Săteni erau, dar au trecut, cum trece cula nu îl mai vedeai, îl împuşca cred că, nu, nu îl mai 

vedeai. Mulţi au trecut, treceau noaptea. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar înainte de război cum se împăcau moldovenii cu evreii în sat la voi ? 

A: Se împăcau bine. Noi ne duceam amuş şi erau cuminţi, tare cuminţi erau, da. 
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Q: Spuneţi, dacă ştiţi că după război au venit careva evrei înapoi în sat în Bravicea ? 

A: Eu nu am văzut, dar am auzit că venea, venea cu căruţele, venea de la Oneşti, şi apoi îi lua 

şi îi ducea, dar unde îi ducea nu ştiu. 

Q: Deci veneau din alte părţi ? 

A: Da. 

Q: Dar aşa din ăştia care au fost în timpul războiului au mai rămas cineva în viaţă, din evreii 

care au rămas aici în sat ? 

A: Nu am văzut să vină, nu am văzut. Poate or fi venit, dar s-au dus la ţara lor, cine ştie unde, 

dar aici nu au venit. 

Q: Dar nu ştiţi, în timpul războiului s-a întâmplat ceva cu ţiganii ? 

A: Ţiganii i-au, tot i-au strâns şi i-au dus, că au zis că-s furători, dar cine ştie. Erau mulţi ţigani 

aici, ţigani era.  

Q: Dar mata de unde ştii că pe dânşii i-au strâns şi i-au dus ? 

A: I-au strâns că spuneau: „duceţi-vă de aici, nu şedeţi”. 

Q: Mata ai văzut cum îi strângeau pe dânşii ? 

A: Nu am văzut, dar am auzit. Nu, n-am văzut. 

Q: Dar pe urmă s-au întors ţigani pe urmă după război în Bravicea ? 

A: S-au întors, dar puţini. 

Q: Puţini s-au întors ? 

A: Da. 

Q: Dar înainte de război cât de mulţi erau ţiganii ? 

A: Era, iaca dealul acesta, ţiganii avea case, dar acum se văd că sunt duşi, pe la Călăraşi am 

văzut dintre ei, s-au dus.    

Q: Nu ai vorbit niciodată cu nimeni dintre ei, nu ştii unde au fost, unde i-au dus ? 

A: Eu am vorbit, era una o bostă, era în spital la Călăraşi, Liuba. Şi zice când mă vede: „ce ai 

venit mata aici?” Şi zic: „Am fost. Ce faci tu?”. „Iaca lucrez.”, „Dar unde e băiatul?” „Băiatul 

l-am însurat. Trăiesc ei bine. Şi-au făcut şi casă şi tot. Eu mai bine aici trăiesc.” 

Q: Dar nu ştiţi, în timpul războiului nu v-a spus nimeni unde i-au dus şi ce-au făcut ? 

A: Nu, nu, dacă nu am avut pe cine întreba. 

Q: Am înţeles. (se întrerupe) 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, ăştia care, oamenii care i-au scos din beci pe evrei, cine erau ei ? 

A: Ăştia nu ştiu, numai unul îmi pare că e acela, acesta a lui, cum îi zice, Iacob Munteanu. 

Q: Iacob Munteanu ? 

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



A: Da. Munteanu. Iacob Munteanu. Alţii nu am văzut. Ei poate să fi fost, dar eu nu îi ţin minte, 

de acum atâţia ani. 

Q: Dar Iacob Munteanu acesta el era din sat ? 

A: Din sat.  

Q: De aici din Bravicea ? 

A: Da. 

Q: Mata tot timpul în război ai fost aici în sat ? 

A: Aici în sat am fost. 

Q: În Bravicea. Dar ceilalţi oameni care mai erau cu Iacob Munteanu ? 

A: D’apoi aceia era, cum se spune, era soldaţi. 

Q: Aceilalţi erau soldaţi ? 

A: Da, da. 

Q: Din ce armată erau soldaţi ? 

A: Erau şi români, dar erau mai mulţi ruşi. Dar românii de la Oneşti, era parte de Molovatiţă 

încolo români, dar încoace era .... 

Q: Nu, dar ăştia care au venit să-i scoată din beci pe dânşii: era Iacob Munteanu şi erau careva 

soldaţi cu dânşii, ai spus, români ? 

A: Da, da. 

Q: Mai erau oameni din sat ca Iacob Munteanu? 

A: Nu am văzut, nu am văzut. 

Q: Numai acesta unul ? 

A: Unul, unul, Iacob Munteanu. 

(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Erau, de pildă, legioneri, ştiţi, de pildă 

românii i-au luat moldoveni şi i-au, cum se cheamă, i-au luat şi i-au pus ca să se ocupe cu…. 

Q: (revine intervievatoarea) Aţi avut aşa ceva, aţi avut legionari în sat ? 

A: Ce înseamnă? 

(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Cum erau, cu mânecă pusă aşa ia, şi erau 

oameni din sat care umblau, tineri aşa, băieţi tineri, 22, 23, 18, 19 ani, umbla cu puştile şi ucidea 

toţi. Românii cine i-au ucis pe jidani, cine i-au dus acolo şi i-au împuşcat pe toţi ? 

Cine i-au dus ? 

A: Nu ştiu, erau de la Săseni încolo.  

(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Cine i-au dus, i-au dus nemţii ?   Nu. I-au 

dus moldovenii noştri.  

A: Dar ne lăsa, nu ne lăsa pe noi. 
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(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Stai oleacă. Dar cine scotea ciubotele de pe 

capote şi spunea .…vezi ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu. 

Q: (revine intervievatoarea) Mata ştii ceva despre moldoveni din ăştia care au participat ? 

A: Nu ştiu.  

(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Au fost, au fost, a noştri, moldovenii noştri 

au făcut toată prostrilele astea, ai noştri au fost. 

A: Eu nu ştiu. Fără armată nu se făcea. Când te vedea spunea: „dite, dite” 

(intervine o altă persoană din încăpere, un bărbat) Da, dar cineva era conducător. 

A: Apoi eu nu ştiu, eu fugeam cu un cap de sare, fugeam acasă, dar mama când a văzut…toţi 

umbla, Doamne fereşte, nu.  

Q: Dar, spuneţi-ne, vă rog, după război a judecat pe cineva, când a venit sovieticii nu a judecat 

pe nimeni ? 

A: Nu ştiu, poate a judecat, poate nu a judecat, dar eu nu am fost, că pe urmă mă duceam la 

Oneşti la lucru, mă duceam, toată săptămâna lucram, mă duceam. Veneam sâmbăta acasă, 

aduceam grăunţe, o sută de lei, iaca.    
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