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Numele și prenumele intervievatului: Gheorghe Stratan 

Data nașterii: 1920 

Locul nașterii: Orhei, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0026.01.01 

Data interviului: 23 septembrie 2006  

 

 Gheorghe Stratan s-a născut în anul 1920, în satul Orhei și 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 că toţi evreii din Orhei, pe care îi estimează la 1.500 de oameni, 

au fost strânşi pe o stradă, care nu era principală, unde au fost închişi timp de mai multe luni de 

către poliţişti români. El mai spune că, în timp ce erau închişi, câţiva evrei au fugit, dar eu fost 

prinşi pe un pod peste Răut şi împuşcaţi. Evreii închişi pe stradă au fost duşi într-o noapte, 

spune Gheorghe Stratan, dar nu a fost martor ocular, ci doar a auzit, că ar fi fost împuşcaţi. 

El mai relatează despre un episod în care s-a ascuns într-un beci cu mai mulţi bărbaţi, printre 

care şi evrei, în timpul unor bombardamente, iar soldaţii nemţi şi cu un translator moldovean i-

au triat pe evrei şi i-au luat.  

 

[1]:00:00:00 - [1]:26:00:10 

 

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

Answer: Gheorghe Dimitrievici. 

Q: Şi numele de familie ? 

A: Stratan. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]20, la 5 ianuarie. 

Q: În care localitate v-aţi născut ? 

A: Orhei. 

Q: Când a început războiul dumneavoastră unde vă aflaţi ? 

A: Aici. 

Q: În oraş, da ? 

A: Da. 

Q: Erau, locuiau pe atunci evrei în Orhei ? 

A: Locuiau. 

Q: Mulţi sau puţini ? 
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A: Uliţa unde erau mai mulţi, i-au adunat din altă parte şi i-au pus pe toţi pe uliţa asta să nu aibă 

voie să se ducă un pas nicăieri fără comanda poliţiei. Dar ăştia care i-a împuşcat au găsit, au 

făcut cumva şi au ieşit din strada aceea unde erau ei. Dar aici unde e trecătoarea peste Răut era 

pod şi a fost bombardat la mijloc, dar capetele au rămas, dar ei nu au ştiut că e bombardat şi au 

fugit de acolo ca să se ducă la pădure undeva, şi miliţia a aflat şi i-a ajuns din urmă şi aici pe 

loc i-au achitat. 

Q: Să înţeleg că, când ai spus mata că în Orhei au făcut un loc special unde îi adunau pe evrei 

şi ai spus că i-au adunat şi din alte părţi. Ce ai avut mata în vedere, din alte părţi din oraş sau 

din alte părţi din alte ? 

A: Din oraş. 

Q: Înseamnă că i-au adunat pe toţi din oraş ? 

A: Da, pe uliţa asta unde trebuia să stea ei tot timpul. 

Q: Dar ţii minte cum se numea strada atunci ? 

A: Nu ţin minte. 

Q: Dar era stradă principală sau era stradă mai la o parte ? 

A: Şi principală, mai multe străzi, nu principale, pe altă. De atât am spus că dacă mergeam cu 

maşina arătam unde erau închişi, tot, cum s-au făcut. 

Q: Au împrejmuit locul acela sau pur şi simplu ei trăiau acolo ? 

A: Strada, din partea aceea au pus poartă mare, înaltă, de 6 metri înălţime, şi în partea. Va să 

zică în ambele părţi s-a pus porţi, să nu aibă pe unde ieşi. Dar ei au găsit şi au ieşit persoanele 

astea care i-a împuşcat la punte aici. Şi i-au ajuns din urmă, că ei nu au ştiut că e bombardat şi 

nu au pe unde trece, i-au ajuns din urmă şi acolo i-a .… 

Q: Dar cât timp a fost locul acesta special în oraş în care i-a ţinut pe evrei închişi ? 

A: Au fost câteva luni de zile, până era ordin. 

Q: Şi cine i-a închis pe dânşii acolo ? 

A: Cred că probabil miliţia să fi dat comandă, eu aşa îmi închipui. 

Q: Dar care miliţie ? 

A: Poliţia. 

Q: De a cui era ea ? 

A: Orhei.  

Q: Orhei, da. 

A: Probabil dat comandă de mai departe lor aici şi… 

Q: Dar în ce an asta era ? 

A: [19]40, nu ţin minte, dar îmi pare [19]42 trebuie să fi fost.  
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Q: În orice caz, înainte sau după război ? Când s-a început războiul sau înainte a fost asta ? 

A: După război. 

Q: Aşa, după ce s-a început războiul, da ? 

A: Da.  

Q: Şi nu ţineţi minte, i-au închis deodată cum s-a început războiul sau a trecut încă mult timp 

şi în timpul războiului ? 

A: În timpul războiului. 

Q: Dar mult timp după ce s-a început ? 

A: Probabil o lună de zile, pe urmă i-au strâns şi i-au dat comandă să nu se ducă niciunul şi la 

nimeni să nu intre la dânşii. 

Q: Dar aţi văzut cum i-au strâns pe dânşii ? Mata ai văzut când i-au strâns pe dânşii ? 

A: Am văzut când i-au împuşcat numai care au fugit de acolo, dar acolo când îi aduna nu da 

voie să mergi pe acolo sau… 

Q: Dar când i-au strâns, doar de unde i-au strâns pe dânşii ? 

A: Din oraş, de pe toate străzile. 

Q: Şi ai văzut când i-au strâns din oraş ? Mata ai văzut când i-au strâns din oraş ? 

A: Nu am văzut cum îi aducea, dar dacă umblam în oraş vedeam cum îi aduce. Nu pe toţi câţi 

ei au fost, dar o parte am văzut cum i-au adus. 

Q: Ai văzut pe o parte ? 

A: Toată familia, de la mic până la mare, toată familia, şi îi ducea pe strada asta, şi da, le-a dat 

comandă să nu se, au făcut porţile astea înalte să nu iasă. 

Q: Dar cum îi ducea, îi duceau soldaţii sau ei singuri veneau ? Cine ? 

A: Asta miliţia. 

Q: Şi când ai văzut, că mata ai spus că ai văzut odată când îi duceau, sau de mai multe ori ai 

văzut cum îi duceau ? 

A: Nu, de pe strada de unde îi iazul, nu ţin minte străzile, am văzut cum îi duceau, şi copil, şi 

mare şi mic, şi îi aducea la strada asta. Pentru că noi umblam pe centralnîi uliţă, dar ei erau unde 

nu mai umblă lumea aşa. 

Q: Şi când îi aduceau ei aveau ceva cu dânşii în mâini ? 

A: Aveau. 

Q: Ce aveau cu dânşii ? 

A: O pâine, acolo ce şi-au luat, ori o setcă, altceva nu da voie să ia. 

Q: Şi pe dânşii îi păzeau sau nu-i păzeau ? 

A: Dacă era închis îi păzeau. 
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Q: Dar pe stradă, când i-au dus acolo, îi păzeau sau ei mergeau singuri ? 

A: Îi păzeau, pentru că unde au făcut porţile tot era şi poliţie. 

Q: Acolo mata ai fost, lângă locul acela unde îi ţineau pe toţi, ai văzut pe toţi înăuntru ? 

A: Mergeam mai multe ori, mai în fiecare zi. Când trebuia să mă duc mergeam pe acolo. 

Q: Şi ce ai văzut acolo înăuntru ? 

A: Înăuntru nu se vedea, pentru că au făcut porţi în partea aceea şi în partea asta, şi nu avea 

voie să intre nimeni. 

Q: Dar printre gard se vedea ceva ? 

A: Nu era gard, porţi făcute de scândură, stâlpi puşi. 

Q: Şi nu se vedea nimic înăuntru ? 

A: Nimic.  

Q: Dar ştii cumva cine îi hrănea pe dânşii acolo înăuntru ? 

A: Asta nu ştiu cine îi hrănea, dar ei dacă avea legătură cu cineva, dacă toţi eram cunoscuţi, 

apoi le da, le ducea, că le da o pâine sau, dar nu da voie, numai fără să se simtă poliţia. 

Q: Şi apoi când duceau pâine cum spui mata, când o dădea, pe unde o dădea ? 

A: Poate că era o crăpătură, că ei se uitau, pe crăpătură se uitau şi când te vedea striga la tine 

sau vorbeau, dar dacă îi zamicea miliţia, apoi nu da voie, nu avea voie, nici să vorbească, prostul 

aşa când… 

Q: Mata ai auzit vreodată să strige sau să cheme pe cineva ? Pe evreii dinăuntru i-ai auzit aşa 

vorbind, încercând să vorbească ? 

A: Nu. Că nu da voie, nu puteai să grăieşti cu dânşii. 

Q: Dar de unde ştii că alţi oameni le-au dus, iaca, câte o pâine sau altceva ? De unde ştii despre 

asta ? 

A: Grăiau, dacă e cunoscut, apoi cumva să, cum să spun, dădea, dar în timpul acela, miliţia dacă 

vedea nu da voie, striga şi răcnea şi… 

Q: Dar erau mulţi acolo paznic, cine păzea ? Iaca spuneţi că miliţia aceea, erau mulţi oameni ? 

A: Erau numai în partea aceea unde porţile şi în partea asta, în ambele părţi era miliţie. 

Q: Câţi oameni ? 

A: Câte doi, trei. Se schimbau, că nu au stat numai o zi, au stat mult timp. 

Q: Dar cam cât timp au stat ei ? 

A: Au stat vreo jumătate de an, au stat acolo până, eu ştiu până zacoanele lor, până când îi 

duceau de aici până .… 

Q: Şi de acolo nu i-au scos niciodată, nu îi duceau la lucru nimic, îi ţineau numai înăuntru ? 

A: Numai înăuntru, nu le da voie să iasă. 
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Q: Dar ce s-a întâmplat cu casele lor, cu lucrurile lor ? 

A: Lucrurile lor după ce i-au scos şi i-au dus de aici, apoi care şi au putut, acela, cum să spun, 

acela intra şi lua din casă, din casele lor. 

Q: Ai în vedere mata oamenii de pe loc, de aici ? 

A: De pe loc, da. Da, de pe loc. După ce ei s-au dus era liberă strada, apoi dar când mergeai, 

intrai în casă s-a văzut naiceri sau faţă de masă, toţi lua şi ieşeau. 

Q: Şi ai văzut mata cum şi alţi oameni luau, duceau ? Ai văzut aşa ceva ? 

A: Am văzut, am văzut.  

Q: Dar ce aveau, ce duceau ? 

A: Cum ? 

Q: Ce duceau anume ? Ce ai văzut mata ducând ? 

A: Căpătâi, ogheală, ce era în casă. 

Q: Dar de unde ştiai că ei aduc taman din casele acelea ale evreilor ? 

A: D’apoi din altă parte cine avea să îţi dea voie să intri ? 

Q: Dar lor le dădea voie să între în casele la evrei şi să ia ? 

A: Evreii erau plecaţi toţi, strada liberă, şi lumea care mergea pe stradă, unul intra în casa asta, 

unul intra în partea cealaltă. 

Q: Dar nu păzea nimeni casele acelea ? 

A: Nu era nimeni. 

Q: Am vrut să întreb: ai spus că ai văzut mata cum au fost împuşcaţi nişte oameni, da, care au 

încercat să fugă ? 

A: Acei care au ieşit, pe unde o fi ieşit nu ştiu, şi au ajuns aici că să treacă Răutul, şi miliţia a 

aflat şi militarii i-au ajuns din urmă, şi dacă nu au putut să treacă Răutul, i-au împuşcat pe malul 

acesta. 

Q: Dar cam câţi oameni erau ? 

A: Vreo 15 persoane. 

Q: Erau bărbaţi, femei ? 

A: Bărbaţi, femei. 

Q: Tineri sau bătrâni ? 

A: Şi tineri şi bătrâni, cum să spun, pe drum nu ne da voie, dar eu dacă prin grădină, am ieşit, 

am auzit cum împuşcă, am ieşit prin grădină, şi 20 de paşi, ne uitam.  

Q: Şi ce ai văzut când ai ieşit în grădină ? 

A: Cum i-a împuşcat, rămânea, pe urmă s-au dus şi au adus o maşină care ducea gunoiul, nu 

maşini cum e acum, o maşină veche, ruptă, care ducea gunoiul. Şi i-a încărcat şi i-a dus. Şi pe 
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urmă de lume, am auzit că erau locuri unde făceau, din piatră făceau var care de văruit, şi când 

făceau var erau borţi care puneau piatra, şi i-au dus în borta aceea şi au zvârlit piatră, moloz 

deasupra şi gata. Nu făcea mormânt ori… 

Q: Şi ai văzut cum i-au împuşcat, unde, lângă pod sau ? 

A: La capătul… 

Q: Podului ? 

A: Da. 

Q: Dar erau mulţi, cum spui mata, miliţie de aceea ?   Mulţi oameni erau ? 

A: Care au împuşcat ? 

Q: Da. 

A: Era, vreo 3 am văzut care... 

Q: Din ce fel de arme împuşcau ? 

A: Revolver. 

Q: Şi pe urmă cine i-a încărcat în maşina aceea ? 

A: Tot ei.  

Q: Pe toţi ? 

A: Da. Care au mai văzut, pe care le-au dat, că lumea se uita, i-au mai poftit pe câţiva care i-au 

mai văzut şi î ajuta. Îi zvârlea ca cum, ah… 

Q: A scăpat cineva dintre ei ? 

A: Nu. Ei, cum să scape dacă… ? 

Q: Şi pe urmă a mai încercat cineva să fugă din locul acela ? 

A: Nu. Nu s-au, mai mult nu s-au, aici i-au împuşcat şi mai mult psio. 

Q: A văzut mata când i-au scos din locul acela din oraş ? Când i-au dus ? 

A: De aici de unde i-au împuşcat i-au pus, dar unde… am auzit de alţi oameni că le-au dat 

drumul într-o bortă de var care a fost, acolo i-a zvârlit şi au zvârlit piatră deasupra şi moloz, 

pământ şi psio. 

Q: Dar în Orhei, unde erau toţi ceilalţi evrei, închişi acolo în locul în care spui cu porţi  

înalte … 

A: Da. 

Q: Ai văzut când i-au dus de acolo ? Ce au făcut cu dânşii ? Ce s-a întâmplat cu toţi aceia ? 

A: I-au strâns, nu i-au dus ziua, i-au dus noaptea. I-au strâns, i-au instruit, le-au spus că nu e 

voie să facă un pas din stânga ori, aşa i-au instruit şi i-au dus. Dar unde i-au dus pe urmă .… tot 

s-a auzit că i-au împuşcat. Aşa zvonul a mers, că tot la împuşcat i-au dus.  

Q: Dar nu ai văzut când i-au dus ? 
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A: Nu. 

Q: Şi nici nu ai auzit nimic ? 

A: Am auzit că tot i-a împuşcat. I-a dus, era loc ori unde au râmat…apoi multe zvonuri erau: 

că a făcut buldozerul o groapă mare şi tot i-au trântit în groapa aceea. I-au dus după pădure, 

după, unde le-au fost locul lor. 

Q: Dar pe urmă ce s-a întâmplat acolo cu porţile acelea ? Au lăsat tot aşa în loc ? 

A: Le-au scos, le-au scos şi .… 

Q: Şi oamenii de acum s-au dus să ? 

A: Dacă oamenii umblau prin case, uşile deschise, care dărâma uşa, dacă la unul i-a trebuit 

fereastră a luat fereastră, ori ce a luat lumea de pe loc de aici din oraş. 

Q: Dar ştii mata cam câţi evrei au fost acolo în locul acela închişi, aproximativ ? 

A: Ei, aproximativ… da, casele pe stânga, de aici până la biserică, erau, vreo 1.500 trebuie să 

fi fost, cu copil cu tot. 

Q: Şi când, când s-a început războiul, şi când i-au închis pe dânşii, ai spus că i-au închis ăştia 

care erau de pe loc, erau miliţia, dar a cui era miliţia, de-a cui era, erau ruşi, erau români, de-a 

cui erau ? 

A: Românească. 

Q: Şi miliţia asta românească care era, când au venit şi i-au strâns pe evrei, erau toţi evreii în 

oraş ? 

A: Cum toţi ? 

Q: Sau o parte erau .… ? Când i-au strâns pe dânşii, toţi evreii erau în oraş sau erau şi plecaţi 

o parte din ei din oraş ? 

A: De care erau plecaţi nu ştiu, pe unde i-au găsit, pe acolo i-au strâns şi i-au pus pe uliţa asta, 

să fie toţi grămadă. 

Q: Dar mata după război ai văzut din evreii ăştia, te-ai mai întâlnit cu cineva ? 

A: Nu. Nu s-au văzut. 

Q: De loc ? Pe nimeni ? 

A: Nimeni. 

Q: Dar s-au întâlnit alţi oameni cu dânşii ? I-au văzut altcineva ? 

A: Tot nu au văzut, că noaptea zice că i-au dus, tot se auzea că noaptea. 

Q: Dar după război nu s-a întors nimeni ? 

A: Nu.  

Q: Am vrut să mai întreb ceva: ai mai văzut şi alte cazuri, singur, mata personal, când au fost 

omorâţi evrei sau nu ? 
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A: Care i-au împuşcat ? Am văzut cum i-au luat de jos şi i-au pus în maşină. 

Q: Şi ai mai văzut şi alte cazuri ? 

A: Alţii nu am văzut să împuşte în altă parte. 

Q: Ai mai văzut mata, totuşi, şi alte cazuri când pe evreii i-au omorât ? 

A: Ăştia nu ştiu cum au rămas, ăştia evrei, şi când au intrat nemţii în oraş, avea perevodcic, 

moldovan, dar perevodcic, şi când au venit avioanele să bombardeze, noi am intrat în beci, dar 

eu nu am ştiut că e jidan ori, noi am fost mai mulţi în beci. Şi când ei au ajuns, după ce au 

bombardat avioanele, au venit nemţii şi ne-au găsit taman în beci, şi ne-au scos din beci şi 

întreba: „juda, juda ?”. Eu ce puteam să spun, juda, nu înţelegeam ce. Şi moldovanul ştia 

nemţeşte şi au spus că: „lasă, că noi amuş aflăm care e jidan şi care”. Şi i-au pus să numere: 

unul, doi, şi ei la litera trei nu puteau spune r. „unu, doi, tri”. Şi pe limba asta îi ştia că e evreu. 

Şi au fost vreo 2 ţigani, 3 moldoveni şi vreo 2 jidani. Şi i-au dat deoparte pe ăştia 2 care tri, dar 

unul a rămas mai bătrân la urmă, şi când l-a pus să numere, apoi a început să numere: unu, doi, 

şi cu doi patru, cinci, şase, şi r nu a spus şi a scăpat.  

Q: Asta mata ai văzut ? 

A: Da.  

Q: Singur ? 

A: Da. 

Q: Dar cu aceia 2 pe care i-a cunoscut ce s-a întâmplat ? 

A: I-au dus, dar unde i-au dus… 

Q: I-au scos de acolo din beci ? 

A: Da. 

Q: Dar v-aţi ascuns în beci înainte de a începe a bombarda sau în timpul ? 

A: Înainte. 

Q: Dar pentru ce v-aţi ascuns în beci ? 

A: Adică dacă avioanele au bombardat întâi. 

Q: Dintâi au bombardat ? 

A: Da. 

Q: Şi pe urmă v-aţi ascuns în beci ? 

A: Da. 

Q: Înseamnă că după ce au bombardat, de acum când era început… 

A: Nu, dar am văzut că avioanele au început să dea drumul, noi am intrat în beci. Dar după asta 

au venit armata. 

Q: Şi armata, de unde ştiaţi că erau nemţi ? 
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A: Uniforma, şi pe limbă, ce, dacă nu înţelegeam, limba nu o înţelegi. 

Q: Şi câţi nemţi, câţi soldaţi nemţi au intrat în beci ? 

A: Au intrat unul care a văzut că noi ieşeam, intram, nu şedeam în beci, că beciul nu are metri, 

se auzea vorbă, şi au intrat şi ne-au scos şi pe urmă au aflat care-i .… 

Q: Dar câţi soldaţi au intrat şi v-au scos ? 

A: Unul. 

Q: Unul ? 

A: Dar câţiva erau la stradă. 

Q: Câţi erau în afară ? 

A: Vreo 4, 5 erau la stradă. Că alţii mergeau, mergeau şi vorbeau, dar ăştia au stat pe loc dacă 

au văzut că .… 

Q: Şi v-au scos pe ăştia care eraţi în beci, aşa ? 

A: Da. 

Q: Şi câţi oameni eraţi în beci de tot ? 

A: Câţi am fost ? Dacă ei, dintre ei, 3, vreo 2 ţigani şi noi 3 moldoveni. Vreo 10 persoane. 

Q: Şi ai spus că v-a întrebat juda, juda ? 

A: Da. 

Q: Aşa vă întreba ? 

A: Da. 

Q: Şi voi nu aţi răspuns nimic ? 

A: D’apoi eu ştiu care e juda, nici nu ştiam, ce să-i spun ? 

Q: Şi v-a pus să număraţi pe toţi ? 

A: Nu. Pe toţi. 

Q: Pe toţi v-a pus să număraţi ? 

A: Pe toţi. 

Q: Şi mata ai numărat ? 

A: Da. 

Q: Şi alţii au numărat ? 

A: Da. 

Q: Până la cât v-au pus să număraţi ? 

A: Până la 10. Dacă el, unu, doi, trei, şi mai departe nu .… până la 10 ne-a pus să numărăm.  

Q: Şi au numărat toţi ? 

A: Toţi. Toţi am numărat, „tu pleacă”, cum număram, psio. 

Q: D’apoi matale după ce ai numărat ai plecat ? 
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A: Am plecat. Toţi ne-am dus. 

Q: Dar înseamnă că aceia 2 … 

A: Dar acei 2 i-au luat şi i-au dus, dar unde i-au dus... 

Q: Înseamnă că acei 2 au numărat înaintea matale sau cum ? 

A: Au numărat unul dintre ai noştri, al doilea, şi le-au spus: „pleacă”, şi pe urmă au mers ei să 

numere. 

Q: Şi mata ai văzut când au numărat ei ? 

A: Da. 

Q: Ai văzut cum au numărat ? 

A: Da, când eram din urmă. 

Q: Dar când ai spus că omul acela mai bătrân a numărat şi nu a numărat trei, nu a observat 

traducătorul ? 

A: Nimic, cum m-am dus eu, aşa şi acela. Cum numărai, „pleacă”. 

Q: Bun. Dar, iaca, omul acela bătrân care ai spus mata că el număra, nu a numărat corect, că ai 

spus că a numărat unu, doi .… 

A: Doi şi cu doi, patru .… 

Q: Dar cu neamţul ai spus că era un traducător ? 

A: Da.  

Q: Şi el nu a observat că nu a numărat bine omul acela ? 

A: Nu a observat, nu ştiu, eu spun cum a numărat şi a scăpat. 

Q: Dar ştii cumva cum era numele la omul acela ? 

A: Ei, ce, puteam să întrebăm, dacă .… 

Q: Pe acesta mai bătrân care a scăpat ? 

A: Nu. 

Q: Nu ştii ? 

A: Nu.  

Q: Şi nu l-ai mai văzut ? 

A: Nu. 

Q: Dar pe ceilalţi doi i-ai văzut ? 

A: Pe aceia tot atunci i-au luat şi .… 

Q: Şi ştii ce s-a întâmplat cu dânşii ? 

A: Nu ştiu.    
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