
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Lithuania Documentation Project 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Numele și prenumele: Gleb Ciudacov 

Data nașterii: 1915 

Locul nașterii: Tighina, Republica Moldova 

Rola interviului: RG-50.573.0016.01.01 

Data interviului: 24 septembrie 2004  

 

 Gleb Ciudacov este născut în anul 1915, în Tighina și a fost intervievat cu privire la 

acţiunile împotriva evreilor care au avut loc în Hânceşti, localitatea în care s-a mutat cu 

familia şi în care se afla la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

El relatează despre cele aproximativ 15 familii de evrei din localitate care au fost omorâte pe 

strada principală, unde aveau casele şi prăvăliile, de către soldaţi români. El aminteşte pe 

câţiva evrei din sat, printre care Tarantaş, care avea afacere cu tatăl lui, pe croitorul Roitman 

etc. El spune că după acest episod nu au mai existat evrei în sat.  

 

[01]:00:00:00 - [01]:22:20:40 

 

Question: Vă rog să ne spuneţi numele dumneavoastră. 

Answer: Pe mine mă cheamă Ciudacov Gleb.  

Q: Şi locul şi anul în care v-aţi născut   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Unde v-aţi născut şi când   ? 

A: M-am născut în oraşul Tighina, judeţul Tighina, în România. Adică pe vremea aia, în 

1915, era încă Imperiul Ţarist, în 1915. Unirea a fost în 1918.  

Q:  Dumneavoastră v-aţi născut în 1915   ? 

A:  Da. Şi în 1918 am plecat din Tighina şi ne-am stabilit în comuna Hânceşti. 

Q:  În 1915 în ce lună   ? 

A:  În noiembrie, 1 noiembrie. 

Q:  Şi ziua   ?  1, da   ? 

A:  Da. 

Q:  Şi când aţi plecat   ? 

A: Am plecat cu părinţii din Hânceşti şi s-a stabilit tata şi cu toată familia în comuna 

Hânceşti. 

Q: Asta când s-a întâmplat   ? 

A: Asta în 1918. Tata a obţinut un post de notar public la Hânceşti. 
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Q: Şi până la Al Doilea Război Mondial aţi locuit acolo în Hânceşti   ? 

Q: Până la începutul Războiului Mondial al Doilea   ? 

A: Da, am stat în comuna Hânceşti până în 1940. În 1940 în luna iunie a fost cedată Basarabia 

către URSS, ştiţi   ? 

Q: Da. 

A: Şi noi am plecat în septembrie 1940 în refugiu în Germania. 

Q: Şi când v-aţi întors   ? 

A: Şi acolo, la prima triere care s-a făcut, am declarat că vrem să ne întoarcem în România. Şi 

ne-am întors înapoi în România şi am ajuns în comuna Hânceşti în toamna anului 1941.  

Q: Deci în toamna anului 1941 aţi fost înapoi în sat, în Hânceşti   ? 

A: Da. Şi am sosit la Hânceşti.  

Q: Vă amintiţi erau, locuiau şi evrei în sat la dumneavoastră   ? 

A: Atunci când am sosit eu în toamna aceea, evreii erau acolo, nu s-a atins nimeni de ei. Era 

ordine, era administraţia civilă română, deja instalată acolo şi era situaţia normală. Evreii erau 

la fel ca ceilalţi cetăţeni de acolo. 

Q: Locuiau mulţi evrei în sat   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Erau mulţi evrei în sat la dumneavoastră   ? 

A: Ce erau   ? 

Q: Câţi evrei erau, cam câte familii   ? 

A: Eu cred că, în Hânceşti aveam vreo 3.000 de locuitori, vreo 15 familii, de oameni, de 

evrei erau acolo. Majoritatea erau mici meşteşugari, mici comercianţi. Aveau şi sinagogă 

acolo. Era şi rabin acolo.  

Q: Facem o mică pauză.  

A: Da.  

Q: Spuneţi-mi, şi ţineţi minte ce s-a întâmplat după aceea cu evreii din sat   ? 

A: Uitaţi-vă, noi când am sosit în Hânceşti în toamna lui [19]41 am găsit casa părintească, a 

fost arsă din temelii de armata sovietică. Şi ne-am, am primit o locuinţă în casa preotului 

Siminel de acolo, care încă nu era acolo, şi am stat în casa aceea. Şi într-o zi, adică casa aceea 

unde stăteam eu era la vreo sută de metri de strada principală. Evreii locuiau, majoritatea, pe 

strada principală, de-o parte şi de alta a străzii. Strada asta în Hânceşti avea pe vremea aia 

case vechi, nu erau blocuri, nu existau blocuri, erau case obişnuite ca de… Hânceştiul era ca 

un fel de târg, ca un fel de târg. Era strada principală, era pietruită, avea trotuare, avea, noi am 

stat pe o stradă laterală, pentru că casa părintească era distrusă. Şi, într-o zi, tot în toamna 
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aceea, am auzit zgomote pe stradă şi ceva împuşcături. Şi atunci m-am deplasat de acolo din 

casa unde locuiam noi, m-am deplasat înspre strada principală, să văd ce se întâmplă. Şi îi aud 

pe unul că îmi spunea, eu l-am întrebat ce se petrece aici, „îi omoară pe evrei, îi omoară pe 

evrei”. Şi atunci m-am uitat mai atent, am văzut câteva camioane militare acolo şi de-a lungul 

străzii principale, eu puteam numai să merg pe o latură a străzii, adică de unde priveam spre o 

latură a străzii, şi vedeam grupuri de soldaţi, de militari, cu arme şi printre ei erau şi nişte 

civili, care cred că erau oameni localnici care probabil arătau unde să meargă, şi ei băteau 

toată strada, de-a lungul străzii. Adică erau grupe din astea de soldaţi şi ei acţionau pe toată 

lungimea străzii, cât vedeai cu ochii. Erau cete de soldaţi, şi băteau la uşi, era zgomot, auzeam 

împuşcături, auzeam uşi sparte, intrau înăuntru ăia şi bineînţeles că nu vedeam ce se întâmpla 

acolo, dar auzeam că trăgeau acolo şi ieşeau pe urmă din case. Intrau în case, ieşeau de acolo, 

şi asta s-a desfăşurat destul de repede pentru că erau mulţi, erau poate 200-300 de soldaţi 

acolo. 

Q:  Erau soldaţi români   ? 

A: Erau în uniformă românească, erau cu nişte arme din astea automate la ei şi adunau în 

dreptul maşinilor, se mai spălau pe mâini şi se urcau în maşini. Şi repede au plecat înspre 

Chişinău, iar eu pe urmă am fost curios să văd ce s-a întâmplat. M-am dus într-o casă, m-am 

dus în altă casă, peste tot am văzut acelaşi lucru: erau cadavre şi cadavre peste tot, bălţi de 

sânge şi cadavre, oameni omorâţi acolo. Pe la uşi erau şi nişte oameni, nişte soldaţi împuşcaţi 

şi ei, probabil că i-au împuşca cei care se apărau, dar erau totuşi numai uşi şi geamuri sparte, 

şi sânge şi băltoace de sânge în fiecare cameră, în fiecare casă. Şi erau şi bătrâni, şi femei, şi 

copii, toţi de-a valma. Şi copii mici chiar erau, şi bătrâni, erau toţi acolo de-a valma 

îngrămădiţi acolo. Era sânge peste tot. Am intrat într-o casă, am intrat în mai multe case şi am 

văzut acelaşi lucru, era acelaşi lucru.  

Q:  Cam cât a durat   ? 

A:  Eu cred că nu a durat mai mult de o oră toată treaba asta, nu a durat mult, pentru că ăia au 

lucrat aşa organizat, am impresia, erau organizaţi, nu erau cu, adică m-a impresionat faptul 

cum se comportau ei, ca la militărie. Adică în disciplină, în ordine, nu puneau suflet la ce 

făceau, făceau ce li se dădea să facă, soldaţii ăştia. Se urcau liniştiţi în maşină, nu erau, ca să 

zic aşa, ca la un pogrom să fie animaţi de sentimente, de asta. Erau militari care parcă au făcut 

o datorie, cam aşa, aveau aerul acesta. Şi din cauza asta a durat şi puţin. Maşinile erau 

pregătite acolo, urcă-te în maşină şi gata, şi pleacă. 

Q:  Şi cadavrele au rămas în case   ? 

A:  Poftim   ? 
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Q:  Cadavrele, aţi spus, au rămas în case   ? 

A: Cadavrele au rămas în case. Eu pe urmă am văzut că primarul a pus nişte oameni să ia 

cadavrele, nu ştiu, cred că a săpat undeva, că până la urmă au făcut, cum s-ar zice, ordine, nu 

mai era… Peste câteva zile nu se mai vedea nimic şi nu am mai văzut de atunci nici unul din 

evreii pe care îi cunoşteam eu. Nici unul nu era. Mie îmi face impresia că, aşa impresie, că 

primarul şi prefectul de acolo aveau dispoziţie să dea concurs la soldaţii ăia, aşa cred eu. 

Q:  Administraţia spuneaţi că era tot românească deja în sat   ? 

A:  Administraţia era românească, dar era, exista acolo Centrul Naţional de Românizare şi 

probabil că ăia erau cei care colaborau cu soldaţii ăştia. Adică primeau ordine. Primarul şi 

prefectul primeau ordine de la Centrul Naţional de Românizare.  

Q:  Spuneţi-mi, cu casele evreilor ce s-a întâmplat după aceea   ? 

A:  Cu casele   ? 

Q:  Da. Au venit oameni   ? 

A: Atunci la Hânceşti nu era listă de case, oamenii, localnicii aveau case, nu ştiu, au rămas 

aşa neocupate casele alea. Majoritatea de case rămase neocupate. 

Q:  Şi lucrurile lor din case   ? 

A:  Eu am mai observat că atunci când am intrat să văd ce s-a întâmplat, am văzut că erau şi 

nişte lucruri care erau probabil furate de soldaţi. Erau aruncate pe acolo nişte lucruri.  

Q:  Deci arătau ca şi cum ar fi avut loc şi un jaf   ? 

A:  Ca şi cum   ? 

Q:  Ca şi cum ar fi fost şi jefuiţi   ? 

A:  Da, erau nişte furtişaguri, erau şi furtişaguri.  

Q:  Şi spuneţi că nu au mai rămas evrei în sat după episodul acesta. I-au omorât pe toţi   ? 

A: Nu am mai întâlnit pe niciun evreu după aceea la Hânceşti. Eu îi cunoşteam pe foarte 

mulţi, pentru că am locuit acolo printre ei. Am făcut şi şcoala primară cu nişte băieţi, şi evrei 

şi moldoveni, şi îi ştiam pe toţi. Când veneam de la Bucureşti, urmam Şcoala Politehnică, mă 

mai întâlneam cu câte un evreu. Dar atunci atmosfera era cam aşa, că trebuia să te fereşti să te 

vadă că vorbeşti cu evreii. Era un fel de antisemitism, ştiţi, şi mă întâlneam cu unul cu care 

am făcut şcoala şi stăteam de vorbă cu el, dar totuşi îmi dădeam seama că sunt observat pentru 

asta. Pot să spun că atunci când am cerut odată certificat de bună purtare, mi s-a refuzat, 

pentru că eu eram puţin cam simpatizant de stânga, ştiţi, şi evreii, majoritatea, erau 

simpatizanţi cu sovieticii, asta e adevărat. Era o bibliotecă foarte bună cu cărţi ruseşti, pe care 

evreii o ţineau aşa de bine şi o întreţineau şi eu luam cărţi de la bibliotecară. Când a venit, 

după ce au trecut ăştia, au văzut că era, au dat foc şi la bibliotecă, la toate astea.  
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Q: Vă amintiţi nume ale unora dintre evreii care au fost omorâţi atunci   ? Aţi recunoscut p 

cineva dumneavoastră   ? 

A: Tata meu care era şi notar public, dar în acelaşi timp îi plăcea să se mai ocupe şi cu 

cultivarea, de agricultură puţin. Şi cum era   ? Făcea jumătate-jumătate cu un evreu pe care îl 

chema Tarantaş. Ne duceam cu el, îmi aduc aminte că mergeam cu o trăsură cu tata şi cu 

Tarantaş să vedem cu creşte grâul şi pe urmă vedeam la, acesta, la treierat, era şi Tarantaş, era 

şi tata, era şi eu acolo. Tata făcea jumătate-jumătate cu Tarantaş, o parte din grâu aducea la 

mine şi o parte lui Tarantaş. Tata avea birou de notariat şi pentru că avea clienţi mulţi şi 

moldoveni de la ţară, dar avea şi mulţi clienţi din evreii de acolo. Şi tata pentru motivul acesta 

a pus grefier pe unul Isac Roşca, care era evreu. Era prieten bun cu tata, ne-a învăţat să 

mergem cu bicicleta când a cumpărat tata bicicleta, ne demonta bicicleta, ne arăta cum se 

demontează, era deci priceput domnul Isac Roşca. Şi mama când făcea cozonac de Paști 

trimitea un cozonac lor. Şi ei îi trimitea nouă pasca evreiască. Şi nouă, copiilor, ne plăcea 

foarte mult. Adică era, nu era sentimente antisemite, dar nu se ştie de aşa ceva. 

Q: Şi aceştia au fost omorâţi atunci   ? 

A: Poftim   ? 

Q: Oamenii aceştia despre care povestiţi, evrei   ? 

A: Da, Isac Roşca se ocupa printre altele, în timpul lui liber, meşterea la o maşină ca să plece 

cu ea în Palestina, cum se chema atunci, nu era Israel, să plece cu ea în Palestina, dar nu a mai 

ajuns acolo, că a fost şi el omorât. Era şi un doctor, îl chema Dascăl, îmi aduc aminte, era 

cam, nu prea avea el practică, dar el făcuse studiile tocmai în Belgia, acesta Dascălul. Şi acolo 

.… De ce a făcut în Belgia   ? Pentru că era cam antisemitism în universităţile de medicină din 

România, el s-a dus în Belgia. Şi acolo povestea că mai muncea şi la minele de cărbuni, ca să 

mai câştige un ban, să poată trăi acolo până termina studiile. Îmi aduc aminte, după ce am dat 

bacalaureatul, tata a cumpărat nişte stofă pentru mine ca să îmi facă un costum, l-a chemat pe 

Roitman. Roitman era un evreu care făcea croitorie, avea un atelier de croitorie. Aveam, tata 

făcuse anexă la clădirea, la casa pe care o cumpărase a mai făcut două apartamente pe care le 

închiria. Şi amândouă apartamentele,unul era închiriat la un perceptor de la fisc, era din 

Vechiul Regat, şi unul era închiriat la o pereche de evrei tineri. Nu mai ţin minte cum îi 

cheamă, dar au murit şi ei acolo. Era şi rabin acolo şi a murit şi acela. Tata cumpăra de la 

băcănia lui moş Moşe, cam aşa îl chema, Moşe. Avea o băcănie aşa ca de târg, nu aşa 

îngrijită, dar era bine aprovizionată. Ca să nu umbli mereu cu banii, tata scria câte un bon ce 

să cumpere, trimitea servitoarea la Moişe acesta, şi pe urmă când se adunau mai multe bonuri 
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venea Moişe la tata meu şi se deconta. Adică era în felul acesta organizat comerţul acolo. 

Astea-s amintiri din .… 

Q: Mulţumim frumos. A fost forte interesant.  

A: Poftim   ? 

Q: Mulţumim. A fost foarte interesant. Mulţumim frumos. Facem o mică pauză să vedem 

dacă .… 

A: Până să plecăm noi în refugiu, eu a trebuit să îmi iau ceva serviciu, ca să nu cumva să mă 

trezesc, să nu avem neplăceri, şi am stat o lună sau două în serviciu la primăria de acolo. Şi 

primarul .…  
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