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Numele și prenumele intervievatului: Maria Barschi 

Data nașterii: 1923 

Locul nașterii: Stolniceni, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0056.01.01 

Data interviului: 15 februarie 2007  

 

Maria Raschi s-a născut în anul 1923, în satul Stolniceni și a fost intervievat în 

calitatea sa de martor cu privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea în 

care trăia. Ea relatează despre cei aproximativ 50 de evrei din Stolniceni, însă şi din 

localităţile învecinate, precum Brăduşeni, care au fost duşi la o râpă aflată la graniţa dintre 

localităţile Stolniceni şi Şofrâncani şi împuşcaţi. Maria Raschi nu ştie dacă soldaţii care i-au 

împuşcat pe evrei erau nemţi, ruşi sau români. Ea face totuși presupunerea că erau nemţi. De 

asemenea, aminteşte de foarte multe ori și chiar insistă accentuând această idee că se afla 

destul de departe de locul în care au fost împuşcaţi evreii, iar soldaţii i-au obligat să se 

îndepărteze şi mai tare.  

De asemenea, ea mai relatează și despre faptul că săteni din Stolniceni au mers la 

câteva zile după cele întâmplate la râpa respectivă, unde i-au dezgropat pe evrei pentru a le 

lua hainele, mărgelele, ceasurile etc. Furturi nu au avut loc doar de pe cadavre ci şi din casele 

celor care au fost împuşcaţi.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:19:38:15 

 

Question: Spuneţi, vă rog, numele de familie şi prenumele matale. 

Answer: A mele ? 

Q: Da. 

A: Barschi Maria. Şi după tată Fedeorovna. 

Q: Şi în ce an sunteţi născută ? 

A: În [19]23 sunt născută. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: La Stolniceni. 

Q: În anul 1941, când s-a început războiul, unde vă aflaţi ? 

A: Tot la Stolniceni, am trăit acolo.  

Q: În satul Stolniceni ? 

A: În satul Stolniceni. Mai greu grăiesc, că dacă n-am dinţi. 
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Q: E departe Stolniceniul de aici ? 

A: Nu departe, trei kilometri poate, e, poate mai bine, aproape. 

Q: Înseamnă că la trei kilometri de Pociumbăuţi. 

Q: În Stolniceni erau evrei când s-a început războiul ?  Trăiau evrei în sat ? 

A: Da, da, erau. Erau vreo patru familii. 

Q: Vă aduceţi aminte de dânşii ? 

A: Apoi, îmi aduc aminte, iaca, dar tot am mai uitat, atâţia ani e de acum. Unul Iutco era, 

Şenelaucă cum îi zicea înainte, şi unul Moşcu şi unul Leibă. Iaca, celălalt bătrân, am uitat 

cum îl chema, dar pe ăştia ştiu bine, cumpăram de la dânşii, că aduceau, cum acum baruri, 

apăi şi ei aduceau tot ce trebuia.  

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

A: Păi de acum dacă ei l-au scos pe dânsul, l-au împuşcat şi am auzit numai cât zgomotul, 

zvucul cum să zic. Era departe, că nu am fost chiar acolo când i-au ucis, săracii. Of, Doamne, 

Doamne, mare greutate.  

Q: Dar cine i-a împuşcat pe dânşii ? 

A: Dar cine, iaca, în [19]41 i-au împuşcat. 

Q: Aşa. Dar cine, în [19]41 cine i-a împuşcat ? 

A: Dar iaca nu ştiu, mă tem că nemţii venise atunci aicea şi i-au scos din sat şi i-au omorât 

acolo. 

Q: Mata ai văzut cum i-au scos din sat ? 

A: Nu, nu am văzut când i-au scos, am văzut când erau de acum departe, departe şedeam noi, 

care au ieşit să vadă, nu ne lăsa aproape să ne ducem să vedem, stam departe de dânşii, dar 

când împuşcătura, auzeam de acum, când îi împuşcau pe dânşii. 

Q: Dar locul unde i-au împuşcat pe dânşii, unde e locul ăsta se află ? 

A: E locul ca când, e o râpă cum să zic, şi ei erau aşa sus pe, cum e malul înalt şi apoi ei 

şedeau acolo aşezaţi. 

Q: I-au împuşcat în Stolniceni în sat sau i-au împuşcat ? 

A: Nu, nu în sat, pe deal, pe deal acolo, nu în sat. 

Q: Cât de departe ? 

A: Spre Şofrâncani, este un sat Şofrâncani, şi acolo-s hotarele cu Stolnicenii şi acolo i-au 

scos şi i-au împuşcat. 

Q: La hotarele dintre Şofrâncani şi Stolniceni ? 

A: Da, da.  

Q: Mata ai văzut când i-au dus la locul acela ? 

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



A: Nu, nu am văzut când i-au dus, de acum erau ei acolo când am ieşit noi din sat să vedem, 

dacă nu ne lăsa aproape. 

Q: Dar cum de s-a întâmplat că v-aţi dus să vedeţi ? De unde ştiaţi că acolo ceva se întâmplă ? 

A: Păi de acum s-a anunţat unul cu altul, iaca, că o să-i ucidă pe jidani, îi scot la împuşcat, 

auzeam de la unul, de la altul. 

Q: Cine, oamenii v-au spus ? 

A: Oamenii, oamenii din sat, da, da. Şi apoi au ieşit oamenii să …, şi nu lăsa aproape. 

Q: Şi v-aţi dus acolo spre locul acela ? 

A: Nu, departe am stat. 

Q: Cât de departe ? 

A: Ei, cum să spun, nu ştiu cum să spun cât de depărtare, dar departe am stat, nu am apropiat 

acolo, că nu lăsa pe nimeni să se ducă. 

Q: Cam câţi paşi, de exemplu, până acolo ? 

A: Ei, paşi, să fi fost vreo doi kilometri, nu chiar aşa aproape. 

Q: Şi de acolo puteai să vezi ceva, de unde erai ? Se vedea ceva ? 

A: Apoi se vedea, oamenii, dacă e ziua, nu noaptea, cum nu se vedea ? 

Q: Locul era deschis, puteai să vezi ceva ? 

A: Da, da, era deschis locul, ne uitam, uite cum te uiţi la Zăicani şi se vede pământ, apăi aşa 

ne uitam. 

Q: Şi mata când te uitai ce vedeai acolo ? 

A: Păi se vedea. Dar nu numai de la Stolniceni, şi de la Şofrâncani au adus jidanii care era, de 

la Brăduşeni, nu numai de la noi, mai multă lume era acolo. 

Q: Mata dacă te uitai de la o distanţă mai îndepărtată puteai să vezi care dintrânşii cine şi ce 

erau ? 

A: Nu, nu puteam cunoaşte, chiar că tot depărtişor. 

Q: Dar puteai să vezi că-s bărbaţi, că-s femei, că-s copii, puteai să vezi asta ? 

A: Da, aşa se vedea, care bărbaţi, care femei, dar taman cine… 

Q: Puteai să vezi care e militar, care e civil ? 

A: Dapă-i cum ?    

Q: Se vedea asta ? 

A: Se vedea, dacă-i vară, nu-i iarnă că-s îmbrăcaţi şi nu se văd.  

Q: De unde stătea de acolo, se auzea la careva glasuri ? 

A: Pe urmă se auzea glasuri, dar atunci cât am mai stat noi, că ne-am depărtat, ne-au alungat 

de acolo să nu şedem, ne-am mai depărtat, dar tot se auzea, ei răcnea, plângea. Greutatea. 
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Q: Se auzea de la oamenii aceia ? 

A: De la oamenii aceia care acolo şedeau, de la jidani, cum să zic. 

Q: Şi puteai înţelege ceva cuvinte ce spuneau ei ? 

A: Nu mai puteam înţelege, că dacă ei plângeau şi grăiau, spuneau. 

Q: Dar puteai să înţelegi în ce limbă vorbesc măcar ? 

A: Apoi ei mai mult pe ruseşte grăia de acum, care că tot. Ei poate grăiau şi în limba lor, dar 

ce, nu înţelegeam ce spun. 

Q: Dar auzeai ceva că vorbeau ? 

A: Auzeam vorba, dar nu înţelegeam taman ce grăiau ei. 

Q: Şi ce ai văzut ?  Ce se întâmpla acolo ?  Iaca, tot ce ai văzut mata, cum a avut loc 

împuşcarea ? 

A: Dar ce, am văzut, de acum ne-au mai îndepărtat, de acum când se auzeau împuşcături, apoi 

a venit un soldat şi ne-a îndepărtat de acolo să nu şedem, ne-o alungam cum să zic. Ne-au mai 

depărtat, dar tot ne uitam să vedem ce-or face ei. 

Q: Să înţeleg că la început mata ai fost oleacă mai aproape şi pe urmă te-a depărtat ? 

A: Ne-o mai depărtat, da, da. 

Q: La început înseamnă că te-ai dus oleacă mai aproape. 

A: Mai aproape, dar nu ne lăsa de acum, când ne-a văzut că ne apropiam lumea mai multă – 

femei, oameni, se apropiau, dară nu lăsau de acum.      

Q: Dar evreii încercau să vorbească cu voi, să vă spună ceva ? 

A: Nu, nu, nu, dar ce, le lăsa ? 

Q: Dar i-aţi cunoscut pe careva, mata i-aţi cunoscut pe dânşii careva din sat că erau acolo ? 

A: Apoi pe cei din sat i-am cunoscut vreo doi, că de acum dacă ei şedeau mult acolo, care cu 

copii, cu toţi. 

Q: Şi i-ai cunoscut, îţi aduci aminte cine erau acei din sat ? 

A: Apoi din sat, vreo doi ăştia pe care i-am cunoscut eu, că nu erau chiar aşa grămadă toţi. Of, 

aista, pe fetele lui Iutco, avea Şlima una, dar una … stai, cum, Raisa nu ştiu cum, Raisa 

numele, fetele, că eram tot fete ca noi. 

Q: Cam de ce vârstă erau fetele ? 

A: Toate erau mărişoare de acum, aveau vreo 15, 16 ani, mărişoare, da, mari chiar. 

Q: Şi ei cu dânşii aveau ceva lucruri acolo, aveau obiecte ? 

A: Nu mai aveau nimic, dar ce, i-au lăsat să mai ieie ceva? Nimic, nimic nu aveau, aşa cum i-

au scos, nimic în mână. 
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Q: Şi când ai venit prima dată de dânşii mai aproape, cam câţi oameni erau acolo? Îţi 

aminteşti cam ? 

A: Cum, acolo aceia, jidanii câţi ? 

Q: Da, da, da, câţi evrei erau ? 

A: Mulţi, mulţi erau. Ei, tot să fi fost vreo 50, multişori erau, da. 

Q: I-ai cunoscut şi din alte sate dintre ei ? 

A: Nu, din alte sate nu am cunoscut, din sat care erau, trăiau la noi în sat. 

Q: Dar ştii dacă erau toţi evrei sau şi de alţii. 

A: Nu, numai evrei erau, nu erau de alţii. 

Q: Dar de unde ştii de asta ? 

A: Apoi pe alţii nu au mai scos, numai pe dânşii. Nu au scos aiştialalţi. Aiştia, cum, ţăranii 

ăştia, numai ei erau acolo.  

Q: Şi erau şi militari acolo, îţi aduci aminte ? 

A: Erau, apoi cum ? 

Q: Mulţi militari erau ? 

A: Erau, apoi erau şi cu puşti, erau care i-au adus şi care îi păzeau acolo să nu fugă, să nu, da, 

da, erau. 

Q: Îţi aduci aminte cam câţi erau? Erau mai mulţi evrei sau mai mulţi militari ? 

A: Nu, evrei mai mulţi erau, nu militari, de acum de atâţia ani… 

Q: Dar militarii, ai spus mata că încercau să vă alunge, nu vă dădeau voie să vă apropiaţi. 

A: Apoi nu ne lăsau. 

Q: Dar în ce limbă vorbeau cu voi militarii când vă alungau ? 

A: Of, iaca nu ruşi erau, că mă tem că nemţii erau, că nu înţelegeam ce spuneau ei, că ei au 

venit nemţii şi apoi s-au dus şi ruşii au venit iarna de acum, ţin minte. 

Q: Dar evreii ăştia cum stăteau, stăteau toţi împreună sau stăteau împrăştiaţi sau unde i-au pus 

pe dânşii să steie ? 

A: Nu, nu, în rând aşa şedeau, nu împrăştiaţi ? 

Q: În rânduri ? 

A: În rând aşa toţi şedeau, nu erau împrăştiaţi. 

Q: Într-un singur rând, numai un rând era lung sau mai multe rânduri ? 

A: Tot de acum, dacă cu copiii erau, cum, tata cu copiii, apoi nu mai era în rând, şedea 

grămăjoară acolo. Aşa se vedea cum, of, Doamne, Doamne. 

Q: Şi când v-a zis să vă daţi mai departe ? 
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A: Ne-am mai depărtat şi apoi ne mai apropiam toţi, să vedem ce are să le facă, şi nu ne-au 

lăsat, nu ne-au lăsat aproape. 

Q: Şi ai văzut şi când au împuşcat într-ânşii, cum au împuşcat ? 

A: Auzeam, de acum auzeam, şi ne-au dat mai departe, mai chica jos, plângea, răcnea, of, 

Doamne, Doamne, îmi aduc aminte, atâţia ani şi tot îmi aduc aminte, jale. Degeaba să-i 

împuşte pe dânşii, socoţi, pentru ce ?  Alţii au mai fugit, tot nu pe toţi i-au găsit. 

Q: Dar din ce fel de armă îi împuşcau ?  Cum era sunetul la armă ?  Din mitralieră sau din 

puşcă care din asta numai câte una ? 

A: Nu din puşcă, care mai des, trata tatata, cum îi zice, nu din aşa rar. 

Q: Şi i-au împuşcat repede sau mai mult timp a durat asta ? 

A: Mai mult timp, nu repede aşa, de acum se apropia seara şi apoi ne-am dus de acolo, am 

spus ne alunga mai departe şi mai departe, să nu vedem. 

Q: Însemnă că mata ai stat acolo mai până înspre seară ? 

A: Da, da, şi apoi ne-am dus de acolo, nu ne-a lăsat. 

Q: Dar ai văzut cum cădeau jos când îi împuşcau, ai văzut cum ei chicau ? 

A: Da, am văzut şi apoi îţi spun că ne depărta, nu ne lăsa să ne apropiem. 

Q: Şi ei când cădeau jos, ei unde cădeau ? 

A: Apoi dacă acolo era râpa, ei ca când pe mal acolo şedeau, că e aşa râpa mare şi ei pe mal e 

mai înalt, şi aici râpa. 

Q: Şi ei chicau în râpă, râpa e adâncă acolo ? 

A: Apoi  cum ? 

Q: Nu se bagă oamenii, nu ? 

A: Ei, se mai băgau, dar adâncă, cum. 

Q: Înseamnă că pe dânşii pe urmă i-au îngropat sau i-au lăsat acolo ? 

A: De acum cu lopată, a venit cu tractorul şi le-a tras pământ peste dânşii. 

Q: Atunci, tot deodată după ce i-au împuşcat ? 

A: De acum nu am văzut când i-au astupat, am auzit. 

Q: Înseamnă că în altă zi ? 

A: Poate că atunci seara, dar de acum nu am stat, de acum nu au lăsat aşa să vadă ce le-or face 

de acum. Dar i-au astupat. 

Q: După asta, şi mata numai ai auzit despre asta, da ? 

A: Am auzit, că de acum chiar vedeam când cădea câte unul, dar nu ne lăsa deloc, tot venea şi 

ne …. 
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Q: Mata ai văzut când soldaţii, când militarii aceia s-au dus de acolo, după ce au împuşcat pe 

toţi ? 

A: Nu, nu am văzut. 

Q: Te-ai dus mata prima, dintâi ?  Când te-ai dus ei încă erau acolo ? 

A: Erau acolo, că când ne-au depărtat ne-au dat să ne ducem de acolo, apoi ei erau acolo încă, 

soldaţi. 

Q: Şi te-ai întors deodată în sat ? 

A: Da, da, satul nostru e aproape de acum, Stolniceniul nu departe. 

Q: Şi când te întorceai de acum în sat, tot se auzeau împuşcături ? 

A: Se auzeau, da, că de acum dacă nu vedeam, nu ne lăsa lumea să se ducă acolo aproape, mai 

departe. 

Q: După asta te-ai întors la locul acela a doua zi sau peste câteva zile, ai mai fost ? 

A: Nu, s-a mai dus lumea, a mai dezgropat, mai luau haină ceva, nu m-am dus eu, ce să zic că 

am fost?, nu m-am dus deloc. 

Q: S-a dus lumea de unde, din sat ? 

A: Din sat s-a mai dus, da, dar eu n-am fost. 

Q: Şi căutau acolo lucruri sau ce ? 

A: Căutau adică hăinuţe ceva, nişte mărgele, nişte ceasuri au luat, dar eu nu ştiu, nu am fost 

deloc de acum, şi nu îmi trebuia, mă temeam, că ei au murit şi mă duc să iau haina de pe 

dânsul, nu, nu. 

Q: Ştii mata oameni care s-au dus şi au căutat pe acolo ? 

A: Care s-a dus, da ştiam atunci, erau prieteni, dar acum, de acum câte unul a murit de acum, 

sunt bătrâni, că erau ei atunci mai mari ca mine, of, Doamne, Doamne. 

Q: Îţi aduci aminte de cineva dintrânşii ? 

A: Îmi aduc aminte, dar de acum dacă îi ştiu la ce ne ajută, nu-s, nu-s. 

Q: Dar cu casele, cu averea evreilor din sate ce s-a întâmplat ? 

A: Ei, de acum ce s-a întâmplat ?  De acum au luat toate lucrurile, care pe aproape au luat tot 

ce a mai fost pe acolo, casele aşa au rămas de acum. 

Q: Oamenii au luat ? 

A: De acum oamenii au luat şi trăiau care pe unde trăia. 

Q: Dar statul nu a luat din lucruri, au luat numai oamenii ? 

A: Dar ce statul avea să ia, că ei nu aveau aşa avere, pământ, nu aveau nimic, aveau numai ce 

mai aveau prin camere. 

Q: După război s-au întors cineva din evrei, s-au întors în sat sau în satele vecine ? 
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A: Nu, în sat nu s-a mai întors nimeni de acum, nu ştiu, nu am ştiinţă aşa să aud să se fi întors 

unul, nimic. Care a mai fugit s-a dus unde s-a dus, dar nu s-a mai întors acolo în sat. 

Q: Dar când îi împuşca pe dânşii, acolo la groapă, mata auzeai militarii aceia să vorbească 

ceva între dânşii ? 

A: Nu am auzit eu aşa dacă e depărtişor, nu am auzit. 

Q: Şi nu auzeai nici cum au dat comandă ceva ? 

A: Apoi striga ei acolo, dar nu, ocăra adică, să şadă pe loc, să nu, dar nu auzeam taman ce 

spunea. 
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