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Numele și prenumele intervievatului: Elena Bufteac 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Bravicea, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0123.01.01 

Data interviului: 19 decembrie 2008  

 

 Elena Bufteac s-a născut în anul 1930, 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 uciderea a 6, 7 evrei din localitatea sa, printre 

care şi o fetiţă de 9, 10 ani, Feiga, despre care spune şi că a fost violată înainte de către soldaţi 

români. Evreii au fost ucişi de localnici, precum povesteşte Elena Bufteac, printre care şi unul 

pe nume Buruiană.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:26:43:23 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

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

A: Bufteac Elena Antonovna. 

Q: Din ce an sunteţi născută  ?   

A: Din anul 1930, la 9 mai. 

Q: Dar unde v-aţi născut  ?   

A: M-am născut în Bravicea. Tot în Bravicea sunt născută, aici-s. 

Q: Cu puţin timp în urmă la dumneavoastră în ospeţie a fost un coleg de-al nostru cu care aţi 

vorbit şi aţi povestit despre evenimente, mai ales aţi povestit despre ce aţi văzut ce s-a întâmplat 

cu evreii în Bravicea în timpul războiului. 

A: Da. 

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

vederi. Pentru început spuneţi-ne, vă rog, în anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi  

?   

A: În anul 1941 în Bravicea. M-am născut şi tot aici .… 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul  ?   

A: Despre  ?   

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



Q: Vă amintiţi când s-a început războiul şi cum  ?   

A: Da. De toate îmi amintesc. Totul îmi amintesc. Tot văd, parcă văd acum cum erau şi nemţii 

aceia prin casă şi tot ţin minte. Mai în scurt eu am trăit de mulţi ani, de mulţi ani trăiesc, dar 

vreau să spun că am lucrat, părinţii mei au fost tot, cum să spun, părinţii mei au… tot au lucrat. 

Q: Spuneţi-ne, vă rog, înainte de război în Bravicea locuiau evrei  ?   

A: Da. Locuiau evreii, dar pe urmă i-au împuşcat, săracii. Ştiu, ţin minte şi cum, când i-au 

împuşcat. Eu eram, mă duceam, cu vaca umblam, pe deal, of, împuşcau jidanii, de acum îi zic 

şi evrei şi jidani, de acum e tot aşa. Şi noi am lăsat vitele pe deal şi alergam acolo unde împuşcau 

jidanii i apoi ne-au luat şi ne-au alungat. Noi am fugit, că de acum au întors puşca spre noi, noi 

am fugit de acolo că tot mă temeam. 

Q: Dar noi, asta cine, eraţi dumneavoastră încă cu cine mai era  ?   

A: Copii din mahală, ca şi mine. 

Q: Deci mai mulţi copii  ?   

A: Nu prea mulţi. Eu aşa ţin minte numai pe vreo doi, dar de acum care şi au plecat şi unde. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar cine îi împuşca pe evrei  ?   

A: Pe evrei  ?   Un om păgân de la noi. Of, că am şi uitat cum îl chema. Un om de la noi, el 

acum e mort, nu e, nu-i, dar de la noi. 

Q: Din sat  ?   

A: Poftim  ?   

Q: Din sat de aici de la voi din Bravicea  ?   

A: Din sat de la noi. Ţin minte şi de la vale, aproape de moară. Ţin minte că pe acolo erau vii 

şi viile acelea, au ales un loc, aşa mai olecuţică mai jos şi i-au împuşcat. Ştiam şi o evreică, 

Feiga, Feiga, Feiga o chema pe dânsa. 

Q: Aţi cunoscut-o pe dânsa acolo printre aceia  ?   

A: Am ştiut-o înainte, că, de, eram din sat de aici. Şi pe ea au împuşcat-o, dar întâi şi-au bătut 

joc de dânsa. 

Q: Aţi văzut cu ei au violat-o  ?   

A: Eu nu am văzut cum au violat-o, dar numai ştiam, tot ni s-a spus de acolo, care erau copii. 

Multe am văzut în timpul războiului. 

Q: Dar copii aceia de unde ştiau că Feiga a fost violată  ?   

A: Ei pentru că aflau, care cum oamenii care erau, of, Doamne, să nu mă bâlbâi. Feiga asta era 

o evreică mai în vârstă decât mine. 

Q: Câţi ani avea  ?   

A: Avea vreo 9 ani, 9 ani, 10 ani. Şi idioţii aceia şi-au bătut joc de dânsa. 
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Q: Ăştia din sat au violat-o  ?   Tot ăştia din sat  ?   Ce spuneţi, ce aveţi în vedere prin idioţii 

ăştia, cine erau ei  ?   

A: Staţi olecuţică. Feiga asta era o fată care am învăţat cu dânsa la şcoală. Şi eu pe dânsa o 

cunoşteam. Şi pe urmă când văd adusă, acolo au adus acolo unde noi de acum eram, de acum 

cu vitele eram pe deal şi a venit şi pe Feiga asta au luat-o, cu de-a sila au târâit-o şi s-au dus şi 

şi-au bătut joc de dânsa. Şi pe urmă după aceea au adus-o pe dânsa unde erau jandarmii aceia 

şi au, of Doamne, şi Feiga asta a venit şi de acum era murdară şi de sânge, dar parcă o văd în 

faţa ochilor cum ea era acolo şi plângea sărmana, ce fata, asta, mama ei era, era mama ei evreică 

şi încă, că eram, ţin minte, şi pe mama sa o ţineam minte, dar au împuşcat-o şi pe mama sa. Dar 

pe noi, când văd, a întors acela puşca înspre mine şi mai erau încă cu mine nişte copii, cu puşca, 

şi noi ştiu că ne-am ferit aşa. După aceea am luat şi m-am dus la vacă, am fugit de acum de 

acolo. Şi apoi ştiu că multă vreme plângeam şi noaptea tresăream din pricina la nebuneala asta 

că ce-am văzut, era greu de, era situaţia grea atunci. 

Q: Dar câţi evrei de tot aţi văzut acolo că au fost împuşcaţi  ?   

A: Erau, ştiu anume, erau 3 evreice şi vreo 3 copii, da, 3 copii. 

Q: Deci de tot erau 6, aţi văzut  ?   

A: Da, că după aceea i-au luat şi i-au împuşcat. 

Q: Şi i-aţi văzut cum i-au adus pe dânşii  ?   

A: Cum i-au adus nu i-am văzut, că de acum când erau acolo, că acolo era un mal, un pământ 

aşa mai înalt şi era ăsta, era, of Doamne, mă bâlbâi şi eu, era pământul aşa era înalt şi noi vedea. 

Q: Era un fel de mal ceva acolo, da  ?   

A: Da. Şi numai bine au venit mai acesta era din sat, omul acesta. 

Q: Data trecută aţi spus, colegului meu aţi spus că Buruiană era familia lui. 

A: Buruiană era, Buruiană, drept. Buruiană era. 

Q: El era singur sau mai era cineva cu dânsul  ?   

A: El era singur, dar prin apropiere erau încă poliţişti. 

Q: Ce fel de poliţişti  ?   

A: Români. 

Q: Câţi români mai erau  ?   

A: Erau vreo 3.  

Q: Şi unde stăteau aceia 3 români  ?   

A: Aceia erau olecuţică mai la vale. 

Q: Oleacă mai la vale  ?   
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A: Da. Dar pe urmă vă spun că au întors puşca spre noi şi ne-a speriat şi noi ştiu că am fugit la 

vaci. 

Q: Dar cine v-a speriat, Buruiană sau aceia români  ?   

A: Buruiană, acela, Buruiană, acela, spurcăciunea acela. 

Q: Şi cu evreii cine era, Buruiană sau soldaţii români  ?   

A: Evreii erau săracii toţi tremurau şi plângeau şi erau, erau două femei, parcă le văd ca acum, 

care plângeau tare, of  Doamne. Of, ce să vă spun .… 

Q: Dar aţi spus că pe Feiga a luat-o undeva. Dar unde au luat-o pe Feiga şi au dus-o  ?   

A: Au luat-o şi au dus-o, în apropiere acolo era un canton din acesta cum se cheamă, era o 

clădire şi ei au luat-o şi au violat-o. 

Q: Dar cine  ?   

A: Românii. 

Q: Românii au luat-o  ?   

A: Românii. 

Q: Deci ăştia 3 soldaţi români au luat-o  ?   

A: Au luat-o şi au dus-o în cantonul acela şi şi-au bătut joc de dânsa. 

Q: Şi s-a dus şi Buruiană sau numai soldaţii aceia români  ?   

A: Nu, Buruiană a fost pe loc, că Buruiană el a întors puşca spre noi, chipurile ne-a speriat, eu 

ştiu că ţipam şi am fugit de acolo. 

Q: Şi mata ai văzut cum a dus-o pe Feiga spre cantonul acela  ?   

A: Au dus-o şi şi-au bătut joc de dânsa. 

Q: Şi cât timp au ţinut-o acolo cam  ?   

A: Nu pot eu acum să spun. 

Q: Pe urmă ai văzut cum au adus-o înapoi  ?   

A: Ei au adus-o, dar ea sărmana era plină de sânge, vai de capul ei. Şi mama ei a luat-o şi a luat-

o de acum la piept şi plângea şi mama ei şi după aceea le-a luat şi le-a împuşcat pe toate. Pe 

toate le-a împuşcat. 

Q: Mata ai văzut cum le-a împuşcat pe dânsele  ?   

A: Da. 

Q: La ce distanţă cam erai  ?   

A: Nu era mare distanţă. Mai pe acolo era carevasăzică nişte rânduri aşa de vie, era rândurile 

acelea de vie şi ei au luat şi pe noi a întors puşca spre noi, aşa o puşcă mare, lungă, şi a luat şi 

i-au întors cu spatele şi din spate i-au împuşcat.  

Q: I-au împuşcat .… cine împuşca în ei  ?   
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A: Îţi spun, acesta care .… 

Q: Buruiană. 

A: Buruiană acela a împuşcat şi în apropiere încă mai era, încă vreo doi, dar tot ca şi dânsul, 

nişte nespălaţi. 

Q: Ce aveţi în vedere că tot vreo doi  ?   

A: Oameni. 

Q: Oameni de unde  ?   

A: Din Bravicea. 

Q: Ei erau încă din .… 

A: Din Bravicea, ei erau nişte .… 

Q: Şi au împuşcat şi aceia  ?   

A: Au împuşcat, vă spun, că am văzut anume cum i-au împuşcat. 

Q: Ei tot împuşcau sau numai acesta singur împuşca  ?   

A: Unul, el unul împuşca, numai unul împuşca, dar ceilalţi erau într-o parte, şedeau într-o parte. 

Q: Dar soldaţii tot erau acolo sau nu  ?   

A: Soldaţii…parcă vă spun, că români, români erau, dar ei nu au împuşcat. Numai acel care 

Buruiană, acela din Bravicea, acela i-a luat şi i-a împuşcat şi i-a, parcă vă ca acum, noi am ţipat 

şi ne-am dus la vitele noastre, de acum unde era pe şes la Ralea, dar de aici, of… 

Q: Dar nu mi-aţi răspuns la întrebarea: cât de departe eraţi de evrei în timpul când i-a împuşcat, 

la ce distanţă  ?   

A: Ei, iacătă ce, ei era aşa pământul mai înalt olecuţică, şi vii era, şi pe jidanii ăştia i-au slobozit 

mai în jos şi i-au întors cu spatele şi i-au împuşcat. Dar eu ţin minte cum Feiga aceea săraca, of 

Doamne, multe .… 

Q: Ce făcea  ?   

A: Sărmana, vai de capul ei. 

Q: Dar ce ţineţi minte  ?   

A: Poftim  ?   

Q: Ce anume ţineţi minte despre Feiga  ?   

A: Feiga o ştiu că am fost cu dânsa la şcoală şi cu atât eu o ţin minte. Poate mi-e… totdeauna 

mi-a rămas în minte, îmi era jale de dânsa, că ea era cumsecade, nu pot să spun două cuvinte 

rele despre dânsa, Doamne fereşte. Şi apoi ştiu că am lepădat şi vaca pe deal şi tot şi… 

Q: Nu ştiţi pe urmă, nu aţi văzut, i-au îngropat pe evreii care .…  ?   

A: Vă spun, eu ţin minte că de acum noi am, ne-am unde şi, la vitele noastre ne-am dus şi după 

aceea am trecut pe acolo, după ce de acum îi împuşcase, i-au întors cu spatele şi din spate le-
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a… şi după aceea a tras pământ tare puţin pe dânsele, că după aceea, ţin minte, mergeau vitele 

şi călcau pe trupurile acelea, o străşnicie nu altceva. Şi după aceea ştiu că eu acasă răcneam prin 

somn, ne-a impresionat vremea aceea cum era. 

Q: Aţi văzut vitele cum călcau pe trupuri  ?   

A: Da. Au călcat vitele şi au ieşit vitele cu picioarele murdare de sânge, de… Dacă şi nişte 

oameni răi, măcar nu au putut să tragă pământ mai mult pe dânsele, şi apoi iaca toate câte oleacă 

s-au trecut.  

Q: Dar înainte de a-i împuşca pe dânşii i-au pus să se dezbrace de haine sau îi împuşcau .…  ?   

A: Nu, aşa cum erau, aşa cum erau, decât i-au întors cu spatele şi din spate i-au tras bătaie. 

Q: Spuneţi, vă rog, îi cunoşteaţi şi pe ceilalţi evrei sau numai pe Feiga şi pe mama ei  ?   

A: Pe Feiga, pe mama ei, eu atunci ştiam mai multe, ştiam mai multe, dar cum să zic, se uită. 

Au împuşcat, au fost oameni răi. 

Q: Acum eu vreau să fiu sigură dacă am înţeles corect tot. Adică când aţi venit la locul unde 

erau evreii Feiga era acolo sau încă nu era  ?   

A: Feiga era. 

Q: Era  ?   

A: Da. Pe dânsa a luat-o în casă că acolo de acum este, cum zic .… 

Q: Canton sau ce aţi spus  ?   

A: Da. Şi ei şi-au bătut joc de dânsa. 

Q: Deci mata când ai venit ai văzut cum o aduceau sau ai văzut când o duceau spre casa aceea?   

A: Au dus-o şi am văzut când a venit. 

Q: Mata ai văzut numai când a venit  ?   

A: Am văzut-o cum a venit, dar pe urmă i-a întors cu spatele i-a .… 

Q: Dar mata la casa aceea unde au dus-o ei ai fost sau nu  ?   

A: Acum  ?   

Q: Nu, atunci. 

A: Atunci nu am fost. 

Q: Dar cum ştii, de unde ştii că în casa aceea anume unde au dus-o ei au violat-o  ?   

A: Aşa am presupus, am presupus iaca, nu, nu am, parcă toate le vezi. 

Q: Dar nu ştiu, pe ce bază aţi presupus, cum anume, pe ce v-aţi bazat când aţi presupus aşa  ?   

A: Aşa am presupus, dar toate celea nu le poţi vedea.  

Q: Mai ştiţi ce s-a întâmplat şi cu alţi evrei din Bravicea  ?   

A: Dacă vreau să vă spun, pe unii acolo i-a împuşcat, pe alţii în altă parte, că ei erau, în satul 

acesta era centrul raional şi erau evrei mulţi şi unii au plecat din sat, care au fost mai hâtri au 
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plecat, dar vă spun că şi au rămas aceia de acum. Dar pe aceia i-am văzut cu ochii mei, cu ochii 

mei i-am văzut. Îi ştiam, Avrum, mai în scurt, eu pe careva îi ştiam, a avut dugheană şi mă 

duceam acolo şi cumpăram, asta, bomboane, şi .… 

Q: Aţi văzut şi pe alţii cum i-au omorât sau cum i-au adunat sau  ?   

A: Eu pe aceia i-am văzut. 

Q: Au mai fost şi alte cazuri pe care aţi văzut  ?   

A: Alte cazuri, nu. Că ei, asta, mulţi de acum au şi plecat ei din sat, dar mulţi, săracii, au fost 

împuşcaţi aici în Bravicea. Evrei mulţi au fost la noi în sat.  

Q: Dar de unde ştiţi că alţii mulţi au fost împuşcaţi în Bravicea  ?   

A: Poftim  ?   

Q: De unde ştiţi despre faptul că alţii au fost împuşcaţi în Bravicea  ?   

A: Pentru că ştiam aşa, de acum aflam, cum zic, ca copiii trebuie să ştii toate celea, şi mama 

ştiu că ne ocăra: „nu vă duceţi şi nu vă duceţi, nu vă duceţi şi nu” 

Q: Unde să nu vă duceţi  ?   

A: Să nu vedem toate celea. 

Q: Spuneţi, vă rog, dar pe Feiga când aţi văzut că o aduceau, ea era îmbrăcată sau în ce stare 

era ea  ?   

A: De vară, de vară. Haine subţirele. 

Q: Dar când o aduceau din casa aceea de la canton în ce stare era ea, cum  ?   

A: Ea plângea, sărmana, că eu vă spun că am învăţat cu Feiga asta şi eu ştiu că răcneam şi eu 

şi au întors puşca spre noi, de acum că să ne împuşte şi pe noi, of. Şi iaca aşa, dar iaca. 

Q: Spuneţi, vă rog, după război a rămas cineva în viaţă din evreii din Bravicea  ?   

A: Nu. Evreii toţi de acum s-au dus care şi unde, şi mai mult nu erau evrei, toţi au plecat, toţi 

au plecat.  

Q: Dar ce s-a întâmplat, iată, cu lucrurile, cu averea la evreii care au fost omorâţi  ?   

A: A luat care şi cum a putut. Eu ştiam şi casa unde a fost Feiga de acum. Iaca unde e primarul 

satului, apoi iaca mai încoace olecuţică a fost casa unde a fost a evreilor. 

Q: Dar cine a luat care şi cum a putut, cine  ?   

A: Casa a distrus-o. După aceea a luat oamenii ce au putut, ce, mai în scurt au luat din lucrurile 

ce au avut şi de aici .… 

Q: Aveţi în vedere oamenii de pe loc  ?   

A: Oameni, v-am spus, din sat de aici. Ei asta se ocupau cu .… 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu Buruiană pe urmă  ?   

A: Buruiană acesta pe urmă a murit el, el a murit, dar .… 
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Q: Dar nu l-au judecat  ?   

A: Dar eu îl ţineam minte şi pe dânsul, un om spurcat. 

Q: Dar nu l-au judecat pe urmă când au venit sovieticii  ?   

A: Nu l-au judecat nimeni. 

Q: Nu  ?   

A: Nu l-au judecat. 

Q: Şi nici ceilalţi  ?    

Că aţi spus că mai erau încă doi din Bravicea. Nici aceilalţi nu au fost judecaţi  ?   

A: Nici aceilalţi, de acum nu mai ştiu eu. Dar vreau să spun că atunci, eu acela episod am văzut 

cu ochii mei şi am văzut totul, dar altfel ce să vă spun. 

Q: Dar ce relaţie era între evrei şi populaţia ne-evreiască din sat până la război  ?   

A: Ei aşa se împăcau bine, dar vreau să spun, acesta Buruiană acesta, acesta era om rău, acesta 

a fost om rău, el a omorât oamenii şi satul se împăca bine cu evreii. Eu ţin minte că mama mea 

ducea lapte la evrei. 

Q: Spuneţi-mi, în afară de evrei au mai fost omorâţi şi altcineva, au mai fost cazuri când au 

suferit şi altă populaţie în afară de cea evreiască în timpul războiului  ?   

A: Dar nu ştiu, mai ştiu eu atunci.  
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