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Numele și prenumele intervievatului: Butcovan Ioan 

Data nașterii: 1927 

Locul nașterii: Ip, judeţul Sălaj, România 

Rola interviului: RG-50.573.0011.01.01 

Data interviului: 13 aprilie 2004  

 

 Ioan Butcovan este născut în anul 1927, în satul Ip, judeţul Sălaj și a fost intervievat 

cu privire la acţiunile hortiştilor împotriva românilor în localitatea sa în anul 1940, în 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

El relatează despre uciderea a cinci membri ai familiei sale odată cu intrarea trupelor hortiste 

în localitate, unde au fost uciși numeroşi români. El cu un frate, o soră şi mama sa au scăpat 

ascunzându-se.  Ioan Butcovan povesteşte că evreii au fost deportaţi din Ip în anul 1944. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:27:48:20 

 

Question: Spuneți-ne, vă rog, cum vă numiţi. 

Answer: Mă numesc Butcovan Ioan. 

Q: Când v-aţi născut   ? 

A: Născut în anul 1927, noiembrie 10, în comuna Ip din judeţul Sălaj, comună martiră.  

Q: Spuneţi-mă, vă rog, cum vă numiţi   ? 

A: Mă numesc Butcovan Ion. 

Q: Născut când   ? 

A: Născut în 1927,  în comuna Ip din judeţul Sălaj,  comună martiră. 

Q: La ce dată v-aţi născut, ce lună, ce zi   ? 

A: Vă rog   ? 

Q: Ziua şi luna când v-aţi născut   ? 

A: Noiembrie, am spus. 

Q: 10 noiembrie. 

A: 10 noiembrie. 

Q: Câţi copii eraţi acasă   ? 

A: Cum   ? 

Q: Câţi copii eraţi acasă   ? 

A: Eram opt copii.  

Q: Şi părinţii ce erau, erau ţărani în sat   ? 
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A: Erau ţărani, mă rog, săraci, pentru că eram atâţia.  

Q: Dumneavoastră aveaţi, în [19]40 aveaţi 13 ani, da   ? 

A: Da. 

Q: Vă amintiţi când a intrat armata maghiară în sat   ? 

A: Da. Numai ce mă întrebaţi să spun   ? 

Q: Da, spuneţi. Povestiţi. 

A: În 5 septembrie au intrat în ţară trupele hortiste cu autorităţile, mă rog… 

Q: Militare maghiare, erau militare maghiare   ? 

A: Da. Cu autorităţile maghiare. Şi în 7 septembrie au ajuns în comuna Ip. Deja se auzise că 

pe unde treceau trupele aşa produceau acte teroriste. Dovadă că românii din localităţile pe 

unde treceau se refugiau. Şi care nu fugiseră, mă rog, erau terorizaţi, maltrataţi, bătuţi, 

schingiuiţi.  

Q: Spuneţi-mi, domnul Butcovan, domnul Butcovan, i-aţi văzut pe soldaţi când au intrat în sat   

? 

A: Da, pentru că ne-am adunat în centrul satului, lumea ca să vadă, mă rog, mai ales copiii. 

Q: Şi când au început să atace populaţia   ? 

A: Ce   ? 

Q: Când au început să atace populaţia   ? 

A: Păi după o săptămână, asta a fost pe 7, deci pe 14, pe 13, 14. Până atunci au tot complotat. 

În sat era un baron şi învăţătorul maghiar care tot timpul complotau, mă rog, pregăteau 

această treabă, dar nu ştia nimeni. Însă cu 2 zile înainte de a se întâmpla, pe 14 septembrie, o 

vecină de-a noastră maghiară, probabil că lor li se comunica în biserică, că erau de religie 

reformată şi noi faţă de unguri eram o treime în comună. Ne-a spus aşa: „nu ştiu ce o să fie cu 

românii din Ip”, de fapt a spus cu valahii, „o să se întâmple ceva neplăcut.” Dar atât a spus, nu 

a mai spus altceva. Mama i-a răspuns, zice: „păi noi românii din sat nu am făcut rău la nimeni, 

nu am avut nicio dispută cu nimeni”. Şi am rămas liniştiţi în felul acesta, până pe 13-14, când 

conducerea satului, baronul acela şi cu învăţătorul şi cu gărzile patriotice a adus armată dintr-

o comună de la 9 kilometri şi cu aia au acţionat. Întâi au scos pe toţi românii din case. I-au 

bătut, i-au schingiuit, i-au mutilat, cum au ştiut mai groaznic, mai bestial să se poarte cu ei. 

Care au murit în chinuri de la bătăi şi pe urmă spre miezul nopţii au început să-i scoată pe 

fiecare din casă şi să, adică pe fiecare stradă au format echipe să-i poată prindă pe toţi dacă 

cineva va fugi auzind împuşcăturile sigur că o parte ar fi fugit, că se auzise, cum v-am mai 

spus, cu câteva zile înainte, că pe unde treceau aşa acţionau gărzile astea teroriste, armata şi 

teroriştii ăştia brutal, bestial, se purtau groaznic cu populaţia română. 
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Q: Dar până în noaptea de 13, până noaptea, aţi văzut ceva în sat, dumneavoastră aţi văzut 

ceva până atunci   ? 

A: Nu am văzut, dar ştiu că au dus lumea la şcoală unde i-a bătut şi i-a schingiuit şi pe urmă i-

a împuşcat. Iar pe urmă noaptea, după miezul nopţii a ajuns şi la noi echipa. V-am spus că au 

format echipe, bineînţeles cu oameni din sat, că ăia ştiau unde locuiesc românii. Şi în casă, mă 

rog, după miezul nopţii am auzit bătând la uşa de la intrare. În cameră, datorită faptului că 

eram 10 în familie nu dormeam toţi într-o cameră. Şi într-o cameră dormea părinţii cu 6 fraţi 

încă şi într-o cameră încă dormeam eu cu o soră de 6 ani. Şi auzind bătăile în uşă, mama îi 

spune lui tata: „du-te şi deschide uşa, măi”. Tata s-a dus, a deschis uşa şi înăuntru au intrat 

soldaţii. Când au intrat înăuntru, pe tata l-a întrebat. Se auzea tot, aşa de tare vorbeau, se 

auzea tot, tot, tot ce discutau şi ce se întâmpla. „Unde ţi-e arma   ?!?”  Păi de unde să aibă 

armă când taică-miu a slujit chiar la unguri, pe timpul lui era în armata maghiară, nu era la 

români.  

Q: În Primul Război   ? 

A: În Primul Război Mondial, da. Şi atunci tata s-a dus şi a deschis uşa. Deschizând uşa au 

intrat soldaţii înăuntru. Soldaţii l-au scos întâi pe tata, pe urmă pe rând pe fiecare, câţi erau 8 

în camera aceea. Mama era cu fetiţa de 1 an în braţe şi atunci a întrebat: „şi cu asta ce-o să fie   

?”. Ei i-au răspuns: „asta o s-o creştem noi”. Şi au luat-o din braţe de la mama şi au pus-o în 

pat. Pe mama dând-o afară, pe fetiţă au împuşcat-o în pat. Aşa au crescut-o. Şi pe rând i-au 

scos pe fiecare afară şi pe măsură ce ieşeau afară trăgeau în ei, cei de afară. Când au terminat 

cu toţi din cameră, din camera mare, că erau 8 persoane, vă daţi seama, nu s-au gândit că mai 

sunt şi în altă parte, unde eram eu cu sora mea de 6 ani. Şi atunci a început să, cum să spun, să 

controleze morţii. Fratele meu, acesta care e la Zalău, nu era de sânge, l-au văzut că nu este de 

sânge, dar era nemişcat. Şi atunci unul din soldaţi nu a tras în el, dar l-a lovit cu bocancul în 

cap de i-a spart capul. Şi el totuşi nu s-a mişcat. Şi crezând că e mort, l-au lăsat. Alături era 

mama leşinată, şi omul leşinat e ca şi mort. Văzând-o aşa, au crezut că e moartă şi au mers 

mai departe să controleze restul morţilor. După ce au terminat de controlat morţii şi au văzut 

că, mă rog, sunt morţi, au plecat. După un timp, neauzind nici un fel de mişcare pe afară, eu şi 

cu sora mea am ieşit afară din casă. Întâi am intrat în camera cealaltă şi nu am văzut decât pe 

sora mică de un an împuşcată în pat. Am început să plângem şi am ieşit afară unde în faţa 

casei am văzut toţi morţii, zăceau pe pământ. Atunci am dat să ieşim la poartă. Când am ieşit 

în poartă, la a treia casă de la noi, unde locuia primarul şi au fost şi acolo omorâţi, am văzut 

soldaţi afară în stradă şi căruţe care adunau morţii. Atunci am fugit repede înspre grădină, 
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văzându-i acolo aşa. Şi când am ajuns în dreptul grajdului, fratele care a rămas între gloanţe, 

nu era mort, care a fost lovit cu piciorul în cap. 

Q: Cum îl chema   ? 

A: Gavril. Văzându-ne că fugim plângând înspre grădină, ne-a oprit şi ne-a ascuns în ieslea 

vacilor, unde ne-a acoperit cu fân. Acolo era şi mama, care v-am spus, era leşinată şi ei au 

crezut că-i moartă şi a acoperit-o şi pe dânsa acolo în iesle cu fân. Dar era, zăcea acolo în 

inconştienţă. După ce ne-a acoperit acolo, el s-a băgat într-un butoi mai mare aşa, tot acolo în 

grajd. Dar peste puţin timp, de acum de la a treia casă până la noi nu era departe, au venit 

căruţele care transportau morţii. Şi au intrat în curte la noi. Dar înainte de a intra în curte la 

noi, în vecini au găsit unul din cei care zăceau la pământ că nu era mort şi i-au tras un glonț. 

Auzind împuşcătura, fratele a sărit din butoi, din grajd şi a fugit înspre grădină. Noi am rămas 

în iesle acolo acoperiţi, în faţa vacii. În sfârşit, a ajuns căruţa la noi, a intrat în curte ca să 

strângă morţii. Căruţele aşa erau însoţite de oamenii din sat, că erau a lor căruţele şi erau 

ajutaţi de ţigani, care ridicau, încărcau morţii în căruţe şi, respectiv la cimitir îi descărcau. Şi, 

mă rog, au încărcat morţii ţiganii şi după ce încărcau morţii jefuiau ce reuşeau să strângă de 

prin case. În sfârşit, au plecat spre cimitir. Cei care însoţeau căruţele aveau sticle de băutură la 

ei, beau şi chiuiau, chiuiau de bucurie. 

Q: Dumneavoastră i-aţi văzut   ? Dumneavoastră eraţi .… sau i-aţi auzit numai   ? 

A: I-au văzut cei care trăiau, cei care i-au văzut şi după aia ne-au spus. 

Q: Dar dumneavoastră îi auzeaţi   ? 

A: Eu nu i-am văzut, dar se ştie. Ce se întâmpla   ?! 

A: La un moment dat s-au oprit cu împuşcăturile şi în capătul cel de sat, înspre biserică, 

băiatul cantorului a fost dus la cimitir să vadă, a însoţit pe soldaţi acolo, l-au luat, român era, 

şi acela a văzut toate treburile. Şi acela ne-a povestit că toţi cei care însoţeau căruţele erau 

dotaţi cu sticle de băutură şi ajunşi acolo chiuind. Deci vă daţi seama că aşa era, că era 

adevărat. Iar ajunşi la cimitir, ţiganii acolo au făcut o groapă comună. Ţiganii luau din căruţe 

de un picior cadavrele şi le aruncau în groapă. Până şi ei îşi băteau joc, ca să fie văzuţi bine de 

unguri. Mă rog .… 

Q: Cât timp aţi stat   ? 

A: Din tot satul, 157 de cadavre au îngropat într-o singură groapă. Acolo peste ei au turnat 

var, 400 de kilograme de var nestins şi pe urmă au pus şi pământ. Cum v-am spus, că după ce 

au plecat, fratele ne-a ascuns acolo în iesle. 

Q: Şi cât timp aţi stat în iesle   ? 
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A: Păi am stat până când au scos morţii din curte şi a trecut puţin timp, ca să fim siguri că au 

plecat toţi. Şi atunci am ieşit afară. Şi, mă rog, am mers în casă, bineînţeles că ce puteam să 

facem plângeam, mă rog, jeleam cei morţi. Fratele, cum v-a spus, a rămas aşa datorită faptului 

că nu s-a mişcat deloc şi în felul acela nu a mai tras, l-a lovit cu bocancul în cap. Când îl 

însoţeau, căruţele astea erau însoţite şi de persoane care erau de la primărie pe fiecare stradă 

puşi ca să vegheze, să ştie. Şi acela a venit în uşa grajdului şi zice: „nu este decât o vacă”. În 

sfârşit, după aceea am intrat în casă, dar uitaţi-vă acolo, că eu la vârsta mea de 77 de ani mai 

uit unele chestiuni, dar aşa .… 

Q: Povestiţi, eu m-am uitat. 

A: Într-o săptămână, tot ce mi-am amintit mi-am notat în acesta. 

Q: Spuneţi-mi, după ziua aceea a masacrului au mai fost incidente în sat, au mai atacat în 

zilele următoare   ? 

A: Nu, nu. După ziua aia nu au mai atacat. După ziua aia nu au mai atacat.  

Q: Vreau să vă mai întreb ceva: în sat la Ip erau evrei în sat   ? 

A: Păi erau la, erau vreo 4, 5 evrei care aveau magazine, prăvălii adică şi alţii mai săraci .… 

au fost deportaţi de către unguri.   

Q: Dar atunci în septembrie au fost atacaţi şi ei sau nu   ? 

A: Păi au fost deportaţi. 

Q: Asta mai la sfârşitul războiului, în [19]44, aşa-i   ? 

A: Da, da, da.  

Q: Vă amintiţi când au fost deportaţi   ? 

A: Atunci nu ştiu. 

Q: Nu aţi văzut   ? 

A: Ştiu când, că i-au deportat, dar nu atunci. 

Q: Nu atunci, în [19]44. 

A: În [19]44, da, da. Vedeţi că nu îmi amintesc bine.  

Q: Da. Şi până la sfârşitul războiului aţi rămas în sat   ? 

A: Păi am rămas în sat, unde era să mergem   ?!?  

 Mama după puţin timp a murit bolnavă în spital. Vă daţi seama, să pierzi soţul şi 5 copii, mai 

ales îi smulge copilul din braţe şi îl împuşcă în pat, vă daţi seama, mai putea trăi   ?    

În scurt timp, nu a durat mult, şi bolnavă de inimă a murit. Am rămas 3 orfani în casă, care 

neajutoraţi de nimeni. Fratele avea 16 ani, cu el eram. În timpul celor 4 ani am urmat la şcoala 

maghiară, mai multe clase, adică vreo 3 clase am urmat, pentru că după aia s-a schimbat iar, 

în 44 s-a schimbat situaţia. Taică-miu a fost de fapt invalid de război. De la ei din Ungaria şi 
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avea pensie. În felul acesta am reuşit să fac o clasă de liceu înainte de a se întâmplat, înainte 

de a ocupa ungurii Ardealul de Nord. 

Q: Unde era liceul   ? 

A: La Şimleul Sivaniei. Iar după aia am urmat în limba maghiară 3 sau 4 ani şi abia după 

aceea am continuat liceul în limba română. 

Q: Spuneţi-mi, după război a fost vreun proces împotriva făptaşilor   ? 

A: Împotriva ungurilor   ? 

Q: Da. 

A: Nu, nu cunosc. 

Q: Nu ştiţi. 

A: Poate fratele ştia mai bine, dar eu nu cunosc, dacă eram la şcoală nu ştiam ce se întâmplă 

aşa. 

Q: Dar ungurii car au participat, în afară de soldaţi, au rămas în sat   ? 

A: Da, păi nu le-a făcut nimeni nimic. Românii nu s-au răzbunat, cu toate că s-a întâmplat 

ceea ce s-a întâmplat. Noi nu am avut nimic cu ei.  

Q: Ne oprim puţin. Stop.  

A: Nu mai aveţi de întrebat   ? 

Q: Imediat. Facem o pauză şi mă uit dacă a mai rămas ceva.  
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