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El discuta in principal un incident petrecut in satul in care a locuit in timpul celui de-al 
Doilea Razboi Mondial, incident referitor la evreii din acea zona. De asemenea, vorbeste 
despre relatia pe care tatal sau a avut-o cu populatia evreiasca din sat, si despre mainera 
in care autoritatile locale au tratat respectiva populatie in timplu Razboiului.  
 
[01:] 00:42:15 – [01:] 09:59:15 
 
Pentru inceput el mentioneaza ca s-a nascut in 1915, pe 1 Noiembrie, in judetul Tighina, 
care la data aceea era inca parte a Imperiului Tarist si care a fost de-abia ulterior 
retrocedata Romaniei. In 1918 s-a mutat cu familia in satul Hîncesti unde tatal sau 
primise un post de notar public. A ramas in acest sat pana in iunie 1940 cand s-au refugiat 
in Germania. Au stat in Germania pana in toamna anului 1941 dupa care s-au intors in 
Romania.  
Cand s-a intors familiile de evrei erau inca in sat, iar administratia era predominant 
romaneasca. Deoarece casa parinteasca fusese arsa, a trebuit sa locuiasca in casa 
preotului – casa ce se afla la doar 100 de metrii de strada principala, unde locuiau 
majoritatea evreilor.  
El mentioneaza cum, intr-o zi a auzit impuscaturi pe strada principala astfel ca s-a dus 
catre locul respectiv pentru a afla ce se intampla. Cand a intrebat un vecin despre ce era 
vorba, i s-a spus:”Ii impusca pe evrei!” Atunci, s-a dus pe strada principala sa vada cu 
ochii sai daca era adevarat, si a vazut camioane ale armatei si soldati, printre care si sateni 
– banuieste ca acei oameni erau informatori ce le indicau soldatilor care erau casele 
evreilor. Apoi, a vazut slodati ce bateau la usi, intrau in case si ii impuscau pe toti cei 
dinauntru, copii, nou-nascuti, barbati, femei, si batrani deopotriva.  
El estimeaza ca erau in jur de 200-300 de soldati, dar nu stie cu certitudine daca erau 
romani sau nu, singurul lucru de care este sigur fiind faptul ca purtau uniforme romanesti. 
Dupa ce soldatii au plecat catre Chisinau, el a intrat in cateva case si a vazut cadavre 
peste tot, la intrare fiind – in unele case – chiar si cadavre ale soldatilor, fapt ce ar 
confirma ca unii dintre evrei aveau la randul lor arme si au tras asupra soldatilor.  
Domnul Ciudacov estimeaza ca tot acest incident a durat nu mai mult de o ora.  
 
[01:] 09:59:16 – 20:12:04 
 
El recunoaste ca a fost surprins, impresionat chiar de organizarea de care au dat dovada 
soldatii. Pentru dansul este clar ca acestia nu au fost deloc implicati emotional, ci din 
contra, au actionat stric dupa tipicul unor oameni care isi indeplinesc o datorie. Chiar face 
o comparatie, spunand ca nu a fost deloc ca la pogromuri, cand majoritatea soldatilor erau 
animati de varii sentimente, ci din contra, a fost pur si simplu o “indeplinirea a datoriei.” 
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Isi aminteste de asemenea, ca primarul satului a pus niste oameni sa adune cadavrele si sa 
curete casele, astfel ca in cateva zile nu mai erau urme ale incidentului. Tocmai din acest 
motiv, dansul presupune ca, si primarul si prefectul comunei, primisera ordine stricte sa 
faciliteze aceste crime.  
Mentioneaza Centrul Roman de Nationalizare, o institutie care la momentul respectiv 
dadea ordine primarului si prefectului si de la care suspecteaza dansul, cei doi aveau 
ordine sa faciliteze crimele.  
Cateva dintre casele evreilor au fost jefuite ulterior crimelor, dar el nu a vazut personal 
acest lucru ci doar a auzit vorbindu-se.  
De asemenea, admite ca a avut prieteni evrei, desi atmosfera timpului impunea o oarecare 
“ferire” deoarece nu erai bine vazut de catre autoritati in cazul in care mentineai astfel de 
relatii. Tocmai din aceasta cauza, dansului i s-a refuzat la un moment dat un certificat de 
buna purtare.   
Cand a fost intrebat daca isi aminteste numele catorva dintre evreii ce locuiau in satul sau 
in acea perioada, domnul Ciudacov mentioneaza de Taratas, unul dintre prietenii si 
partenerii de afaceri ai tatalui sau, cu care acesta din urma impartea profiturile. De 
asemenea vorbeste despre Isac Rosca, cel care lua notite in biroul de notariat al tatalui 
sau, care era un prieten de familie si care lucra la masina sa pentru a se duce cu ea in 
Palestina.  
 
[01:] 20:12:05 – 21:57:08 
 
Isi aduce aminte si de doctorul Dascal si de croitorul Roichman. 
De asemenea, mentioneaza ca tatal sau construise doua anexe la casa parinteasca – doua 
camere in plus – pe care le inchiriase, una unui preceptor de la FISC iar cea de-a doua 
unui tanar cuplu de evrei.   
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