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Numele și prenumele intervievatului: Gheorghe Ţurcan 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: Ineşti, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.572.0052.01.01 

Data interviului: 14 februarie 2007  

 

 Gheorghe Ţurcan s-a născut în anul 1931, în satul Ineşti și a fost intervievat cu privire 

la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa, la începutul războiului. 

El relatează că a fost martor ocular la uciderea evreilor din localitatea învecinată, Teleneşti. 

Mai exact, el a mers cu tatăl său cu căruţa când acesta a fost trimis de către soldaţi români să 

adune trupurile celor ucişi de la marginea localităţii şi să le aducă la o groapă săpată special. El 

mai spune că a văzut la groapă o fetiţă de circa 12 ani care a fost aruncată de vie în groapă. 

Gheorghe Ţurcan mai povesteşte că localitatea Teleneşti a ars după ce evreii au fost împuşcaţi.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:21:57:18 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, prenumele şi numele de familie a dumneavoastră. 

Answer: Ţurcan Gheorghe a lui Toma. 

Q: În ce an v-aţi născut ? 

A: În [19]31. 

Q: Unde v-aţi născut ? 

A: Aici pe locul acesta. 

Q: Aici pe loc, cum se numeşte satul ? 

A: Ineşti. 

Q: În anul 1941 când s-a început războiul eraţi în Ineşti sau nu ? 

A: Aici. 

Q: În Ineşti înainte de război şi în timpul războiului locuiau cumva evrei ? 

A: Cum ? 

Q: În Ineşti locuiau evrei atunci ? 

A: În timpul acela erau 3 oameni, 3 evrei la noi în sat.  

Q: 3 oameni sau 3 familii ? 

A: 3 familii de acum. Unul avea magazin, dar unul avea vie, dar trăia în Teleneşti, dar lucra via 

aici, avea pământ aici. 

Q: Şi ştiţi ce s-a întâmplat cu dânşii ? 
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A: Ei, aproape, aproape nu chiar tot, dar ştiu. Când au venit românii i-au scos pe toţi şi i-au 

împuşcat şi i-au adus la periculos unde face drumul ăsta şi i-au vârât într-o groapă. 

Q: Pe evreii ăştia din sat… 

A: Pe evrei, care nu s-au dus cu ruşii. Care s-au dus înainte cu ruşii, aceia au scăpat, dar care 

au rămas aici pe loc, nu au putut ori să se ducă i-au luat repede şi aici i-au ucis pe toţi. 

Q: Mata vorbeşte despre evreii ăştia din Ineşti sau vorbeşti şi despre alţii ? 

A: Despre ăştia din Teleneşti. 

Q: Din Teleneşti. Dar în Teleneşti erau mulţi evrei ? 

A: Acolo cum să spun, jumătate era satul din Teleneşti, dar restul era evrei toţi. Sat mare a fost, 

a fost poate peste mia de oameni, nu unul, doi. 

Q: Şi când au venit românii, mata ai spus că o parte s-a dus cu ruşii ? 

A: S-au dus, care au putut s-au dus, ori care au vrut, nu ştiu care. Şi restul care au rămas i-au 

scos şi i-au împuşcat pe toţi.  

Q: Dar s-au dus mai mulţi sau au rămas mai mulţi ? 

A: Dar asta nu ţi-oi spune.  

Q: Dar mata ai văzut singur cum pe dânşii i-au împuşcat sau ? 

A: Nu am văzut cum i-au împuşcat, dar pe o fetiţă am văzut-o, că au adus-o vie până la bortă şi 

au tras-o aşa şi nu au împuşcat-o şi au azvârlit-o în bortă aşa. 

Q: Înseamnă că mata erai undeva aproape lângă groapă, unde îi îngropau ? 

A: Da, cum se spune, tata meu avea căruţă şi târâia de acolo din târg să nu şadă să se uite lumea 

acolo şi îi aducea acolo la groapă. Şi eu mă duceam din urma căruţei şi eu, că eram un copil, 

aveam 11 ani. 

Q: Înseamnă că mata ai văzut oamenii ăştia morţi, i-ai văzut nu când au fost împuşcaţi, dar când 

au fost duşi ? 

A: Când i-au dus, da, că împuşcat nu am văzut, aşa se spune că românii i-au împuşcat, dar că 

ei i-au împuşcat ori nu, şi pe urmă au dat foc la târg şi a ars tot. 

Q: Dar de unde ştiai că taman evreii i-au împuşcat dar nu pe altcineva ? 

A: Dar pe alţii pe cine aveau să împuşte dacă nu era nimeni aici ? Ruşii care au fost s-au dus 

toţi şi au rămas, cum se spune, oamenii din sat şi evreii din târg, atât. 

Q: Dar de ce tatăl matale s-a dus să-i ducă cu căruţa ? 

A: L-au impus. 

Q: Cine l-au impus ? 

A: Românii. Să nu se împută lumea acolo, să-i aducă la groapă. 

Q: Şi cum l-au impus, au venit acasă şi l-au chemat sau el s-a dus ? 
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A: Ei, el s-a dus, erau jandarmi care umblau prin sat, jandarmii, ca acum poliţişti atunci erau 

jandarmi, umblau prin sat şi scoteau căruţe, car, ce avea omul: „hai!”.  

Q: Şi mata îţi aduci aminte când a venit şi la voi acasă jandarmul să vă spună ? 

A: Nu ţin minte, dar tata mi-a spus că a venit şi să se ducă numaidecât. 

Q: Şi au mai chemat şi alte căruţe ? 

A: Au chemat, dar cum ? 

Q: Cam câte căruţe au fost scoase ? 

A: Ei, nu ţi-oi spune, dar au fost multe, au fost şi căruţe cu boi, şi cu cai au fost, din partea asta, 

că din partea aceea de acum era, târgul ardea în parte aceea şi nu se putea vârî să treacă încoace. 

Q: Înseamnă că după ce pe tatăl l-a chemat jandarmul să vină să ducă corpurile, mata deodată 

te-ai dus cu dânsul ? 

A: Nu, de pe urma căruţei m-am dus să văd şi eu ce, ştii cum copiii aleargă. 

Q: Şi ai ajuns unde, mai întâi unde v-aţi dus cu căruţa ? 

A: Of, amuia, când faci povorotul la bazar este o staţie de gaz. 

Q: În centrul oraşului undeva ? 

A: Da, gaz este, găzărie taman în colţ acolo, apoi acolo. 

Q: Şi acolo ce era, unde erai toate corpurile astea de oameni ? 

A: Cum i-au împuşcat toţi au rămas acolo grămadă. 

Q: Ei erau împuşcaţi acolo ? 

A: D’apoi dar cum. 

Q: Şi stăteau pe jos ? 

A: Da. 

Q: Erau soldaţi acolo sau nu erau soldaţi ? 

A: Nu era nimeni, i-au împuşcat şi au plecat mai departe.  

Q: Cam câţi oameni erau pe jos morţi ? 

A: Asta nu ţi-oi spune, că nu ştiu, eu eram un copil, de unde să ştiu câţi oameni erau morţi 

atunci.  

Q: Dar ei cum stăteau, pur şi simplu pe drum sau era ceva o construcţie acolo ? Lângă ce 

stăteau, i-au împuşcat pur şi simplu în mijlocul drumului sau ce era acolo ? 

A: Taman în şosea i-au scos, ca cum şoseaua, când e acum cum se spune bazarul când te duci, 

apoi i-au scos pe toţi, i-au pus, i-au stroit, da, şi au mers automat şi i-au cosit şi gata.  

Q: Printre cei care erau morţi erau bărbaţi, femei, copii sau numai bărbaţi sau numai femei ? 

A: Nu ţi-oi spune, că era şi femei, şi copii era, nu mai era, cred că era şi aceia, şi aceia era, toţi 

au fost acolo. 
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Q: Îţi aminteşti dacă ei erau îmbrăcaţi sau erau dezbrăcaţi ? 

A: Nu îmi amintesc. 

Q: Dar îţi aminteşti dacă erau ceva lucruri lângă dânşii pe jos pe acolo ? 

A: Ei nu au dovedit să scoată nimic din casă, cum au venit i-au scos, i-au stroit, i-au împuşcat, 

dar ce a fost tot a rămas în urmă şi au dat foc la tot şi a ars tot. Tot ce a fost prin case tot a ars, 

care a rămas au mai rămas ei acolo, care prin case morţi. 

Q: Înseamnă că ai ajuns cu tatăl cu căruţa acolo şi acolo erau mulţi oameni, erau oameni morţi 

pe jos, da ? 

A: Da. 

Q: Ai mai văzut atunci şi alte căruţe care venise atunci tot acolo la locul acela ? 

A: Dacă veneau una după alta căruţele. Cât puteau să puie ? Puneau patru, cinci oameni, 

aduceau alta, altă căruţă. 

Q: Patru, cinci oameni încărcau în căruţă ? 

A: D’apoi îi puneau unul peste altul, ce… 

Q: Dar cine îi încărca ? 

A: Cine ? Acel care se ducea cu căruţa. 

Q: Şi pe urmă unde îi ducea mai departe ? 

A: Iaca taman aici la povorot, unde e găzăria asta. 

Q: Cam la ce distanţă îi ducea de la locul de unde îi lua până unde îi ducea şi îi descărca, care 

era distanţa aproximativ ? 

A: Ei, da cum ? Din centru şi până aici vreo doi kilometri până la găzăria asta. 

Q: Şi cu voi pe drum mergeau şi militari sau numai oamenii care duceau corpurile ? 

A: Militarii erau duşi cu totul, de acum trecuse, de acum mergeau nemţii din urmă, s-au dus, i-

au luat cu totul. 

Q: Înseamnă că nu era nimeni ? 

A: Nu era nimeni. I-au împuşcat şi au plecat, dar din urmă a fost o spurcă de ruşi, a dat foc la 

tot şi atât. 

Q: Înseamnă că când aţi ajuns la locul unde trebuia să-i descărcaţi ce s-a întâmplat acolo, ce 

era acolo ? 

A: Ce, îi azvârlea ca pe, cum se spune, ca pe gunoaie, în bortă şi atât. 

Q: Acolo era groapa ? 

A: Au scos oameni şi au săpat groapa. Înainte au săpat-o, că au săpat-o şi pe urmă i-au adus la 

groapă. 

Q: Înseamnă că au săpat groapa dinainte, asta vrei să spui ? 
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A: Dânşii îi împuşcase, dar de acum au scos oamenii că au săpat groapa ca să-i ducă. 

Q: Voi când aţi venit groapa de acum era săpată ? 

A: Era săpată, era aproape plină când eu am ajuns acolo, când mă duceam eu cu tata. 

Q: Cam cât de mare era groapa ? 

A: Ei, cum să spun, cam cât camera asta de mare. 

Q: Şi câţi metri are camera asta, câţi metri pe câţi metri, câţi metri la mata ? 

A: Păi e 2 jumătate şi pe vreo .… 5. 

Q: Pe vreo 5 metri, înseamnă că vreo 2,5 pe vreo 5 metri. Şi cât de adâncă era ? 

A: Până la doi. 

Q: Până la doi. Şi când ai venit mata era aproape plină ai spus ? 

A: D’apoi cum. 

Q: Şi asta era unica groapă ? Când aţi venit aţi descărcat astea, corpurile, aşa, şi pe urmă ce aţi 

făcut, v-aţi dus acasă sau v-aţi întors înapoi ? 

A: S-a dus iar înapoi să mai ia. 

Q: Şi cam de câte ori aşa s-a dus ? 

A: Eu nu ţin minte, dar vreo patru ori a fost. 

Q: Vreo patru ori a fost ? 

A: Da. 

Q: Şi alte căruţe care aţi văzut sau întors şi ei de vreo câteva ori sau ? 

A: D’apoi cum, dacă era aşa se chema: scoase la prestaţie, aşa se chema, vrei nu vrei trebuia să 

te duci, de dimineaţă până seara trebuia să fii la lucru unde te cereau ei. 

Q: Şi cam cât timp de tot, iată, au dus corpurile de la locul de unde au fost împuşcaţi până la 

groapă ? Cam cât timp, iată, cât aţi făcut drumul, cât aţi ? 

A: Nu ţi-oi spune eu. 

Q: Asta tot a avut loc în aceeaşi zi sau în zile diferite ? 

A: Într-o zi, da. 

Q: Într-o singură zi. Acolo la groapă era altcineva în afară de oamenii care cărau corpurile, mai 

erau şi alţi oameni ? 

A: Mai erau care descărcau, nu, un om singur nu poţi să iei corpul să îl dai jos. 

Q: Şi cei care descărcau cine erau, de unde ? 

A: Tot era de prin sate. Care era din Ineşti, care din Teleneşti, care din Mihalaşa, de peste tot 

locul. 

Q: Şi multă lume era acolo, mulţi oameni se ocupau cu descărcatul ? Cam câţi oameni erau ? 
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A: Eu mai ţin minte ? Că eram un păţan, mă uitam cum să mă târâi din urma căruţelor, dar nu 

aveam interes cât era acolo. 

Q: Era cineva înarmat acolo, era cineva cu armă sau nu ? 

A: Păi numaidecât era un soldat cumva acolo, să-i vadă lucrează ori nu lucrează, îi duc ori nu 

îi duc. 

Q: Era acolo un soldat ? 

A: D’apoi dar cum. 

Q: Dar ce fel de soldat, din ce armată ? 

A: Român. 

Q: Îţi aminteşti dacă el vorbea ceva, spunea ceva, soldatul acesta ? 

A: Nu spunea nimic, el şedea acolo şi aştepta să vină, şi iar îl trimitea, că altul poate venea şi 

de acum vrea să se ducă, îl înturna înapoi. A mers până la urmă. 

Q: Oamenii care erau îngropaţi erau îngropaţi aşa cum erau cu tot cu haine sau se scoteau de 

pe dânşii hainele ? 

A: Cu tot cu haine, aşa cum au chicat, aşa îi azvârlea.  

Q: La urmă mata ai văzut şi cum au astupat groapa sau nu ai văzut ? 

A: Nu am, nu am fost până la urmă.  

Q: Dar ai văzut când de la locul de unde au fost împuşcaţi s-au luat toate corpurile şi nu a rămas 

nimic acolo ? 

A: Tot nu am fost. Nu am fost până la urmă, eu pur şi simplu am alergat din urma căruţei, ştii, 

ca copiii, m-am luat cu alţi copii şi m-am dus la joacă. 

Q: Dar când i-au împuşcat pe dânşii mata ai auzit cumva împuşcăturile ? Am înţeles că nu ai 

fost acolo, dar ai auzit cumva împuşcăturile ? 

A: Ei, cum, de aici şi până acolo se pot auzi împuşcăturile ? Nu se aud.  

Q: Nu ai auzit împuşcăturile ? 

A: Nu. 

Q: Ai spus ceva despre o fetiţă, ne-ai spus ceva înainte de 12 ani .… 

O fetiţă cam de vârsta mea, aşa de 12 ani era. Au adus-o vie. 

Q: Cine a adus-o vie, cine a adus-o ? 

A: Cine ? Tot poliţiştii ăştia, jandarmii. Au adus-o vie. Unu a găsit-o, cred că s-a ascuns prin 

casă, cine ştie. Şi au adus-o acolo şi au vrut să o împuşte şi nu au împuşcat-o.  

Q: Au adus-o pe dânsa la groapă sau au dus-o locul unde ? 

A: La groapă, la groapă au adus-o. 

Q: La groapă au dus-o ? 
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A: La groapă, la groapă. 

Q: Şi mata ai văzut asta ? 

A: Eu am văzut-o cu ochii mei. 

Q: Că erai acolo taman ? 

A: Eram taman atunci acolo. 

Q: Şi câţi jandarmi au adus-o, câţi erau ei ? 

A: Unul singur. Copilul acela nu avea să moară dacă zicea să mergi, mergi înainte. 

Q: Aşa. Şi au adus-o la groapă. 

A: Au adus-o până la… 

Q: Ei au venit pe jos sau au venit cu căruţe tot ? 

A: Pe jos, au venit pe jos. 

Q: Pe jos au venit. Bun. Şi când au adus-o ce s-a întâmplat după ce au adus-o pe fată ? 

A: Ce să se întâmple ? Îţi spun că au vrut să o împuşte şi nu au putut să o împuşte. 

Q: Dar de ce nu au putut să o împuşte ? 

A: De ce, eu ştiu ? 

Q: Dar au încercat să o împuşte ? 

A: Au încercat şi nu au împuşcat-o. Au tras în ea, dar nu a luat, nu au împuşcat-o. 

Q: Au tras în ea, dar nu nimereau, asta vrei să spui ? 

A: Cred că Dumnezeu aşa a vrut să ferească ca să nu împuşte. Şi pe urmă au luat-o şi au azvârlit-

o vie în groapă şi gata. Dacă nu au putut să o ucidă, de vie au azvârlit-o. 

Q: Au aruncat-o în groapă ? 

A: Da. 

Q: Dar fata spunea ceva, auzeai ceva ? 

A: Ea răcnea, ce avea să spună, dacă o muncea aşa. 

Q: Dar ce spunea ea, ai înţeles ceva cuvinte din ceea ce spunea ea ? 

A: Nu se înţelegea. 

Q: Nu se înţelegea nimic ? 

A: Nu. 

Q: Dar în ce limbă măcar vorbea puteai mata să înţelegi, fata ? 

A: Ea grăia pe limba ei, jidoveşte, dar eu ce, înţelegeam limba lor ? 

Q: Şi cine a dat-o în groapă pe dânsa ? 

A: Poliţistul. 

Q: Ai mai văzut şi alte cazuri ce s-a întâmplat cu evreii în alte părţi, în alte timpuri ? 

A: În alte părţi nu am văzut, mai mult nimic. 
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Q: Asta e unicul caz care l-ai văzut ? 

A: Da. 

Q: Cu averea la toţi evreii care i-au împuşcat ce s-a întâmplat ? 

A: Îţi spun că a rămas în case şi a dat foc la tot şi a ars tot.  

Q: Mata ai văzut cum i-a dat foc ? 

A: Păi dacă se vedea para de aici cum arde, apoi cum .… 

Q: Dar ştii cumva cine a dat foc, de ce, pentru ce ? 

A: Rusul a dat foc. 

Q: Dar de unde ştii despre asta ? 

A: El era ca anglopolonoschi, cum se chema şi el îi fugărea pe toţi peste tot locul. Aşa se spune 

că el a dat foc, dar cine ştie cine a dat. Asta nu ţi-oi spune, că el, că nu el, că jidanii singuri au 

dat foc, nu ţi-oi spune. 

Q: Dar asta s-a întâmplat, târgul a început să ardă cam în aceeaşi perioadă când au fost omorâţi 

sau mai înainte sau mai târziu ? Ce a fost mai întâi: oamenii au fost împuşcaţi sau ? 

A: Întâi au fost împuşcaţi şi apoi au dat foc la târg. 

Q: Întâi au fost împuşcaţi şi pe urmă a ars târgul ? 

A: Da. 

Q: Şi cam cât a ars târgul ? 

A: Vreo săptămână. 

Q: Înseamnă că lucrurile practic toate au ars ? 

A: Tot a ars, tot a ars acolo pe loc. 

Q: Soldaţi au mai rămas în timpul războiului aici în Teleneşti sau s-au dus mai departe ? 

A: Aici au făcut poran şi apoi au plecat la Orhei.  

Q: În Teleneşti erau cumva ţigani ? 

A: Dar unde nu erau ţigani atunci ? 

Q: Mata ştii dacă li s-a întâmplat lor ceva în timpul războiului ? 

A: Ei atunci umblau cu şatra, ţiganii. Azi era aici, mâine se duceau la Teleneşti, poimâine se 

duceau, puneau palatca şi dormeau acolo.  

Q: Şi lor le-au făcut ceva în timpul războiului sau nu ? La ţigani. 

A: Ei, ce le-au făcut ? I-au luat şi care s-au dus la front, care i-au fugărit la ţara lor, că ei cei 

mai mulţi din Soroca, acolo de acum e ţara lor, a jidanilor, a ţiganilor. 

Q: Nu ştii dacă au mai suferit şi alţii, dacă au mai fost omorâţi şi alţii din evrei în afară de 

populaţie sau numai evreii ? 

A: Ei, n-au fost, cum n-au fost, au fost şi moldoveni au fost şi .… 
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Q: Dar anume românii sau nemţii ştii dacă îi omorau şi pe alţii sau numai pe evrei ? 

A: Nu, neamţul a vrut să-i strojască pe jidani de tot, că de acum au zis că ei sunt mai hâtri ca 

neamţul. Şi ştia o limbă era, jidovească nemţească o limbă era. 

Q: Dar mata ştii dacă cineva din oameni de pe loc a încercat să-i ajute pe evrei să se ascundă ? 

Ştii despre aşa cazuri, ai auzit ? 

A: Ei, ce, dacă l-a ascuns, tot l-au găsit.  

Q: Mata ştii despre aşa cazuri când au găsit pe cineva ? 

A: Nu, n-am văzut, n-am aşa. 

Q: Mai am o întrebare, despre fata despre care mi-aţi povestit, de 12 ani sau aproximativ. Mata 

ai spus că ea a fost aruncată în groapă, aşa, da, de vie ? 

A: De vie. 

Q: Ştii cumva ce s-a întâmplat ca atare cu dânsa ? 

A: Ce, a răcnit până când a murit acolo, până când i-a dat ţărână şi acolo a rămas. 

Q: Mata înseamnă că ai văzut cum a dat ţărână peste dânsa ? 

A: Nu am văzut, dar acela care îi aducea îi arunca peste dânsa, unde era să îi arunce… 

Q: Îi arunca pe alţii peste dânsa ? 

A: Deasupra.  

Q: Înseamnă că şi mai departe voi aţi mai stat mai mult timp sau v-aţi dus după asta ? 

A: De vreo două ori am fost din urma căruţei, dar mai mult nu m-am mai dus, că mă temeam, 

când vedeam. 

Q: Înseamnă că cu fata ai văzut numai cum au aruncat-o în groapă şi cum au aruncat alte trupuri 

peste dânsa. Dar precis până la urmă… 

A: Nu am fost până la urmă, nu am stat. 

Q: Clar. 
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