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Numele și prenumele intervievatului: Silvestru Băţ 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Bravicea, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0117.01.01 

Data interviului: 16 decembrie 2008  

 

 Silvestru Băţ s-a născut în anul 1923, în satul Bravicea, a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul celui de-al Doilea 

Război Mondial. El relatează despre strângerea a doi, trei evrei din sat într-un beci şi uciderea 

lor undeva la marginea satului. El mai spune că ceilalţi evrei din sat au fugit, dar nu precizează 

exact când şi unde. De asemenea, el mai spune că în perioada războiului a fost evacuat la 

Ţigăneşti împreună cu familia.  

 

00:00:00 - 20:57:02 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Dar de fapt sunteţi de aici din Moldova ? 

Q: Da, eu sunt din Moldova. Spuneţi-ne, vă rog, numele şi familia dumneavoastră. 

A: Băţ Silvestru Sergheevici. 

Q: Din ce an sunteţi născut ? 

A: 1923, 2 ianuarie. 2 ianuarie 1923. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: Aici, în Bravicea. 

Q: Satul Bravicea ? 

A: Da, Bravicea, aici am avut tată, mamă, şi familia de acum a mea. 

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

ce dumneavoastră aţi văzut sau ştiţi din perioada războiului. 

A: Da. 

Q: Noi acum am venit cu camera de luat vederi ca să ne povestiţi în faţa camerei. 

A: Da, da, da. 

Q: Pentru început, spuneţi-ne, vă rog, când a început războiul unde vă aflaţi ? 

A: Unde am fost ? 

Q: Când s-a început războiul, da, unde erați ? 
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A: Am fost aici în Bravicea. Apoi după asta ne-a luat în Rusia încolo şi de la, aici de la Moscova, 

a, mă uitam, de la Moscova, Volgo .… asta .… Volvograd, şi de acolo ne-au îmbarcat şi ne-au 

dus pe front în Germania. Eu am fost japonîi germani. Acolo oraşul Insinburg, Gumbine, Pilau, 

de acum Pilau la Baltischi Piloni acolo. 

Q: Dar noi vrem să ştim ce s-a întâmplat cu oamenii din sat, cu populaţia paşnică, pe noi nu ne 

interesează despre armată sau cu militari, dar vrem să ştim ce s-a întâmplat cu oamenii locali, 

aceia care au suferit în timpul războiului. 

A: Eee, câţi au fost atunci, dar acum îi mai ştii, îi mai numeri pe dânşii. 

Q: Spuneţi, vă rog, pentru început, dacă în Bravicea, când s-a început războiul, erau evrei în sat 

? 

A: Erau, canecino, au fost oleacă, dar i-au luat, o parte s-a dus în Palestina, dar o parte, v-am 

spus, că aici, nu departe, de la moară mai la vale i-au ucis, i-au împuşcat.  

Q: Cine i-au luat pe dânşii ? 

A: Dar cine, îi mai ştiu eu ?, ce, eu eram tânăr atunci. Erau tot grupe de paraziţi, de oameni aşa 

răi, da, dar aşa alt gen nu pot să vă spun. Erau şi tineri, erau şi mai bătrâiori, dar ei au fost, la 

noi aici au fost mulţi tare, dar au avut magazinele lor, au avut cooperativele lor, vindeau 

producte. Ei, în timpul acela când cu românii, când s-a, asta când s-a făcut frontul, atunci nemţii 

ăştia, cum erau ei că erau o parte de nemţi acolo, dar o parte ruşii, dincolo de cula, în partea 

cealaltă. De acum nemţii s-au îndesit şi tot au venit, au venit până când s-a distrus tot aici. La 

noi a fost o parte care a fost mai cu familia, ne-am dus în satele astea aici, Ţigăneşti, de la 

Ţigăneşti, Oneşti acolo, mai la vale acolo, a fost o parte duşi acolo, pentru că de acum aici era 

frontul, era rău de tot, nu puteai ca să stai aici, case fărâmate, distruse, şi aşa că s-a terminat cu 

dânşii. Când ne-am întors înapoi, ce, găseai ferestre dărâmate, tot, fel de fel de fel. Dar a fost 

anul, a fost anul bunişor, dacă nu a lucrat era buruieni peste tot locul, mere şi fel de fel de 

producte, altfel .… 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, dar înainte de război cam câţi evrei erau în sat aici în Bravicea ? 

A: Nu vă pot spune. Au fost mulţi la noi, mulţi, era centrul acesta, partea asta şi partea astalaltă, 

aveau aproape toţi magazine, de producte, de .… a, a, şnurul acesta, de haine, dar cel mai mult 

de producte. Era aici câţiva, aici nu departe, unde e monumentul aici, ce magazine erau .…Tata 

m-a trimis câteodată: „băi, du-te la Moşcu, şi ia acolo vreo două kilograme de zahăr, ori nişte 

orez, ori alte producte, lasă că am să-i plătesc mai târziu”. El scris acolo pe hârtia aceea şi dădea, 

şi luam. Dar în schimb, ei cumpărau de la oameni, cum, nuci, dar cel mai tare nucile, când 

toamna de acum. Apoi strângeau nuci şi apoi luau, mă tem că vreo 3-4, apoi le duceau acasă şi 

apoi acolo aveau o parte de oameni care curăţau nucile acelea, apoi le spăla şi le punea pe nişte 
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grătare aşa mari, nişte lojniţe aşa, ca cum crivatul apoi ele se uscau, le puneau în saci, şi nu era 

atunci maşini, dar cu carul cu boi, şi avea alt proprietar, evreii în Călăraşi, acolo erau, de acum 

oraşul mai mare. Apoi le ducea la gară, de acolo le încărca, nu un kilogram, două, dar tone de 

nuci şi le ducea prin alte părţi. Aşa că ei tare se ocupau cu, cumpărau, cumpărau. Dar ce, merele 

nu se mai întrebuinţau deloc, numai nucile, nucile tare le cumpăra toamna, când se coceau ele. 

Ei trăia, producţie tare aveau, nu scumpă, nu scumpă. Te duci acum şi ei un kilogram de bureţi, 

cât e, 18-20 de lei, da. 

Q: Dar când s-a început războiul ei erau, toţi evreii erau în sat sau o parte plecase ? 

A: De acum erau duşi o parte, erau duşi. I-au dus până la Călăraşi, de la Călăraşi i-au dus la 

Ungheni, de la Ungheni cred că în tren şi .… 

Q: S-au dus, ce aveţi în vedere, cine s-au dus, ăştia care cu armata sovietică sau cu cine ? 

A: Da, erau atunci şi sovietici, şi românii ăştia, nu-i mai înţelegeai pe dânşii. 

Q: Câţi rămăsese în sat când s-a început războiul ? 

A: Poftim ? 

Q: Cam câţi rămăsese în sat ? 

A: Cât au stat, cât timp ? 

Q: Câţi evrei rămăsese ? 

A: Ei, rămăsese puţini, nu pot eu să vă spun, poate vreo 10-15, dar nu cred, nu cred. 

Q: 10-15 ? 

A: Da. 

Q: Ce s-a întâmplat cu ăştia care au rămas în sat ? 

A: De ce, evrei ? 

Q: Da. 

A: Aici nu au rămas, care au putut s-au luat familiile cu copiii şi au fugit de aici, s-au dus 

repede. 

Q: Dar mata ne-ai spus că au fost din ăştia răi din sat care i-au ucis. Apoi pe cine i-au ucis ? 

A: Au fost ei, unul, doi, vreo trei, trei îmi pare care i-au luat pe, iaca aici unde e primăria era 

un beci acolo, dar mă tem că acum nu-i. Apoi i-au strâns şi i-au băgat în beciul acela o parte de 

evrei şi apoi după aceea, după vreo, ce, ce i-au ţinut acolo, vreo sutcă, două mă tem că, de acum 

trebuia şi mâncare. Şi i-au luat şi i-au dus şi i-au ucis. 

Q: Mata ai văzut când i-au strâns şi i-au pus în beci ? 

A: Eu aproape am fost acolo şi m-am uitat, dar nu îţi dădea voie să te bagi acolo. 

Q: Mata ai fost aproape de beci ? 

A: Aproape, dar nu îţi dădea voie să te bagi acolo. 
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Q: Bun, dar ce ai văzut, când te-ai dus aproape de beci ce era acolo ? 

A: Acolo era beciul înăuntru, dar ei erau acolo, acolo eu înăuntru nu am fost, dar nici nu .… 

Q: Dar ai auzit ceva ? 

A: Ei, ce, care plângeau, care .… Erau nişte fetişoare acolo, săracele, cam le ţin minte, cu una 

am învăţat într-o clasă la şcoală, în clasa a III-a mă tem că, dar aşa nu te mai apropiai tu acolo 

ca să te uiţi ce e acolo în beciul acela. 

Q: Mata ai cunoscut după glas pe cineva ? 

A: Apoi se auzea, dar chiar cine nu îi mai înţelegeai. 

Q: Dar mata spui că era o fetişoară care era în aceeaşi clasă cu mata. 

A: A fost una, ea pe aici trăia, am uitat eu cum o chema, frumuşică era, aşa rotunjoară, apoi ea 

striga: „haideţi, scoateţi-mă de aici”. Dar ce, paraziţii ăştia de oameni, care erau protiv a lor, 

apoi ei nu se mai uitau: „ia, fugi de aici să nu te văd”. Şi noi fugeam de acolo, nu mai şedeam 

acolo să ne uităm la dânşii. Ei, şi s-a terminat. 

Q: Dar mata ai cunoscut fata aceea după glas numai sau ai şi văzut-o ? 

A: Aşa numai olecuţă, da. 

Q: Dar pe aceia care păzeau beciul i-ai cunoscut ? 

A: Aceia îi cam ştiu eu, dar s-au nistojit ei, nu mai e niciunul, au murit ei.  

Q: Au murit, dar mata ţii minte familiile lor ? 

A: Nu pot să-mi aduc aminte, nu pot eu să-mi aduc aminte. Ei erau, mai e unul îmi pare .… aaa, 

unul Colun, Colun, am cumva familia lui, dar a murit el de când, mă tem că l-au şi împuşcat pe 

dânsul. 

Q: Cine l-a împuşcat ? 

A: Cu timpul, de acum cu ruşii. 

Q: Ruşii când au venit, ei l-au împuşcat ? 

A: Ruşii, sovieticii, de acum i-au strâns pe ăştia pe toţi care au fost contra evreilor. Ei şi ruşii 

oleacă, dar ruşii nu-i ucideau, nu-i ucideau pe jidani, ei au fost oameni, ei, buni, nu chiar cum 

se spune răi, buni, şi iaca cum.  

Q: Şi mata ai fost acolo la beciul acela o singură dată ? 

A: Da, dar e puteai să te bagi acolo, iaca singur. Du-te la poartă acolo şi unul o să vină la maşină 

şi spune: „ia du-te, băi, de aici, ce cauţi, ce te uiţi?” Şi ei terminau şi noi la fugă ca băieţii, 

fugeam de acolo, iaca cum. 

Q: Dar pe urmă ai văzut cum i-au scos din beci pe dânşii ? 

A: Nu, după când i-au scos pe dânşii de acolo nu ştiu, cum i-au scos, când i-au dus, dar am auzit 

că acolo i-au scos şi i-au dus acolo la, îi zicem noi la cula, este o piatră acolo, piatra 
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„partizanului”. I-au dus acolo, i-au nistrojit, i-au băgat în pământ, dar ce, parcă au pus multă 

ţărână, oleacă acolo să nu mai fie, să se vadă pământ. 

Q: Mata data trecută spuneai că ai văzut cum îi duceau în coloană. 

A: Acolo eu nu am fost când îi duceau pe dânşii în coloană, dar băieţii de acum spuneau cum 

i-au dus pe dânşii, cum i-au dus acolo. 

Q: Dar mata nu ai văzut ? 

A: Nu, eu nu am fost acolo. 

Q: Şi nu ai văzut niciodată nicio coloană de evrei ? 

A: Nu, nu, nu. Dar ce, dacă erau evrei apoi îi duceau în coloană ?   Ori că îi duceau noaptea, ori 

că îi astupa aşa ca să nu se vadă, să nu îi ştie cine sunt, cum au fost ei. 

Q: Dar de locul acesta de care spui, la cula, unde i-au împuşcat acolo, mata ai fost vreodată pe 

locula acela ? 

A: E, de câteva ori, dar acum locul acela nici nu se cunoaşte, au făcut plantaj, vii este acum pe 

acolo, nici nu cunoşti locul acela.  

Q: Dar atunci, iată, când pe dânşii i-au împuşcat, în zilele celea, în anul acela, ai fost pe acolo 

? 

A: Nu am fost eu pe acolo. Nu aveam ocazie ca să mă duc acolo. Dar ce, să mă duc să văd eu, 

să fac acolo, nu aveam .… 

Q: Dar mata spuneai că era în locul unde ai văzut multe oase de multe ori. 

A: Oase, ce, înţelegi că erau oase sau nu erau acolo .… 

Q: Ai văzut vreodată oase undeva ? 

A: Da’ nu am văzut eu. 

Q: Nu aţi văzut oase ? 

A: Nu. Nu am văzut. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar ce s-a întâmplat cu averea evreilor din sat de aici ? 

A: Averea lor ? 

Q: Da. 

A: Care s-a îndreptat şi i-au luat, i-au dus la dânşii acasă. Ce, crezi că altfel? Dacă a avut el 

acolo un paleton sau alte lucruri, la magazin, magazin producte aşa, a luat-o tot, care şi unde 

ducea în toate părţile, da. 

Q: Dar cine fura ? 

A: Toţi. Alde mine, alde singurul, alde altul. Ce, parcă le spunea cum şi ce, nu ştia cum mai 

repede să fure, să ia de acolo. 

Q: Dar le dădea voie ? 
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A: Da .… că el se întreba îi dă voie sau nu îi dă voie. 

Q: D’apoi puterea care era aici dădea voie ? 

A: Apoi până când îi dădea voie, el lua şi fuga pe partea cealaltă. 

Q: Dar cât aţi fost în evacuaţie la Ţigăneşti, în alte părţi, nu aţi văzut acolo să se întâmple ceva 

cu evreii ? 

A: Nu, în părţile celea nu am văzut eu. Eu am fost în Ţigăneşti, iaca, aici după pădure în vale. 

Nu am fost mult timp, am uitat cât timp am fost, dar de acolo ne-au luat, care am fost băieţi 

tineri, ne-au luat şi ne-au dus în România şi acolo n-am mai slujit mult tare, şi înapoi la Bravicea. 

Şi aici am venit, nu cât, de acum poama se cocea, şi de acum ruşii ne-au strâns şi în armata 

rusească. Pe urmă ne-au dus în Rusia, din Rusia pe front cât a durat, s-a terminat. 

Q: Spuneţi-mi, vă rog, după război au rămas evrei care trăiau în sat aici în Bravicea ? 

A: Nu am văzut niciunul, nu am văzut niciunul. Povesteau nişte băieţi că a venit odată unul, dar 

cam îl cunoşteam eu. A venit aici şi se uita el pe unde a fost neamurile lor, ei şi nu a mai stat 

aici, s-a dus de aici. Dar aşa ca să şadă el să trăiască aici, nu a trăit nimeni.  

Q: În afară de evrei au mai fost omorâţi în timpul războiului şi alţi oameni de ăştia paşnici ? 

A: Ce fel ? 

Q: Nu militari, dar săteni, moldoveni, ruşi, de alţii, au omorât şi pe altcineva ? 

A: Nu am avut ocazie din asta, nu am avut. 

Q: Dar nu ştiţi, înainte de război, aici în sat erau ţigani ? 

A: Ţigani? Iaca aici nu departe, când faci aici, lângă „mândru” zicem noi, oleacă mai la deal 

erau, mă tem că vreo 3-4 ţigani aveau căsuţele lor acolo, şi au trăit ei un timp, dar după aceea 

care a îmbătrânit, care .…s-a terminat, nu mai sunt ei. 

Q: Dar cu dânşii în timpul războiului nu s-a întâmplat nimic ? 

A: N-a auzit de asta, nu am auzit, nu am auzit. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar până la război aici în sat, în Bravicea, voi aţi avut cuzişti ? 

A: Cuzişti ?   Se ocupau ei cu partidele, cu partidul comunist, cu partidul, nu, ţărănist, cum îi 

mai spune. Erau vreo doi acolo, dar nu îi mai ţin eu minte, auzeam, dar nu îi ţin minte. 

Q: Nu ţineţi minte ? 

A: Nu. Ţin minte numai atât, că venea tata odată, cu un prieten al lui cu carele, cum era, cu boi, 

şi aducea ei paie, de acum era treieratul. Apoi acolo era, unde era primăria, în partea aceea mai 

la vale era o din asta, o zvastică de fier de-a lor, în trei culori. Şi avea grădină acolo, dacă nu 

ştiu cum îl chema pe dânsul. Avea grădină, pătlăgele, una, alta, şi de acum eu mergeam pe lângă 

car şi de acum ei cu paiele şi când mă uit, tata zice: „uite, băi, zvastica lui acela”, nu ştiu cum 
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îl chema pe dânsul. Şi avea o nuia lungă aşa, şi zvastica aceea, ei, cum era ea, şi atât, altceva nu 

am auzit. Ei se lupta ca să fie partidul acesta .… comunist …. 

Q: Cuzist. 

A: Cuzist. Dar nu, nu putea, pentru că erau alte partide mai puternice. Şi asta. 

Q: Dar nu ştiţi, legionari erau aici ? 

A: Cum ? 

Q: Legionari ? 

A: Auzeam, dar nu m-am ocupat de asta. Auzeam, auzeam şi de legionari, cuzişti, pe unii 

ţărănişti, cum se mai chemau. 

Q: Dar cum se împăcau până la război evreii cu moldovenii din sat ? 

A: Minunat de tot. Trăiau, aveau producte, trebuia cum, cum trebuie.  

Q: Cum ? 

A: Se împăca cum trebuie, ce, se sfădeau ori se băteau ?    Nu auzeam de asta. Te duceai, îţi 

luai ce voiai din magazin de la dânşii, dacă aveai bani plăteai, dacă nu, ei te scriau acolo pe o 

hârtie şi când aveai bani te duceai şi-i plăteai, iaca cum. 
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