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Numele și prenumele intervievatului: Petru Druţă 

Data nașterii: 1933 

Locul nașterii: Ineşti, Republica Moldova 

Rola Interviului: RG-50.572.0049.01.01 

Data interviului: 13 februarie 2007  

 

 Petru Druţă s-a născut în anul 1933, în satul Ineşti și a fost martor la evenimentele 

care au avut loc în satul lui după începerea războiului. El relatează despre un eveniment la 

care a fost martor ocular: uciderea evreilor din localitatea apropiată, Teleneşti, şi aruncarea 

lor într-o groapă care se afla între cele două sate, respectiv Ineşti şi Teleneşti. El nu reușeste 

să spună cu certitudine dacă cele întâmplate au avut loc în anul 1941 sau dacă soldaţii care i-

au împuşcat atunci pe evrei erau români. Relatează despre uciderea a câteva zeci de persoane, 

majoritar femei şi copii. 

 

[1]:00:00:00 - [1]:14:05:14 

 

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

Answer: Druţă Petru Feodorovici. 

Q: În ce an sunteţi născut ? 

A: În 1933. 

Q: În ce localitate v-aţi născut ? 

A: Satul Ineşti. 

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

A: Aici în sat. 

Q: Vă amintiţi cum s-a început războiul în sat ? 

A: Da, păi cum ? 

Q: Puteţi să ne spuneţi ce s-a întâmplat ? 

A: Păi ce s-a întâmplat? Aici mergea frontul. 

Q: Au venit armate străine sau ? 

A: A fost armată nemţească, rusească. 

Q: În sat, aici în Ineşti, locuiau evrei ? 

A: Locuiau. 

Q: Mulţi sau puţini ? 

A: Nu mulţi, au fost vreo trei familii, mai mulţi nu au fost în sat. 
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Q: Vă amintiţi de dânşii ceva ? 

A: Cum să îmi amintesc ?  Îmi amintesc cum o chema pe una, Toba, şi pe celelalte nu îmi 

amintesc cum le chema, dar ţin minte că au fost aici. Dar din Teleneşti ţin minte că au fost, 

una tot de alături, Reiza, le ţin minte.  

Q: Şi ştiţi ce s-a întâmplat cu evreii ăştia în timpul războiului ? 

A: Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ăştia, dar de ceilalţi care s-a întâmplat, apoi am văzut care am 

văzut eu. 

Q: Vreţi să ne povestiţi ce s-a întâmplat cu ceilalţi ? 

A: Veneam de la piaţă cu bătrânii cu căruţa şi am văzut acolo, la noi era o groapă la margine, 

între Teleneşti şi Ineşti, şi am văzut cum împuşcau. Dar cine îi împuşca nu ştiu. Îi împuşcau 

şi îi zvârleau în groapa aceea. 

Q: În ce an era cazul pe care l-aţi văzut ? 

A: Eu cred că [19]41, că pe atunci a fost mai, adică au dat drumul (…) 

Q: Şi spuneaţi dumneavoastră că aţi văzut când aţi venit pe drum cu părinţii cu căruţa ? 

A: Da. 

Q: Da? De unde ştiţi că era anul [19]41 ? 

A: Cred că atunci era, că n-a fost [19]44-[19]46 încolo, [19]41. 

Q: Vă amintiţi cumva ce anotimp era afară atunci, cum eraţi îmbrăcaţi ? 

A: Dar cum eram? Cum eram eu îmbrăcat nu ştiu, dar era vară, era ori vară ori toamnă, iarna 

nu era, era timp călduros. 

Q: Aşa înseamnă că veneaţi, vă întorceaţi de la piaţă. Dar piaţa unde era situată ? 

A: În Teleneşti. 

Q: În Teleneşti. 

A: În Teleneşti, că atunci era mare şi era plin cu evrei, la noi au fost mulţi tare în Teleneşti. 

Q: Şi era ziua sau la amiază ? 

A: Ziua, la amiază, piaţa se mântuie aşa pe la unu, două. 

Q: Şi când aţi văzut împuşcarea asta, cât de departe era de Teleneşti, cam la ce distanţă, locul 

acesta ? 

A: Noi avem doi kilometri, deci cam la jumătate, e aici, nu e departe, cât e de aici până la 

groapă, de la groapă până la Teleneşti. 

Q: Înseamnă că undeva cam la jumătate între Ineşti şi Teleneşti. Dar aţi spus că groapa fusese 

săpată înainte ? 

A: Dar eu ştiu ?  Era dacă îi împuşca şi îi izghia în groapă, se vede că era gătită mai dinainte, 

nu săpa atunci. 
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Q: Când aţi văzut toată asta, împuşcarea, de la ce distanţă aţi văzut ? 

A: De la vreo 10 metri. Drumul şi acolo groapa, 10 metri era, nu era mai mult. 

Q: Groapa era la 10 metri de drum ? 

A: Păi dacă spun că era lângă şosea, numai vreo 10 metri spun, lasă 15, dar acolo era, nu era 

departe, se vedea tot de pe drum. 

Q: Cam câţi soldaţi erau acolo ? 

A: Of, nu pot să spun, dar era, era că ei era cu toţi, soldaţi şi cu evreii de acum, şedea rânduri 

acolo şi îi împuşca şi îi izghia, dar câţi soldaţi era ?!?  Era mult norod. 

Q: Dar de unde aţi ştiut că oamenii aceia pe care îi împuşcau erau evrei ? 

A: Păi aici nu împuşca pe nimeni, numai pe evrei. 

Q: Dar atunci când aţi văzut că îi împuşcă ştiaţi că sunt evrei, v-a spus cineva atunci ? 

A: Dar cum nu ştiam dacă mergea vorbă, că iaca ei îi strâng, îi ucid, mergea vorbă, tot. 

Q: Oamenii pe care îi împuşcau, ce erau ei, bărbaţi, femei, erau numai ? 

A: Îmi pare că mai mult femei, pentru că glas de femeie se auzea, că erau cu copii, cu… 

Q: Erau cu copii ? 

A: Şi cu copii, se auzeau răcnind şi copii. 

Q: Şi din răcnetele acelea pe care le auzeaţi puteaţi înţelege ceva cuvinte ? 

A: Ei cum, ei oftau, ei răcneau, că să le dea pace, altfel ce puteau să zică. 

Q: Dar în ce limbă strigau ? 

A: Vorbeau şi pe limba lor, că nu vorbeau pe a noastră, dar care apoi striga şi „of, Doamne!” 

şi cum se dă, dar mai mult pe a lor.  

Q: Îi împuşcau pe toţi odată sau îi împuşcau pe rând ? 

A: Pe rând, ei trăgeau că se vede că era şi automat din acesta, că se auzeau şi oceredi din astea 

cum împuşcă, dar se auzea şi carabină, puştile celea cu ştâcuri. 

Q:Soldaţii care erau acolo, toţi împuşcau sau se ocupau numai câţiva dintre ei cu  

împuşcarea? 

A: Poate câţiva, că ce, eu îi număram, că atunci îi vedeam, că eram cu căruţa şi aşteptam şi 

noi poate să nu primim ceva şi am mers cu căruţa şi am şters-o înainte. Aşa din mers cât am 

văzut noi, şi am ascultat, am văzut şi am fugit de acolo. 

Q: După ce îi împuşca ce se întâmpla cu corpurile la oamenii aceia ? 

A: Se vede că pe urmă, că eu mai mult pe acolo nu am fost, dar a fost astupat acolo, a fost tot 

astupat şi ei încoace, mă tem, că au scos tot de acolo. 

Q: Cine a scos ?  Ce a scos ? 
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A: Cred că oasele acelea, doar a făcut la noi clădirea care este Electroseti, şi se vede că au 

scos tot de acolo şi au mutat, ştiu că au umblat ei cu buldozerele, cu excavatoarele, cred că au 

scos şi au dus la – au cimitirul lor în partea aceea spre Mândreşti. Poate au dus acolo şi au 

îngropat. 

Q: Cimitir evreiesc este ? 

A: Este, este. 

Q: Dar asta când s-a întâmplat de au scos şi au săpat ? 

A: Asta de acum târziu, târziu tare, că după război a mers că găseau soldaţi pe aici, numai a 

chicat şi l-au astupat cu oleacă de ţărână şi mergeau şi trăgeau tot de pe teritorii. 

Q: Dar soldaţii de la ce distanţă împuşcau în evrei ? 

A: De la un metru, un metru jumătate, alături erau, că era groapa şi ei şedeau şi trăgeau. 

Q: Nu vă amintiţi, soldaţii în ce limbă vorbeau ? 

A: Nu pot să spun. 

Q: Nu aţi auzit nimic vorbind între ei sau ? 

A: Nu pot să spun nimic, că erau români, că erau ruşi, nu ştiu cine împuşca. 

Q: Dar nu vă amintiţi ce fel de culoare erau hainele la soldaţi ? 

A: Mai ţin eu minte ce culoare? Că aveam vreo 7 ani. 

Q: Aţi mai văzut şi alte cazuri, ceva ce s-a întâmplat cu evreii ? Nu aici, poate în altă parte ? 

A: N-am văzut, nu am fost. Ştiu că ziceau că îi ridicau, pe care îi mai găsea, pe cutare, îi 

ducea, dar unde nu ştiu, că de aici ne-au mutat pe toţi în timpul acela, pe urmă am venit 

înapoi. 

Q: Când aţi fost în timpul războiului aţi stat tot timpul în sat ? 

A: Vă spun că am fost evacuaţi. 

Q: Şi acolo unde aţi stat evacuaţi ? 

A: În Căzăneşti. 

Q: În Căzăneşti, când aţi fost, aţi văzut ceva acolo ce s-a întâmplat ? 

A: Acolo nu, acolo de acum era numai moldovenii care i-au evacuat, dar din ăştialalţi nu am 

văzut pe nimeni şi noi stăteam pe la case ascunşi. Ei, cum ?  Şedeam, că aici mergea frontul, 

ucidea tot, dar acolo nu era. Aici era linia, cel mai interesant.  

Q: Dar în sat la voi, în Ineşti sau în Teleneşti, prin apropiere, nu ştiţi, erau şi ţigani ? 

A: Ţigani la noi, noi am avut ţigani la noi în sat, şi acum avem. 

Q: Şi nu ştiţi, s-a întâmplat ceva cu dânşii în timpul războiului ? 

A: Nu, nu am auzit să îi ucidă. Nu am auzit. 
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Q: Dar pe alţi oameni, pe alte categorii de populaţie civilă, s-a întâmplat ceva cu ei în timpul 

războiului ? 

A: Care s-a întâmplat că poate l-a pălit dacă mergea războiul, au ucis chiar la noi la margine, 

dar nu au tras să tragă întrânsul, întâmplător, dar au ucis bombă la margine, cum intri în sat. 

Eu ştiu că tot s-a întâmplat că eram acolo, dar a venit bombă din altă parte. Şi cum venea 

lumea acolo, că lumea era interesată cum mergea războiul şi mergea la traseu călări şi lumea 

se uita şi a chicat. 

Q: Dar atunci la groapă, când aţi văzut cum îi împuşcau, aţi spus că erau mai multe femei şi 

cu… 

A: Mai multe femei se auzea răcnind decât bărbaţi. 

Q: Aproximativ puteţi să aproximaţi câtă lume era acolo ?  Care era numărul ? 

A: Nu pot să spun. 

Q: Era vorba de zeci ?  De sute ? Sau de mii ? 

A: Nu, nu, apoi groapa e mică, de unde zece, sute?! Poate să fi fost 20-30 în timpul acela cât 

am mers eu, dar până atunci şi de atunci să mai fi fost. 

Q: Dar de unde ştiţi că ei mai aduceau ? 

A: Dar îi tot aduceau şi îi strângeau.  

Q: Aţi văzut cum îi strângeau ? 

A: Eu nu am văzut, dar aşa au spus că îi aduce pe grupe. 

Q: Dar cine v-a spus asta ? 

A: Lumea grăia, că cine poate să spună, lumea, că îi strânge de pe, îi aleg din Teleneşti de 

acolo şi îi târâie. 

Q: Şi îi aduceau pe grupe şi îi împuşcau acolo ? 

A: Şi îi împuşcau. 

Q: Şi îi împuşcau pe toţi acolo sau în diferite părţi ? 

A: În altă parte la noi nu a fost, nu s-a auzit nimic în alte părţi, decât aici. 

Q: Dar ei aveau cu dânşii ceva atunci lucruri, ceva, nu vă amintiţi, aveau obiecte ? 

A: Nimic nu îmi amintesc să fi avut ceva.    

Q: Dar când îi împuşcau, îi împuşcau îmbrăcaţi sau îi puneau să îşi scoată hainele ? 

A: Nu, nu erau, aşa cum erau, nu scotea hainele, nu, nu a fost aşa, nu am văzut. 

Q: Dar puteţi, vă rog, să ne spuneţi cam de ce mărime era groapa ?  Cât de mare era ? 

A: Nu pot spune cât de mare era, dar era mare, se vedea că nu era săpat cu mâinile, că era 

mare, dar cât de mare, cât pe cât … 

Q: Dar nu vă amintiţi aproximativ ce mărime ?  Ca camera asta, mai mică ? 
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A: Cam aşa cum şedeau ei împrejur la groapa acolo lumea aceea, era mărişoară. 

Q: Deci ei stăteau toţi împrejur la groapă ? 

A: Împrejur la groapă. 

Q: Din toate părţile ? 

A: Nu din toate părţile, din partea drumul cum mergeai îi vedea şi îi împuşcau şi… 

Q: Înseamnă că stăteau pe marginea gropii de lângă drum ? 

A: Din partea drumului. 

Q: Şi soldaţii unde stăteau ? 

A: Din urma lor, apoi nu de aici, dar de acolo şedeau, tot dinspre drum îi împuşcau. 

Q: Şi pe urmă cădeau în groapă. 

A: Da. 
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