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Numele și prenumele intervievatului: Ion Lutic 

Data nașterii: 1932 

Locul nașterii: Iordăneşti, raionul Hliboca, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.575.0109.01.01 

Data interviului: 22 iunie 2011  

 

 Ion Lutic s-a născut în anul 1932, în Iordăneşti, raionul Hliboca 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  înainte de a ajunge armata română în sat. 

El relatează despre faptul că săteni, despre care spune că erau fascişti, cuzişti, au strâns evreii 

din localitate (spune că erau 6 familii) şi i-au închis în primărie timp de câteva zile. De 

asemenea, spune că a văzut şi două fete evreice ucise la 500 de metri de primărie. Ion Lutic 

povesteşte că a dus lapte şi mâncare evreilor închişi şi că după trei zile au fost duşi într-o 

direcţie necunoscută de unde nu s-au mai întors.  

 

00:00:00 - 23:05:55 

 

Question: Bună ziua. 

Answer: Bună ziua. 

Q: Spuneţi, vă rog, numele dumneavoastră de familie şi prenumele. 

A: Ion Lutic al lui Constantin. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din 1932. 

Q: Bună ziua. (se reia) 

A: Bună ziua. 

Q: Spuneţi, vă rog, numele dumneavoastră de familie şi prenumele. 

A: Lutic Ion al lui Constantin. 

Q: Din ce an sunteţi născut   ? 

A: Din 1932. 

Q: Unde v-aţi născut   ? 

A: În satul Iordăneşti, raionul Hliboca. 

Q: Câteva săptămâni în urmă noi am fost la dumneavoastră şi ne-aţi povestit ce aţi văzut în 

1941. 

A: Da. 
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Q: Noi acum am venit cu camera ca să filmă amintirile dumneavoastră. Pentru început, 

spuneţi-ne, vă rog, în vara anului 1941, când s-a început războiul unde locuiaţi dumneavoastră   

? 

A: În satul Iordăneşti, raionul Hliboca. 

Q: Deci vă aflaţi în Iordăneşti   ? 

A: Da. 

Q: Vă amintiţi cumva dacă în Iordăneşti până la război în sat aveaţi evrei   ? 

A: Da. Până la război au fost vreo 6 familii de evrei. 

Q: Vă amintiţi pe careva dintre dânşii cum îi chema   ? 

A: Da. Familia Boroh. 

Q: Boroh   ? 

A: Boroc. 

Q: Boroc. Şi aveau copii, ce ştiţi despre familia aceea   ? 

A: Da, familia că bărbat, nevastă, copii erau. No, eu eram mic, bineînţeles, dar ne trimitea 

mama, că ei aveau magazin, la cumpărat sare, pâine, ce trebuia pentru casă. Aşa că îmi 

amintesc că mergeam la magazinele evreilor. Numai a lor erau în sat magazine, oamenii nu se 

ocupau cu asta în sat. 

Q: În afară de Boroc vă mai amintiţi pe cineva cum se numea   ? 

A: Mi-e greu ca să-mi aduc aminte, dar a mai fost o familie aproape de casa noastră. Am uitat 

cum, Mechel.  

Q: Mechel   ? 

A: Mechel, da.  

Q: Şi ei tot aveau copii   ? 

A: Da, tot aveau prăvălie, copii şi umblam la prăvălie după ce ne trebuia pentru casă.  

Q: Dar copii la şcoală învăţau împreună din familiile evreieşti cu voi, copii de români, toţi în 

aceeaşi şcoală   ? 

A: Da, învăţau, învăţau cu noi, da.  

Q: Aţi văzut ce s-a întâmplat cu evreii din sat de la voi când s-a început…   ? 

A: Da, a fost o jale mare când ruşii s-au dus şi au venit nemţii prin sat, românii. Dar până a 

veni armata, oamenii din sat erau fascişti, cuzişti le mai spunea, cuzişti. Ei cam se purtau rău 

cu evreii. Îmi aduc aminte că evreii noaptea închideau obloanele la ferestre, că ei, mulţi dintre 

ei mai se îmbătau şi fărâmau ferestrele lor. Şi de pe… s-au dus soldaţii sovietici, oamenii 

începeau ei a conduce, nu era încă primar, nu era, dar tot era, cum am mai spus eu, care îi 

blamau, îi băteau, vorbeau urât cu evreii. Şi îmi amintesc cum au adus la primărie un grup de 
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evrei, cred că aproape toate familiile cu copii, şi casa noastră lângă primărie a fost, adică ea 

este şi acum şi se auzea tot copiii cum plângeau, cum se băteau joc de evrei.  

Q: Dar i-aţi văzut când i-au adus la primărie   ? 

A: Da, am văzut de acasă din ogradă. Încă copiii plângeau încă şi mama m-a trimis să le duc 

nişte lapte la copiii mici. Şi eu am dus laptele, e drept că au luat, le-au dat voie. 

Q: Aţi putut să intraţi chiar înăuntru în clădire sau numai în curte acolo   ? 

A: Nu, numai în curte până pe treapta primăriei şi de acolo au luat oamenii care îi păzeau pe 

evrei au luat şi au dus lor acolo. 

Q: Dar cine îi păzea pe dânşii acolo   ? 

A: Nu pot să-mi amintesc familia lor, dar erau oameni din sat, cum am mai spus eu, cuzişti. 

Q: Deci ăştia care erau cuzişti   ? 

A: Da, în partidul cuzist. 

Q: Dar de unde ştiaţi că ei erau cuzişti   ? 

A: Ei singuri spuneau şi purtau zvastica şi steagul cu zvastica. Chiar îl ţineau la casa lor, îl 

puneau pe casă, aşa că se ştia cine sunt cuzişti. 

Q: Şi de asta ştiaţi că ei erau cuzişti   ? 

A: Da, da. 

Q: Şi purtau zvastică, unde purtau zvastica   ? 

A: Mai mult pe steag era, aşa, aşa nu îmi amintesc ca să poarte. 

Q: Pe mână, nu   ? 

A: Pe haine, nu. 

Q: Dar acolo primăria asta cum era, era cu o singură cameră sau erau mai multe, unde îi 

ţineau pe dânşii   ? 

A: Două camere. 

Q: Aşa, şi pe evreii voştri din sat, unde îi ţineau pe dânşii   ? 

A: Îi ţineau în camera aceea unde veneau când veneau oamenii la primărie, unde era 

secretarul de sat, acolo îi ţineau. 

Q: Şi îi ţineau sub pază   ? 

A: Erau oameni, da, care îi ţineau sub pază.  

Q: Şi multă pază era acolo   ? 

A: Nu, câţiva oameni. 

Q: Câţiva, asta doi, trei sau cinci, şase   ? 

A: Da, cam vreo trei oameni. Că ei nu au stat mult în primărie, au fost duşi de acolo, dar unde 

i-au dus nu ştiu. 
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Q: Deci i-au ţinut acolo timp de trei zile de astea. Dar nu ştiţi dacă îi hrăneau sau apă le 

dădeau sau   ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu de asta, ştiu numai că am dus eu lapte cu pâine. Pâine adică şi lapte la 

copiii mici care plângeau. 

Q: Se auzeau de la voi din ogradă plânsetele   ? 

A: Da, se auzeau plânsetele, se auzeau. 

Q: Dar paza asta care era acolo cum se purtau cu dânşii   ? 

A: Uite, asta nu am văzut. Se vede că nu bine, se vede că nu bine.  

Q: Ei erau acolo înarmaţi sau erau fără arme   ? 

A: Erau şi cu arme. 

Q: Aveau şi arme   ? 

A: Da. 

Q: Dar soldaţi printre dânşii erau sau nu erau   ? 

A: Nu, soldaţii nu erau încă.  

Q: Deci încă nu ajunsese soldaţii în sat   ? 

A: Nu, nu, soldaţii nu au fost ajuns. Şi îmi amintesc cum că chiar au împuşcat pe două fete a 

evreilor.  

Q: Unde   ? 

A: Duşi pe un drum acolo, unde era aşa o râpă şi în râpa aceea i-au împuşcat pe fetele acelea 

două. Copiii, noi, mergeam să vedem şi noi aceea, şi am văzut pe locul acela moarte două 

fete. 

Q: Cam de ce vârstă erau ele   ? 

A: Cam de 20-22 de ani aşa. 

Q: Voi aţi văzut momentul când le-au împuşcat sau deja moarte numai voi le-aţi văzut   ? 

A: Numai moarte. Momentul când le-au împuşcat, nu. 

Q: Dar aţi auzit împuşcăturile când le-au împuşcat pe dânsele   ? 

A: Nu, nu am auzit, dar copiii care veneau pe la noi… a venit un vecin de acolo şi spune că 

sunt moarte două fete de evrei. Şi atunci m-am dus şi eu să văd. 

Q: Dar de unde ştia copilul acela că fetele acelea sunt evreice   ? 

A: Apoi, da, ştia, ştiam, că le vedeam totdeauna când mergeam la magazin, le vedeam. Erau 

evreice. 

Q: Deci fetele erau de la voi din sat   ? 

A: Da, din familia evreilor.  

Q: Ştiţi cumva din a cui familie erau sau nu ştiţi   ? 
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A: Nu, nu ştiu familia cum era a lor. 

Q: Dar nu erau dintr-a ăstora Boroc sau Mechel, nu erau de-a lor fetele   ? 

A: Nu ştiu, nu ştiu de asta. 

Q: Nu sunteţi sigur   ? 

A: Nu.  

Q: Dar cât de departe era locul acesta unde erau fetele .… 

A: Împuşcate   ? Nu era departe, undeva la 500 de metri de la primărie. 

Q: 500 de metri de la primărie   ? 

A: Da, cam aşa.  

Q: Corpurile lor le-aţi văzut tot în zilele acelea când erau închişi, ăştia, evreii în primărie sau 

în altă zi   ? 

A: Nu le-am văzut, nu le-am văzut la primărie. Nu ştiu, le-au dus direct acolo sau cum. De 

acasă, cred că le-au luat. 

Q: Dar eu vă întrebam dacă, de exemplu asta aţi văzut fetele moarte în aceeaşi zi când aţi dus 

ulciorul cu lapte   ? 

A: Da, da, da. 

Q: Tot în aceeaşi zi   ? 

A: Tot în aceeaşi zi. 

Q: Dar pe fete aţi văzut urme de gloanţe, aţi văzut că ele anume au fost împuşcate   ? 

A: Da, da. Că toţi spuneau, toţi spunea că împuşcate. Şi se vedea că .… 

Q: Şi unde erau împuşcate   ? 

A: Împuşcate în cap.  

Q: Acolo era săpată şi groapă sau ele pur şi simplu erau corpurile aşa   ? 

A: Nu, fără groapă, aşa în râpa aceea.  

Q: Aţi auzit cumva pe urmă lumea să vorbească cine le-a împuşcat, cum sau nu aţi auzit 

nimic în sat   ? 

A: Vorbeau, dar nu îmi amintesc, nu îmi amintesc familia a celuia care a împuşcat. Se vede că 

tot fascist, tot cum îi ziceau cuzişti, cum ziceau la noi în sat, cuzişti.  

Q: Dar după război, când a venit puterea sovietică din nou nu ştiţi dacă cineva dintre ei pe 

urmă a fost tras la răspundere, dintre ăştia   ? 

A: Da, îl căutau, dar el a trecut graniţa în România şi mai departe nu ştiu. 

Q: Dar pe cine îl căutau   ? 

A: Familia, nu îmi aduc aminte familia lui. 

Q: Ştiţi numai că căutau o persoană   ? 
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A: Îl căutau, da, îl căutau pe ăştia care i-au omorât pe evrei. 

Q: Şi doar o singură persoană a fost, iaca, din astea din sat pe care căutau, altcineva nimeni nu 

a fost judecat   ? 

A: Nu.  

Q: După ce i-au ţinut acolo pe evrei în primărie, aţi văzut când i-au scos pe dânşii   ? 

A: Nu. I-au luat de la primărie şi i-au dus noaptea, era noaptea. 

Q: Dar de unde ştiţi că anume noaptea i-au dus   ? 

A: Că vedeam din ogradă de acolo, că dacă erau a doua zi, nu erau prima zi. Îi vedeam că în 

camera aceea a primăriei, pe geam, pe fereastră, dar a doua zi nu era nimeni din evrei, 

înseamnă că noaptea. 

Q: Deci ştiţi pur şi simplu că seara ei erau, dar a doua zi nu mai erau. 

A: A doua zi nu mai erau.  

Q: Dar aşa noaptea nu aţi auzit nimic, zgomote   ? 

A: Nu, nu, zgomote nu am auzit. 

Q: Dar ce s-a întâmplat cu toată averea la evreii ăştia care aţi avut în sat   ? 

A: Se foloseau tot bandiţii de fascişti, au spart ferestrele, a fost ruinat tot acolo ce aveau ei în 

magazine, erau date pe jos, pe afară pe treptele magazinului. Şi noi copii mergeam şi noi şi ne 

uitam, dar tata mi-a spus să nu iau nici un pai de acolo de jos şi l-am ascultat pe tata şi nimic 

nu am luat, şi am mers acasă. Dar alţi copii luau. Ce luau   ?   Ce era aruncat acolo jos. 

Q: Dar aţi văzut din ăştialalţi care spuneţi că cuzişti sau fascişti, aţi văzut din ei cum duceau 

lucruri, cum cărau diferite obiecte   ? 

A: Asta nu îi amintesc, se vede că tot noaptea au fost ei şi au luat, când erau de acum arestaţi 

evreii. 

Q: Deci aţi văzut pur şi simplu când deja era distrus şi tot   ? 

A: Când era distrus, ziua, dimineaţa copiii alergau pe acolo tot timpul. 

Q: Totul era deschis   ? 

A: Totul era deschis, da.  

Q: Şi casele evreilor erau deschise, da   ? Şi în interior   ? 

A: Da, da.  

Q: Din evreii voştri din sat a rămas cineva în viaţă   ? 

A: Da, îmi amintesc din familia Boroc un fecior, s-a terminat războiul, a venit la casă. Dar nu 

a stat mult, a stat vreo lună de zile, că venea şi la noi şi sta de vorbă. Şi s-a dus, cred că a 

trecut graniţa în România şi mai departe nu ştiu ce-i cu dânsul, că mai mult nu l-am mai văzut. 
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Q: Dar în [19]41, când se începuse războiul, feciorul acesta a lui Boroc el era în sat sau nu era 

în sat   ? 

A: … 

Q: El era cumva în armată   ? 

A: Era cumva, da. În armată sau la învăţătură undeva. 

Q: De asta, pur şi simplu nu era pe loc. 

A: Da, nu era acolo.  

Q: Şi altcineva nimeni   ? 

A: Nu. 

Q: Ştiţi dumneavoastră dacă în afară de evrei atunci au mai omorât şi pe alţii   ? 

A: Nu, numai pe două fete de evrei. 

Q: Şi gata   ? 

A: Şi gata. 

Q: Nu ştiţi dacă pe comunişti atunci nu îi căutau şi nu încercau să-i omoare   ? 

A: Nu, nu, comuniştii nu. A fost pus deodată când a intrat armata, îmi amintesc, în martie, 28 

martie. Şi au pus primar de primărie comuniştii. 

Q: Dar asta spuneţi de [19]44 anul, da   ? 

A: [19]44, da.  

Q: Dar eu întreb în [19]41, când au venit românii şi nemţii, atunci împreună cu evreii, nu au 

omorât comunişti   ? 

A: Nu. Că nu erau în sat comunişti. 

Q: Încă nu erau în sat comunişti   ? 

A: Nu.  

Q: Dar cu evreii care era explicaţia la ceea ce s-a întâmplat, pentru ce îi omorau pe evrei 

atunci   ? 

A: Uite asta nu pot să ştiu pentru ce, dar se vede că erau toţi politicanţi atunci care îi urmărea 

pe evrei şi îi distrugea cu totul. 

Q: Dar lumea vorbea atunci, comenta de ce se întâmplă asta, pentru ce   ? 

A: Da, asta toţi întristaţi, amărâţi că în sat s-a întâmplat aşa ceva, că au omorât din evrei două 

fete. Dar aceia care s-au dus, nu ştiu unde au fost duşi. Spuneau că la tren, la gară, gara din 

Carapciu, la tren şi mai departe nu se ştie. 

Q: Şi nu s-a întors nimeni dintre ei   ? 

A: Nu s-a întors.  

Q: Dar lumea ce spunea, că de ce i-au omorât   ?   Lumea avea o explicaţie în sat   ? 
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A: Nu, nu, nu. 

Q: Nu avea. Dar despre cuzişti, ce ştiţi, aţi văzut ceva înainte de război, cum se purtau, ce 

făceau ei, vă amintiţi ceva   ? 

A: Da, umblau băuţi prin sat şi strigau: „că noi venim la putere, noi venim la putere”. 

Q: „Noi venim la putere”   ? 

A: Da. Şi evreii tare se temeau de dânşii, că ei stăruiau să ferme ferestrele, uşile, să-i sperie 

tare. 

Q: Aţi văzut vreodată personal un incident de acesta   ? 

A: Nu, numai am auzit, din spusele altor oameni. 

Q: Dar de aşa partid ca Garda de Fier sau legionari aţi auzit   ? 

A: Da. Era aşa partide în sat. Dar ei nu erau contra evreilor, nu le făcea nici un rău.  

Q: Dar ştiţi cumva ce voiau ei   ? 

A: Asta nu ştiu. 

Q: În sat la voi erau cumva ţigani, locuiau până la război   ? 

A: Nu. Ţiganii dacă veneau, veneau cu toată a lor familie, veneau şi stau câte o lună de zile în 

sat, aşa, veneau şi se duceau mai departe.  

Q: În afară de astea două femei moarte care le-aţi văzut s-a mai întâmplat vreodată în acei ani 

de război să vedeţi oameni morţi pe undeva   ? 

A: Nu, nu am văzut mai mult pe nimeni. Poate s-a mai făcut şi în alte sate, dar nu ştiu.  

Q: Şi nu aţi văzut niciodată pe nimeni să aresteze   ? Deci nu aţi văzut ca alţii să fie 

persecutaţi   ? 

A: Nu, nu. Au fost deportaţi mulţi, dar .… 

Q: De sovietici după război. 

A: De sovietici, de sovietici. Şi înainte de război tot au fost deportaţi. 

Q: În [19]40   ? 

A: În [19]40, da. 

Q: Sau chiar în [19]41. 

A: Până în [19]41, da. Erau pregătiţi în [19]41 iar să ducă un tren de deportaţi, dar nu au 

dovedit, că s-a început războiul. 

Q: Noi o să ne oprim aici. Vă mulţumim foarte mult. 

A: Poftim.  
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