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Numele și prenumele: Gheorghe Vancea 

Data nașterii: 1931 

Locul nașterii: satul Năneşti, comuna Bârsana, judeţul Maramureş, România 

Rola interviului: RG-50.573.0015.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2004  

 

 Gheorghe Vancea este născut în anul 1931, în satul Năneşti și a fost intervievat cu 

privire la acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în localitatea sa în anul 1944, în 

perioada când Ardealul de Nord nu aparţinea de România. 

El relatează despre strângerea celor circa 10 familii de evrei din sat şi ducerea lor la un 

ghetou la Sighetul Marmaţiei. El spune că acolo au fost ţinuţi o perioadă şi apoi au fost duşi 

într-o direcţie necunoscută. 

 

[01]:00:00:00 - [01]:20:57:50 

 

Question: Vă rugăm să ne spuneți numele dumneavoastră. 

Answer: Mă numesc Gheorghe Vancea. 

Q: Şi locul şi data naşterii. 

A: Sunt născut în satul Năneşti, comuna Bârsana, judeţul Maramureş în ....  (se opreşte) 

Q: Spuneți-ne, vă rog, numele dumneavoastră. 

A: Mă numesc Gheorghe Vancea, sunt născut în satul Năneşti, comuna Bârsana, judeţul 

Maramureş, în 1931, 24 octombrie. 

Q: Şi înainte de cel de-al Doilea Război Mondial aţi locuit în sat   ? 

A: Trebuie să fac precizarea că prin dictatul de la Viena, Ardealul de Nord a fost ocupat de 

Ungaria lui Horty Miklos Kormanyzo, denumirea conducătorului statului.  

Q: Şi aţi locuit în sat până la războiul mondial, al Doilea Război   ? 

A: Am locuit în sat până la sfârşitul Războiului al Doilea Mondial, adică trupele ungureşti şi 

nemţeşti din zona noastră s-au retras în toamna lui [19]44, alungaţi de ruşi, de trupele Armatei 

Roşii spre Budapesta. Şi ruşii spuneau, toţi ziceau că ajung, se duc la Berlin. 

Q: Locuiau şi familii de evrei la dumneavoastră în sat   ? 

A: În satul acesta mic, la vreo 200 de case, şi printre cetăţenii români ţărani se aflau şi vreo 10 

familii de evrei. 

Q: Vă amintiţi câte ceva despre ei   ? 
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A: Îmi amintesc foarte multe. De exemplu, erau nişte oameni simplu, nu avocaţi, nu doctori, 

nu nimic. Aveau şi un pic de pământ, dar nu mult şi făceau şi un pic de comerţ, dar ce comerţ, 

mărunt, atât cât să-şi poată asigura o existenţă decentă şi minimă. 

Q: Vă amintiţi ce s-a întâmplat cu ei în perioada războiului   ? 

A: Mai fac precizarea că fiind elev la şcoală, sigur, sub ocupaţia maghiară, eu nu ştiam 

maghiară, în sat, printre elevi, din clasa I până într-a IV-a şi a V-a chiar erau şi elevi evrei cu 

care eram şi coleg de clasă.  

Q: Vă amintiţi numele unora dintre ei   ? 

A: Nu îmi amintesc numele lor, dar eram colegi şi ne înţelegeam bine. Erau copii cuminţi, 

paşnici.  

Q: Vă amintiţi ce s-a întâmplat cu ei în timpul războiului   ? 

A: Trebuie să fac menţiunea că în 1944, chiar de ziua de Paşti a românilor, au fost adunaţi, 

strânşi toţi din toate familiile acestea, două familii erau chiar la a treia casă de casa mea 

părintească, unul în stânga, altul în dreapta pe drum. E un drum aşa în pantă. Şi i-au dus în 

Sighetul Marmaţiei într-un ghetou cu căruţele cu cai, interesant, şi nu au ajuns şi au luat şi 

căruţe cu boi. 15 kilometri până în Sighetul Marmaţiei. Au fost duşi cu toţii, au luat fiecare un 

bagaj strict necesar, li s-a permis acest lucru, şi duşi fiind acolo în Sighet în ghetou au 

înconjurat câteva străzi cu un gard de scânduri şi stăteau. Au stat vreo 3 săptămâni, după care, 

cu trenurile erau duşi într-o direcţie necunoscută. Nu a rămas niciunul. La o familie de evrei, a 

treia casă de la noi, erau două fete tinere, aşa la 20 de ani, le ţin minte bine. Astea s-au 

refugiat în pădure, părinţii au fost duşi, nu ţin minte dacă au fost sprijinite de cineva, de nişte 

români. După câteva zile s-au speriat acolo prin pădure, prin întuneric, fete tinere, nu aveau 

nici curaj, s-au întors şi s-au predat. Şi, de atunci, deci părăsind satul în mod forţat, după cum 

am spus, cu care cu cai şi cu care cu boi, nu i-a mai văzut nimeni. Câţiva, în toamnă, deci asta 

la Paşti era primăvară. În toamnă s-au întors, numai nişte băieţi tineri, aşa la vreo 20 de ani, 

care probabil în lagărele alea de exterminare au putut să muncească. 

Q: Dumneavoastră aţi văzut cum i-au ridicat din sat   ? 

A: Cu ochii mei i-am văzut căruţele. Cum i-au dus  ?   În căruţe, cu toată familia, cu bătrâni, 

cu copii, cu tot ce era în familia respectivă. 

Q: Şi cine îi însoţea   ?  Erau soldaţi   ? 

A: Sub ocupaţia maghiară, autorităţile de ordine erau jandarmii, în ungureşte cendâr. Aceştia 

i-au dus. Nu ţin minte dacă au fost şi nemţi, dar erau autorităţile ungare, pentru că Ardealul de 

Nord era ocupat de Ungaria. 

Q: Şi jandarmii maghiar au adus căruţele cu care i-au transportat pe evrei   ? 
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A: Nu, ei erau, nu mai ţin minte acum, erau şi călare, dar mergeau separat, în căruţe erau 

numai familiile de evrei.  

Q: Da, dar întrebare era dacă jandarmii au adus căruţele sau le-au închiriat din sat   ? 

A: Nu, ţăranii au fost obligaţi să facă acest serviciu, această treabă, acest transport. Toate 

familiile din sat. Nu a rămas niciuna, cu excepţia acestor două fete, care şi ele după două, trei 

zile s-au predat. Asta am văzut eu cu ochii mei. 

Q: Le-aţi văzut pe ele când s-au întors din pădure sau   ? 

A: Când s-au întors din pădure nu le-am văzut, numai am auzit, dar ştiu că s-au predat, am 

auzit la oameni. Eram copil atunci, aveam urechea fină şi ascultam. Dar fiind copil nu 

înţelegeam eu mare lucru, adică nu îmi dădeam seama de politica aceasta fascistă, nu, de 

exterminarea lor. De abia mai târziu am înţeles. Ţăranii din sat, unii îi compătimeau, alţii erau 

mai, o poziţie neutră. După ce au plecat, după o perioadă, să zicem o săptămână, două, unii 

rău făcători, noaptea, pătrundeau în aceste case care erau abandonate, părăsite, dar încuiate şi 

prin spate pe undeva pe la o fereastră care o spărgeau sau o deschideau, noaptea, au mai jefuit 

ce mai era prin case. Nu aveau ei averi mari, că toţi erau oameni simpli. Am precizat la 

început că nu erau nici doctori, nici medici, nici ingineri, aveau şi ei acolo cum acum s-ar 

spune câte o tarabă. O cârciumioară, o prăvălioară, vindeau făină, cartofi, ce era aşa, 

bomboane. Şi eu am cumpărat bomboane de la un vecin de acolo care vindea. 

Q: S-a întâmplat să vedeţi dumneavoastră când le jefuiau casele la evrei   ? 

A: Nu, nu am văzut, că asta se întâmpla noaptea. Dar oamenii, chiar şi eu am văzut, în spatele 

casei, geamuri era deschis, era. Ziceau ţăranii, nu eu care eram un copil, nu îndrăzneau să, 

oameni de treabă. Ăştia erau rău făcători care ce au găsit pe acolo au furat, adică au jefuit, în 

momentele acelea, probabil că nici aceştia nu au înţeles drama şi tragedia în care puşi aceşti 

oameni nevinovaţi. Pentru că toţi erau oameni de treabă, ei nu încălcau legea, respectau tot, îşi 

făceau treburile lor. Mai mult, aveau şi, îşi practicau religia lor şi obiceiurile lor. Acolo lângă 

sat, pe un deal aşa, e un cimitir al lor, mic, erau familii puţine, şi acum e în paragină acolo. E 

foarte greu să şi recunoşti, dar eu ţin minte pentru că cunoşteam toate văile şi toate dealurile 

pe acolo. Ştiu că ei aveau cimitirul lor separat. Era o chestie, conform religiei lor, normală.  

Q: Lagărul de la Sighetul Marmaţiei dumneavoastră nu l-aţi văzut, aţi spus   ? 

A: Ba da. 

Q: L-aţi văzut   ? 

A: L-am văzut eu cu ochii mei, ghetou îi spunea. Pentru că am fost cu tatăl meu care avea cai 

şi căruţă şi în Sighet se vedea că vreo 3, 4 străzi, unele destul de lungi, erau înconjurate, 

complet izolate cu un gard de scânduri, nu de sârmă. Şi am văzut, dar eu am văzut cum te-ai 
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uita aici pe Calea Dorobanţilor. Ştiam că sunt ei acolo, mi-a spus tata, am văzut străzile acelea 

şi înainte, pentru că tata mergea la târg şi mă lua şi pe mine sau pe fraţii mei, că aveam mai 

mulţi fraţi, eu eram cel mai mare din familie. Tatăl meu nu a comentat, nici bine, nici rău, 

probabil că nu pricepea toată şi nici încă nu, evreii credeau probabil că o să dea drumul acasă. 

Nu ştiu ce credeau ei. Şi, mai mult decât atât, nici ei nu au perceput grozăvia care o să fie, 

adică soarta lor, nu au priceput-o atunci. Erau în Sighetul Marmaţiei, acolo în ghetoul acela, 

stăteau, cu familii, cu copii. Sigur că erau condiţii destul de triste, cum să zic eu, nu aveau nici 

un fel de confort acolo, cu toate că erau case acolo şi aşa mai departe, dar ei acum erau rupţi 

de bunul lor, casa lor. Cum e omul, ştie că aia e casa lui, acum era aşa undeva suspendat. Şi 

acolo la ghetou erau din toate satele, din toate satele din Maramureş. Geografic vorbind, 

Maramureşul istoric este o depresiune şi sunt nişte râuri. Satul meu este situat pe râul Iza. Mai 

este râul Mara, Tisa, Tisa care e şi graniţă, şi acum e, dar e cu Ucraina acum. 

Q: Ştiţi, aveţi idee cam câşi evrei au fost în lagăr   ? 

A: Nu am nicio cifră, că nu am de unde să cunosc eu cam câţi, un număr aşa, numai cu o mare 

aproximaţie, pentru că au fost duşi din toate satele. Evrei existau în toate satele. Nu erau 

mulţi, adică nu erau, să zicem, poate 5% sau 3% dintre cetăţenii unui sat. Dar în fiecare sat 

erau. Şi e bine să spun că într-un sat, acolo, mama mea e din alt sat, şi acolo e un sat Budeşti, 

treci peste un deal, unde era un mare gospodar evreu, îl chema Nasi, cu nepotul lui am fost 

coleg de clasă la liceu, deci nu în sat, îl chema Dascăl Moise, dacă vrei să fac precizarea, eram 

şi prieten cu el, m-a invitat .… după, asta era prin [19]45 probabil, fiind elevi la Liceul Dragoş 

Vodă din Sighetul Marmaţiei. Şi m-am dus cu el în satul acela unde unchiul lui era bogat, nu 

ca ceilalţi, avea vreo 300, 400 de oi. Acesta avea şi armă, pistol, ce avea, s-a retras în munţi, 

ţăranii au preluat oile, că trebuia să le dai de mâncare, nu aşa, dar au avut grijă de oi, că îl 

cunoşteau, că acest om, Nasi deci, unchiul lui Dascăl Moise, un bărbat frumos şi simpatic aşa, 

care toamna, după ce –sau retras trupele nemţeşti şi ungureşti, el s-a întors acasă. Şi toţi 

ţăranii i-au dat oile înapoi. Asta mi s-a părut interesant. Şi el a mai stat nu ştiu câţi ani, ca şi 

alţii, şi pe urmă a plecat în Israel. Poate prin anii [19]48, [19]49, [19]47, şi aşa mai departe, în 

anii următori. 

Q: Mulţumesc frumos. Cred că ajunge deocamdată. O să facem o mică pauză să vedem dacă 

mai sunt întrebări de dincolo. 

A: Bun, bun. Mai sunt, eu pe aici am scris.  

Q: Încă o întrebare: vă amintiţi din perioada războiului, din perioada dinaintea războiului, în 

termenii propagandei antisemite care s-a făcut   ? 
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A: Da. Dacă ne gândim că în [19]40 Ardealul de Nord a fost luat de unguri, trebuie să 

precizăm că şi până în [19]40, când Ardealul de Nord aparţinea României, exista o 

propagandă. Eu, copil fiind, am înţeles mai târziu asta, dar ştiu, ştiam, şi aveam aşa o vagă 

idee că în România exista o propagandă antisemită făcută mai ales de legionari. Dar mai 

târziu legionarii au fost şi la putere, au guvernat, nu ştiu cât, o perioadă scurtă. Ei au fost 

anihilaţi, dar ilegal îşi continuau activitatea. Şi sigur că aceştia duceau o propagandă destul de 

puternică împotriva evreilor. În timpul Ungariei a fost acelaşi lucru, doar că era exercitată de 

autorităţile sau partidele sau curentele fasciste.  

Q: Maghiare   ? 

A: Maghiare, evident. Aşa. Sigur că era, ungurii, maghiarii erau influenţaţi de politica lui 

Hitler. Şi mai ştiam, bine că îmi aduc, auzeam oamenii vorbind la noi că în capitala Ungariei, 

Budapesta, erau numeroşi evrei, unii foarte bogaţi, şi care prin bogăţiile lor, bani mulţi, au 

reuşit să se salveze, dar foarte puţini. Deci, influenţe antisemite propagandistice au fost şi în 

România când Ardealul nu era ocupat, dar şi după, exercitate de propaganda maghiară contra 

evreilor. 

Q: Şi în sat ce fel de ecouri au fost   ? Adică ajungea presă, erau…   ? 

A: Trebuie să facem menţiunea că nu prea exista presă. Nu numai atât, o singură familie de 

învăţători, doamna învăţătoare care mi-a predat mie, era singura familie care avea în sat aparat 

de radio şi care a fost confiscat de unguri. Deci satele erau complet izolate. Nu ştiau nimic. Ba 

mai mult, dacă nişte tineri erau pe front, nu se ştia nimic, ori că peste un an sau doi, sau că au 

murit sau că e undeva într-un lagăr undeva, nu se ştia nimic. Lumea nu ştia. Nici nu da voie să 

ştie. Aparatul de radio, singurul din sat, a fost confiscat. Lumea nu ştia. Ziare nu erau şi chiar 

dacă erau, erau ungureşti. Şi la mine în sat singurul om ungur era învăţătorul, unul din 

învăţători. Nu se ştia nimic ce se întâmplă, nici cu evreii, nici cu războiul, nici cu nimic. Pot 

face precizarea încă cum că în [19]40-[19]41, timp de trei săptămâni, au urcat trupele 

ungureşti şi nemţeşti spre răsărit, adică spre Basarabia încolo, spre Ucraina. Trupele ungureşti 

şi germane, timp de trei săptămâni, şi zi şi noapte. Tot timp de trei săptămâni zi şi noapte, în 

[19]44, spre toamnă, au coborât. Adică erau alungaţi, forţaţi să se retragă, de către trupele 

sovietice pe atunci, Armata Roşie.  

Q: Mulţumesc frumos. Cred că asta a fost. 
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