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Numele și prenumele intervievatului: Stepanida Stoian 

Data nașterii: 1930 

Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0040.01.01 

Data interviului: 10 februarie 2007  

 

 Stepanida Stoian s-a născut în anul 1930, în satul Olăneşti și a fost intervievată cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa. Ea relatează despre 4 

evrei care au fost spânzuraţi de ruşi în centrul localităţii în anul 1940.  

De asemenea, Stepanida Stoian spune că la câteva luni după acest eveniment a văzut circa 100 

de evrei în coloană care erau conduşi de militari – despre care nu poate spune din ce armată 

erau, peste Nistru. Ea spune că erau evrei din Bender şi Chişinău, şi că pe 4 dintre ei i-a hrănit 

mama sa.  

Despre evreii din Olăneşti, ea povesteşte că o parte a rămas în sat până după război.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:20:53:10 

 

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

Answer: Stepanida. Stoian Stepanida Chirilovna.  

Q: În care an v-aţi născut ? 

A: 1930. 

Q: Dar unde v-aţi născut ? 

A: M-am născut aici pe loc, în casa asta m-am născut. 

Q: În Olăneşti ? 

A: În Olăneşti, da. În Olăneşti ne-am născut, da, aici şi locuim. 

Q: Când s-a început războiul unde vă aflaţi ? 

A: Aici în casa asta, în Olăneşti ne aflam şi tare multe am tras cu războiul. Aici stăteam într-o 

casă, în partea cealaltă stăteau ăştia, cum se chemau ei, am uitat eu cum se chemau, şedeau în 

partea astalaltă la noi aici, şi apoi se duceau şi făceau tranşee pe la Purcari, şi apoi veneau 

noaptea aici şi dormeau, asta erau, cehoslovaci. Şi după aceea, aici în partea astalaltă se aşezase 

o parte de nemţi.  

Q: Spuneţi-mi, vă rog, dar noi vrem să ştim, în sat aici erau evrei, în Olăneşti ? 

A: În Olăneşti erau evrei, erau familii multe. 

Q: Cam cât de multe ? 
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A: Poate să fie şi vreo 10 şi mai multe de familii. Şi lucrau toţi prin magazine, aveau magazinele 

lor, aveau apoteca lor, alţii, tot aici. 

Q: Şi ştiţi cumva ce s-a întâmplat cu dânşii în timpul războiului ? 

A: În timpul războiului, care s-au mai dus de aici, care au stat aici. Şi care au stat, până la urmă 

nu i-au ridicat nimeni de aici din satul nostru. Aici în Olăneşti au locuit. 

Q: În tot timpul războiului în Olăneşti au locuit ? 

A: În Olăneşti au locuit o parte. Care s-au mai dus, poate cei mai tineri, dar ăştia care erau mai 

în stare, mai bătrâni, erau pe aici, nu s-au dus nicăieri. 

Q: Dar ştiţi ceva, aţi văzut ceva ce s-a întâmplat cu alţi evrei din alte părţi ? 

A: Alţi evrei, vreo câţiva, i-au spânzurat chiar, aici în sat i-au spânzurat. În centru. 

Q: Dar cine i-a spânzurat ? 

A: I-au spânzurat ruşii. 

Q: Ruşii i-au spânzurat ? 

A: Ruşii i-au spânzurat, da. Ruşii i-au spânzurat. 

Q: Când ? 

A: Tot în… în [19]40 i-au spânzurat, da, în [19]40 i-au spânzurat pe ăia, că de acum războiul 

mergea şi pe aceia i-au prins ei, cum i-au prins nu pot să vă spun, şi i-au spânzurat chiar în 

centru, acolo la piaţă. 

Q: Dar ai văzut asta ? 

A: Asta nu am văzut, ci părinţii mei au văzut. 

Q: Şi asta era în 1940 ? 

A: În [19]40. 

Q: Ce anotimp era ? 

A: Dar cum să vă spun ? Prin aprilie. 

Q: Prin aprilie ? 

A: Da, aproape de Paști asta era. Şi pe mulţi, tot a venit o ceată de ruşi nu pot să vă spun, au 

împuşcat tare mulţi în centru, erau soldaţi. De unde veniţi aceia erau nu putem să vă spunem, 

era undeva pe la ora 5 dimineaţa, şi când de acum spre zi, de acum când i-am auzit, asta am 

văzut, dar noi stăteam atunci lângă piaţă, acolo în centru. În centru asta era, lângă magazine. 

Q: Câţi soldaţi erau de toţi ? 

A: Ei, nu vă putem spune câte grupe, poate au fost vreo 20. 

Q: Soldaţii ăştia ce fel de uniforme purtau ? 

A: Purtau uniforme nu kaki, dar surie. 

Q: Surie ? 
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A: Surie, da. Surie era uniforma lor. 

Q: În ce limbă vorbeau ei ? 

A: În limba rusă. În limba rusă vorbeau ei. 

Q: Dar evreii erau de pe loc sau din alte părţi ? 

A: Pe, de loc, de pe loc.  

Q: Îi ştiaţi pe cineva dintre ei ? 

A: Ei, cum, îi cunoşteam aşa dar cum îi cheamă, cum asta nu ştim cum îi chema. 

Q: Pe evrei ? 

A: Da, nu ştim cum îi chema. 

Q: Şi s-a spus la lume pentru ce i-a spânzurat sau nu ? 

A: Ei, nu ştiu de acum asta, dacă le-au spus sau nu le-au spus, iaca eu asta nu ştiu, ce să spun 

dacă nu ştiu asta, dar lumea i-a văzut, mulţi. 

Q: Şi mata ai văzut ? 

A: Şi eu am văzut, cu tata ne-am dus amândoi în centru şi i-am văzut ei cum şedeau. 

Q: Şi câţi oameni erau spânzuraţi ? 

A: 4 erau, 4, nu erau mai mulţi. Dar pe mulţi i-ai împuşcat ei, dar nu evrei, dar dintre ei, cum 

unul pe altul s-au împuşcat acolo, erau în centru. Şi după asta au plecat toţi, s-au strâns, nu a 

fost nimic. Şi după aceea a început războiul, tot de Paşti a început, că taman coceam pască şi 

ne-am ascuns în toate locurile, în toate locurile ne-am ascuns ca să nu ne găsească. Şi după asta 

de acum a început mai mare, să vină cehoslovacii ăştia şi săpau tranşee, şi apoi au venit aici 

nemţii şi aveau cuhne, dar de dincolo bătea, bătea cum vedea aici un om pe stradă… 

Q: Dar pe oamenii pe care i-au spânzurat de unde ştiaţi că erau evrei ? 

A: D’apoi ne-au spus acolo în centru lumea care era… 

Q: Oamenii care erau ? 

A: Care era mai mulţi acolo în centru ne-au spus că: „iaca, evreii ăştia, i-au spânzurat”. 

Q: Acei spânzuraţi, aţi spus că erau 4 ? 

A: Da. 

Q: Erau bărbaţi sau femei ? 

A: Bărbaţi. 

Q: Toţi ? 

A: Toţi bărbaţi erau. 

Q: Tineri sau bătrâni ? 

A: Ei de etatea de vreo 50 de ani erau.   

Q: Cum erau îmbrăcaţi ? 
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A: Erau cu haine din astea, nu erau cu alte haine, cu haine prăstâie din astea, cum e la ţară erau. 

Q: Şi aţi spus că se împuşcau în centru unul pe altul, cine se împuşca ? 

A: Se împuşcau, iacata, cine erau aceia, dar de unde a venit brigada aceea eu nu înţeleg, ori de 

dincolo au venit, de peste Nistru. Şi ei au început să împuşte, unul în altul, ei pe mulţi au ucis 

acolo, vreo 10 au ucis ei poate, mai mulţi nu erau, şi totodată şi s-au dus, mai mult nu a fost 

nimic, numai asta a fost atunci în centru, şi pe urmă s-au dus toţi, nu era nimic, aceia au rămas 

spânzuraţi. 

Q: Când mata spui că se împuşcau unul pe altul, cine se împuşca unul pe altul ? 

A: Ruşii împuşcau şi cred că în civilitatea astalalaltă care era prin centru, înţelegi, că asta era 

dimineaţă tare era, pe la orele 5 dimineaţa. 

Q: Înseamnă că, vreau să înţeleg: acei care erau în centru, aceia i-au spânzurat pe evrei ? 

A: Ăştia care au venit din partea cealaltă. 

Q: Acei care au venit din partea cealaltă ? 

A: Acei din partea cealaltă i-au spânzurat, da. De unde ei s-au luat aceia patru, de unde i-au 

scos ei, cum i-au scos, din ce familii, şi i-au spânzurat pe aceia. 

Q: Ce a fost dintâi: dintâi împuşcăturile sau i-au spânzurat ? 

A: Dintâi împuşcăturile şi apoi i-au spânzurat. 

Q: Înseamnă că mai întâi a fost lupta din centrul satului şi s-au împuşcat ruşii cu cineva, dar nu 

ştiţi cu cine. 

A: Nu ştiu cu cine. Ei, eram tineri, nu mai ştim chiar toate. 

Q: Şi pe urmă i-au, după asta după ce s-a terminat lupta, după aceia i-au spânzurat… 

A: Pe aceia 4. 

Q: …. ruşii pe aceia 4. 

A: Pe ăştia 4. 

Q: Care mata ai spus precis că erau evrei ? 

A: 4, da, 4, 4. Nu le ştim familiile. 

Q: Dar ai mai văzut cândva în timpul războiului şi alţi evrei, ştii şi alte cazuri cu dânşii, ai mai 

văzut ? 

A: Nu, nu. Nu i-am văzut. După ce s-a terminat de acum asta toate războiul, de acum evreii 

ăştialalţi .… 

Q: Dar cu evreii din sat, vecini, nu ştii ce s-a întâmplat ? 

A: Nu, nu ştiu, nu ştiu. De acum, poate când i-au mânat ei pe ăştialalţi poate erau şi de prin sate 

de acum, pe aici. 

Q: Pe cine i-au mânat ? 
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A: Pe evrei. 

Q: Dar mata ai văzut cum i-au mânat ? 

A: Apoi pe aici noi am văzut, pe aici, când trecea pe aici, cum sta pe sub garduri, o sutcă ei au 

şezut, mai mult nu au şezut, şi apoi i-au luat şi i-au dus. I-au dus, aici la noi este zagodzerno, şi 

era parom, şi i-au trecut ei pe urmă pe parom acela. Şi i-au dus la Troiţca. 

Q: Troiţca ? 

A: Troiţca, da.  

Q: Sat e ? 

A: Sat e, da, sat e de acum în partea cealaltă. Şi i-au dus încolo. 

Q: Mata când ai văzut că pe dânşii îi mânau încolo ? Când era asta ? 

A: Asta era, după ce a fost războiul acesta aici, apoi pe dânşii îi aduceau de prin sat de la 

Bender, de la Chişinău erau, şi îi duceau pe aici pe drumul acesta. 

Q: Dar cam mult timp a trecut după episodul acela care mi-ai povestit în centrul satului ? Cam 

cât timp a trecut după asta ? 

A: Poate să fi fost vreo două luni, vreo două luni, da, da, aşa era. 

Q: De câte ori ai văzut că îi mânau pe evrei ? 

A: O singură dată, coloana aceea care a trecut încoace, o singură dată eu am văzut. 

Q: Cât de mare era coloana ? 

A: Ei, nu i-am numărat, dar erau mulţi, dacă se ţineau tocmai de acolo de sus şi tocmai până 

jos, erau mulţi. 

Q: Dar când vorbim de mulţi, noi vorbim de zeci de oameni sau de sute sau de mii, cât de mulţi 

? 

A: Poate să fie şi vreo sută de oameni, dacă, şi copii era, era şi copii mici, era şi copii mare, era 

de etate, de 20 de ani erau, de 30 de ani, de acum ăştia erau mărişori, dar mici, era chiar şi de 

ăştia care mici de sân, şi de sân era, copii mici era. Şi noi dacă am văzut că ei se chinuie aşa pe 

sub gard, mama a luat două familii, două femei şi doi bărbaţi, i-am luat, i-am culcat la noi, i-

am hrănit, seara şi apoi dimineaţa când s-au sculat i-am hrănit iar, şi de acum ei au ieşit la stradă 

şi de acum i-au aşteptat pe ceilalţi când au venit şi i-au dus. Cine i-au dus, cum i-au dus nu pot 

să vă spun, dar ştiu că i-au dus de aici. 

Q: Dar nu vă amintiţi cine i-au dus, erau civili sau erau militari ? 

A: Ei, cum să vă spun, mi se pare că militari erau, în haine tot sure erau îmbrăcaţi.  

Q: Tot suri ? 

A: Tot sure era îmbrăcaţi. Erau ei vreo 5, vreo 6 erau aşa, ăştia care i-au dus. Nu îi bătea, nu 

nimic, nu îi năcăzuia, dar aşa i-au sculat cum şedeau sub garduri şi i-au dus. 
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Q: Dar nu ţineţi minte, aceia care i-au dus pe dânşii, militarii, nu ţineţi minte în ce limbă vorbeau 

? 

A: Nu pot să vă spun. 

Q: Bine. Dar când i-aţi văzut pe drum că mergeau, că îi mânau aţi spus, erau pe jos sau erau ? 

A: Pe jos erau, pe jos, pe jos toţi erau. Era undeva că erau cu căruţe cu boi, vreo câteva familii 

aşa erau numai, şi încărcaţi acolo ce mai aveau ei, haine, ce mai să fi avut în aceea. Dar aşa mai 

mult toţi pe jos erau.  

Q: Şi cum arătau, în ce stare erau ?   

A: Ei, cum, erau necăjiţi, erau chinuiţi, plânşi, dacă îi mâna şi îi ducea de la locurile lor, cum 

poate să fie omul acela, vesel ? Vesel nu era, care plângeau săracii, care şi cum. Erau şi bătrâni, 

erau şi bătrâni tare, erau, puteai să spui să fie şi de 60 de ani, erau bătrâni.  

Q: Aveau ceva lucruri cu dânşii ? 

A: Nu, lucruri nu am văzut. Ceea ce era în căruţa aceea, dar restul ce avea în sumci, mai mult 

nu era nimic cu dânşii, cât poate să ia omul cu dânsul. 

Q: Dar ei încercau să vorbească cu oamenii din sat ? 

A: Da, vorbeau. 

Q: Şi le dădeau voie ? 

A: Le dădea voie, voie le dădea, şi lumea îi întreba şi ei spuneau că: „iaca ne-au luat din familii 

şi ne duce, dar unde o să ne ducă nu ştim”. 

Q: Dar v-au spus de unde vin ei ? 

A: Erau de la Chişinău, erau de la Bender, erau de peste tot, erau din sate poate, chiar pe toţi, 

pe toţi nu îi ştim. 

Q: Dar ăştia pe care i-aţi luat în casă… 

A: Da. 

Q: …. ăştia 4 care i-aţi luat în casă .… 

A: Ăştia erau de la Chişinău. 

Q: Ăştia erau de la Chişinău ? 

A: De la Chişinău erau ăştia. 

Q: Erau tineri, bătrâni ? 

A: Erau, cum să vă spunem, pe la 50 de ani, aşa erau ăştia care i-am luat noi. Şi ne-au spus că: 

„iaca au venit noaptea şi ne-au luat din casă şi aşa şi au rămas casele, aşa .…” 

Q: Dar v-au spus de câte zile acum mergeau pe drum ? 

A: Undeva au spus ei că de acum au vreo 5, 6 zile mergând aşa pe drum, da. Că dacă pe jos. 

Q: Şi aveau cu dânşii, aveau mâncare, aveau apă sau îi hrăneau ? 
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A: Nu îi hrăneau, aveau ei apă, aveau pâine şi apoi poate pe undeva ei se mai luau ceva, iaca 

asta nu i-am întrebat, nu i-am întrebat.  

Q: Şi atunci, când au trecut i-aţi văzut cum au trecut prin sat şi atunci aţi spus că ei au rămas şi 

noaptea şi au dormit ? 

A: Da. Noaptea au rămas şi apoi a doua zi i-au dus ei de acum peste Nistru. 

Q: Şi aţi văzut cum au trecut Nistrul ? 

A: Nu. Eu nu am văzut. Eu nu am văzut, dar ştiu că acolo este parom şi au spus că i-au dus şi 

au trecut cu parom în partea cealaltă. 

Q: Şi nu aţi fost niciodată la Nistru acolo ca să-i vedeţi ? 

A: Nu, nu am fost, nu am fost, ce să spun, dar nu am fost. 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri cu evrei când i-au dus, i-au strâns, i-au mânat ? 

A: Nu, nu, alte cazuri eu nu am văzut, alte cazuri nu am văzut. 

Q: În sat la voi erau cumva ţigani ? 

A: Ţigani au fost, ţigani erau mulţi. 

Q: S-a întâmplat ceva cu dânşii în timpul războiului ? 

A: Nu, cu dânşii nu am văzut să se întâmple. Tot aşa, se luau, se duceau, era înainte şatră cum 

se spunea, se duceau când mai departe, aveau cal, căruţă de aceea, şi îi încărca, şi copiii, toţi, şi 

se duceau, treceau şi ei unde, se duceau din sat în sat mai departe. Pe dânşii nu i-a alungat 

nimeni, din sat nu i-a alungat nimeni, ei singuri aşa s-au dus, s-au dus, care pe la Odessa, care 

pe unde, pe unde puteai să se ducă ei. 

Q: După război rămăsese careva evrei în sat de aici din Olăneşti ? 

A: După război au rămas. 

Q: Câţi evrei erau aici în sat ? 

A: Erau vreo 6 familii. Şi apoi pe urmă au mai venit încă, după război, după război apoi au mai 

venit.  

Q: Alţii, străini ? 

A: Alţii străini, da.  

Q: Dar astea 6 familii erau aceleaşi care au trăit înainte de război ? 

A: Da, erau şi aceea care înainte. De ce vă spun ? Pe ăştia nu i-au mişcat din sat. Cum, nu pot 

să vă spun. 

Q: Dar v-aţi întâlnit cu dânşii în timpul războiului, i-aţi văzut ? 

A: Da, i-am văzut. 

Q: Puteţi să vă amintiţi anumite familii ? 
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A: Numai familii nu vă pot să le spun. Ştiu că lucra în magazin, era Apraşa, acesta bărbat, şi 

era femeia sa, Maria, şi acesta care lucra la aptecă îi zicea lui, că familia cred că era, nu ştiu pe 

nume, Buturu, aşa i-au zis lui. Şi apoi era mai la deal într-un magazin era Freida, pe femeie o 

chema, lucra în magazin. Bărbatul nu ştiu, ştiu că avea şi bărbat… 

Q: Şi în timpul războiului a lucrat farmacia, magazinul, toţi anii, [19]42, [19]43 ? 

A: Ăştia de acum încoace au lucrat. 

Q: În timpul războiului, în [19]42, [19]43 lucra farmacia şi ei lucrau înăuntru ? 

A: Ei lucrau înăuntru. Şi apoi după aceea care au murit dintre ei, tineretul lor care era, băieţii 

erau duşi mai departe, nu erau aici cu dânşii, ăştia care mari, micii erau cu dânşii, dar ăştia mari 

nu erau cu dânşii. Şi lucrau, ne înţelegeam cu dânşii, ne duceam, aveam bani, bine, nu, ne da 

aşa şi pe urmă ne duceam şi plăteam. Că plăteam bani dacă aveam, dacă nu duceam grâu, orz, 

ei primeau, toată vremea, ei nu ne… 

Q: Cât a fost război aici au fost careva soldaţi în sat, în Olăneşti, au venit trupe străine sau ? 

A: Să vă spun că iaca au fost şi nemţi aici în timpul războiului, şi cehoslovaci, spun că chiar 

aici la noi stăteau, în casa asta. 

Q: Mult timp au stat aici ? 

A: Undeva ei au stat, dacă era martie, aprilie şi prin mai de acum ei se dusese de aici. 

Q: Să înţeleg câteva lucruri. 

A: Da. 

Q: După ce s-au dus au mai venit alţii, altcineva ? 

A: Nu, nu a mai venit nimeni. 

Q: Altfel de soldaţi ? 

A: Nu, altfel de soldaţi nu au mai venit. 

Q: Soldaţi români au fost cumva pe aici ? 

A: Au trecut pe aici, ei au trecut, ei au trecut tot cu războiul, şi apoi i-au mânat spre Prut de 

acum atunci, asta i-au mânat în iunie, în iunie i-au mânat ei, în [19]41, noi eram evacuaţi, am 

lăsat tot, şi casă, şi masă, tot, şi păsări, şi tot am lăsat, ne-am luat numai vaca cu noi şi ne-am 

dus în Căplan. Şi dacă de acum dacă am stat acolo în Căplan mai, iunie, de acum a venit pricazul 

ruşii şi i-au mânat pe români şi îi ducea la Prut. Chiar în Căplan pe uliţa aceea, chiar pe unde 

am stat noi. 

Q: Dar în Căplan, nu ştiţi, în Căplan erau evrei acolo ? 

A: Nu ştiu. 

Q: Şi nu ştiţi ce s-a întâmplat cu ei ? 
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A: Nu ştiu, acolo nimic. Pe ăştia ştiu că îi mâna, pe românii ăştia ştiu că îi mâna, care cu caii 

erau, care pe jos erau, care şi cum. Altceva nu ştiu de acolo din Căplan dacă era ceva.  
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