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Abstract. This study identifies and highlights the destiny of the members
of the Country Council after 1940: those who remained in Bessarabia and
those who fled to Romania. We note that the communist repressive system
has consistently applied terror to those who promoted the ideals of Romanian
national unity, labeling them as „enemies of the Soviet regime“. The regime
intended to punish all members of the Country Council: those who remained
in Bessarabia were destroyed in Gulag, the lives of their relatives and
family were mutilated by deportation or harassment; those who retired to
the RASSM, being pro-Soviet, were killed in the 1930s; some of those who
fled to Romania in 1941 or 1944 were identified, arrested, convicted in the
1950s.
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Secolul XX, marcat de douã rãzboaie mondiale ºi importante mutaþii geopoli-
tice, ideologice, economice þine ºi povara anilor de consolidare a regimului so-
vietic totalitarist, care, prin sistemul sãu represiv, a distrus sau a mutilat viaþa a
milioane de oameni. Protocolul adiþional secret Molotov-Ribbentrop din 1939
urmat de douã note ultimative din 26 ºi 28 iunie 1940 înaintate de Uniunea
Sovieticã României a semnificat pentru populaþia dintre Nistru ºi Prut o nouã
realitate impusã prin dictat ºi forþã armatã. Procesul de instaurare a puterii sovie-
tice în Basarabia era însoþit de intimidãri, arestãri, represiuni, deportãri aplicate
persoanelor care nu conveneau regimului. Practic, toatã populaþia era inclusã în
categoria „suspecþilor“, întrucât „modelul edificat de Stalin era un sistem rigid,
incapabil de autodezvoltare, el avea nevoie în mod organic de injecþii per-
manente de fricã, de ameninþarea cu figura «duºmanului» intern ºi extern,
de o manipulare ideologicã continuã a conºtiinþei de masã. Esenþa acestui
sistem se reducea la înstrãinarea puterii de cetãþeni ºi la concentrarea ei fãrã
niciun fel de limite în mâinile aparatului de partid, mai exact a garniturii de vârf
a aparatului“1. Formarea RSS Moldoveneºti apriori presupunea ºi lichidarea
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oricãrui potenþial pericol social pentru regim. Teroarea a devenit instrument
prioritar care urma sã asigure starea de obedienþã a bãºtinaºilor. Din prima linie
a celor consideraþi „duºmani“ ai puterii fãceau parte ºi membrii Sfatului Þãrii.
Cercetãrile realizate de Ion Constantin2, Gheorghe Negru3, Ion Negrei4, Gheorghe
E. Cojocaru5, Mihai Taºcã6,Alexandru Chiriac7, Iurie Colesnic8, Valeriu Popovschi9,
Alexandru Bobeicã10, Elena Posticã11 au luat în vizor o multitudine de aspecte
ce vizeazã activitatea Sfatului Þãrii, argumentându-i semnificaþia incontestabilã
în istoria românilor ca for reprezentativ al Basarabiei.

Scopul acestei cercetãri este de a identifica ºi scoate în evidenþã destinul
membrilor Sfatului Þãrii dupã anul 1940: al celor care s-au refugiat în România
ºi al celor care au rãmas în Basarabia. Pornind de la afirmaþia cã „în regimul co-
munist se poate întâmpla orice cu aproape oricine, mai ales cu acei oameni care
au depãºit pragul psihologic al fricii care induce conformismul“12 înþelegem
soarta menitã pentru foºtii deputaþi ai Sfatului Þãrii. În pofida noii realitãþi, oa-
menii au început sã-ºi contureze un comportament de supravieþuire. Decizia de
a se refugia sau nu în România a fost luatã în grabã, într-un context nociv raþiunii,
dominat de insecuritate ºi confuzii.
Starea de spirit din Basarabia în prim ele zile ale ocupaþiei sovietice

este reflectatã în documente de arhivã ºi studii de istorie oralã. Începutul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi transformãrile care aveau loc în Europa au
provocat suspiciuni ºi incertitudini pentru basarabeni. Încã în 1939, administraþia
încerca sã asigure populaþia de absenþa oricãrui pericol. Grigore Cazacliu, rezi-
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dent regal al þinutului Nistru, menþiona în memoriul înaintat ministrului de interne
despre situaþia din provincie din toamna anului 1939, iarna 1940: „Personal ºi în
ultimul timp împreunã cu domnul Ministru [ªtefan] Ciobanu în desele vizite ce
fãcea în diferite judeþe, cãutam sã convingem populaþia din Basarabia cã nu existã
niciun pericol pentru ea, iar Domnul Ministru de Interne a dat ºi o circularã prin
care se pedepsea aspru toþi acei care îºi transportau mobila ºi familiile lor peste
Prut“13. Pentru a liniºti spiritele, la 6 ianuarie 1940, regele Carol al II-lea a vizitat
Chiºinãul, angajându-se sã apere toate teritoriile româneºti14. La 5 aprilie 1940,
Direcþiunea Generalã a Poliþiei, în Darea de seamã asupra stãrii de spirit a
populaþiei în urma expunerii fãcutã de Viaceslav Molotov din 29 martie
în faþa Sovietului Suprem al URSS menþiona îngrijorarea populaþiei din
Basarabia, dar ºi disponibilitatea oamenilor de a-ºi apãra þara în caz de necesitate15.
Retragerea forþatã a administraþiei ºi armatei române a justificat pe deplin aceste
temeri. Cei mai dezamãgiþi se arãtau tinerii, cei care în perioada interbelicã avuse-
serã parte de o educaþie patrioticã accentuatã:

Vadim Pirogan (a. n. 1921) se întreba: „Dar regele? Dar armata? De ce nu se
împotrivesc... Ce, nu mai ºtiu sã lupte?“16.

Alexandru Budiºteanu (a. n. 1928): „Cum era cu «hotãrârea de a lupta ºi de
a-þi apãra glia strãmoºeascã cu preþul vieþii»? Cum era cu declaraþiile Regelui
Carol al II-lea: «armata este bine înzestratã» ºi «nu vom ceda nicio brazdã de pã-
mânt»? Oare nu mi-ar fi fãcut mai multã plãcere sã fim acum în plin rãzboi, cu
orice risc, frontul fiind undeva pe la Nistru, iar noi sub bombardamentul giganti-
celor avioane vãzute mai devreme, dar simþind cã suntem angajaþi cu toþii într-un
rãzboi demn, al apãrãrii de patrie?“17.

Aflaþi în faþa dilemei de a rãmâne în localitãþile natale sau de a se retrage în
România, o parte din oameni au decis sã se conformeze realitãþii, încercând sã-ºi
pãstreze calmul, fiind convinºi de faptul cã îºi vor putea continua viaþa obiºnuitã.
Ulterior au regretat aceastã decizie. Din mãrturiile lui Ion Valuþã (a. n. 1930): „În
1940 lumea basarabeanã nu se temea de ruºi. De ce sã se teamã dacã ei acolo au
învãþat, ei aveau prieteni. Mie mi se pãrea cã nu se temeau. Mulþi erau cu idei
revoluþionare. Mulþi din Sfatul Þãrii aveau legãturi cu Lenin, Troþki, cum ar fi ºi
Halippa. Ei erau revoluþionari norodnici, nu bolºevici. Miºcarea asta nu s-a
prins. Ei ºi au fãcut pentru popor. Ion Valuþã [deputat în Sfatul Þãrii, delegat de
cãtre societãþile studenþeºti din Kiev ºi Odessa18], veriºorul s-a refugiat în 1940
în România, dacã rãmânea aici nu se mai salva“19.
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Mulþi basarabeni nu cunoºteau realitatea despre sistemul sovietic ºi nu-ºi
puteau imagina cã statul poate pedepsi ºi eticheta drept „criminal“ pe oricine.

Parascovia Corobcov mãrturiseºte: „Tata a fost primar, când am fost cu românii.
Când veneau ruºii, nici nu am încercat sã ne refugiem în România, tata avea gos-
podãrie bunã în sat ºi nu vroia s-o lase. Când au venit în 40, ruºii cãutau pe cei
care mai deºtepþi sã-i «grãmãdeascã», ca sã nu le ia pâinea lor!“20.

În pofida propagandei comuniste care încerca sã denigreze imaginea României
ºi sã prezinte Uniunea Sovieticã din cea mai bunã perspectivã, totuºi, numãrul
persoanelor care doreau sã se retragã peste Prut era mare. Oficialitãþile sovietice
au permis oamenilor sã se înscrie în liste pentru a pleca în România, minþind cã
vor respecta aceastã alegere. Documentele timpului adeveresc faptul cã „Persoa-
nele care doreau sã se repatrieze au fost ºicanate, purtate din loc în loc, în scopul
de a renunþa la aceastã idee, bunurile lor mobile ºi imobile confiscate ºi obligaþi
sã semneze declaraþii cã dupã sosirea în România vor activa în favoarea Servi-
ciului de Spionaj sovietic, pãrinþii lor fiind opriþi ca ostateci. Multora li se propunea
sã rãmânã pe loc, promiþându-li-se funcþii înalte în administraþia sovieticã“21.
Bulversaþi de ceea ce li se întâmpla, fiind în prizonieratul diferitor zvonuri, oa-
menii urmau sã-ºi asume anumite decizii, de care depindea soarta lor de mai
departe.

Aceastã stare de lucruri o consemneazã ºi Pan Halippa, unul dintre cei mai
curajoºi promotori ai spiritului românesc în Basarabia, cel care a fost preºedinte
al Sfatului Þãrii (25.11.1918-18.02.1919)22. În memoriile despre refugiul sãu
din Basarabia, la 28 iunie 1940 , precum ºi retragerea armatei ºi adm i-
nistraþiei române, menþioneazã cã aflarea în neºtiinþã i-a determinat pe mulþi
basarabeni sã treacã Prutul: „se începea bejenia spontanã ºi neorânduitã, care duce
la rezultatul contrar celui urmãrit: prea puþin se salveazã din ceea ce dorim sã
salvãm, iar vãlmãºeala care se produce sporeºte circulaþia zvonurilor ºi opreºte
circulaþia normalã a vieþii ºi a gândului bun ºi sãnãtos. Am sunat deci din nou la
Rezidenþia Regalã ºi am întrebat dacã se va discuta planul de evacuare a Chiºinãului
cu instituþiile lui ºi dacã nu s-ar putea sã fiu încadrat în acest plan ºi eu cu arhivele
instituþiilor pe care le-am condus tot timpul: Universitatea Popularã, Universitatea
Muncitoreascã, Comitetul pentru ajutorarea românilor transnistreni, Comitetul
pentru ridicarea monumentului Unirii – arhive care înglobeazã ºi o bibliotecã
istoricã de documentaþie asupra problemelor basarabene din toate domeniile vieþii.
Mi s-a rãspuns cã nu-i vorba de nicio evacuare, ci se vor discuta mijloacele de
luptã ºi rezistenþã. Nu mai înþelegeam nimic“23.

Lipsa informaþiilor veridice speria ºi mai mult populaþia, lãsând-o fãrã replicã
adecvatã în timp rezonabil la ceea ce i se întâmpla. Pan Halippa insistã cã nu
primise din timp instrucþiuni pentru a se refugia: „a venit un nepot al meu –
funcþionar la Rezidenþia Regalã – sã mã anunþe în numele rezidentului sã plec
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imediat, cãci se formeazã de-acum bande, care vor cãuta sã împiedice plecarea
foºtilor politici basarabeni. Ce era de fãcut? Pierdusem atâta vreme în aºteptarea
unui cuvânt de ordine ºi mai ales de ajutor. Nu l-am cãpãtat ºi acum nu-mi rã-
mânea decât sã adun câteva cãmãºi ºi o hainã în bagajul de mânã ºi sã plec sãrac
ºi osândit sã-mi petrec restul vieþii într-o pribegie printre fraþi de acelaºi sânge,
dar fãrã cãrþile mele dragi, fãrã tablourile ºi obiectele de artã pe care le-au adunat
cu atâta dragoste ºi atâtea jertfe materiale nevastã-mea ºi cumnatã-mea!“24.

Cei care ºi-au manifestat deschis dorinþa de a se retrage în România au fost
ulterior sancþionaþi de regim prin deportare sau închisoare. Procesul de refugiere
în România era însoþit de multiple greutãþi ºi impedimente. Nemulþumiþi ºi re-
voltaþi de situaþia creatã erau ºi oamenii politici basarabeni aflaþi în România.
Începând cu 29 iunie 1940, aceºtia, în mare parte, foºti deputaþi în Sfatul Þãrii,
s-au întrunit în ºedinþe în cadrul „Cercului Basarabenilor“ pentru a întreprinde
acþiuni de ajutorare concretã a oamenilor ce erau nevoiþi sã-ºi lase bunurile ago-
nisite o viaþã, casa, rudele, mormintele celor apropiaþi. Majoritatea membrilor
„Cercului Basarabenilor“ au trecut prin acelaºi calvar, fiind copleºiþi de aceleaºi
sentimente. Principala problemã discutatã þinea de refugiaþii basarabeni. Partici-
panþii erau revoltaþi de modul în care avea loc evacuarea. Ion Inculeþ insista: „Cu
evacuarea Basarabiei, în prima zi, s-a fãcut o mare greºealã. Armata, care trebuia
sã plece cea din urmã, a plecat înaintea populaþiei care voia sã pãrãseascã
Basarabia. Trebuia sã se coordoneze altfel, aºa încât armata sã fi fost o perdea
de acoperire a acelor care se refugiau. Acum ne rãmâne nouã sã luãm în toatã
lãrgimea ei problema ajutorãrii basarabenilor refugiaþi ºi a tuturor basarabenilor
rãmaºi aici fãrã sprijin“25.

Iniþiativa de a formula o declaraþie împotriva acþiunilor ce aveau loc în Basarabia
a fost verbalizatã de ªtefan Ciobanu: „Trebuie fãcut un memoriu drastic în triplu
exemplar, care sã se trimitã câte unul M. S. Regele, d-lui Prim-ministru ºi
Academiei Române, pentru a nu se spune în viitor cã basarabenii au consimþit la
fãrãdelegea ce s-a înfãptuit“26.

Speranþa de revenire la normalitate în timpuri mai bune era susþinutã de Pan
Halippa, care în acest sens propunea crearea unei instituþii basarabene în refugiu:
„Organul trebuie sã dezbatã toate problemele în legãturã cu viaþa Basarabiei, fiindcã
vremurile reînvierii Basarabiei vor veni. De aceea, trebuie ca cei care au înfãptuit
Unirea Basarabiei sã ducã lupta mai departe, sã þinã fãclia sus, sã fie ca un parla-
ment aici, în þarã liberã“27.

De menþionat cã majoritatea deciziilor din acea ºedinþã nu au avut un caracter
doar declarativ, întrucât pe fiecare dimensiune s-a acþionat concret. A început strân-
gerea fondurilor în susþinerea refugiaþilor, s-a intervenit la ministerele de resort
pentru a ameliora situaþia celor veniþi de peste Prut, au fost elaborate declaraþii
de protest privind evacuarea Basarabiei. În acest context se înscrie Protestul
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întemeietorilor României Mari în chestiunea cedãrii cãtre sovietici a unor
teritorii româneºti (Basarabia, nordul Bucovinei ºi þinutul Herþa) din
2 iulie 1940, în care se menþiona „ultimatumul de ieri, urmat de o luare în stãpânire
imediatã, nu poate gãsi un temei istoric ºi legal ºi înstrãinarea unei atât de largi
pãrþi a României Unite calcã peste dreptul a trei milioane de þãrani români ºi al
unei pãturi de intelectuali devotatã cauzei naþionale. Fãrã a pune în discuþie
necesitãþi care s-au socotit cã nu se pot evita, subsemnaþii, dintre care cei mai
mulþi sunt întemeietorii însiºi ai Statului Român Nou în hotarele lui fireºti, nu
pot admite ca în orice formã sã se dea o recunoaºtere legalã, în numele statului
ºi poporului român, la ceea ce nu este decât o uzurpare determinatã de confuzia
de noþiuni, fireºte trecãtoare, a unei epoci de crizã fãrã pereche“28.

Pentru mulþi basarabeni, decizia de a rãmâne acasã era dictatã ºi de incertitu-
dinea care-i aºtepta de partea cealaltã de Prut. În 1940, soarta foºtilor deputaþi din
Sfatul Þãrii depindea direct de hotãrârea de a se repatria sau nu în România. Graba
evenimentelor ºi insistenþa pãrþii sovietice au împiedicat autoritãþile de la Bucureºti
sã asigure condiþii bune pentru refugiaþi. Aceastã situaþie, suprapusã unor reali-
tãþi patrimoniale (bunuri agonisite de-o viaþã) ºi convingerii cã n-au sãvârºit acþiuni
criminale sau ilicite a încurajat mai mulþi basarabeni, inclusiv foºti deputaþi în
Sfatul Þãrii, sã rãmânã în partea stângã a Prutului, în speranþa cã nu li se va întâmpla
nimic periculos.
Deputaþii Sfatului Þãrii care au rãmas în Basarabia ocupatã de sovietici

au fost supuºi terorii comuniste. „Odatã cu desfãºurarea operaþiunii militare de
ocupare a Basarabiei ºi Bucovinei au debutat arestãrile ºi deportãrile în masã.
Între 28 iunie ºi 4 iulie 1940, în judeþele Cernãuþi, Bãlþi, Chiºinãu ºi CetateaAlbã
au fost arestaþi 1.122 de oameni. Aceºtia erau «foºtii poliþiºti, agenþi ai Siguranþei ºi
ofiþeri ai Armatei Române». La 9 iulie 1940, V. Molotov, preºedintele Guver-
nului sovietic, semneazã hotãrârea «Cu privire la activitatea tribunalelor militare
pe teritoriul Basarabiei ºi al Bucovinei de Nord», prin care aceste structuri erau
autorizate cu examinarea dosarelor vizând «crimele contrarevoluþionare ºi ban-
ditismul» locuitorilor din aceste teritorii. Toþi cei acuzaþi de «activitate contrare-
voluþionarã» urmau sã fie reprimaþi conform Codului penal al RSS Ucrainene,
art. 58 (1-18). Drept urmare, la finele anului 1940, în închisorile Basarabiei,
subordonate NKVD-ului, se aflau 2.624 de persoane, pentru ca spre vara anului
1941 numãrul deþinuþilor politici sã ajungã la 3.951“29.

Regimul urmãrea subordonarea ºi transformarea populaþiei într-o masã obe-
dientã, docilã, care nu va fi capabilã sã opunã rezistenþã la opresiune. Din con-
semnãrile lui Alexandru Budiºteanu: „Lupta de clasã s-a aplicat imediat. Primii
au suferit personalitãþile politice ºi publice, precum ºi proprietarii de case. Aceºtia,
ca o primã mãsurã, au fost expulzaþi din casele lor, fiind mutaþi în case insalubre
la mahala“30. Pe fundalul scindãrii populaþiei pe diverse criterii, represiunile
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aduceau puterii, cu unele excepþii, rezultatele aºteptate. Tãcerea din prudenþã s-a
transformat treptat în fricã:

Din mãrturiile Ecaterinei Lavric: „În iarna ceea [1940-1941] au luat trei
oameni din satul nostru; au luat doar bãrbaþii, fãrã familii. Nu s-a auzit nici pânã
astãzi unde s-au prãpãdit“31. Momentul este confirmat ºi de alte mãrturii: „Oraºul
era plin de dispariþii… Desigur cã aceasta a creat un sentiment major de îngrijo-
rare tuturor localnicilor, pentru cã nu puteai fi sigur cã nu te paºte ºi pe tine vreun
pericol. Dar a amplificat ºi ura faþã de ocupanþii care veniserã peste noi ºi ne stri-
caserã toate rosturile“32.

Persoanele considerate periculoase pentru autoritãþi urmau a fi neutralizate
prin arest sau deportare. În amintirile supravieþuitorilor, ale celor arestaþi fãrã
temei ºi deportaþi fãrã vinã se reliefeazã o nedumerire continuã: „De ce te judecau
atunci? Fiindcã ai fãcut rãu? Nu. Te judecau fiindcã eºti om cu cap, om învãþat...
Ei se temeau de oameni deºtepþi“, afirmã Ilarion Tãutu33. Fãrãdelegile din vara
anului 1941 au fost comise în baza Regulam entului cu privire la modul de
aplicare a deportãrii faþã de unele categorii de crim inali34. Stigmatul
„duºman al poporului“ era aplicat fãrã jenã nu doar de autoritãþile comuniste, dar
ºi de activiºtii locali, care au partea lor de vinã în crimele regimului stalinist.

Membrii Sfatului Þãrii aflaþi la Bucureºti cunoºteau gama de probleme pro-
vocate de instituirea regimului comunist, inclusiv situaþia colegilor arestaþi în
Basarabia. Participanþii la ºedinþa „Cercului Basarabenilor“ erau indignaþi de in-
acþiunea oficialitãþilor României faþã de fãrãdelegile comise de puterea sovieticã
în stânga Prutului. La 13 septembrie 1940, ªtefan Ciobanu menþiona: „Noi ne-am
mãrginit numai la ajutoare. Basarabenii, afarã de Inculeþ ºi mine, n-au fãcut nimic
împotriva alipirii Basarabiei. Azi puºcãriile gem de închiºi în Basarabia, în care
sunt închiºi numai românii“. Leon Boga completa, spunând cã gãgãuzii nu-s
niciunul închiºi, iar þãranii cuziºti toþi stau la puºcãrie în Odessa, cetatea din Tiraspol,
Cameneþ-Podolsk etc. ªt. Ciobanu îºi manifesta nemulþumirea faþã de faptul cã
„niciun protest nu se face din partea statului“35. În aceeaºi ºedinþã, Anton Crihan
a propus ca „Cercul sã se ocupe de basarabenii rãmaºi acolo ºi azi arestaþi, cum
sunt: d-nii Ion Codreanu, N. Secarã, T. Neaga. Propune a se face cu sovietele un
schimb cu bolºevicii arestaþi în România, cum este Ana Pauker ºi alþii“. În replicã
Ion Inculeþ a menþionat cã „nu se aflã în România niciun comunist de vazã, cu
care sã se poatã face un asemenea schimb“36. În ºedinþa din 7 mai 1941, Pan Halippa
a informat cã sovietele au trimis statutului român un tablou de aproximativ 700
de deþinuþi români în închisorile lor, pe care îi propuneau sã fie repartizaþi în
România în schimbul unui numãr echivalent de deþinuþi politici comuniºti aflaþi
în închisorile româneºti. Totuºi, se menþiona cã în acea listã „nu figureazã foºtii
deputaþi din «Sfatul Þãrii» ºi alþi fruntaºi români-basarabeni arestaþi de cãtre
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autoritãþile ruseºti“. În context, C. Roºca aducea la cunoºtinþã cã foºtii prefecþi
din Basarabia au examinat aceastã listã ºi au recunoscut doar 19 persoane. Pentru a
nu lãsa situaþia fãrã acþiuni, Gh. Pântea a propus ca fiecare membru din comitet
sã adune informaþii despre persoanele arestate în Basarabia ºi sã facã propuneri
pentru schimb de deþinuþi37.

În ºedinþa din 12 mai, Pan Halippa a pus în discuþie lista deþinuþilor politici
în închisorile ruseºti în vederea organizãrii schimbului de deþinuþi politici, cu
implicarea comisiei de repatriere38. În privinþa foºtilor deputaþi ai Sfatului Þãrii
s-a reuºit doar un singur schimb: Ion Codreanu (1879-1949), membru al Comi-
tetului Naþional Moldovenesc din Odessa, arestat la 25 iulie 1940, la 3 mai 1941,
a fost schimbat cu Ana Pauker, încarceratã în România, persoanã preþioasã pentru
sovietici39.

Foºtii deputaþi ai Sfatului Þãrii au nimerit în vizorul organelor represive so-
vietice chiar din primele zile ale ocupaþiei: ordinul de arest al lui Grigore Turcuman
a fost semnat la 2 iulie 1940. Ancheta, începutã în 1940, a luat sfârºit în mai 1941.
Dosarul penal a fost transmis procurorului RSS Moldoveneºti, care a aprobat
actul de acuzare, apoi l-a transmis colegiului judiciar al Judecãtoriei Supreme a
Republicii. Însã, din cauza rãzboiului, procesul judiciar nu a avut loc în RSSM,
cei arestaþi fiind evacuaþi în lagãrele din RASS Tãtarã, cu excepþia lui Teodosie
Cojocaru, care decedase în închisoarea din Chiºinãu. Au urmat noi interogãri.
Foºtii deputaþi ai Sfatului Þãrii erau învinuiþi cã au votat Actul Unirii Basarabiei
cu România la 27 martie 1918 ºi cã, mai târziu, au luptat împotriva miºcãrii revo-
luþionare, desfãºurând activitãþi antisovietice40.

Printre cei arestaþi ºi condamnaþi de NKVD au fost41: Vladimir Bodescu
(1868-1941), deputat în Sfatul Þãrii din partea Asociaþiei Juriºtilor din Basarabia.
Arestat la 10 august 1940, a decedat la 28 noiembrie 1941 în închisoarea din
oraºul Cistopol, RASS Tãtarã; Alexandru Baltaga (1861-1941), deputat în Sfatul
Þãrii din partea preoþimii basarabene. Arestat la 31 august 1940 (la vârsta de 79 de
ani), a decedat la 7 august 1941, în spitalul regional din oraºul Kazan; Constantin
Bivol (1885-1942), arestat la 25 august 1941, a decedat la 12 martie 1942, în spitalul
închisorii nr. 4 din oraºul Cistopol, din RASS Tãtarã; Nicolae Bivol, arestat în
august 1940, deportat în Kazahstan, a murit (pânã în 1943) în Pahta Aral; ªtefan
Botnariuc (1875-1941), deputat în Sfatul Þãrii din partea minoritãþii ucrainene,
arestat la 22 iulie 1940 de cãtre organele NKVD din judeþul Bãlþi, a decedat la
22 august 1941 în spitalul închisorii din oraºul Penza; Emanoil Catelly (1883-1943),
fost preºedinte al Comitetului Naþional Moldovenesc din Odessa (1917), arestat
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la 5 iulie 1940, fiind acuzat de activitate contrarevoluþionarã, conform articolului
54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene. A respins orice învinuire. Fiind întrebat
la interogatoriu „de ce s-a împotrivit reinstaurãrii puterii sovietice în Basarabia“,
a rãspuns: „din convingeri politice. Eram convins cã puterea sovieticã mã va lipsi
de toate drepturile... ºi în acest moment sunt împotriva dictaturii proleta-
riatului...“. În primele zile ale celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, împreunã cu
alþi deþinuþi, a fost evacuat în închisoarea nr. 4 din oraºul Cistopol, RASS Tãtarã,
ºi supus unui nou interogatoriu. A decedat la 18 februarie 1943; Teodosie Cojocaru
(1899-1941), arestat la 13 august 1940, a decedat la 23 ianuarie 1941 în închi-
soarea nr. 1 din Chiºinãu; Ion Ignatiuc (1893-1943), arestat la 23 iulie 1940, a
decedat la 26 ianuarie 1943 într-un lagãr din RASS Tãtarã; Vasile Gafencu, arestat
în 1940, a lucrat în Arhanghelsk la tãiat copacii, apoi la o minã de cãrbune, nu
se cunoaºte anul decesului; Teodor Neaga (1880-1941). În 1917, devine membru
al Uniunii Învãþãtorilor din Basarabia, organizaþie care avea menirea sã uneascã
în jurul sãu toþi pedagogii moldoveni care militau pentru cauza naþionalã.Adecedat
la 6 decembrie 1941, în spitalul închisorii din Penza; Panteleimon Sinadino
(1875-1940?), arestat la 9 iulie 1940, nu se cunoaºte soarta de mai departe;
Nicolae Secarã (1894-1942) în iunie 1941 a fost transferat în închisoarea nr. 1
din oraºul Penza, a murit în februarie 1942; Grigore Turcuman (1890-1942) arestat
la 2 iulie 1940, a decedat la 28 mai 1942 în spitalul închisorii nr. 1 din oraºul
Penza; Teodor Uncu (1881-1940?), arestat la 17 iunie 1940, soarta de mai departe
nu este cunoscutã; Luca ªtirbeþ (1889-1942) arestat la 20 iulie 1940, a decedat
la 15 martie 1942 în spitalul închisorii nr. 4 din oraºul Cistopol.

Sistemul penitenciar sovietic în perioada leninist-stalinistã era o formã de orga-
nizare separatã care funcþiona, în interior, dupã obiceiuri ºi legi proprii, tolerate
tacit de oficialitãþi. Dintre ucigaºi, hoþi, tâlhari, deþinuþi politici, autoritãþile îi con-
siderau mai periculoºi pe ultimii. Vasile Pirogan constatã: „Dupã teoria sovieticã,
ei [hoþii, criminalii] mai puteau fi readuºi la normal, reeducaþi, pe când noi
«politicii» eram ºi rãmâneam «duºmani ai poporului» pânã la moarte“42. Un
aspect deosebit de groaznic al realitãþii din Gulag constã în faptul cã deþinuþii
politici erau þinuþi împreunã cu criminalii de drept comun. În context, Mihail
Solomon îºi aminteºte: „Relaþiile contorsionate ale lumii interlope ruseºti, modul
incredibil în care autoritãþile îi condamnau pe rãufãcãtori ºi apoi îi trimiteau în
lagãre unde aceºti puºcãriaºi condamnaþi puteau în deplinã libertate sã-i molesteze
ºi sã-i persecute pe deþinuþii politici“43. Moartea grabnicã în detenþie a foºtilor
deputaþi ai Sfatului Þãrii este dovadã a condiþiilor inumane (muncã istovitoare,
foamete ºi umilinþe) în care au fost plasaþi.

În anii 1930 teroarea stalinistã s-a rãsfrânt ºi asupra membrilor Sfatului Þãrii
care au conlucrat cu organele sovietice din Republica Autonomã Sovieticã
Socialistã Moldoveneascã: Gavril Buciuºcan din jud. Orhei; Ivan Crivorucov;
Vladimir Þîganko – în ºedinþa de votare a Actului Unirii s-au abþinut de la vot,
ulterior au trecut în RASSM, în 1937 au fost exterminaþi prin ordinul lui Stalin44.
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Sistemul represiv sovietic s-a rãsfrânt ºi asupra celor trei membri ai Sfatului
Þãrii care au votat împotriva actului unirii Basarabiei cu România: Arcadie
Osmolovski (de origine ucrainean), deputat din partea organizaþiilor naþionale
ale ucrainenilor. La 10 noiembrie 1918, pentru activitatea lui antiromâneascã,
autoritãþile l-au declarat persona non grata ºi, prin mijlocirea consulului
francez, l-au expulzat peste Nistru. A locuit la Odessa. În 1933, în urma unui
denunþ semnat de un student restanþier, a fost arestat ºi a dispãrut pentru
totdeauna45; Mihail Starenki (ucrainean), deputat din partea Fracþiei Minoritãþii
Naþionale Ucrainene, la 10 noiembrie 1918 a fost expulzat împreunã cu N.
Grinfeld, Cotoros º. a.46; ªtefan Balamez (de origine bulgar), membru al Sfatului
Þãrii din partea Uniunii Funcþionarilor, membru al Partidului Socialist, pânã în
1940 a activat la Primãria municipiului Chiºinãu47. La 13 iunie 1941, ªtefan
Balamez este arestat de NKVD. Ancheta a fost efectuatã în Ivdellag. Acuzat în
baza art. 64/13 Cod Penal al RSSU, Luptã activã îm potriva clasei m unci-
toare ºi a m iºcãrii revoluþionare, la interogatoriu, a declarat cã politica sa în
fruntea Camerei Muncii a fost îndreaptã spre asigurarea bunãstãrii muncitorilor,
iar el a considerat tot timpul cã Basarabia trebuie sã aparþinã Uniunii Sovietice.
Respinge acuzaþia cã a votat împotriva Unirii la indicaþia guvernului român
pentru a da o aparenþã democraticã votului din 27 martie 1918. La 24 iunie 1942,
pentru „calitatea de membru al unui partid contrarevoluþionar“ a fost condamnat
la zece ani de lagãr de corecþie prin muncã. Nu se cunoaºte dacã a supravieþuit48.
Potrivit memoriilor lui Dumitru Crihan, fiind în închisoarea de la Odessa, ªtefan
Balamez i-ar fi spus: „când m-au luat la cercetãri […] am încercat sã le spun
anchetatorilor despre atitudinea mea antiunionistã ºi prosovieticã, la care ei între
loviturile pe care mi le dãdeau cu pumnii ºi cu picioarele, îmi zbierau în faþã: «Tu,
porcule, eºti o c… mai rea decât trãdãtorii care au votat pentru unire, deoarece
ai fãcut aceasta din ordinul siguranþei al cãrei agent ai fost, pentru ca prin expri-
marea unui vot „contra“ sã creezi în faþa opiniei publice mondiale aparenþa unui
sufragiu liber exprimat. Înþelegi dar, rahatule, cã eºti mai rãu decât ei? Unealtã
blestematã a burgheziei româneºti!» uite ce am primit în loc de mulþumire“49.

Deputaþii Sfatului Þãrii care au rãmas în Basarabia sovieticã dupã 1940 ºi au
fost identificaþi de organele NKVD au fost încarceraþi ºi exterminaþi de regimul
totalitar comunist.
Deputaþi ai Sfatului Þãrii, refugiaþi în România, pe lângã faptul cã iniþial

s-au confruntat cu multiple probleme, au fost constrânºi ulterior sã îndure repre-
siunile comuniste din dreapta Prutului. În 1940, uniþi în „Cercul basarabenilor“
de la Bucureºti, încercau sã se susþinã reciproc. În ºedinþa Biroului Permanent
din 10 iulie 1940, Ion Inculeþ a cerut celor prezenþi „sã aibã grijã de cei evacuaþi,
pentru ca basarabenii funcþionari sã fie plasaþi la alte servicii în þarã, ca ei sã nu
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se transforme în cerºetori, ci sã-ºi gãseascã meseria pe care fiecare au avut-o în
Basarabia“50. Din discuþiile în ºedinþã desprindem cã mulþi din foºtii deputaþi în
Sfatul Þãrii se aflau într-o situaþie precarã ºi în România. Gherman Pântea men-
þiona cã mulþi foºti deputaþi din Sfatul Þãrii „au venit numai singuri, fãrã familii,
sau numai cu geanta. Alþii au adus rufele, dar când au plecat înapoi, n-au mai
putut veni“51. În ºedinþa Biroului Permanent al „Cercului basarabenilor“ din 9
august, Ion Pelivan a pus problema foºtilor deputaþi din Sfatul Þãrii, refugiaþi în
România, „care trebuie ajutaþi aºa ca sã nu ducã mizerie“. S-a decis sã se cearã
de la autoritãþi pentru ei câte o pensie, iar pânã situaþia va fi remediatã sã li se
dea câte un ajutor sporit prin Biroul Permanent „în chip excepþional celor lipsiþi
cu totul de mijloace“ în sumã de 5.000 de lei pe lunã. În acelaºi timp, se re-
comanda membrilor Sfatului Þãrii ºi Guvernului Basarabean al Unirii „atenþie la
modul de a trãi ºi a se miºca, fiindcã agentura ruseascã de spionaj este foarte
activã ºi se poate bãnui o agresivitate din partea lor“52. Starea de precauþie se im-
punea ca mod de viaþã pentru aceºti oameni.

Operaþiunile militare din 1941 i-au readus acasã pe majoritatea foºtilor depu-
taþi din Sfatul Þãrii, însã în 1944 s-au repatriat în România pentru a doua oarã,
fiind nevoiþi sã se conformeze noii realitãþi de dupã al Doilea Rãzboi Mondial.
Nici de aceastã datã nu au renunþat la încercarea de a obþine un sprijin internaþional
pentru pãstrarea unitãþii româneºti. În Memoriul adresat de Pan Halippa lui M.
Etherige, trimis special al guvernului SUA la Bucureºti, semnatar al Convenþiei
de Armistiþiu a Puterilor Aliate cu România, în problema cetãþenilor români ori-
ginari din Basarabia, se menþiona: „Guvernul român Groza, dupã întoarcerea de la
Moscova, unde a dus tratative cu guvernul sovietic, a comunicat cã de acord cu
guvernul sovietic a rezolvat chestiunea cetãþenilor români originari din Basarabia
în sensul cã acei care vor vrea de bunãvoie sã plece în Rusia o pot face, iar cei
ce vor sã rãmânã în România mai departe nu au sã se mai teamã, cãci nimeni nu-i
va constrânge sã plece fãrã voia lor. Totuºi în þarã prigoana continuã ºi ridicãrile
nu se opresc. Acum de curând s-a cerut poliþiei sã trimitã tablourile complete de
basarabeni ce locuiesc în þarã, indiferent dacã erau sau nu în Basarabia la 28 iunie
1940, când aceastã provincie s-a cedat Rusiei, sau au plecat în august 1944 în
România.Aceasta înseamnã cã, avându-se adresele noastre, într-o noapte putem fi ri-
dicaþi ºi trimiºi în fundul Rusiei… Scãpaþi-ne de starea aceasta de groaznicã teamã
de fiecare clipã, teama de a fi ridicaþi ºi trimiºi în Rusia, Dumnezeu ºtie unde!“53.

Fãrã a ºti cã soarta României a fost decisã prin înþelegerea procentualã de la
Moscova din septembrie 1944 dintre I. Stalin ºi W. Churchill, Pan Halippa, în
1945, a elaborat unMemoriu în ajunul Conferinþei de Pace de la Paris din 1946-1947,
în care explica esenþa problemei Basarabiei: „credem cã Marile Puteri vor impune
URSS restituirea teritoriului Basarabiei cãtre România. Aceastã restituire trebuie

172 LIDIA PÃDUREAC 11

————————
50 Proces-verbal nr. 2 al ºedinþei Com itetului „Cercului Basarabenilor“, în Dezmembrarea

României..., p. 87.
51 Ibidem , p. 88.
52 Proces-verbal nr. 6 al ºedin þei Biroului Perm anent „Cercului Basaraben ilor“, în

Dezmembrarea României..., p. 161.
53 Dezmembrarea României..., p. 340.



sã se facã indiferent de procedura de urmat; fie cã se va produce pe baza unei
decizii a Conferinþei de Pace, fie ca rezultat al unui plebiscit, organizat în anumite
condiþii care sã asigure libera exprimare a voinþei populaþiei basarabene bãºti-
naºe“54. Teroarea comunistã s-a extins ºi în România. Dupã înlãturarea de la putere
a regelui Mihai în 1947, oficialitãþile comuniste au proclamat Republica Popularã
România, în care a început implementarea aceluiaºi sistem de represiuni, carac-
teristic regimurilor comuniste. În anii 1950, mai mulþi lideri ai basarabenilor
refugiaþi în România, mai ales foºti membri ai Sfatului Þãrii, au fost arestaþi ºi
condamnaþi la detenþie: Gheorghe Mare, în anii 1950 deportat în Bãrãgan; ªtefan
Holban, în 1957 condamnat la 15 ani de muncã silnicã, deþinut la Jilava; Daniel
Ciugureanu, arestat în 1950, la închisoarea Sighetul Marmaþiei; Ion Pelivan,
arestat în 1950 ºi dus la Sighet, moare în 195455. Printre cei arestaþi a fost ºi Pan
Halippa: în noaptea de 5 spre 6mai 1950, este arestat ºi dus laMinisterul de Interne.
Aici, timp de o noapte, a fost încarcerat în celula 43, de la subsolul clãdirii. Pan
Halippa a fost transportat la închisoarea din Sighetul Marmaþiei în Duba nr. 16968
împreunã cu Gheorghe I. C. Brãtianu, Gheorghe Tãtãrescu, Constantin Bebe
Brãtianu, Petre Bejan, Gheorghe Vântu, Manolescu-Strunga, Mihai Racoviþã,
DumitruAlimãniºteanu, Radu Portocalã, C. C.Giurescu, ConstantinTancred, Nicolae
Samsonovici, Napoleon Creþu, Pantelimon Halippa, Alexandru Popescu Necºeºti,
Constantin I. C. Brãtinu (în total 16 persoane)56. Constantin C. Giurescu, în lucra-
rea Cinci ani ºi douã luni în penitenciarul din Sighet, 7 mai 1950 – 5 iulie
1955 scria: „Halippa povesteºte cu melancolie amestecatã cu umor cum a fãcut
odinioarã închisoare sub ruºi; nu credea sã apuce vremea sã facã ºi sub ai lui ºi
anume în Transilvania“57. În 1952, a fost predat autoritãþilor sovietice. La 21-22
iunie 1952, Tribunalul Militar al Ministerului Securitãþii de Stat al RSS Moldo-
veneºti l-a condamnat „în baza art. 54 / 6 p. I CP al RSSU, la 25 de ani de priva-
þiune de libertate într-un lagãr de reeducare prin muncã, fãrã pierderea dreptu-
rilor cetãþeneºti ºi fãrã confiscarea averii. Termenul de pedeapsã se calculeazã cu
începere din 30 martie 1952. Probe materiale pe acest dosar nu existã. Cheltuie-
lile de judecatã nu s-au înregistrat. (Arhiva Depozitului special al Serviciului de
Informare ºi Securitate al Republicii Moldova, Fondul persoanelor supuse repre-
siunilor politice, dosar penal nr. 6235, vol. III, ff. 258-263)“58.

Constantin Rusu (membru al Organizaþiei „Martorii lui Iehova“, arestat în
1952, condamnat la 25 ani de detenþie în lagãrul de muncã corecþionalã dinVorkuta)
afirmã cã la Chiºinãu s-a aflat în aceeaºi celulã cu Pan Halippa: „În Chiºinãu eu
într-o camerã am stat cu Pan Halippa. De la Bãlþi ne-au dus în Chiºinãu ºi acolo
am stat câteva zile. Ne-au dus într-o camerã de ºase pe patru [metri], douã
rânduri de nãri. ªedeau oamenii ca chibriturile. Eu într-o camerã am stat cu Pan
Halippa în Chiºinãu. A intrat unul […] îmbrãcat militar într-un trenci fãrã mânici.
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El sta, cã n-aveai unde sã te aºezi, toate nãrile erau prinse ºi era atâta fum de þigarã
cã nu se vedeau ferestrele. El nici nu vedea unde sã se ducã ºi a început a bles-
tema. Eu mai îndrãzneþ zic: «Moºule, de ce eºti nemulþumit? Ce blestemi?». El
zice: «Mã, fire-ar dracului, tu ºtii cine sunt eu?» Eu zic: «Nu, dar cine eºti?». [El
spune]: «Mã, eu sunt Halippa, mã!». Da eu ce ºtiam de Halippa? El spune «Eu
am fost prim-ministru al Basarabiei din 1918 pânã în 1940. Eu am rupt Basarabia
de Rusia ºi am unit-o cu România ºi am rãmas eu ministru în Basarabia pânã-n
1940. În 1940 au venit sovieticii» […] Nu era unde se aºeza, îþi închipui iatã în
ungher acolo era cãldarea ºi pe lângã cãldare un metru era liber, ca sã poatã fiecare
ajunge acolo ºi restul totul era ocupat, jos pe podea, iatã aºa dormeau unul lângã
altul. Vreo 50-60 de oameni trebuie sã fi fost în celula ceia. Halippa s-a ataºat de
noi, a dormit lângã noi acolo. Pe urmã l-am vãzut pe Halippa în gazetã ºi la tele-
vizor. Era slãbit deja, dar atunci era mândru, frumos era, cu viþiºoare în obraz.
Da, mi-a povestit câte ceva. Când l-au arestat pe dânsul în 1952 zice cã «I-am
scris lui Stalin, am fãcut plângere ºi mi-a rãspuns: „за то, что в 18 году
присвоил Бессарабию к Румынии, 25 лет. Сталин“ [Pentru cã în anul 1918 a
alipit Basarabia la România, 25 de ani. Stalin]. Zice: S-a iscãlit, mã, porcul de
el, mã!» [râde] Iatã în aºa fel pe Halippa îl ºtiu“59.

În memoriile sale Povestea vieþii m ele din 1962 Pan Halippa consemneazã:
„Eu nu m-am aºteptat ca un Stalin sã-mi pretindã arestarea din capitala României,
al cãrei cetãþean sunt din 27 martie 1918, când Basarabia s-a unit cu România.
ªi în Þara Româneascã s-a gãsit un ministru de interne, Theohari Georgescu, ºi
un ministru de externe, Ana Pauker, care sã mã aresteze ºi sã mã predea lui
Stalin, iar acesta prin instrumentele lui sã mã condamne la muncã silnicã în Siberia
la 25 de ani. Dar am avut noroc sã zdohneascã Stalin ºi dictatorul lui de la
Securitate, Beria. Poate la eliberarea ºi reabilitarea mea a contribuit ºi modesta
mea activitate de curãþitor de gunoaie ºi closete în 11 lagãre siberiene, pânã la
Baikal ºi dincolo, în tot cazul, mi s-a dat un bilet de reabilitare completã din
partea administraþiei sovietice“60. În 1955 este amnistiat ºi se înapoiazã în þarã.
Este condamnat de autoritãþile române ºi deþinut în închisoarea din Gherla pânã
în 1957, când revine la Bucureºti61. În aceleaºi memorii din 1962 menþiona: „în
þarã nu-s reabilitat nici pânã în prezent. Nu mi se plãteºte pensie de profesor ºi
nici pensie de merit special, la care am fost recomandat de Academia Republicii
Române, în compunerea ei actualã. Din pricina asta ºi la vârsta de octogenar
peste un an, îmi vine foarte greu, mai ales cã în absenþã am fost deposedat de tot
ce am avut pânã la ultima cãmaºã, iar familia mi-a fost scoasã din casã unde am
lãsat-o, ºi care e în coproprietate cu dl Alexandru Munteanu, ºi acum trãiesc într-un
subsol din str. Muzelor nr. 2. Dar aºa mi-a fost soarta!“62.
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În concluzie: documentele de arhivã ºi cele de istorie oralã denotã represiuni
comuniste aplicate constant membrilor Sfatului Þãrii, pânã la exterminarea lor
fizicã. Cei rãmaºi în Basarabia sovieticã au fost distruºi în Gulag, multe din
rudele lor au fost stigmatizate ca „duºmani ai poporului“, fiind supuse calvarului
deportãrii. Încercãrile de salvare întreprinse de „Cercul Basarabenilor“ din
Bucureºti prin implicarea instituþiilor statului nu au avut sorþi de izbândã, întrucât
oficialitãþile comuniste nu erau dispuse sã-i piardã din vizor. Deputaþi ai Sfatului
Þãrii care s-au refugiat în dreapta Prutului, prin efort comun ºi ajutor reciproc,
au luat viaþa de la capãt. Evenimentele militare din 1941 i-au încurajat sã revinã
acasã, au fost nevoiþi sã treacã Prutul spre vest a doua oarã în 1944. De aceastã
datã regimul comunist i-a urmãrit cu suspiciune, lovindu-i necruþãtor prin arestãri
ºi condamnãri în anii 1950. Sistemul represiv sovietic a distrus sistematic membrii
Sfatului Þãrii, deoarece reprezentau o amintire vie a demnitãþii româneºti din
Basarabia. Generaþiile de astãzi au obligaþia de a pãstra cu discernãmânt memoria
martirilor neamului ºi a promova prin educaþie atitudinea corectã faþã de cei care
au constituit Sfatul Þãrii.
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