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Numele și prenumele intervievatului: Maria Munteanu 

Data nașterii: 1929 

Locul nașterii: Bravicea, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0125.01.01 

Data interviului: 19 decembrie 2008  

 

 Maria Munteanu s-a născut în anul 1929, în satul Bravicea și a fost intervievată ca 

martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. Ea relatează 

despre cei aproximativ 10-15 evrei din Bravicea, care au fost adunaţi de câţiva localnici într-

o pivniţă de lângă primărie, ţinuţi acolo o perioadă şi apoi duşi pe un deal înspre Cârnicea, 

unde au fost împuşcaţi. Maria Munteanu nu îi nominalizează pe sătenii care i-au împuşcat pe 

evrei, spunând că oricum sunt morţi.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:15:24:00 

 

Question: Bună ziua 

Answer: Mulţumesc. 

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

A: Munteanu Maria Ivanovna. 

Q: În ce an sunteţi născută ? 

A: În [19]29. 

Q: Şi unde v-aţi născut ? 

A: Aici în casa asta. 

Q: Aici, asta în satul Bravicea ? 

A: Aici. 

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

văzut, ce s-a întâmplat cu evreii din satul Bravicea. Am venit acum cu camera de luat vederi 

ca să ne povestiţi şi în faţa camerei despre memoriile dumneavoastră. În anul 1941, când s-a 

început războiul, unde vă aflaţi ?  

A: Aici. 

Q: Unde aici ? 

A: În casa aceasta. 

Q: În aceeaşi casă, în satul Bravicea. La acel moment în satul Bravicea trăiau evrei ? 

A: Vorbiţi mai tare, nu aud. 
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Q: În Bravicea erau evrei până la război ? 

A: Erau, erau. I-au strâns pe toţi şi i-au dus aici în pivniţa asta, unde e primăria. 

Q: În pivniţa asta, în beci, da ? 

A: Da. Pe urmă i-a dus şi i-a împuşcat. 

Q: Dar cine i-a strâns pe dânşii ? 

A: Oameni era. 

Q: De unde erau oamenii aceia ? 

A: Din sat de aici, dar eu nu ştiu, de atunci până acum am uitat. Toţi sunt morţi, nici unul nu e 

viu. 

Q: Dar mata ştiai familia cuiva dintre ei ? 

A: Nu ştiu. Atunci ne trimiteau cu vitele, noi nu eram să umblă după dânşii, mă duceam 

numai, m-am dus odată să mă uit şi m-au alungat de acolo. 

Q: Dar unde te-ai dus să te uiţi ? 

A: Ce ? 

Q: Unde te-ai dus să te uiţi, ce să vezi ? 

A: Să vedem jidanii, ei erau în pivniţa aceea şi acolo îi păzea. 

Q: Aşa. 

A: Şi apoi după aceea i-au scos şi i-au dus la deal. 

Q: Mata ai văzut cum i-a scos din beci ? 

A: Cum să spun ?   Era copii şi ne duceam şi ne uitam şi noi. 

Q: Aşa, şi ce ai văzut ? 

A: Am văzut cum i-a dus şi cum i-a dus grămăjoară pe toţi, pe urmă i-a luat câte unul şi i-a 

împuşcat, mergea unul şi îl împuşca în spinare şi chica cu faţa în jos şi pe urmă unul mai 

înapoi, şi unul mai înapoi, şi aşa. 

Q: Dar cam câţi evrei erau acolo ? 

A: Asta nu pot să spun. 

Q: Dar ştiţi, de exemplu, dacă erau 10 sau 20 sau 50 sau 100 ? 

A: Nu mai erau mulţi chiar tare. Nu ne dau voie, ne duceam să ne uităm şi fugeam. 

Q: Nu erau mulţi cam tare, dar cam câţi ?  Aproximativ. Eu înţeleg că mata nu ştii precis cam 

câţi, dar ? 

A: Ei, poate vreo 10, poate vreo 15 să fi fost, nu ştiu. 

Q: Aşa. Şi erau printre dânşii şi bărbaţi, şi femei sau ce ? 

A: Şi bărbaţi, dar bătrâni, tineri nu erau, copii din ăştia. 

Q: Deci bătrâni erau mai mulţi ? 
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A: Da. 

Q: Dar erau şi femei sau numai bărbaţi ?    

A: Erau şi femei. 

Q: Mata ai cunoscut pe cineva dintre ei ? 

A: Era una de îi zicea Freida, dar .… 

Q: Freida ? 

A: Da. Şi aceea avea furculiţe de vândut, femeia aceea.  

Q: Avea furculiţe de vândut ? 

A: Da. Palaveaţă cum se spune numai. 

Q: Avea magazin aveţi în vedere ? 

A: Magazin numai de furculiţe. 

Q: Şi ea era acolo printre evreii aceia. Dar cine îi ducea pe dânşii ? 

A: Doi oameni. 

Q: Doi oameni îi ducea ?  

A: Sunt morţi oamenii aceia, nu mai e niciunul. 

Q: Dar oamenii aceia erau din Bravicea, de aici ? 

A: Din Bravicea, apoi cum ? 

Q: Dar ei erau înarmaţi sau nu ? 

A: Civil îmbrăcaţi. 

Q: Dar arme aveau ? 

A: Aveau. 

Q: Şi unde i-au dus, în care loc ? 

A: La Cârnicea îi spunem noi. 

Q: La Cârnicea ? 

A: Da. 

Q: Dar asta în ce direcţie e ?  Înspre ce direcţie e locul acesta ? 

A: Cum să spun, în partea asta, aici. 

Q: În afara satului ? 

A: Da. Acolo a fost înainte fermă, dar acum au stricat ferma, au stricat tot. 

Q: Deci, dacă am înţeles eu drept, mata ai spus că ai văzut cum i-a scos din beci şi cum i-a 

dus încolo. Voi aţi mers din urma lor ? 

A: Nu. 

Q: Dar cum s-a întâmplat ? 

A: Eram cu vitele acolo. 
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Q: Dar cum s-a întâmplat că ai putut vedea şi cum din beci i-a scos şi pe deal. 

A: Din beci i-a scos, cum să spun, seara. 

Q: Şi mata ai văzut cum i-a scos din beci ? 

A: Să nu vadă lumea. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-a scos din beci ? 

A: Ei, cum, a ieşit câte unul, câte unul şi i-a scos pe toţi. 

Q: Mata erai acolo când îi scoteau pe dânşii din beci ? 

A: Ne duceam şi ne uitam şi fugeam. 

Q: Aşa, deci ai văzut câte oleacă cum seara. Dar când i-a împuşcat ? 

A: Tot am văzut, că eram cu vitele. 

Q: Tot în aceeaşi seară ?  Sau în altă zi ? 

A: Tot, tot. 

Q: În aceeaşi seară ? 

A: Da. 

Q: Deci mata după ce ai văzut că îi scoteau din beci unde te-ai dus ? 

A: Pe urmă ? 

Q: Da. 

A: La vacă.  

Q: Aşa, deci te-ai dus la vacă şi de asta ai văzut acolo. Ai văzut cum îi aducea acolo pe deal la 

Cârnicea ? 

A: Am văzut cum îi duceau. 

Q: Dar îi duceau cu ceva în mână sau erau cu mâinile goale ? 

A: Nu aveau nimic, nimic nu aveau jidanii, că îi ducea la împuşcat, cum să aibă ?!  Nimic nu 

aveau. 

Q: Dar acolo era săpată groapă sau ? 

A: Nu groapă, aşa, pe pământ aşa. Şi acolo au şi rămas noaptea, nu ştiu cine. Până ne-am mai 

dus i-au şi îngropat, le-a tras oleacă de ţărână de la vale de drum.  

Q: Când v-aţi dus pe urmă ? 

A: A doua zi. 

Q: A doua zi v-aţi dus ? 

A: Să vedem ce au făcut cu dânşii. 

Q: Şi când v-aţi dus a doua zi ei erau ? 

A: Îngropaţi. 

Q: Ei erau deja îngropaţi. Dar aţi văzut sau nu când îi îngropau ? 
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A: Nu am văzut, nu, noaptea îi îngropau. 

Q: Când pe dânşii îi împuşcau, mata cât de departe erai de locul acela ? 

A: Ei, departe eram, cam ca la poartă la noi. 

Q: Cam de aici până la poartă, cât sunt, vreo 15 metri ?   Da ? Cam la vreo 15 metri. Şi cum 

se întâmpla, deci, împuşcau în toţi odată sau câte unul ? 

A: Câte unul, mergea înainte unul şi îl împuşca şi cădea cu faţa în jos. 

Q: Mata auzeai ceva sunete de acolo de unde erai ?  Se auzea ceva ? 

A: Ce să se audă dacă îl împuşca ? 

Q: Dar ei spuneau ceva ? 

A: Nu se auzea nimic. Ce să se audă dacă numai l-a împuşcat şi .… 

Q: Nimeni dintre aiştea nu încerca să fugă ? 

A: Nu am înţeles. 

Q: Nimeni dintre evreii aceia nu a încercat să fugă ? 

A: Dar de unde să fugă dacă era sub armă, cum să fugă ? 

Q: Din acei care împuşcau, împuşca numai unul sau amândoi ? 

A: Nu, numai unul, unul îi păzea pe cei care mai, după dânşii mergea. Unul era înainte care 

mergea ca oile mai în scurt.  

Q: Şi mata ai văzut cum i-au împuşcat pe toţi sau doar o parte ? 

A: Pe toţi am văzut, ne duceam departe şi ne uitam. Este fântână, este izvor acolo unde i-a 

împuşcat pe dânşii, pe dealul acela. Sunt şi acum izvoarele.  

Q: Şi mata ai văzut cum aceştia doi din sat s-au dus pe urmă de la locul acela ? 

A: Nu, noi pe urmă am fugit, mai rămăsese vreo doi, trei jidani şi noi am fugit de acolo. 

Q: Deci când rămăsese încă vreo doi, trei în viaţă de acum fugiseşi. 

A: Ne temeam să nu ne împuşte şi pe noi, că de acum spunea că o să ne împuşte şi pe noi dacă 

stăm acolo. 

Q: Cine vă spunea aşa ? 

A: Oamenii aceia care împuşca. 

Q: Asta a fost unicul caz care mata ai văzut când împuşcau sau au fost şi alte cazuri ? 

A: Nu au fost alte cazuri, numai care i-am văzut eu, aceia împuşcaţi. 

Q: Dar să îi omoare în altă parte, pe alţii ai mai văzut ? 

A: Nu am văzut, numai pe ăştia pe care i-a dus la Cârnicea. 

Q: Dar din beci mata câţi ai văzut că au scos ei ? 

A: Toţi au fost 15, că i-au scos pe toţi, nu era nimic. 
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Q: Mata când ai văzut pe deal acolo, pe Cârnicea, erau tot aceia care i-au scos din beci sau 

erau alţii ? 

A:  Tot aceia, de un fel sau altul dacă nu era. Erau închişi jidanii. 

Q:Mata ştii dacă şi în alte locuri îi ţineau închişi sau doar în beciul acela care mata ai văzut ? 

A: Acolo numai, că erau închişi, care îi găsea îi închidea acolo. 

Q: Dar unde e beciul acesta se află ?  Ce era acolo ?  A cui era beciul acela  ? 

A: Dar iaca beciul este şi acum. 

Q: Dar a cui era el atunci ? 

A: Nu ştiu, a statului cred, nu ştiu a cui era. 

Q: Dar cine era acolo ?  Ce se afla acolo ? 

A: Nu ştiu, pe urmă noi puneam asta vita la hultuit, la .… 

Q: Dar cam cât timp au stat evreii acolo în beci ? 

A: Nu ştiu, nu pot spune asta cât tip. Atunci cum îi grămădea îi lua şi îi ducea la beci acolo. 

Q: Dar mata ai văzut cum îi grămădea pe dânşii ? 

A: Ei, câte unul, cum îi găsea îi ducea acolo. 

Q: Ai văzut vreodată cum îi ducea acolo la beci ? 

A: Dacă am văzut şi ce pot face ? 

Q: Nu, să ne povesteşti. 

A: Avea multe, dar îi lua şi îi închidea şi pe noi ne alunga. 

Q: Dar pe cine ai văzut cum îi ducea în beci ? 

A: Apoi eu cum să spun, nu pot să-l spun cine e acela. 

Q: Dar îi cunoşteai ? 

A: Şi dacă îi cunoşteam, ce ? Îi ştiam unde şedeau, dar familia nu le ştiam. 

Q: Dar ce erau ?  Bărbaţi, femei ? 

A: Şi bărbaţi, şi femei. 

Q: Erau şi copii printre dânşii ? 

A: Nu, copii nu am văzut, nimic. 

Q: Copii nu aţi văzut. 

A: Numai bătrâni aşa era. 

Q: Şi i-aţi văzut pe toţi într-o zi sau în diferite zile i-aţi văzut cum îi duceau la beci ? 

A: Ei, ne duceam şi noi, parcă îţi spun, să ne dea cheptene şi să le ducem câte o cană de apă, 

dar nu ne dau voie. 

Q: Deci vă duceaţi acolo la beci ca să ? 
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A: Ne duceam şi ne uitam şi ei ieşeau şi până în gura beciului. Şi spuneau că nu aveţi voie să 

daţi şi .… 

Q: Şi să vă deie cheptene aceia care erau, cine să vă dea ? 

A: Nu, una avea, adică avuse cheptene de vândut, şi iaca ce vă dau, cheptene, numai daţi-mi o 

cană de apă.                                                          

Q: Mata o cunoşteai pe femeia aceea ? 

A: Ei, dacă am cunoscut-o ce să fac ?  Nu voiau să ne deie voie să ne ducem. 

Q: Ştiai că era evreică ? 

A: Ha ? 

Q: Era evreică ? 

A: Da. 

Q: Dar mata când ai văzut că se duceau în beci, aveau lucruri cu dânşii ? 

A: Nu am văzut cu lucruri, aşa îi ducea, fără nimic. 

Q: Când înăuntru, în beci când îi închidea. 

A: În beci fără nimic îi ducea, au rămas cred că acasă, nu ştiu. 

Q: Dar cu acelea care au rămas acasă, lucrurile, nu ştiţi ce s-a întâmplat ? 

A: Nu ştiu, că casele aici pe vale au fost toate, şi au fost sfărmate şi au dat la oameni şi au 

făcut. Aici unde e chiar primăria, numai jidani au fost. Aşa unde sunt casele jidanilor, 

balotam. 

Q: Ce făceaţi? Balotaţi ? 

A: Balotam tutun. 

Q: Aaa, tutun.  

Q: După război au rămas evrei în viaţă ? 

A: Nu a rămas nimic la noi. 

Q: În afară de evrei au mai omorât şi pe altcineva în sat ? 

A: Nu. 

Q: Aţi avut cumva în Bravicea ţigani înainte de război ? 

A: Cum ? 

Q: Ţigani aţi avut în sat ? 

A: Ţigani ? 

Q: Da. 

A: Au fost, dar s-au dus la Călăraşi toţi. 

Q: Înainte de război ? 

A: Înainte de război. 
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Q: Şi nu ştiţi dacă cu dânşii s-a întâmplat ceva în timpul războiului ? 

A: Nu ştiu, de ce. 

Q: Dar cam cât timp au fost ţinuţi evreii în beciul acela ? 

A: Nu pot să vă spun. Nu ne duceam toată ziua la dânşii, că nu ne da voie nici tata, nici 

mama. Şi iaca o să vă ieie şi pe voi şi au să vă închidă, nu vă duceţi! Noi ne duceam. 

Q: Dar au stat o zi, două sau mai mult ?   Cât timp au stat acolo aproximativ ? 

A: Nici eu nu ştiu, ne uitam şi fugeam. 

Q: Mulţumesc. 

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




