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[sinteză Livia Dandara]
A.
- Prof. dr. Valeriu Achim ş. a., Închisoarea din Sighet acuză.
Editura Gutinul SRL, Baia Mare, 1991. Cuprinde date despre
personalităţile întemniţate şi decedate în inchisoarea din Sighet între 1950
şi 1955.
Interviu cu fostul comandant al închisorii, Vasile Ciolpan.
- Gabriela Adameşteanu, Obsesia politicii.
Editura Clavis, Buc., 1995. Documentar. Interviuri.Album de fotografii şi
eseuri ale unor personalităţi : Regele Mihai l de România; Monica
Lovinescu şi Virgil Ierunca; Paul Goma, Dorin Tudoran; Sorin Alexandrescu
ş.a.
- Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la
cercetarea istorică.
Fundaţia Academia Civică, Buc., 2007. Comunicări prezentate la
Simpozionul de la Memorialul Sighet ( 17-18 noiembrie 2006 ). Marius
Uglea(Sighet): România în anul 1946. Context intern şi internaţional. Mihai
Croitor, Sanda Borşa(Cluj): Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946.
Dorin Dobrincu (Bucureşti): Organizaţii (mici ) de rezistenţă anticomunistă
în România anilor 1945-1947. Andrea Dobes (Sighet): Încercări de
compromitere a fruntaşilor ţărănişti în anul 1946.Studiu de caz : Ilie Lazăr.
Dumitru Şandru (Iaşi) : Comuniştii şi campania electorală din 1946. Elis
Neagoe-Pleşa (Bucureşti ) : Implicarea lui Gheorghiu-Dej în campania
electorală din 1946. Florian Banu (Bucureşti ) :Aparatul de stat şi campania
electorală din 1946. Modalităţi de susţinere a partidului comunist. Iuliu
Crăcană (Bucureşti ) :Legea electorală din 1946-instrument al preluării
puterii de către comunişti.
- Dorina Al-George, Şocul amintirilor.
Societatea Informaţia Srl, Buc., 1994.Memorii.
Atenţie LD: prezintă conţinutul.
- Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbelici ( 1945-

1947 )
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Buc., 1986.
Evoluţii în economia românească în anii premergători actului de la 23
august 1944; Economia României în perioada războiului antihitlerist;
Politica economico-socială a guvernelor postbrlice; Relaţiile economice
externe; Legislaţia economico-socială ( 23 august 1944- 30 dec. 1947 ).
- Almanah istoric, Viaţa şi moartea lui Ion Antonescu. 50 ani de la moartea
mareşalului.
Editura Tess-Expres, Buc., 1996. Biografia oficială a mareşalului. Extrase
din cărţi, articole, eseuri şi interviuri ale unor personalităţi ( 40 ) , şefi de
stat, politicieni, istorici, scriitori, ziarişti, militari şi diplomaţi : Regele Carol al
ll-lea, Regele Mihai, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Grigore Gafencu Lucreţiu
Pătrăşcanu, Generalul Sănătescu, Eugen Cristescu, Mircea Ioaniţiu, Şef
Rabin Al. Şafran, Adolf Hitler ş.a. ;Corneliu Coposu, Ion Raţiu, Emil Cioran ;
Aurică Simion, Marin Preda ş.a.
- Analele Sighet 1 , Memoria ca formă de justiţie.
Fundaţia Academia Civică, Buc., 1995. Comunicări prezentate la
simpozionul de la Sighetu Marmaţiei ( 10-12 iunie 1994 ). Gheorghe BoldurLăţescu ( Buc.) , Gulagul românesc în cifre; Banu Rădulescu ( Buc. ), Cine
poartă răspunderea penală şi morală a gulagului românesc; Livia Dandara (
Buc. ) , Partidul Comunist din România ca secţiune a Kominternului –
instrument de prelungire a politicii externe a U.R.S.S; Dennis Deletant (
Londra ) , Influenţa sovietică asupra Securităţii române. 1944 – 1953.
Dumitru Şandru ( Iaşi ) , Comisia Aliată ( Sovietică ) de Control şi regimul
de detenţie din România; Pascal Bentoiu ( Buc. ) , Memoria victimelor.
Victor Clonaru ( Buc. ) , Femeia în rezistenţa anticomunistă.
- Analele Sighet 2. Instaurarea comunismului – între rezistenţă şi
represiune.
Fundaţia Academia Civică, Buc. 1995. Comunicări prezentate la
Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei ( 9 – 11 iunie 1995 ).
Mihai Gheorghiu ( Buc. ) , Cercetare asupra comunizării prin
cooperativizare a satului românesc. Scopuri şi metodologii posibile. (
Ipoteză ) ; Tatiana Pokivailova ( Moscova ) , Aspecte ale represiunii
împotriva ţărănimii în U.R.S.S. şi în România; Vasile Marina ( Ujgorod ) ,
Colectivizarea în satele româneşti din dreapta Tisei ( Ucraina ) : metode şi

consecinţe; Elena Şişcaru ( Chişinău ) , Represiunile bolşevice împotriva
ţăranilor basarabeni între anii 1944-1948; Liliana-Maria Bocu ( Cluj-Napoca
), Condamnarea ţăranilor – începutul dezastrului – Procese ale Tribunalului
Regiunii a lll-a Militare Cluj ; Angela Costin (Satu Mare), O familie victimă a
represiunii comuniste ; Constantin Hlihor (Buc.), Generali români în
rezistenţa anticomunistă; Aurel Pentelescu (Buc.), Gheorghe I. Brătianu –
un istoric martir în rezistenţa anticomunistă din România; Tatiana
Pokivailova (Moscova), Mişcarea de rezistenţă din armata românăîn anii
1944-1947, după arhivele ruseşti; Mitru Ghiţiu (Chişinău), Unele aspecte
din mişcarea de rezistenţă antisovietică în Basarabia postbelică; Constantin
Voicescu (Buc.), Oameni ai bisericii în rezistenţa anticomunistă din munţii şi
codrii României. Gavril Vatamaniuc (Buc.), Lupta armată împotriva
comunismului în Bucovina şi reprimarea ei; Mihai Timaru (Buc.), Lupta de
rezistenţă anticomunistă in munţii Vrancei; Vitalie Văratec (Chişinău),
Exodul românesc de la 1940 în documentele timpului; Anatol Petrencu
(Chişinău), Deportarea populaţiei româneşti din Basarabia şi alte crime ale
autorităţilor sovietice, săvârşite în iunie-iulie 1941; Ion Şişcanu, Elena
Şişcanu (Chişinău), Drama românilor basarabeni din vara anului 1949;
Dennis Deletant (Londra), Coloniile de muncă din Delta Dunării, 1949-1960
; Ignaz Fischer (Timişoara), Date despre deportarea în Rusia a etnicilor
germani din Banat; Julius Hager (Satu Mare), Deportarea şvabilor
sătmăreni în U.R.S.S; Florin Mătrescu (Essen), Regimul comunist şi exodul
românilor; Doina Cornea (Cluj-Napoca), Exilul regelui, ieri şi azi.
- Analele Sighet 3. Anul 1946 – Începutul sfârşitului (instituţii, mentalităţi,
evenimente).
Fundaţia Academia Civică, Buc., 1996. Comunicări prezentate la
Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (7-9 iunie 1996).
Şerban Rădulescu-Zoner (Buc.), Climatul politic din preajma alegerilor din
1946; Constantin Hlihor (Buc.), Consideraţii privind evoluţia vieţii politice
româneşti în anul 1946; Cicerone Ioniţoiu (Paris), Geopolitica anului
electoral 1946; Eugen Şahan (Buc.), Violenţe în campania electorală
(cronoşogie); Şerban Orescu (München), Anul 1946, văzut prin prisma
materialelor din arhiva lui Mihail Romniceanu; Anatol Petrencu (Chişinău),
Anul 1946 în destinul românilor basarabeni ; Mircea Carp (München), Anul
1946 – începutul sfârşitului în armată; Ioan P.Suciu (Buc.), Jandarmeria
română în anul 1946; Ion Gavrilă-Ogoranu (Sântimbru-Alba), La 50 de ani
de la greva studenţească din 1946; Remus Radina (Paris), Arestat în ziua
alegerilor.

- [ Analele Sighet 4 ]- Biblioteca Sighet 4, O enigmă care împlineşte şapte
ani.
Fundaţia Academia Civică, Buc., 1997. Comunicări prezentate la
Simpozionul cu acelaşi titlu de la Timişoara ( 18-19 decembrie 1996 ). Ioan
Munteanu(Timişoara), Rezistenţa anticomunistă în Vestul României; Marius
Oprea (Bucureşti), Reziatenţa anticomunistă – cazuri între 1964-1989;
Adrian Pop (Bucureşti), Căderea regimurilor dictatoriale:cazul românesc;
Dennis Deletant ( Londra ), Câteva consideraţii despre neelucidarea
revoluţiei din decembrie 1989; Radu Portocală ( Paris ), Sistemul sovietic:
strategia morţii aparente; Veaceslav Stavilă ( Chişinău ), Mass-medis din
URSS despre evenimentele de la Timişoara; Emil Hurezeanu ( Kỏln ),
"Europa Liberă" şi revoluţia; Florian Mihalcea ( Timişoara ), Revoluţia
română în contextul mişcărilor revoluţionare din Europa anului 1989.
- Analele Sighet 5. Anul 1947 – Căderea cortinei.
Fundaţia Academia Civică, Buc., 1997. Comunicări prezentate la
Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (20-22 iunie 1997).
Şerban Rădulescu-Zoner (Buc.), Politica P.C.R. a "tovarăşilor de drum".
Cazul Gheorghe Tătărescu.; Nicolae Balotă (Paris), Distrugerea
Universităţii din Cluj; Laurenţiu Ulici (Buc.), Strategia căutătorilor de alibi;
Alexandru Zub (Iaşi), Clio în derută. Istoriografia română a anului 1947;
Bogdan Ficeac (Buc.), 1947 – Începutul procesului de formare a "omului
nou"; Grigore Bostan, Lora Bostan (Cernăuţi), Nordul înstrăinat al
Bucovinei, acum 50 de ani; Liviu Mărgineanu (Iaşi), 1947 – Anul lichidării
democraţiei în România şi al radicalizării rezistenţei anticomuniste;
Cezar Zugravu (Iaşi), Metodele de tortură din securitate, din închisori şi din
lagărele de exterminare; Ioan P.Suciu (Buc.), Arestarea şi condamnarea
grupului de generali şi ofiţeri din secţia militară a P.N.Ţ; Claudiu Secaşiu
(Buc.), Operaţiunea "Tămădău" (14 iulie 1947). Un document inedit; Ioana
Voicu-Arnăuţoiu (Buc.), Ion Mihalache – trecerea prin infern; Dennis
Deletant (Londra), Anul 1947 văzut prin optica legaţiei britanice de la
Bucureşti; Tatiana Volokitina (Moscova), Crearea Cominformului şi
perspectivele unei alternative social-democrate în Europa de Est; Mircea
Carp (München), 1947. Abdicarea forţată a regelui; Livia Dandara (Buc.),
România 1947 : de la monarhie constituţională la sovietizare şi dictatură
comunistă; Constantin Hlihor (Buc.), Documente S.S.I.privind înlăturarea
monarhiei în România; Tatiana Pokivailova (Moscova), Problema destinului
monarhiei din România (1944-1947 ) pe baza unor materiale inedite din
arhivele ruseşti.

- Analele Sighet 6. Anul 1948 – Instituţionalizarea comunismului.
Fundaţia Academia Civică, Buc., 1998. Comunicări prezentate la
Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (19-21 iunie 1998 ).
Nicoleta Ionescu-Gură, (Buc.), Marea Adunare Naţională – prima
legislatură(1948-1952); Georgeta Gheorghe (Buc.), Despre Constituţia din
1948; Hary Kuller (Buc.), Evreii în documentele Consiliului de Miniştri din
anul 1948; Gheorghe Onişoru (Iaşi), Realităţi economice : de la stabilizare
la naţionalizare; Cornel Nicoară (Buc.), Gruparea Vladimir Macoveiciuc;
Marius Oprea (Braşov), Naşterea Securităţii; Doina Jela (Buc.), Tehnici de
manipulare a opiniei publice în prima fază a terorii comuniste; Şerban
Rădulescu-Zoner (Buc.), Primul mare proces politic după lăsarea "cortinei
de fier" ( I.Bujoiu, Max Auschnitt, Gh. Manu, Alex. Balş ş.a.). Studiu de caz;
Anatol Petrencu (Chişinău), 1948 : înăsprirea regimului totalitar comunist în
R.S.S.Moldovenească; Petru Popescu-Gogan, Claudia Ilie-Voiculescu
(Buc.), Desfiinţarea Academiei Române şi înfiinţarea AcademieiR.P.R. ;
Alexandru Zub (Iaşi), Despre anul istoriografic 1948 în România : Impactul
stalinist; Livia Dandara (Buc.), Extirparea ideologică a memoriei naţionale
prin falsificarea masivă a trecutului istoric. Experimentul stalinist în varianta
Roller : "Istoria R.P.R." în ediţii succesive (sept. '47, iunie '48 ş.a.; Aurel
Pentelescu (Buc.), Mihail Roller şi stalinizarea istoriografiei române în anii
postbelici ; Lora Bostan, Grigore Bostan (Cernăuţi), Din arhivele memoriei
românilor bucovineni (regiunea Cernăuţi); Ioan Ploscaru (Lugoj),
Desfiinţarea Bisericii greco-catolice; Ion Zubaşcu (Buc.), Desfiinţarea
Bisericii greco-catolice, în documentele securităţii; Doina Cornea (ClujNapoca), Asaltul comunist împotriva Bisericii greco-catolice şi miracolul
supravieţuirii ei ; Gabriel Catalan (Buc.), Înscăunarea patriarhului Justinian;
Flavia Bălescu (Buc.), Anul anihilării spiritualităţii româneşti; Mircea Carp
(München), Instituţionalizarea exilului : Regele; Alexandru Herlea (Buc.),
1948, anul închiderii porţilor Europei; Addenda Sighet : Tatiana A.
Pokivailova (Moscova), Notă informativă expediată de la Bucureşti la
Moscova în legătură cu arestarea a 66 de lideri politici din România.
7.Anii 1949-1953- Mecanismele terorii , 1999
8.Anii 1954-1960- Fluxurile şi refluxurile stalinismului , 2000
9.Anii 1961-1972.Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi
realitatea stagnării , 2001
10.1973-1989- Cronica unui sfârşit de sistem, 2003.
LD: completează comunicările.
- Album aniversar 2008- Memorialul Sighet, 15 ani de existenţă.

La 29 ianuarie 1993, la Conferinţa pentru drepturile omului de la
Strasbourg, la propunerea Anei Blandiana, Catherine Lalumiėre- secretar
general al Consiliului Europei la acea dată- a acceptat proiectul de
transformare a fostei închisori comuniste de la Siget în muzeu al victimelor
comunismului, proiect care fusese primit cu ostilitate de autorităţile de
atunci ale României. După ani de lucru la repararea clădirii, crearea bazei
de date, strângerea de obiecte, documente şi fotografii, simpozioane cu
sute de participanţi români şi străini , totul pe bază de subscriţii şi
voluntariat s-a ajuns ca în anul 1998 Memorialul Sighet să fie nominalizat
printre primele trei locuri ale memoriei europene. În 1997 Memorialul a fost
adoptat şi de statul român care l-a declarat " ansamblu de interes naţional ".
La acea dată era primul memorial al victimelor comunismului din lume şi
chiar unul creat în întregime de societatea civilă. Intrat în ghidurile
turismului cultural, în sălile muzeului s-au acumulat 100.000 de fişe de
deţinuţi politici, 5.000 ore de înregistrări de istorie orală, 40.000 pagini
rezultate din simpozioane şi şcoli de vară, mii de fotografii, sute de obiecte.
- Arhive inedite : ACISC şi AIOMS
- Arhiva Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului .
- Arhiva de Istorie Orală a Memorialului Sighet
[ Vezi site- ul www.memorialsighet.ro
- Arhivele Statului , Viaţa politică în documente (1945, 1946,1047 )
vol.1,2, 3
Ion Scurtu ( coordonator ), Bucureşti, 1994 - 1996
- Arhiva CNSAS
- Arhivele Securităţii, vol I, II.
Editate de CNSAS
- Arhiva FSB .Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ , Moscova, 19441946,
Documente. Ediţie îngriită de Radu Ioanid, Iaşi ,Editura Polirom, 2006
- Arh. Lidia Anania ş. a.,Bisericile osândite de Ceauşescu. Bucureşti 19771989.
Editura Anastasia, Buc., 1995. Tabel cronologic al bisericilor dărâmate şi
translate.

- Valeriu Anania, Memorii ,Ed.Polirom, 2003 .
Cu un DVD cuprinzând discuţia cu Eugenia Vodă la „profesioniştii”
- Gabriel Andreescu, Naţionalişti, antinaţionalişti... O polemică în
publicistica românească.
Editura Polirom, Iaşi, 1996. Antologie de texte.
Gabriel Andreescu : Privirile, îndreptate spre Republica Moldova ori spre
Ungaria ?.
Octavian Paler; Alexandru Paleologu şi spinoasa problemă a
naţionalismului. Interes naţional, profil intelectual. Subiectiv, despre
identitatea naţională;
Alexandru Paleologu : Despre irelevanţă.
Daniel Vighi: Europa de nicăieri.
Lauranţiu Ulici: Naţional şi european.
Fey Laszló: Scrisoare deschisă d-lui Octavian Paler.
Dan Oprescu : Despre "Multipla polemică".
- Gabriel Andreescu, România versus România.
Editura Clavis, Buc., 1996. Antologie şi prefaţă de Gabriel Andreescu.
Texte din revista "22". România postcomunistă, naţionalismul şi
problematica minorităţilor.
William Totok : Situaţia minorităţilor în România privită din perspectivă
istorică. Cazul Antonescu.Naţionalism şi integrarea României în structurile
europene. Problema naţională.
- Gabriel Andreescu, Patru ani de Revoluţie.
Editura Litera Buc., 1994. Articole publicate în perioada ianuarie 1990august 1993. Procesul Revoluţiei. Procesul comunismului, la zi. Spre o
mineriadă legislativă. O societate antiintelectualistă.
- Stelian Octavian Andronic*
Semnalată la emisiunea lui Ion Cristoiu ( Antena 3, , 11 oct.'08 ).
*Pensionar securist , fost ofiţer DIE , ofiţer sub acoperire .
- Ion Antohi, Răstigniri în România după Ialta.
Editura Albatros, Buc., 1995.
Învăţător din Constanţa, care şi-a scris memoriile după eliberare ( 1964 ).
Conducătorul unei org. anticomuniste , condamnat la 25 ani muncă
silnică ( de Trib. Militar-Constanţa.)
Întoarcerea de pe front; Arestarea; Securitatea; Procesul; Detenţia la

Constanţa, Jilava, Aiud, Lugoj, Gherla.
- Liviu Antonesei, Jurnal din anii ciumei : 1987 – 1989. Încercări de
sociologie spontană.
Editura Polirom, Iaşi, 1995. Jurnal vorbit. Anexe.
- Liviu Antonesei, O prostie a lui Platon. Intelectualii şi politica.
Editura Polirom, Iaşi, 1997.
- Raymond Aron, Istoria şi dialectica violenţei.
Editura Babel, Buc., 1995. Despre critică. Practico-inertul sau Infernul vieţii
cotidiene. Stînca lui Sisif sau De la Bastilia la Kremlin. Ansamblurile
practice sau Între marxism-leninism şi stîngism. Vîrsta de aur a conştiinţei
istorice. De la libertate la violenţă. Observaţii finale.
- George Astaloş, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris. Interviuri
1989-1994.
Editura Fundaţiei Culturale Române, Buc., 1996.
B.
- Gheorghe Bacalbaşa, Domiciliu obligatoriu.
Editura Alma, Galaţi, 1995.
[ Atenţie LD : prezintă conţinutul ]
- Nicolae Baciu, Agonia României. 1944-1948. Dosarele secrete acuză.
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990.
Încercările României de a ieşi din război; Sabotarea tratativelor de
armistiţiu; Churchill trădează România; Guvernul Groza, guvernul puterii
ocupante; Conferinţa de la Potsdam din iulie 1945; Regele României
prizonier politic sovietic; Începutul "Războiului Rece"; Decapitarea şi
lichidarea opoziţiei româneşti.
- Nicolae Baciu, Yalta şi crucificarea României.
Fundaţia europeană Drăgan, 1990, Editura Europa, Roma, 1983.
Încercările României de a ieşi din război; Planul de acţiune al lui Maniu;
Actul de la 23 august 1944; Semnarea capitulării necondiţionate; Conferinţa
de la Yalta; Diplomaţii englezi şi americani mint poporul român; Tratatul de
pace de la Paris.

- Theodor Baconschi ,Creştinism şi democraţie,
Editura Curtea Veche,Bucureşti , 2010
TVR -1,23 ian.'11,Semnal la
emisiunea lui Cristian Tabără,cu
Th.Baconschi şi Horia Alexandrescu. Trebuie s-o procur. Nu cred că
am nici cartea lui Râsul patriarhului .
- Bronislaw Baczko, Ieşirea din teroare. Termidor şi revoluţia.
Editura Humanitas, Buc., 1993.
Fenomene ale Revoluţiei franceze ( 1789 ) confirmate de " revoluţiile "
comuniste.
- Nicolae Balotă , Caietul albastru , Ideea Europeană, 2007.
Caietul albastru -jurnalul lui - s-a pierdut la arestare (1956 ); un student
l-a văzut şi l-a predat la "obiecte pierdute" ; Cornel Regman i-a
comunicat mamei , care l-a ridicat de la Gara de Nord.
/ 22 mai.'09. Patapievici cu George Ardeleanu, într-o emisiune TV,
despre N.Balotă :
În 1956 a fost arestat în tren. A lăsat valiza cu Jurnalul pe banchetă
ca să nu cadă pe mâna securităţii. Un binevoitor l-a dus mamei ,
astfel l-a recuperat. La expatriere a pierdut iar caietul .L- a recuperat
după 1989 . L-a scris ( rescris).
- Dr. Barbi, Stângizez şi-mi pare rău.
Editura IRIMAG, Buc., 1994. Pamflete politice. Carte dedicată lui Călin
Nemeş.
- Angela Băcescu, România ' 89. Din nou în calea năvălirilor
barbare.Complot împotriva României.
Editura Tempus, Buc., 1995. Însemnările autoarei şi convorbirile pe care lea avut cu factori implicaţi în evenimentele din decembrie 1989. Testamentul
generalului Ştefan Guşe; Un război straniu cu un inamic
necunoscut;Teroriştii; Faţa nevăzută a securităţii române; Implicarea
armatei în 1989.
- Ion Bălan, Regimul concentraţionar din România, 1945-1964,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000.
Începutul opresiunii. Forme de detenţie. 23 august 1944- 30 dec. 1947.
Gulagul românesc în tranziţie.Forme de detenţie, 1948-1949. Regimul
concentraţionar din România (1950-1964). Legislaţia cu caracter represiv.
Internările administrative: unităţi, colonii şi lagăre de muncă. Dislocări,

deportări. Alte forme de detenţie-penitenciarele. Fenomenul "reeducării" în
spaţiul concentraţionar românesc. Eliberarea. Mişcarea de rezistenţă
anticomunistă.
- M.Bărbulescu ş.a., Istoria României.
Editura Corint, Bucureşti, 2004.
- Edward Behr, << Sărută mîna pe care n-o poţi muşca >>. Românii şi
Ceauşeştii : Investigaţia unui blestem al istoriei.
Editura Humanitas, Buc., 1999.Ediţia în limba franceză la Editura Robert
Laffont, Paris, 1991.
- Oliviu Beldeanu, Memorial anticomunist din închisoare.
Editura "Jurnalul literar", Bucureşti, 1999. Memoriile autorului în timpul
detenţiei din Elveţia, ca urmare a atacării Legaţiei Române din Berna, la 1416 februarie 1955.
Procesul. Actul de acuzare. Declaraţia lui W. Fildermann. Depoziţia lui
Gafencu. Pledoaria apărării. "Afacerea" de la Berna. Comunicat preliminar
(Liga Românilor Liberi). Între spânzurătoare şi cruce.
- Aurelian Bentoiu, Zări şi zodii .Poezii din închisoare ,Fundaţia
Academia Civică , 2001
Introducere- Pascal Bentoiu ; Evocare şi Glosar, Marta Bentoiu
- Pascal Bentoiu, Direcţia Generală a Serviciului Muncii ( DGSM) .
Mărturii ale unei experienţe personale .În "Analele de la Sighet ", 7 ,
1999
- Ioana Bentoiu, Dragoste şi voce de femeie -Valentina Creţoiu .
Bucureşti, Editura Muzicală,2003.Vezi şi înregistrările din Arhiva de
Istorie Orală a Centrului Internaţional de Studii asupra Comunismului AIOCIMS- Bucureşti
-Lavinia Betea, Moartea unui lider comunist.Lucreţiu Pătrăşcanu
Editura Humanitas.
- Ana Blandiana, Fals tratat de manipulare.
[ LD: Completează contribuţia bibliografică a AB la tematica genocidului
comunist, în mod deosebit prin Memorialul de la Sighet şi al volumelor
editate de fundaţie ]

Editura Humanitas, Bucureşti, 2013.
- Ioana Boca, 1956,Un an de ruptură. România între internaţionalismul
proletar
şi stalinismul antisovietic, ,Fundaţia Academia Civică, Bucureşti 2001.
- Dan Bogdan, Convorbiri cu Ion Raţiu. În aşteptarea redeşteptării.
Editura Scripta, Bucureşti, 1994. Despre activitatea exilului românesc din
Anglia.
- Lucian Boia* (coordonator ) ş.a., Miturile comunismului românesc
Editura Universităţii Bucureşti, 1995, 1997. Centrul de istorie a imaginarului;
Ed. Nemira, Bucureşti. 1998.
Lucian Boia : Cele două feţe ale mitologiei comuniste; Zoe Petre :
Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminin ; Lucian Boia
: Un nou Eminescu : A. Toma ; Eugen Negrici : Mitul patriei primejduite ;
Adrian Cioroianu : Lumina vine de la Răsărit ; Petre Guran : Colectivizarea,
între mit şi realitate ; Adrian Drăguşanu : Nicolae Bălcescu în propaganda
comunistă ; Sanda I. Ducaru : „Religia" cincinală.Funcţiile sărbătorilor
comuniste ; Alexandru Beldiman : Victoria socialismului- Casa Poporului : o
ruptură în istoria Capitalei.
--------------------------------* [ Intr-un interviu acordat la 12 iunie 2009 Romaniei libere, despre
specificul generatiei lui, istoricul recunoaste ca, vrand-nevrand, comunismul
si-a pus amprenta si pe personalitatea sa: si el a mintit in anii socialismului
stiintific, si el a ales sa fie membru de partid pentru a reusi in cariera.]
- Lucian Boia , Istorie şi mit în conştiinţa românească,
Ed. Humanitas,ediţia a II-a , 1997.
- Lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului , Editura
Humanitas, Bucureşti, 1999.
[LD: ....procesul lui Pătrăşcanu şi reabilitarea lui juridică din 1968 , şi
Reabilitarea politică din 1970.
- Lucian Boia, Jocul cu trecutul: istoria între adevăr şi ficţiune,.
Humanitas, 1998.
- Lucian Boia, Mitul Democraţiei, Humanitas, Bucureşti, 2003.
- Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între
1930 şi 1950, Humanitas, 2011.

- Nicolae Bocşan, Valeriu Leu , Cronologia Europei Centrale ( 19481989 ).
Editura Polirom, 2001
- Gheorghe Boldur-Lăţescu ,Filip-Lucian Iorga, Genocidul comunist din
România, I-IV
LD: Completează problematica volumelor.
- Dumitru Gh. Bordeianu, Mărturisiri din mlaştina disperării
( Cele văzute, trăite şi suferite la Piteşti şi Gherla ), vol. l-ll, ediţia a ll-a,
îngrijită de prof. Marcel Petrişor, Editura Gama, Bucureşti, 1995.
- Preot prof. dr. Ioan Bota, Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi mărturisitori ai
Bisericii din România (1948-1989).
Editura Patmos, Buc., 1998.
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică: Episcopii greco-catolici;
Preoţii greco-catolici; Călugări şi alţi credincioşi. Biserica Romano-Catolică :
Episcopii; Preoţii; Călugării.
- Dan M. Brătianu, Martor dintr-o ţară încătuşată.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996.
Rebeliunea legionară. 23 august 1944. Cum am fost arestat şi anchetat în
1948. Detenţia la Piteşti şi Jilava.Asistenţa medicală în închisori între 1948
şi 1963. Eliberarea la 3 aprilie 1963.
- Maria G. Brătianu, Gheorghe I. Brătianu-enigma morţii sale.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996, 2003.Cronologie şi imagini din
sălile dedicate lui Gh. Brătianu la Memorialul Sighet.
- Silviu Brucan, Generaţia irosită (1990 )
- Idem, Profeţii despre trecut şi despre viitor ( 2004 )
-Idem,"Dosarul Brucan" –Documente ale Direcţiei a lll-a
Contraspionaj a DSS ( 1987-1989 ) ( coordonator Stelian Tănase ).
Editura Polirom , 2008.
( Vezi T-PCR şi colaboratori ).
- Ion Bugan , Istoria crimei organizate de monştrii planetei, Genocidul

comunist, www.procesulcomunismului.com
- Bukovski la Sighet.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2002.Colecţia istorie orală. Editor
Romulus Rusan.
Convorbirile sale cu istoricii Anatol Petrencu ( Chişinău ) şi Armand Goşu (
Bucureşti ).
- Mircea Bunea, Praf în ochi. Procesul celor 24-1-2.
Editura Scripta, Bucureşti, 1994.
[ Documente din dosarul procesului CPEx.al CC al PCR, nr.889 / 1990 ]
Stenograma şedinţei CPEx. al CC al PCR din 17 dec. 1989; Stenograma
teleconferinţei din 17 dec.1989; Dactilograma înregistrării audio a
teleconferinţei din 17 dec.1989;Teleconferinţa din 20 dec.1989
(dactilograma înregistrării audio ); Teleconferinţa din 21 dec.1989 (
dactilograma înregistrării audio ); Stenograma şedinţei CPEx. Al CC al PCR
din 22 dec.1989; Rechizitoriul Procuraturii Generale- Dir.Procuraturilor
militare în procesul membrilor CPEx. Al CC al PCR.; Audierea inculpaţilor;
Pledoariile avocaţilor; Ultimul cuvânt al inculpaţilor; Sentinţa ( 20 aprilie
1992 ).
- Burebistan, Orolea Scoriliu, Paradisul aparthaidului roşu.
Editura Plurismul, Oradea, 1994.
[ LD : Culegere de poezii în stil folcloric, care oglindesc traiul deţinuţilor
politici în închisorile şi lagărele de muncă forţată ale României comuniste.
Translare inspirată a termenului de „apartheid”, asupra conceptului „luptei
de clasă” în sistemul relaţiilor umane în regimul comunist: < Am trecut prin
aparthaidul politic al comunismului, care a devenit mult mai brutal şi mai dur
ca cel rasial, deoarece lupta de clasă s-a transformat în cel dintâi principiu
de orientare şi de conduită al nomenclaturii roşii. Am trăit aparthaidul dintre
curtea imperială a primei monarhii proletare din România şi ceilalţi membri
ai guvernului comunist. Vedem zilnic aparthaidul dintre secretarul general al
Petreştilor, Ceauşestilor, Rudeniilor şi ceilalţi membri din din vârful oligarhiei
comuniste. E aparthaidul dintre primsecretarii judeţelor şi ceilalţi secretari ai
judeţelor […]. ( Vezi mai departe la T- Învăţători, profesori-victime , la
Burebistan Orolea Scoriliu ).
- Gh. Buzatu, în colaborare cu Stela Cheptea, V.F. Dobrinescu, I. Saizu,
Mareşalul Antonescu în faţa istoriei. Vol. ll.
Iaşi, B.A.I., 1990.

Documente din arhivele româneşti şi străine privind situaţia României şi
acţiunile personalităţilor române, înainte, în timpul şi după 23 august 1944.
Crestomaţie şi bibliografie din lucrări de istorie politică şi diplomatică privind
personalitatea, rolul şi destinul mareşalului Ion Antonescu: Regele Mihai l;
Iuliu Maniu; Neagu Djuvara;; Grigore Niculescu-Buzeşti; A. Gould Lee; Ioan
de Mocsonuy-Styrcea; Gh. I. Brătianu; Emilian Ionescu; Dumitru
Dămăceanu; C.I.C. Brătianu; Constantin-Titel Petrescu; Lucreţiu
Pătrăşcanu; Doamna Baranga, mama Mareşalului; Pamfil Şeicaru; Eugen
Cristescu; Nicolae Baciu ş.a.
Arestarea mareşalului. Anchetarea mareşalului în URSS. Procesul
mareşalului şi al principalilor săi colaboratori. Documente şi mărturii pentru
rejudecarea procesului înscenat mareşalului.
- Gheorghe Buzatu, Ioana Panagoreţ, Dan Botez, Procesul şi execuţia
Mareşalului Ion Antonescu, Editura TL, Alexandria, 2009.
- Gheorghe Buzatu, România la Conferinţa de Pace de la Paris (1946
);
LD : completează !
C.
- Paul Caravia, Gândirea interzisă .Scrieri cenzurate ,
Ed.Enciclopedică, Bucureşti, 2000
- Mircea Carp, " Vocea Americii " în România ( 1969-1978 ).
Editura Polirom, Iaşi, 1997.
- Dan Cătănuş, Ion Chiper, Cazul Ştefan Foriş :lupta pentru putere
în PCR, de la Gheorghiu Dej la Ceauşescu , Bucureşti, Ed.Vremea,
1999.
- Constantin Cesianu, Salvat din infern.
Editura Humanitas, Bucureşti. Memorii. Jilava(1949). Alte închisori(19491950). Canalul. Poarta Albă. Capul Midia.
- Pavel Chihaia, Faţa cernită a libertăţii- douăzeci de convorbiri la <
Europa liberă >.
Editura "Jurnalul literar ", Buureşti, 1991.
Interviuri din 1990 cu : Şerban Papacostea, Mihai Şora, Alexandru
Paleologu, Dumitru Stăniloae, Gabriel Liiceanu,Harald Siegmund, George

Ciorănescu,Barbu Cioculescu, Adrian Marino, Petru Creţia, Octavian Paler
ş.a.
- Ioan Chiper, Florin Constantiniu , Adrian Pop, Sovietizarea
României . Percepţii anglo-americane, Editura Iconica, 1993.
Documente inedite ( 40 ) din arhivele engleze şi americane privind procesul
comunizării României în perioada 1944-1947. Relatări şi rapoarte ale
reprezentanţilor englez şi american în Comisia Aliată de Control în
România, note şi telegrame ale misiunilor engleză şi americană. Fragmant
din stenograma discuţiilor anglo-sovietice din 11 octombrie 1944 privind
delimitarea sferelor de influenţă în Europa de sud-est.
- Mircea Chiriţoiu ,Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947,Preliminarii
militare , consecinţe politice,Fundaţia Academia Civică , Bucureşti, 1997
- Mircea Chiriţoiu, Rolul Biroului Politic al PMR în instrumentarea
proceselor politice din România anilor 1949-1953.
În Analele Sighet, 7 , Fundaţia Academiei Civice, 1999.
- Radu Ciobotea, După Revoluţie, târziu...
Editura " Almanahul Banatului ", Timişoara, 1995.
Decembrie 1989 la Timişoara.
- Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai l al României.
Editura Humanitas, 1997.
Cuprinde cele 2 volume publicate în 1991 şi 1992 la Humanitas.
Convorbirile autorului cu regele.
Legea pentru Domeniul Coroanei ( 9 iunie 1884 ) ; Testamentul Regelui
Ferdinand l ( 2 iunie 1925 ) ; Textul abdicării Regelui Carol al ll-lea (6 sept.
1940 ); 23 august 1944; 1944-1947 ; 30 dec. 1947; Exilul; Dictatura
comunistă şi Occidentul; Comitetul Naţional Român; Basarabia;Concilierea
naţională (1990-1997 )
- Radu Ciuceanu, Memorii : Intrarea în tunel ( l ), Potcoava fără noroc (
ll ).
Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, 1994.
Publicate sub patronajul ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul
Totalitarismului . Rezistenţa din munţi; Decalogul ocnaşului; NKVD;
Decretul 358; Generalul Nicolschi;
Partizanii din Banat; « Justiţia poporului »; Cum s-a îmbogăţit partidul
comunist.

- Robert Conquest, Marea teroare. O reevaluare.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.
Teroarea din URSS în anii ' 30 şi după; Epurarea ; Rădăcinile terorii; Stalin
- arhitectul terorii; Supliciul naţiunilor captive; În lagărele de muncă;
Moştenirea Terorii.
- Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii [ CNSAS ],
Arhivele securităţii-vol. ll.
Editura Nemira, Bucureşti, 2006.
Alexandru-Alin Spânu, Organizarea şi activitatea Direcţiei Generale a
Poliţiei (6 martie 1945-31 decembrie 1947) / Cristian Vasile, Impunerea
controlului comunist asupra culturii, 1948-1953. Aspecte instituţionale./
Clara Mareş, Fundamentele experimentului Piteşti. Manualul comunist de
instrucţiuni privind războiul psihopolitic / Nicoleta Ionescu-Gură, Criteriile
recrutării personalului diplomatic şi administrativ, întocmite de Secţia
Cadrelor de Partid din Exterior a CC al PMR (1950)./ Florian Banu,
Continuitatea represiunii- arestările şi anchetele politice în intevalul 19651967./ Cristina Anisescu, Compulsie [ culegere, strângere de informaţii ] la
repetiţie : colonelul de securitate Gheorghe Crăciun.
- Lena Constante, Evadarea tăcută. 3 000 de zile singură în închisorile
din România.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
Condamnată la 12 ani de închisoare în procesul Pătrăşcanu; Detenţia :
Dumbrăveni şi Miercurea-Ciuc ;
Eliberată în 1962 şi găsită nevinovată la rejudecarea procesului în 1968;
- Constantin, Iulian, „Criminalii din umbră, cine au fost şefii torţionarilor
comunişti”, buciumul.ro din 02 august 2013.
- Emil Constantinescu, Revoluţia din decembrie '89, aşa cum a fost.
Editura Minerva , Bucureşti, 2010 .
- Leontin Jean Constantinescu, Jurnal ( 1947- 1958 ).
Editura " Jurnalul literar ", Bucureşti, 1998.
Însemnări asupra luptei anticomuniste a exilului românesc.
- Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român.
Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 2002.
România şi cel de al doilea război mondial / România în sfera de

hegemonie sovietică / Conferinţa de pace de la Paris / Alegerile trucate din
1946 / Comunizarea / Rezistenţa anticomunistă / O monarhie comunistă:
România sub Ceauşescu / Căderea – dec. 1989 - a fost o revoluţie ?
- Corneliu Coposu, Armistiţiul din 1944 şi implicaţiile lui.
Editura Gândirea Românească, Bucureşti, 1990.
Demersurile partidelor politice; Relaţii, mesaje şi contacte ale lui Iuliu Maniu
cu Marii Aliaţi; Lovitura de stat de la 23 August 1944; Convenţia de
Armistiţiu; Conferinţa de Pace de la Paris.
- Corneliu Coposu, Retrospective asupra istoriei contemporane.
Editura Gândirea Românească, Bucureşti, 1991.
Broşură. Stalinismul-culmea criminalităţii politice; Bilanţul genocidului;
Premizele alianţei sovieto-naziste; Acordul Molotov-Ribbentrop.Consecinţe
[1939]; Al doilea război mondial- date importante şi consecinţe nefaste.
- Corneliu Coposu, Confesiuni. Dialoguri cu Doina Alexandru .
Editura Anastasia, Bucureşti, 1996.
Convorbirile din 1990 cu Doina Alexandru ( radio Europa Liberă ); 23
august 1944; Falsificarea alegerilor din 19 noiembrie 1946;Capcana de la
Tămădău; Iadul gulagului românesc; Un sfert de secol de supraveghere
strictă; Procesul mareşalului Antonescu; O revoluţie furată; Instalarea
capitalismului cu ajutorul neo-comuniştilor.
- Corneliu Coposu în dialog cu Vartan Arachelian. MĂRTURISIRI.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1996.
Volumul cuprinde cele şapte convorbiri purtate între 6 martie şi 25 iulie
1991, publicate de Editura Anastasia în 1991 şi interviul din 15 ian. 1995,
difuzat de TVR la 10 aprilie
- Corneliu Coposu în faţa istoriei. Documente.
Editura Metropol, Bucureşti, 1996.
Volum apărut sub egida Institutului pentru Analiză şi Strategie Politică Iuliu
Maniu şi Fundaţia Hans Seidel. Cuprinde publiciatica şi declaraţiile lui
Corneliu Coposu din perioada 1936-1947; Interviuri şi cuvântări din anii
1989-1995; Corneliu Coposu în viziunea contemporanilor: Ion Diaconescu,
Bernard Boyer, Adrian Marino,David Funderburk, Octavian Paler, Emil
Constantinescu ş.a.
- Doina Cornea, Scrisori deschise şi alte texte.

Editura Humanitas, Buc., 1991.
Texte din perioada 1982-1989; Texte de după 22 decembrie 1989.
- Doina Cornea , Jurnal .Ultimele caiete ( 1988-1989).
Sub egida Fundaţiei
Academiei Civice, Memorialul Victimelor
Comunismului şi al Rezistenţei ,Centrul Internaţional de Studii asupra
Comunismului , 2009 .
Editor şi prefaţator-Ana Blandiana.
Pagini de jurnal şi convorbirile Doamnei cu fiii săi- Ariadna Combes şi
Leontin Horaţiu Iuhas (moderatoare Georgeta Pop )
[ LD:Jurnalul este prezentat la Naţional TV 24 Plus, pe 30 mai 2009. ]
( Vezi la T-Cultură-victime ).
- Mitropolit Nicolae Corneanu, Pe firul vremii- meditaţii ortodoxe.
Editura " Jurnalul literar ", Bucureşti, 2000.
Acum o jumătate de secol; Biserica şi politica; Probleme ale ortodoxiei
contemporane; Necesitatea unui alt mod de a gândi; Primejdia
fundamentalismului; Integrarea noastră în structurile occidentale; Tragedia
Kosovo.
- Liliana Corobca* ,EPURAREA CĂRŢILOR ÎN ROMÂNIA(1944-1964 ),
Documente.
Ediţie,prefaţă şi note, Liliana Corobca , Ed. Tritonic, 2010 .
I.Primele măsuri privind "defascizarea " .Rolul Comisiei Aliate de
Control şi al cenzorilor sovietici.
II.Panorama epurărilor din anii 1948-1951.
III.Evoluţia procesului de "purificare" a publicaţiilor .Controlul Direcţiei
Generale a Presei şi Tipăriturilor
--------------------*Liliana Corobca, născută în satul Săseni ,raion Călăraşi ,Republica
Moldova. Licenţiată în Litere ( Chişinău ), dr. în Filologie ( Bucureşti ).
- Nichifor Crainic, Zile albe- Zile negre. Memorii ( l )
Casa editorială Gândirea, Bucureşti, 1991.
Mărturii din puşcărie – Aiud ( 1947-1962 ).
- Silviu Crăciunaş, Reabilitarea.
Editura Vremea, Bucureşti, 2000.
Din scrisorile lui Silviu Crăciunaş adresate Doranei Coşoveanu; Fuga la

Paris-1949; Reîntoarcerea secretă în ţară –1950; Arestarea; Evadarea1954; Fuga la Viena-1957; Azil politic la Londra-1959.
- Petru Creţia, Luminile şi umbrele sufletului.
Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1995.
- Romulus Cristea, Mărturii de la baricadă.
Asociaţia 21 Decembrie 1989, Editura România pur şi simplu, Bucureşti,
2007.
Revoluţia de la Bucureşti şi baricada de la Universitate / Dovezi ale crimelor
din revoluţie / Miliţia şi USLA au colaborat la restabilirea ordinii /
Demonstraţia din Piaţa Universităţii - 21 decembrie 1989 / Niciun vinovat
pentru morţii revoluţiei / Noua anchetă în dosarul "Revoluţia" / Declaraţiile
martorilor participanţi la manifestaţia din 21 decembrie '89 / Documente şi
comentarii.
- Romulus Cristea, Piaţa Universităţii 1990. Mineriada.
Editura Filocalia-FOC, Ploieşti, 2007.
Manifestaţia din Piaţa Universităţii / Dovezile represiunii / Declaraţii ale
martorilor / Interviuri / Documente şi comentarii .
-Vasile Cristian , Biserica Ortodoxă română în primul deceniu
comunist,
Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2005.
-Stéphane Courtois Cartea Neagră a comunismului , Editura
Hunmanitas, 1998.
Versiunea În limba română are şi o Addenda ,elaborată de Fundaţia
Academiei Civice.
- Courtois la Sighet.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003. Colecţia istorie orală.Editor
Ioana Boca. Editorul colecţiei Romulus Rusan.
Convorbirile sale cu :Radu Portocală, Andrei Manolescu, Andrei Brezianu şi
Nicolae Drăguşin.
Teme abordate: Tragedia popoarelor din Est; Comunismul văzut din
Occident; Memorie şi istorie; Rolul Memorialului de la Sighet şi al Şcolii de
Vară; Între democraţie şi totalitarism; „România este singura ţară în care
comuniştii au reuşit o adevăratăfalsă revoluţie”.

- Stéphane Courtois , Apogeul regimurilor totalitare în Europa,
Ed.Vremea, ( 2008 sau 2009 ? ) .
Studii ale unor istorici din şi despre zonă.
- Dumitru Covalciuc, GOLGOTA ROMÂNEASCĂ
Mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia(aprilie-iunie 1941-1944
)Editura Vestala, Bucureşti, 2009.
Ediţie şi note - Liliana Corobca, cu colaborarea scriitorului Ştefan
Hostiuc şi Dumitru Poptămaş.Texte înregistrate de Dumitru
Covalciuc( preşed. Societăţii "Arboroasa" din Cernăuţi) , între anii
1990-2005, publicate în almanahul "Ţara Fagilor" ( 1992-2007 ) , sub
generice explicite: File de istorie, Personalităţi bucovinene, Graiul
neamului, Mărturii folclorice despre "raiul" comunist" , Poeţi contemporani
din Bucovina înstrăinată, ş.a.ş.a.
[ LD:Almanahul nu se găseşte în bibliotecile mari ale României.]
D.
- George Damian*, Cominternul şi originile moldovenismului ,
Editura (? ), 2010.
Lozinca "moldovenismului" a fost lansată de Comintern în 1924 şi a
fost cultivată peste 80 de ani pentru a falsifica identitatea românească a
Basarabiei. După anexarea Basarabiei ( 1940 ) politica
"moldovenizatoare " s-a extins în toate domeniile fiind menită să producă
această inginerie identitară pseudo-ştiinţifică (istorie, lingvistică ,
educaţie politică , propagandă artistico-culturală ).
------------------------* George Damian - preşed. Comisiei prezidenţiale de studiere a
crimelor comuniste , iniţiată de preşedintele R.Moldova - Ghimpu.
( Semnal TVR-1, 17 apr.2010 ).
- Livia Dandara , România în vâltoarea anului 1939,
Editura Enciclopedică, 1985.
Context geopolitic, consecinţele pentru România; Indicaţiile Cominternului
şi metamorfozarea poziţiei PCR înainte şi după semnarea Pactului de
neagresiune ( Molotov-Ribbentrop ) din 23 august 1939.
- Livia Dandara, DOCUMENTAREA GENOCIDULUI COMUNIST - PE
ETAPE

www.procesulcomunismului.com/arhiva de documente/ colecţia Livia
Dandara.
ETAPA PREGĂTIRII CRIMEI - ÎNAINTE DE 1944
Bibliografie selectivă, 1917 - 1944 I
Explicaţie
Bibliografie selectivă, 1917 - 1944 II
Explicaţie
30 de dovezi pentru procesul comunismului: documente din
arhiva CC-PCR
ETAPA REPRESIUNII EXTREME - 1944-1964
Explicaţie
Bibliografie selectivă, 1948-1964 I
Bibliografie selectivă, 1948-1964 II
Bibliografie selectivă, 1944-1964
ETAPA DOMESTICIRII - 1964-1989
Bibliografie selectivă, 1964-1989 I
Bibliografie selectivă, 1964-1989 II
ETAPA NĂPÂRLIRII - DUPĂ 1990

Explicaţie
Explicaţie
Explicaţie
Explicaţie

Bibliografie selectivă, 1989 - la zi I
Explicaţie
Bibliografie selectivă, 1989 - la zi II
Explicaţie
Contrarevoluţia din 1990 - presa vremii
Explicaţie
Jurnal: Revoluţia din decembrie '89 – Contrarevoluţia din
Explicaţie
'90.
Reflectarea actualităţii politice la radio, televiziune şi presă
(Caiete: 1-8)
Actualitatea Procesului comunismului - semnale si
Sumar Explicaţie
comentarii
Articole din anul 1990
Explicaţie
"Alternativa '90" - Identitate şi opţiuni fundamentale;
Program Operativ: 1; Declaraţie de pricipii
PROCESUL COMUNISMULUI în România ( dec.1989 – aug. 2013 )
CAPITOLE / TABLOURI (în lucru)

- Dennis Deletant, România sub regimul comunist,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1997.
- Dennis Deletant, Ceauşescu şi Securitatea, Editura Humanitas.
- Edgar Demetriade, De ce nu sînt regalist ?
Editura " Concordia ", Bucureşti, 1991.
Exilul acuză pe fostul rege Mihai; Trădarea României; Arestarea
mareşalului- un act de trădare; Mihai l, colaborator al comuniştilor;
Abandonarea tronului regal; Transilvania- obiect de troc regal;
Dezaprobarea exilului.
- Corneliu Dida, Valea Nistrei.
Editura Conpress-six, Constanţa, 1994.
Roman de acţiune cu nume de lagăr; Arestări, condamnări, execuţii;
Teroarea din puşcării; Spionajul sovietic în luptă cu cel occidental pe
teritoriul României.
- [ Documente ]. Alina Tudor-Pavelescu ( coordonator ). Copilăria
comunismului rom- [ Documente ]. Alina Tudor-Pavelescu ( coordonator ).
Copilăria comunismului românesc în arhiva Cominternului. Sept. 1920-22
iunie 1939.
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2001.
ânesc în arhiva Cominternului. Sept. 1920-22 iunie 1939.
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2001.
- [ Documente ]. Culegere de materiale privitoare la activitatea criminală
a serviciilor de spionaj imperialiste pe teritoriul Republicii Populare
Române.
Editura Direcţiei Generale Politice MAI, 1951.
- [ Documente ] . Florica Dobre ( coordonator ),Florian Banu, Camelia
Ivan Duică, Theodor Bărbulescu,Liviu Ţăranu. SECURITATEA.
Structuri-cadre. Obiective şi metode. Vol. l. ( 1948-1967 ).

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.
Volum apărut sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii.
Structura iniţială a Direcţiei Generale a Securităţii Poporului ; Structura
Direcţiei Generale a Securităţii Statului ( noua denumire a DGSP, conform
Decretului nr. 50 din 30 martie 1951 ) şi evoluţia ei în perioada 1948-1967).
Documentele. Partea l. Structuri-cadre. Partea a ll-a. Obiective şi
metode. Fişe biografice.
- [ Documente ]. Florica Dobre ( coordonator ), Elis Neagoe-Pleşa, Liviu
Pleşa. SECURITATEA. Structuri-cadre. Obiective şi metode. Vol. ll. (
1967-1989 ).
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.
Volum apărut sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii. Documente. Partea l. Structuri – cadre. Partea a ll-a.
Obiective şi metode. Fişe biografice .
- [ Documente ]. Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea
Sovietică. 1945.
Forumul Democrat al Germanilor din România, 1994.
Cadrul politic internaţional; Pregătirile pentru deportări; Proteste;
Deportarea şi repatrierea; Starea de spirit şi situaţia celor rămaşi în ţară.
- [ Documente ]. Armata Roşie în România. ( l ).
Colecţia " Revista de Istorie Militară ", Bucureşti, 1995.
Documente, tabele şi schiţe privid prezenţa Armatei Roşii în România.
- [ Documente ]. Gheorghe I. Brătianu în dosarele securităţii.
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.
Volum sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Perioada domiciliului obligatoriu / Arestarea / Moartea / ( 1947-1953 ).
- [ Documente ]. Delia Roxana Dobre, Dumitru Dobre ( editori ).
Cazul " Artur " şi exilul românesc. Ion Caraion în documente din
arhiva CNSAS.
Editura Pro Historia, Bucureşti, 2006.
Volum întocmit de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.
Recrutarea; Delaţiuni; Cazul " Artur " şi exilul românesc.
- [ Documente ]. Marius Lupu, Cornel Nicoară şi Gheorghe Onişoru. Cu

unanimitate de voturi. Sentinţe politice şi alte documente.( 1945-1981
).
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997. Biblioteca Sighet.
185 sentinţe pronunţate între 25 iunie 1945 şi 10 dec. 1981.
- [ Documente ]. Ion Ardeleanu, Vasile Arimia şi Mircea Muşat
(coordonatori ).
23 august 1944. Documente 1944 . Vol. ll (ian.-oct.1944 ).
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.
Volum apărut sub egida Direcţiei Generale a Arhivelor Statului şi Centrului
de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară.
- [ Documente ]. PRIGOANA. Documente ale procesului C.Noica,
C.Pillat, N.Steinhardt etc. ( editor Silvia Colfescu ).
Editura Vremea, Bucureşti, 1996.
Ordonanţa de pornire a procesului; Procesul: Interogatoriile celor 22
inculpaţi; Interogatoriile martorilor; Dezbaterile; Sentinţa nr.24 din 1 martie
1960.
- [ Documente ]. Procesul generalilor. Cercul profesional militar al PNŢ.
( 1946-1948 ).
Editura Vremea, Bucureşti, 2000. (selecţie, studiu şi note de Dr. Corneliu
Beldiman )
Activitatea Cercului profesional militar; Deblocările operate la Ministerul de
Război; Ancheta; Declaraţiile inculpaţilor în legătura cu activitatea lor în
CPM al PNŢ; Procesul; Recursul; Respingerea recursurilor; Detenţia;
Decese.
- [ Documente ]. Ediţie-Marcel-Dumitru Ciucă. Procesul lui Iuliu Maniu.
Vol. l. Ancheta.
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001.
Cuprinde documentele procesului conducătorilor PNŢ. Lista celor arestaţi în
legătură cu episodul Tămădău; Declaraţiile date de acuzaţi : Iuliu Maniu;
Ion Mihalache ; Corneliu Coposu ş.a.; Procesele-verbale de confruntare a
declaraţiilor; Documente aduse ca probe în proces în sprijinul acuzării.
- [ Documente ]. Ediţie-Marcel-Dumitru Ciucă. Procesul lui Iuliu Maniu.
Vol. ll partea 1. Procesul.
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001.

Deschiderea lucrărilor procesului (29 oct. 1947 ); Actul de acuzare ;
Interogatoriile acuzaţilor ; Depoziţiile martorilor.
- [ Documente ]. Ediţie-Marcel-Dumitru Ciucă. Procesul lui Iuliu Maniu.
Vol. ll partea 2. Procesul.
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001.
Cuprinde documentele procesului conducătorilor PNŢ; Interogatoriile
acuzaţilor.( 1 nov. 1947); Rechizitoriile procurorilor ; Pledoariile avocaţilor ;
Cuvântul dat acuzaţilor pentru completări .
- [ Documente ]. Ediţie-Marcel-Dumitru Ciucă. Procesul lui Iuliu Maniu.
Vol. lll. Sentinţa.
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001.
Cuprinde documentele procesului conducătorilor PNŢ. Sentinţa nr. 1988 (
29 noiembrie 1947 ) / Recursurile / Decizia nr.687 / 5 mai 1949 a Curţii
Militare de Casaţie şi Justiţie, luată în judecarea recursurilor / Certificatul de
deces al lui Iuliu Maniu (8 ian. 1953 ) / Procesul-verbal de constatare a
decesului lui Ion Mihalache / Reînhumarea osemintelor lui Maniu la Bădăcin
( 19 mai 1971) / Decizia nr.40/12 oct.1998 a Curţii Supreme de Justiţie
privind recursul în anulare a sentinţei nr.1988/ 11 noiembrie 1947 de
condamnare a conducătorilor PNŢ .
- [Documente ], Principiul bumerangului. Documente ale procesului
Lucreţiu Pătrăşcanu.
Editura Vremea, Bucureşti, 1996.Editori: Mihai Giugariu, Silvia Colfescu,
Cristina Cantacuzino, Angela Dumitru, Nicolae Henegariu.
Ancheta / Declaraţiile lui L. Pătrăşcanu şi ale celorlalţi acuzaţi: Belu Zilber,
Mocsonyi Styrcea, Remus Kofler, Jac Berman, Lena Constante,Victoria
Sârbu, Herant Torossian, Harry Brauner / Declaraţiile martorilor / Procesul
/ Rechizitoriul / Cuvântul acuzaţilor / Sentinţa / Scrisoarea lui Lucreţiu
Pătrăşcanu către Gh. Gheorghiu-Dej .
- [ Documente ]. Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947. Preliminarii
militare, consecinţe politice.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997.
Documente selectate şi adnotate de Mircea Chiriţoiu. Prefaţă de dr. Florin
Constantiniu.
Documente din perioada 23 august 1944- 22 mai 1948 cu privire la
decapitarea şi comunizarea armatei şi lovitura de stat din dec. 1947.

- [ Documente ]. Cu unanimitate de voturi .Sentinţe politice adunate şi
comentate, Marius Lupu, Cornel Nicoară , Gheorghe Onişoru.
Fundaţia Academia Civică , Bucureşti,1997.
[LD: .Cartea lor s-ar putea constitui într-o "probă" forte la un eventual
proces al proceselor comuniste .Cu o condiţie:ca acelor Sentinţe să li se
facă expertiza istorico-juridică. Vezi comentariul la T-Justiţia comunistă ]
- [ Documente ]. 1956. Explozia. Percepţii române, iugoslave şi
sovietice asupra evenimentelor din Polonia şi Ungaria.
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.
Scurtă cronologie. Documente.
[ Documente ]. Cu unanimitate de voturi .Sentinţe politice adunate şi
comentate, Marius Lupu, Cornel Nicoară , Gheorghe Onişoru.
Fundaţia Academia Civică , Bucureşti, 1997.
[ Documente ]. - Memorialul ororii .
Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti şi Gherla ,
Editura Vremea, Bucureşti, 1995.
Antologie alcătuită de Silvia Colfescu,Nicolae Henegariu,Angela
Dumitru,Cristina Cantacuzino.
- [ Documente ]. Antologia ruşinii după Virgil Ierunca.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2009. Cuvânt înainte , Nicolae Merişanu şi
Dan Taloş.
Cuprinde texte de preamărire a regimului comunist şi a conducătorilor PCR,
publicate de intelectualitatea românească din ţară şi din exil, obedientă faţă
de politica partidului de subordonare a întregii mişcări culturale. Textele au
fost comentate de Virgil Ierunca în presa exilului şi la emisiunea
« Actualitatea românească » a postului de radio « Europa Liberă ».
- Mihai Dorin, România de la comunism la mineriade.
Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006.
Prolegomene la un discurs românesc asupra revoluţiei / Avatarurile
legitimităţii / Societatea românească în trei timpi: represiune, rezistenţă,
indiferenţă / Naţional-comunismul românesc / Ceauşescu versus
perestroika / Anul 1989 sau închiderea cercului / Gardienii Revoluţiei
trădate / Post-scriptum la un discurs românesc asupra Revoluţiei / Despre
revoluţie şi ratare istorică .

- Josif Constantin Drăgan, Antonescu,mareşalul României şi răsboaiele
de reîntregire.
Editura Nagard, Cannaregio Veneţia, 1986.
Recucerirea Basarabiei şi Bucovinei / Lovitura de stat regală / Procesul
mareşalului Antonescu / Regele Mihai, om al Moscovei / Generalul
Rădescu şi ocupaţia sovietică / Distrugerea personalităţilor impusă de
URSS şi Naţiunule Unite în temeiul Legii 312/1945.
- Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni
politice.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2008.
Subteranele puterii comuniste / Ceauşescu, prim-secretar / Eroul naţiunii /
Scurte biografii ale fruntaşilor comunişti / Componenţa forurilor
conducătoare ale PMR / PCR din 1948 până în 1969.
- Vasile C. Dumitrescu, O istorie a exilului românesc ( 1944-1989 ).
Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1997.
Eseuri, articole, scrisori, imagini etc.selectate de Victor Frunză.
Vasile C. Dumitrescu sau exilul ca profesie / Partea l / Emigraţia română
/Scrisori / Partea a ll-a / Scrisori / Paul Goma / Un caz sau un simptom /
Ceauşescu, ceauşişti, ceauşisme.../ Postul de radio Europa Liberă / Anexă:
Declaraţia gen. N. Rădescu, citită în şedinţa Consiliului Naţional Român, la
27 martie 1950.
- Vladimir Dumitrescu, Închisorile mele ( Memorii ).
Editura Albatros, Bucureşti, 1994.
- Sorin Dumitrescu ,Convorbiri, Ed.Anastasia , Bucureşti, 2001
- dr.Alexandru Duţu , Florica Dobre , DRAMA GENERALILOR ROMÂNI
(1944-1964 ) , Editura Enciclopedică , Bucureşti , 1997 .
Decapitarea armatei române prin arestarea, anchetarea şi condamnarea
conducătorilor ei. ( 50 arestări din care 33 generali ). Volumul cuprinde date
despre fiecare din cei 33 generali.
Câteva concluzii ale autorilor :
-"Valul de arestări declanşat în octombrie 1944 dovedeşte , fără tăgadă,
faptul că armata a reprezentat una dintre primele instituţii
fundamentale ale statului care a fost supusă imixtiunilor şi
abuzurilor sovietice, atât la nivel organizatoric , al structurilor de
comandament , în special a celor rămase în ţară [...]

Mobilurile acestei politici nu au fost întâmplătoare. Ele au vizat lipsirea
guvernului român de forţa armată – stabilită la 138.000 militari prin
Tratatul de Pace - pe care ar fi putut-o folosi pentru stăvilirea
imixtiunilor în politica internă a ţării."
- Legea nr.312 din 21 aprilie 1945 pentru <urmărirea şi sancţionarea
celor vinovaţi de dezastrul ţării sau crime de război >,care a stat la
baza proceselor politice din anii regimului comunist , este considerată ca
o lege de origine sovietică ,prin care s-a încălcat în mod flagrant
principiul separării puterilor în stat ,consacrat în mod expres prin
art.33 şi 34 ale Constituţiei României din 1923, repusă în vigoare după 23
august 1944.
-Anii care au urmat au adus noi reglementări în ceea ce priveşte
impunerea regimului politic dorit de Moscova.[...]
Într-o perioadă extrem de scurtă , de la trecerea României de partea
Naţiunilor Unite până la încheierea şi ratificarea Tratatului de Pace ,
numărul diviziilor române a fost redus de la 50 (operative şi de
instrucţie ) -câte erau la 23 august 1944 , la 17 -în mai 1945 , şi doar la 7
-în 1947 , iar cuantumul efectivelor , de la 1.100.000 de militari ,
la 138.000.
E.
- Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian Şiulea, Ovidiu Ţichindeleanu (
coordonatori ), Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului
Tismăneanu.
Editura Cartier istoric, Chişinău, 2008.
Florin Abraham , Raportul- analiză istoriografică / Gabriel Andreescu ,
Raportul-ansamblul şi detaliile / Daniel Barbu , O istorie naturală a
comunismului românesc / Alex. Cistelecan , Câte raporturi ? Cât de finale ?
/ Andor Horváth , Raport final / Adrian-Paul Iliescu , De ce misionarii
anticomunismului sunt incapabili să judece comunismul. / Costi Rogozanu ,
Raportul-judecată estetică / Michael Shafir, Lacune importante în Raportul
Tismăneanu / Andrei State , Comunismul la raport. Istorie şi ideologie /
Ciprian Şiulea, Lamentabilul eşec al anticomunismului / Ovidiu
Ţichindeleanu, Condamnarea comunismului ca folclor urban / Dan
Ungureanu , Observaţii despre Raport. Să ne despărţim de trecut cu mânie.
( Lansare la Galeria de artă contemporană din sediul Parlamentului
F.
- Pia Bader Fărcăşanu, Izgonirea din libertate ,

[Semnal preluat din Jurnalul literar, nr. nov.-dec.2008 la "Punctul pe i " al
lui Aristarc (N.Florescu) ] "Două destine Mihail Fărcăşanu şi fratele
său, Nicolae" Este prima, cred, cercetare a dosarelor de la securitate
,puse în circulaţie de CNSAS, sub apanajul Institutului Naţional al
Memoriei Exilului Românesc în care efectul disimulant al disimulării
informaţiei nu reuşeşte să-şi atingă scopul iniţial.
Există o dublă condamnare aici a crimei politice comuniste şi a
revoltei vizibile în faţa inconştienţei şi a desconsiderării sensurilor
umane ale vieţuirii ce, din păcate, caracterizează ultimele şapte decenii
din existenţa noastră , foarte puţin românească ."( N.Florescu )
- Gheorghe Florescu , Confesiunile unui cafegiu ,
- [LD:Semnal preluat din emisiunea " Garantat 100% " la - Ştefănescu TVR-1, 30 mai 2009 ]
Vorbeşte despre magazinul lui de cafea,unde venea boema artistică a
Bucureştiului ...
A făcut 3 ani şi jumătate închisoare ... Securitatea a vrut să-l racoleze
... ce multe a aflat de la "clienţii" lui. A fost la Revoluţie , cu fiica sa, şi a
văzut securişti deveniţi ..." revoluţionari" .
A cercetat la arhiva Patriarhiei , pe urmele bisericilor demolate de
Ceauşescu , şi în catastife nu figurează bisericile demolate ... ci se
spune " biserică afiliată " iar osemintele ctitorilor - domnitori, boieri de
altdată - ale căror trupuri fuseseră înhumate în bisericile ctitorite, au fost
aruncate la groapa de gunoi ...
- [LD:semnal preluat de la B-1 TV ( la "Naşul" ), 23 sept.2009, în care
spune, printre altele, că la el cumpărau cafea ...g-ralul Macri, d-na
Pacepa , şi -indirect- cafeaua lui era băută şi de Nicu Ceauşescu şi
Ştefan Andrei... Precizează că el a fost o "cârtiţă" , nu un" turnător."..
- Angus Frazer, ŢIGANII , Originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa
[ THE GIPSIES,1995 ] .Traducere Dan Şerban Sava , Editura
"Humanitas", 1998,Colecţia Naţiuni, Mentalităţi.
Sinteză captivantă, despre o populaţie prezentă în Europa de
veacuri,căreia – după părerea autorului - nu i se pot atribui conceptele de
" popor", " naţiune" , "patrie" , datorită stilului său de viaţă şi vicisitudinilor
la care a fost supusă .
Din cartea lui Frazer,stârnesc un deosebit interes concluziile sale privind
situaţia ţiganilor din ţările " blocului comunist " ( Capit. 9 -Epoca
modernă ) ,temă ocolită de istoriografia comunistă, inclusiv cea din
România .

[ LD:Din păcate , in bibliografia apărută în România pe tema genocidului
comunist,lipsesc referirile privind tratamentul aplicat ţiganilor]
[ Vezi tabloul Alte Minorităţi- victime, Ţiganii ]
- Eleodor Focşeneanu, Două săptămâni dramatice din istoria României (
17- 30 decembrie 1947 )
Editura ALL Educaţional SA, Bucureşti, 1997.
Acţiunile lui Petre Groza (guvern ), Emil Bodnăraş (armată) şi
Gh.Gheorghiu-Dej (PCR); O abdicare învăluită în mister; Ce ascund
arhivele secrete.
- Nicoleta Franck, O înfrângere în victorie. Cum a devenit România, din
Regat,Republică Populară.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
Perioada 1944-1947 : Conjuraţii / Lovitura de stat / Eliberarea / Trădarea
Occidentului / Vremea Anei Pauker / Ultimatumul sovietic / Greva regală /
Procesul lui Maniu / Abdicarea.
- Victor Frunză, Istoria stalinismului în România.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
Teroarea legală; Lichidarea PSD; Alegerile din 1946; Procesul lui Maniu;
Proclamarea RPR; Rezistenţa şi represiunea; Gulagul românesc;
Asasinarea lui Ştefan Foriş; Grupul Ana-Luca-Teohari; Asasinarea lui
Pătrăşcanu; Războiul de 30 de ani cu ţăranii; Războiul rece românosovietic; Nenorocirea istorică numită " Ani lumină "; Trei diversiuni ale
dictaturii personale.
- Victor Frunză, Cît mai poate trăi un cadavru politic ?
Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1990. Culegere de texte anticomuniste
publicate în exil şi reproduse direct, fotografic, din publicaţiile în care au
apărut.
- Victor Frunză, Revoluţia împuşcată sau PCR după 22 decembrie
1989.
Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1994.
- Victor Frunză, Destinul unui condamnat la moarte. Pamfil Şeicaru.
Editura Victor Frunză, Bucureşti, 2001.
- Victor Frunză, Istoria comunismului în România. Ediţia a lV-a
ilustrată.

Editura Victor Frunză, Bucureşti, 2006.
Cele trei partide comuniste ale României / Comuniştii şi ziua "H" / Trei
condiţii preliminare pentru stalinizarea României / Al cincelea partid
comunist: PCR. Partidul celor sub o mie / Lichidarea PSD / Alegerile din 19
noiembrie 1946 /
Tămădău :14 iulie 1947 / 30 decembrie 1947-RPR /
Rezistenţă şi represiune / Gulagul românesc / Valurile teroarei în PCRPMR : « Războiul de 30 de ani cu ţăranii » /
Revoluţia împuşcată sau PCR după 22 decembrie 1989 ş.a.,ş.a. – reeditări.
G.
- Grigore Gafencu, "Preliminariile războiului din Răsărit", 1944.
- Grigore Gafencu, "Ultimele zile ale Europei", Fribourg , Ed.Egloff,
1944.
- Grigore Gafencu, Jurnal , iunie 1940-iul.1942 ,Editura Globus, 1994
- Grigore Gafencu, Misiune la Moscova , 1940-1941 , Culegere de
documente,
Editura Univers enciclopedic , Bucureşti, 1995.
- Grigore Gafencu, Însemnări politice 1929-1939, Editura Humanitas,
Bucureşti.
- Grigore Gafencu, Jurnal, Bucureşti , 1 iunie1940-Moscova, 31 aug.1941
,vol.I , editat de Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc ,
Bucureşti, Editura Pro Historia , 2006.
- Adriana Georgescu, La început a fost sfîrşitul. Dictatura roşie la
Bucureşti.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992. Memorii. ( Şefă de cabinet la generalul
Rădescu ) / Arestarea în 1945, anchetarea,detenţia, puşcăria Văcăreşti,
graţierea.
- Vlad Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 . Vlad Georgescu ( 1937-1988 ) / […]
Regimurile autoritare (1938-1944) / De la autoritarism la totalitarism (19441947) / Etapele cuceririi puterii / Democraţia populară / Comunismul în
România (1948-1983) / Totalitarism şi autonomie (1948-1965) / Autonomie
şi neostalinism (1965-1983) / Destinderea / Culltul personalităţii şi

socialismul dinastic. / România în anii ' 80 / .
- Vlad Georgescu, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români. 19441977.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2008. / „ Frontul istoric " stabileşte adevărul
(1944-1960 ). / Începutul reinterpretărilor istorice abia reinterpretate ( 19601965 ) / Relaxarea ideologică ( 1965-1971 ) / Culturnicii şi noile mituri (
1971-1977 ) / Kitschul istoric / Încotro se îndreaptă „ frontul ".
- General Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu.
Editura Machiavelli, Bucureşti, 1996. / Antonescu şi Garda de Fier /
Războiul din Est / Capitularea /
- Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări , 1949-1962.
- James Alexander Ginsborg, " Dinastia de Hohenzollern, ieri şi azi ".
Editura " Jurnal de Bucureşti ", Colecţia " dezvăluiri ". Broşura antidinastică
apărută la München în 1989.
/ 23 august 1944 / Ciudata grevă regală / Regele, complice la jaful
economiei de către sovietici /Regele şi iredentismul maghiar de după 1989 /
- Dimitrie Ghica , Memorii , Editura Galaxia Gutenberg.
( dosarul de securitate ). Editate de Anca Berlogea şi Horia Cosmovici
- CC Giurescu ş.a. , Istoria României în date
Ed. Enciclopedică , Bucureşti, 1971
[ LD: De remarcat :Personalităţi ale României interbelice lipsesc din
micul dicţionar enciclopedic ,iar în dreptul puţinilor menţionaţi, nu se
indică sfârşitul lor tragic.
- C.C.Giurescu, Cinci ani şi două luni în penitenciarul din Sighet .
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994.
Memoria închisorii Sighet, ediţa a II-a revăzută şi adăugită de Romulus
Rusan, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003.
Vizita " Securităţii " / La Interne / Drumul la Sighet / Penitenciarul din Sighet
/ Addenda / Morţii / Anexa 1: Lista demnitarilor morţi la Sighet( 6 mai 19505 iulie 1955 ) / Anexa 2 : Lista demnitarilor întemniţaţi la Sighet ( 6 mai
1950-5 iulie 1955 ) / Anexa 3 : episcopi, profesori universitari, preoţi militari
etc. care nu apar în listele întocmite de CC Giurescu.

- Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae Rădescu.
Editura ALL, Bucureşti,1996. Formarea guvernului la 6 dec. 1944 /
Începutul crizei politice / Cuvântarea gen. Rădescu la sala ARO -11 febr.
1945 / Reacţia presei pro-comuniste / Comisia Aliată ( sovietică ) de
Control despre situaţia din România / Desfiinţarea, demobilizarea şi
dezarmarea armatei române din interior / Vâşinski impune guvernul
Groza / Churchill, Roosevelt şi Vâşinski despre evenimentele din
februarie 1945 din România /
- Idem, Istoria României în date .
Editura Enciclopedică , 2003.
- Anton Golopenţia, Ultima carte,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001.Culegere de documente editată
de Sanda Golopenţia.
Cuprinde textul integral al declaraţiilor date la anchetele premergătoare
procesului Pătrăşcanu, lot în care a fost implicat şi Anton Golopenţia.
Din seria proceselor de spionaj ,prin înscenarea unor comploturi
imaginare , pentru a aresta şi condamna personalităţi marcante ale
elitei româneşti ( oameni de afaceri,acţionari şi consilieri în marile uzine,
universitari apolitici ş.a. )

- Paul Goma, Camera de alături, 1968.
- Uşa noastră cea de toate zilele, 1972.
- Gherla, 1976
- Patimile după Piteşti, Cartea Românească, 1990
- Amnezia la români, 1995.
- Basarabia, ( roman ), Editura Jurnalul literar, Bucureşti, 2003.
- Săptămâna roşie: 28 iunie-3 iulie sau Basarabia şi evreii, Editura Vremea,
2004.
- Mihail Gorbaciov, Viaţa mea înainte şi după perestroika.
Editura Litera, Bucureşti, 2013.
- Sergiu Grossu, Inscripţii pe un vas de lut-poezii.
[ LD : ne exprimăm o vie recunoştinţă faţă de nepotul autorului, care ne-a
încredinţat, pentru studiere, cărţile lui Sergiu Grossu ]

Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1994. Ciclul de poezii " Din temniţă "scrise în detenţie la Malmaison, Jilava şi lagărul Strâmba, între 1959 şi
1961.
- Sergiu Grosu, Spălarea creierului. Complotul psihopolitic al
comunismului.
Editura Duh şi adevăr, Bucureşti, 1998. Sub semnul perversiunii şi violenţei
comuniste / Istoria şi definiţia psihopoliticii / Alcătuirea omului ca organism
politic / Obiectivele statului cu privire la individ şi mase / Despre loialitate /
Despre obedienţă / Folosirea Psihopoliticii în răspândirea comunismului /
Recrutarea acoliţilor psihopolitici / Distrugerea grupărilor religioase /
Adevăratul chip al comunismului : Obiectivele roşii în China, Cuba, Etiopia,
Polonia ş.a./
- Sergiu Grosu, Cu gândul la Basarabia.
Editura Museum, Chişinău, 2003. Memoriile ca o lecţie a conşţiinţei /
Destinul tragic al Basarabiei / De vorbă cu Pan Halipa, despre Basarabia /
Legăturile epistolare cu Anton Crihan / Persecuţia creştinilor ortodocşi în
Republica socialistă a Moldovei / Victime ale intoleranţei religioase /
( Vezi www.procesulcomunismului.com/marturii/fond/Sergiu Grosu )
- Nicoleta Valeria Grossu, Binecuvântată fii închisoare.
Editura Plon, Paris, 1976.
- Dr. Petru Groza, Articole, cuvîntări, interviuri, texte alese.
Editura politică, Bucureşti, 1973. Antologie publicistică din anii 1919-1957.
( Vezi la T- PCR, colaboratori ).
- Aurelian Gulan, Mărturii din Iadul Roşu ( De la Vorkuta la Gherla ).
Editura Petrion, Bucureşti, 1995. Mărturii ale unui ofiţer român , căzut
prizonier la Sevastopol, la 12 mai 1944, despre cei 18 ani petrecuţi în lagăr
( 11 ani la Vorkuta, în URSS apoi, după repatriere, 7 ani în închisorile
comuniste din România ).
H.
- Ion Hangiu , Istoria presei din România... [ dicţionar 4 vol. ]
La Antena 3 ( 15 febr.2009 ) -Ion Cristoiu îl are invitat. Are 85 de ani . A
scos diverse lucrări de gen cu Presa literară, Istoria tiparului etc etc.
Spune lucruri extrem de interesante despre soarta acestor lucrări
"instrumente de lucru " . Printre altele, că Legea privind depozitul legal

al cărţii ( din 1902 ! ) a fost anulată după 1989, aşa că acum , nu mai
este vreo bibliotecă care să aibă colecţii de carte sau de presă.
El spune că ... prima lucrare i-a fost topită ; că în 1968, la prima ediţie, i sa scos toată presa de "dreapta" ... şi că abia după 1989 a putut scoate
cartea integrală .
- Levon Harutunian, Siberia -dus întors .
Bucureşti, Editura Ararat , 2001.
Cuvânt înainte de Bedros Horasangian.
/ Deporatea armenilor din România, începând cu oct.'44 /
( Vezi T- Minorităţi-victime ).
- N.Henegariu ,Teroarea .Documentele procesului Iuliu Maniu - Ion
Mihalache ,
Editura Vremea ,Bucureşti , 1999.
- N. I. Herescu, Dreptul la adevăr- publicistica exilului.
Editura "Jurnalul literar", Bucureşti, 2004.
- Keith Hitchins, România 1866-1947 *.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1996.
* Keith Hitchins, profesor de istorie la University of Illinois, crede că unirea
Basarabiei cu România este posibilă, dar că deocamadată nu există
entuziasm pentru acest subiect nici la Bucureşti, nici la Chişinău. […] „are
82 de ani, a publicat la Oxford University Press cea mai cunoscută istorie a
românilor, în două volume, şi pregăteşte un al treilea volum despre
perioada comunistă pentru Editura Humanitas, care le-a tradus şi pe
celelalte două”.
Profesorul american spune : < decisiv pentru hotărârea mea de a studia
istoria României prilejul de a merge în România şi a studia la Bucureşti,
Cluj şi alte oraşe în toamna anului 1960 […]
Am stat doi ani în România, graţie acordului bilateral semnat la începutul lui
1960 de SUA şi România privind schimburile culturale. Elitele româneşti pe
care le-am studiat, între secolul al XVIII-lea şi al doilea război mondial, erau
ghidate în cea mai mare măsură de idealurile măreţe ale formării naţionale:
independenţa şi unitatea naţională ]…]
Securitatea m-a urmărit, după cum rezultă din dosarul meu voluminos de la
CNSAS. Am citit dosarul cu mare interes pentru că informaţiile pe care leam descoperit acolo sunt nepreţuite pentru memoriile pe care am început
să le scriu şi care cuprind lunga mea relaţie cu România din perioada

comunistă > ( Cf. România Liberă, 25 iunie 2013, interviu Sabina Fati-Keith
Hitchins ).
- Lucia, Hossu-Longin , Episoade din MEMORIALUL DURERII.
Realizate la televiziunea română.
- Ştefan Hostiuc, Scriitori români din nordul Bucovinei.
Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005. Prima carte de critică
literară editată de un autor român din Bucovina anilor 1945-2005 / Poezia
română din nordul Bucovinei / Paradigme şi generaţii / Vasile Leviţchi, Ilie
Motrescu,Grigore Bostan, Mircea Lutic, Arcadie Suceveanu ş.a. /
Nouăzeciştii de Cernăuţi /
- Ioan Hudiţă, Jurnal Politic. 1 ianuarie – 24 august 1944.
Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1997. ( Vezi la T-Demnitari-victime şi
T-PNŢ-victime )
I.
- Mihai Iacob, Studii despre informatori ,
[LD:Titlu aproximativ , autorul fiind cercetător la CNSAS. ]
- Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1990.
- Româneşte.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
- Subiect şi predicat.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. Eseuri, critică, mărturii, în mare
măsură difuzate la Europa Liberă /
- Dimpotrivă. Polemici.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1994. Texte apărute în presa din exil sau
difuzate la Europa Liberă, în cadrul emisiunilor Povestea vorbii şi Antologia
ruşinii.
- Virgil Ierunca , Piteşti, laboratoire concentrationaire ( 1949-1952)
Préface de Francois Furet .Paris, Editions Michalon, 1996.
- Antologia ruşinii după Virgil Ierunca ,
Editori, Nicolae Merişanu* , Dan Taloş ** Editura Humanitas, 2009
"Lung şi trist serial " publicat de Virgil Ierunca , între 1957-1989, în presa
exilului românesc ( sau în emisiuni radio la Europa Liberă ) în care a

demascat "derapajele intelectualităţii româneşti şi compromisurile ei în
faţa directivelor de partid ; valori autentice cedând în faţa ispitelor
materiale;activişti culturali obedienţi ,aflaţi la conducerea presă-radioteleviziune ;anonimi şi veleitari ; colaboraţionişti din exilul românesc.
Demers moral ( demascarea laşităţii intelectualităţii româneşti ) şi
sociologic (mecanismele totalitare de subordonare a vieţii culturale ) .
În preambulul primului episod ( România Muncitoare, nov.1957 ) scria că
va înregistra " cu cel mai mare dezgust " texte "care vor ieşi din
comun prin stupiditatea , servilitatea, şi neobrăzarea lor "
* Merişanu- filolog,consilier la Institutul Naţional pentru Memoria Exilului
Românesc.
A colaborat şi la editarea vol. Exilul şi puterea comunistă în oglindă, (
M.O. 2008 )
** Taloş-istoric, cercetător la acelaşi institut. A contribuit la editarea
volumului.
- Vasile Ilica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei. (Fântâna AlbăSuceveni-Lunca-Crasna-Igeşti...)
Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2003. / Relaţiile României cu URSS
între 1918-1940 / Pactul Ribbentrop-Molotov, 23 august 1939 / Ultimatumul
sovietic din 1940 / Prima ocupaţie sovietică în Bucovina / Genocidul de la "
Fântâna Albă "-1 aprilie 1941 / Masacrul de la Lunca - 6/7 februarie 1941 /
Revolta de la Crasna-martie-aprilie 1944 / Asasinatele de la Igeşti- iunie
1941 / Partizani români din nordul Bucovinei- 1944-1945 / Comemorări ale
victimelor terorismului stalinist în nordul Bucovinei / Marea deportare din
12/13 iunie 1941 / Marea foamete din 1946-1947 / Ecouri peste timp /
Folclor bucovinean inspirat de persecuţiile staliniste din nordul Bucovinei /
Poeţi populari / Din folclorul deportaţilor / Anexe cu localităţi, troiţe şi liste cu
numele victimelor stalinismului/
- Ion Iliescu, Revoluţia trăită.
Editura redacţiei publicaţiilor pentru străinătate, Bucureşti, 1995.
Stenograma convorbirii cu membrii Comisiei senatoriale pentru cercetarea
evenimentelor din decembrie 1989. Transcriere de pe bandă magnetică.
[Vezi T-PCR şi colaboratorii ]
- Idem, Dialoguri româno-americane.
Editura Nemira, Bucureşti, 1996. Reuneşte principalele documentedeclaraţii, alocuţiuni, convorbiri, relatări şi aprecieri referitoare la momentele

mai importante din cele două vizite efectuate în SUA de către delegaţia
oficială română în 1995.
- Vasile Iliescu, Povestirile unui exilat la München.
Editura Timişoara, 1994. / Decalogul emigrantului / Democraţie şi diasporă /
Mihail Gorbaciov sau adevărata faţă a perestrocii / Cultura, ştiinţa şi politica
în trecut şi azi /
* Medic cu preocupări de antropologie culturală, activ în organizaţiile şi
publicaţiile exilului românesc, stabilit din 1974 în RFG.
- Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele. Vol. l. 1949, 19521954; vol.ll (1953-55 )
Editura Albatros, Bucureşti, 1991. / Procesul / Viaţa deţinuţilor politici sub
regimul comunist din România /
( Vezi T-Elevi, studenţi-victime )
- Radu Ioanid ,Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 19441946.
Documente din arhiva FSB privind anchetarea lui Antonescu de către
sovietici , care a precedat Procesul Marii trădări Naţionale.
Editura Polirom , Iaşi, 2006.
- Ion Narcis Dorin, „Reşedinţe şi familii aristocratice din România
interbelică”, album, Editura Institutului Cultural Român. 2008.
[ LD : Date foarte interesante privind soarta unor reşedinţe palate, conace,
biblioteci, ferme, pivniţe ş.a. ) confiscate de regimul comunist după
naţionalizare sau după condamnarea elitelor politice şi culturale ale
României. Ex.: aşezământul de la Florica al familiei Brătianu; palatele
Cantacuzinilor, Ştirbei, Mavrocordat ş.a. ]
- Ghiţă Ionescu, Comunismul în România.
Editura Litera, Bucureşti, 1994. Traducere în lb. română de Ion Stanciu
(ediţia în lb. engleză, apărută în 1964 ).
/ Sinteză istorică-cronologică a instaurării comunismului în România :
Instalarea controlului sovietic asupra României, 1944-1947 / Regimul "
democrat-popular”, martie 1945-dec. 1946 / Anul 1947 – de la regat la
republică /
Statul totalitar, ianuarie 1948-februarie 1956 : / Tratatul cu Rusia, 4
febr.1948 / Eşafodajului statal, 1948-1950: Naţionalizarea, iunie 1948;
Planificăriea de stat-iulie 1948 ; Consiliile populare ; Reorganizarea justiţiei

; Educaţia / Cultura / Religia / Minorităţile / Poliţia şi securitatea /
« Colectivizarea » / « Industrializarea »
Apogeul stalinismului, 1950-1952 : Colectivizarea forţată ; Reforma
monetară ( 1952 ) ; Retragerea trupelor sovietice / Colectivizarea totală /
Note biografice ale conducătorilor comunişti, ordonate alfabetic /
-------------------------------------------Concluzia autorului în Prefaţa la ediţia în lb. română :
< De asemenea, în general, concluzia cărţii mele din 1964,rămâne
valabilă şi după asasinarea lui Ceauşescu :de la Petru Groza la Ion
Iliescu , România a fost condusă de agenţii Moscovei , indiferent de
ceea ce i s-a întâmplat Moscovei între timp .>
<Comuniştii au făcut acesta pe plan general şi în mod sistematic :
au umplut temniţele de moarte cu toţi oamenii politici , înalţii
funcţionari şi, mai ales, intelectualii români şi pe urmă , pentru că nu
aveau destule temniţe , au inventat "Canalul "unde era mai uşor de
înecat toată gloria spiritului românesc. >
[ LD : Printre cele mai notabile sinteze privind regimurile comuniste, ar fi
putut fi recomandată ca « manual » pentru învăţământul liceal şi
universitar, după decembrie 1989. Vezi T-Cultură-victime ]
- Idem, Investigarea comparativă a politicii comuniste.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992. Statul constituţional-pluralist şi
societatea revoluţiei informaţionale / Statul marxist-leninist-stalinist şi
revoluţia informaţională / Studiul comparativ al statului socialist /
Comparabilitatea statelor socialiste / Studiul comparativ al statului socialist
ca formă de tranziţie şi ca anomalie ideologică /
- Mircea Ionescu-Quintus, Liberal din tată-n fiu.
Editura Vitruviu, Bucureşti, 1996.
- Nicoleta Ionescu-Gură, Nomenclatura Comitetului Central al PMR.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2006. Anthologie cu 75 documente./
Reorganizarea aparatului CC al PMR (1950-1965) / Secţiile CC al PMR /
Aparatul local / Evoluţia numerică şi compoziţia aparatului de partid /
Salarizarea, orarul de lucru, regimul pensiilor, bugetul PMR /
Nomenclatura CC al PMR :evoluţia numerică ; evidenţa cadrelor /
Privilegiile nomenclaturii CC al PMR : Casele speciale,centrele de odihnă,
policlinici şi spitale cu regim special, fermele partidului / Învăţământul de
partid /

- Idem, Stalinizarea României, Editura BIC- All, Bucureşti, 2005
- Dr. Nicu Ioniţă, Psihotrauma de detenţie şi urmările ei – mărturia
personală şi ştiinţifică a unui supravieţuitor al "experimentului
Piteşti".
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2008. Detenţia politică / Teroarea ca
politică de stat / Teroarea psihică. / Autoreeducarea de la Suceava / La
Piteşti-răul absolut / Demascarea- Critica- Autocritica / Psihotraumele
;Traumatizarea politică /
-------------------------------------[LD: 10 dec.2008, TVR-Cultural.Dan Mihăilescu recomandă cartea dr.
Nicu Ioniţă, [] această chestiune, putând fi o "cheie" la explicarea
"reeducării" , a "fenomenului Piteşti" şi ...chiar a semnării
"angajamentelor " cu securitatea a "informatorilor -victime" .
- Cicerone Ioniţoiu, VICTIMELE TERORII COMUNISTE ,arestaţi,
torturaţi, întemniţaţi ,ucişi., DICŢIONAR , 14 volume: A-Z ,Editura
Maşina de Scris ,2000-2013
[ Alex. Ştefănescu : < Autorităţile comuniste din România au trimis în
închisori şi lagăre , din motive politice, 2.000.000 de oameni .Dintre ei
,200.000 au murit,executaţi după o judecată sumară sau supuşi unui
regim de exterminare , de o cruzime nemaiîntâlnită .Alte mii de
nevinovaţi (poate zeci de mii, poate sute de mii , nimeni nu va şti
vreodată exact ) au fost fie împuşcaţi pe stradă , fie urcaţi cu forţa în
tren şi expediaţi în URSS , unde li s-a pierdut urma […]
Această acţiune criminală sistematică,asociată cu plecarea din ţară a
numeroşi oameni de valoare, a avut un efect catastrofal ,care ne
influenţează şi astăzi în mod negativ existenţa […]
Noi ,deşi am fost supuşi unui adevărat genocid, trăim nepăsători exclusiv
în prezent,surzi la vaierul celor două milioane de compatrioţi ai noştri de
acum câteva decenii , pe care îi întemniţăm astfel încă o dată , într-o
sumbră şi friguroasă uitare ]…]
( Prefaţă la N ) : Dicţionarul reprezintă una din cele mai valoroase opere
de salvare a memoriei colective , bazată pe o documentaţie
impresionantă .Cele 14 volume ( însumând cca 6.000 pagini ) vor
cuprinde referiri la aprox. 70.000 de oameni închişi sau asasinaţi.
Dicţionarul reprezintă un instantaneu a ceea ce se mai ştie în prezent
despre victimele terorii comuniste. Este ca o arhivă recuperată din
fundul mării. Documentele se umezesc, ard sau se fură . Cei care au
amintiri, îmbătrânesc şi mor > ]

( vezi şi pe sit-ul www.procesulcomunismului.com )
- Idem, Cartea neagră a României , ediţie în română, franceză, engleză şi
germană ( în colaborare cu Remus Radina ş.a.)
Editura Coresi Verlag, Freiburg, 1983.
- Idem, Morminte fără cruce, 3 volume
Editura Coresi Verlag, Freiburg, 1983-1985.
- Idem, Rezistenţa din munţi.
Editura Coresi, Elveţia, 1987.
- Idem, Rezistenţa armată anticomunistă din munţii României ( 19461958 )
Editura " Gândirea Românească ", Bucureşti, 1993. Ediţia a ll-a revizuită şi
completată.
/ Încercarea de coordonare a unei mişcări de rezistenţă naţională / Pregătiri
pentru plecarea în munţi / Dobrogea / Mişcarea de rezistenţă din munţii
Banatului / Procesul / Sentinţa / Luptele din munţii Olteniei / Maramureşul /
Rezistenţa din munţii Retezat / Rezistenţa din munţii Făgăraş şi Apuseni /
Moldova pe drumul crucii / Nemulţumiri ţărăneşti / Răscoale ţărăneşti în
judeţele Vlaşca şi Olt /
- Idem, Cartea de Aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului.
Vol. l. 8 1995 ); Vol. ll ( 1997 ); Vol. lll ( 1998)
Tipografia Hrisovul S.A., Bucureşti, 1995.
Cuprinde morţii, supravieţuitorii, copiii născuţi în temniţe, preoţi, cadre
universitare, ţărani, muncitori, militari şi magistraţi , victime ale regimului
comunist. Numele sunt ordonate alfabetic, de la A la Z, unele din ele
însoţite de fotografii / Profanarea învăţământului românesc / Academicieni
şi cadre universitare aruncaţi în închisorile de exterminare / Liste alfabetice,
pe categorii, cu arestaţi şi condamnaţi /.
- Idem, Martirii neamului de la Revoluţia din 1989.
Editura Dorul, Aalborg ( Danemarca ), 1996.
- Idem, Înscenarea de la Tămădău.
Editura Evex, Bucureşti, 1997.
- Idem, Nicole Valėry-Grossu. O lumină în bezna exilului românesc.

Fundaţia culturală << Memoria >>, Bucureşti, 1997.
- Idem, Viaţa politică şi Procesul lui Iuliu Maniu. Vol. l. 26 oct.-11
noiembrie 1947.
Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,1997.
/ Scurt istoric al acţiunilor lui Maniu înainte şi în timpul pierderii Basarabiei şi
Dictatului de la Viena / Genealogia lui Iuliu Maniu /
- Idem, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România. Biserica
Ortodoxă .
Editura Patmos, Cluj-Napoca, 1998. ( în colaborare cu Vasile Manea ).
- Idem, Album al eroilor din decembrie 1989.
Editura Tribuna, Sibiu, 1998. / Numele şi fotografiile victimelor din
decembrie 1989 / Numărul victimelor, pe localităţi /
- Idem, Album al martirilor genocidului comunist.
Editura "Casa de presă şi editură" Tribuna S.R.L., Sibiu, 1999.
- Idem, Memorii .Din ţara sârmelor ghimpate, Vol.1, Ed.Polirom,Iaşi,
2009.
Sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România,
Prefaţa- Marius Oprea; ediţie îngrijită de Cosmin Budeancă şi Andrei
Lascu .
- Idem, Memorii. Volumul II: Drama României văzută din exil, Editura
Polirom, 2011
- Idem, Figuri de legendă, Editura Fundaţia Academia Civică, 2013
- Mircea Ionniţiu, Amintiri şi reflecţiuni.
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993
/ Amintiri. 23 august 1944 / 6 martie 1945 / 30 dec. 1947 /
* Coleg de liceu şi prieten apropiat al Regelui Mihai l; după terminarea
studiilor a fost secretarul Regelui până la 3 ian. 1948, când a plecat în exil,
împreună cu suita regală.
- Claudiu Iordache, România pierdută.
Editura IRINI, Bucureşti, 1995.
Mărturii privind jocul de culise al politicii româneşti şi personajele implicate

în intriga cuceririi puterii în România postdecembristă.
- Idem, Singur între români.
Editura IRINI, Bucureşti, 1997.
J.
- Doina Jela, Cazul Nichita Dumitru, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.
- Idem, Lexiconul negru – Unelte ale represiunii comuniste,
Ed.Humanitas, Bucureşti, 2001.
- Idem, Drumul Damascului. Spovedania unui fost torţionar.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2002.
- Idem, O sută de zile cu Monica Lovinescu.
Editura Vremea, Bucureşti, 2008
K.
- Silvia Kerim , Vedere din Parfumerie .
Editura Minerva, Bucureşti, 2003.
Jurnal cu parfum de amintire. Soţia lui Mircea Veroiu evocă strada lor întrun Bucureşti demolat ( case, biserici, străzi ).
L.
- Gheorghe Leahu, Bucureştiul dispărut.
Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1995.
Album cu reproduceri privind distrugerea cartierelor şi monumentelor vechi.
- Idem, Distrugerea mănăstirii Văcăreşti.
Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1996
/ Album cu reproduceri / Cronologia distrugerii: 2dec.1984-17 dec.1986 /
- Legislţie- colecţie de L egi, Decrete, Dispoziţii
- Legislaţia Gospodăriilor Agricole Colective şi a Întovărăşirilor,
Ministerul Justiţiei,Bucureşti, 1956.
- Legislaţia Gospodăriilor Agricole de Stat
Ministerul justiţiei , Editura Ştiinţifică, Bucarest, 1967.
- Monitorul Oficial, ( apoi Buletin Oficial ).

- Colecţia de Rezoluţii şi Dispoziţii a Consiliului de Miniştri .
- Dispoziţiile Consiliului de MIniştri
- Monica Lovinescu, Unde scurte. I, Limite, Madrid, 1978
- Idem, Unde scurte, Humanitas, 1990
- Idem, Întrevederi cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu şi
Grigore Cugler, Cartea Românească, 1992
- Idem, Seismografe. Unde scurte II, Humanitas, 1993
- Idem, Posteritatea contemporană. Unde scurte III, Humanitas, 1994
Texte citite la postul de radio Europa Liberă (1978-1982) / Puterea şi
scriitorii / Un comunicat privind S.L.O.M.R. şi pe părintele Calciu / Scriitorii
după Congres / Presa franceză şi vizita lui Ceauşescu la Paris / Ceauşescu
şi scriitorii / Bombele securităţii în Occident / A. Păunescu şi demagogia
cea de toate zilele / Un gazetar francez agresat în România / Plagiatul lui
Ion Gheorghe dezvăluit de Dorin Tudoran / "Meditaţia Transcendentală" /
Cazul Ion Caraion / Plecăciunea la Curte / Concepţia lui Ceauşescu despre
cultură / Agitaţie la neoproletcultişti /
- Idem, Est-etice. Unde scurte IV, Humanitas, 1994
Texte citite la Europa Liberă (1983-1987). / Copilării staliniste / Cazul Dorin
Tudoran / Anul 1984 sub semnul lui Orwell / Colocviul "Yalta" organizat de
Paul Goma / Scriitorii şi Canalul / Noua dreaptă de la Bucureşti / D.R.
Popescu la "izvor" şi la Congres / Vadimita cronică / Manevre
neoproletcultiste / Anticultura la Televiziunea Română / La moartea lui
Mircea Eliade / Ecoul la Paris al revoltei de la Braşov /
- Idem, Pragul. Unde scurte V, Humanitas, 1995
Texte din 1988-1989 citite la radio Europa Liberă / Aniversarea lui
Ceauşescu la...Paris / În jurul lui Mircea Dinescu, scriitorii protestează /
Sprijin occidental pentru scriitorii persecutaţi / Disidenţă şi risc / "Cuvîntul"
lui D.R. Popescu la Congresul al XlV-lea / Jurnal ( Revoluţia ) /
- Idem, Insula şerpilor. Unde scurte VI, Humanitas, 1996
- Idem, La apa Vavilonului. I, Humanitas, 1999
- Idem, La apa Vavilonului. II, Humanitas, 2001
- Idem, Diagonale, Humanitas, 2002
- Idem, Jurnal 1981– 2000,, 6 vol., Humanitas, 2003-2006.
M.
- Majestatea Sa Mihai al României, O domnie întreruptă.
Editura Libra, Bucureşti, 1995. / Convorbirile Regelui Mihai cu Philippe
Viguiė Desplaces / Puterea comunistă: de la rezistenţă la surghiun / Exilul

/ Revoluţia din 1989 / O coroană de redobândit /.
- Şerban Madgearu, Ghiţă Popp- un condamnat politic în arhivele
serviciilor secrete.
Editura Paideia, Bucureşti, 1998.
/ Note de supraveghere a lui Ghiţă Popp (1939-1946) / Alegerile din 1946documente confiscate lui Ghiţă Popp / Procesul " Zărneşti "- documente /
Interogatoriile / Sentinţa / Detenţia la Aiud / Memoriu către N. Ceauşescu
pentru acţiuni de retrocedare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord /
- Emil Manu, Infernurile Noastre-Jurnal de detenţie.
Editura Crater, Bucureşti, 1993. / Interogatorii, anchete, percheziţii /
Peninsula,Baraca nr.6 / Personaje din universul concentraţionar /
- Aurel Sergiu Marinescu, Prizonier în propria ţară. Vol. l-lll.
- Vol. l. Editura Vremea, Bucureşti, 1997.
Memorii. / Organizarea securităţii române / Decretul 207 / Primul flux al
arestărilor şi deportărilor / Farsa electorală şi decapitarea democraţiei /
Alungarea regelui / Noaptea Sfântului Bartolomeu în istoria deportărilor din
România / Rezistenţă şi reeducare / Debarcarea cominterniştilor şi alte
procese( al sioniştilor, al masoneriei ) / Falsul dezgheţ al terorii / Cursa
întinsă emigraţiei româneşti / Colectivizarea agriculturii ; Arestările /
Lichidarea grupărilor de rezistenţă din munţi / Furtul organizat : confiscarea
bunurilor / Ancheta-denunţul- interogatoriile- procese înscenate-sentinţe
anticipate / “Eliberarea” / Calvarul post-carceral / Morţii - Cimitirele
anonime- gropile comune- schiţe de închisori / Ororile din Insula Mare a
Brăilei / Anexe. Articolul 209 din Codul Penal al RPR : infracţiunea de
uneltire contra ordinii sociale /
- Vol. ll. Editura DU Style, Bucureşti, 1996. / Mărturii de la Aiud, Luciugiurgeni, Gherla şi Salcia /.
- Vol. lll. Editura DU Style, Bucureşti, 1996. / Mărturii de la Aiud, Luciugiurgeni, Gherla şi Salcia /.
( Vezi la T-Funcţionari-victime ).
- Adrian Marino, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă.
Editura Aius, 2000.
Articol pentru o Enciclopedie apărută la Londra ; publicată în serial în
revista "Sfera politicii " (1997 ), apărută în volum ( în 2000 ).
- Idem, Libertate şi cenzura în România. Începuturi.

Editura Polirom, Iaşi, 2005.
/ Istoria ideilor / Ideea de libertate / Libertatea religioasă / Exemplul
„Europa” / Deschidere spre Apus / Libertatea voinţei / Apariţia spiritului critic
/ Biserica şi domnia / Presa, cărţi apusene şi publicaţii revoluţionare /
Libertatea tiparului şi a presei / Libertatea politico-socială /
- Reuben H. Markham, România sub jugul sovietic.
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,1996. Biblioteca Sighet. Ediţia în
engleză a fost publicată în SUA, Boston, 1949.
/ Stalin îşi instaurează un guvern în România / Democraţiile occidentale
abandonează România / Comuniştii îşi terorizează rivalii / Aservirea
sindicatelor / Înrobirea ţărănimii / Acapararea armatei / Pervertirea justiţiei /
Încătuşarea gândirii ( presă, radio, şcoli, biserici ) / Confiscarea proprietăţii /
Rusia devastează şi jefuieşte / Întunericul se preface în beznă- ultima seară
a anului 1948 /
- Dumitru Mazilu, Revoluţia furată – Memoriu pentru ţara mea –
Editura Cozia Ed.-Co., Bucureşti, 1992.
/ Miracolul din decembrie-opera unor agenturi străine? / "Forumul Civic"
Democraţie, Demnitate-acum ! / Căderea tiraniei / Lichidarea Ceauşeştilor /
Preluarea puterii / Eliminarea revoluţionarilor / Contestaţia / Cine sînt
teroriştii? / Dosarul Pieţei Palatului / Bilanţ tragic / Tragedia trebuie adusă la
cunoştinţa Naţiunilor Unite /
- Idem, Revoluţia română-zile şi nopţi de dramatism şi speranţă, 2011.
- Măeruţiu Gheorghe, ( colonel în rezervă ), C.A.D.A. Inedit în istoria
armatelor.
Editura Multimedia, Arad.
/ Fapte, documente, mărturiile unui participant / Revoltă, revoluţie,
contrarevoluţie, diversiune, deturnare / Sfârşit de an 1989 în armată /
Destabilizarea / Acţiunile C.A.D.A./ Întâmplări postdecembriste (1990-1995)
- Ileana Mălăncioiu, Crimă şi moralitate.
Editura Litera, Bucureşti, 1993. / Revoluţia nu a fost un spectacol de
iluzionism / Ce au făcut atunci intelectualii / Scrisoare deschisă către
ministrul Andrei Pleşu / Imaginea coloniei penitenciare în literatura română /
- Nicolae Mărgineanu , Un psiholog în temniţele comuniste,
Dosarul din arhiva CNSAS .Ediţie îngrijită de Cristina Anisescu .

Prefaţa- Adrian Neculau .Iaşi, Editura Polirom, 2006.
- Idem, Mărturii asupra unui veac zbuciumat " ,Documente ale
procesului ( Vezi T-Cultură-victime ).
- Virgil Măgureanu,Mărturii .De la regimul comunist la regimul Iliescu
( Dialoguri cu Alex Mihai Stoenescu ) , 2009. ( Vezi T-MAI-SecuritateMiliţie )
- Radu Mărculescu, " Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică",
Editura Albatros, 2000; Universal Dalsi, 2007; Humanitas, 2010.
- Idem, Mărturii pentru judecata de Apoi adunate din Gulagul Românesc
Editura Aldine, 2005.
- Florin Mătrescu, Holocaustul Roşu. Crimele comunismului
internaţional în cifre. Vol. 1.
Editura IRECSON, Bucureşti, 2008. Partea întâi. / Compendiu istoric /
Episoade istorice de experimentare a ideilor comuniste în lume / Scurtă
istorie a imperiului marxisto-comunist / Caracterul ilegal şi antidemocratic al
regimurilor comuniste / Partea a doua./ Crimele comunismului internaţional
/ Imperiul sovietic / Europa. Asia. Africa. America Latină / Bilanţul în cifre al
crimelor comunismului internaţional / Partea a treia. / Cauzele prăbuşirii
imperiului comunist mondial / Ultima etapă a dezintegrării /
- Idem, Holocaustul Roşu. Crimele comunismului internaţional în cifre.
ADDENDA.
Editura IRECSON, Bucureşti, 2008. / Procesul comunismului / Raportul
Tismăneanu / Raportul Mătrescu /
- Dora Mezdrea , Noica în arhivele Securităţii , Edit. Humanitas , 2009
( Cu două „texte intoductive” de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu )
( Vezi T-Cultură-victime )
- Al. Mihalcea, Jurnal de ocnă.
Editura Albatros, Bucureşti, 1994
[LD: pentru valoarea documentară ,autenticitate şi expresivitate emoţională
, recomandăm cartea-document -"Jurnal de ocnă" , editată la bătrâneţe
de studentul-victimă al acelor ani. Vezi T-Studenţi-victime ]
- Miodrag Milin, Liubomir Stepanov, Golgota Bărăganului pentru sârbii
din România. 1951-1956.

Uniunea Democratică a Sârbilor şi Caraşovenilor din România, Timişoara,
1996. / Geneza unei tragedii : Bărăganul sârbilor / Documente ( pg.199 ) :
Directiva cu privire la dislocarea unor categorii de cetăţeni din zona de
frontieră cu Jugoslavia / Hotărârea nr.326/S a Consililui de Miniştri al
RPR pentru asigurarea forţelor de muncă în gospodăriile agricole de stat
din regiunile Ialomiţa şi Galaţi. / Decretul nr.118 / 1990 privind acordarea
unor drepturi pesoanelor deportate. / Schiţa localităţilor bănăţene din care
au fost deportaţi sârbii / Schiţa localităţilor nou înfiinţate în Bărăgan-pentru
deportaţi / Fotografii /.

Verificare LD de aici.
- Herta Muller, Animalul inimii , ( Herztier ), 1997; Polirom, Iaşi, 2006.
[ LD:informaţie: la acordarea premiului Nobel, sept.-oct.2009.
Interviuri şi comentarii la TVR ( Marina Constantinescu ].
- Alina Mungiu, Românii după ' 89. Istoria unei neînţelegeri.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.
/ Psihologia românească / Mentalitatea democratică, totalitară şi autoritară
/ Definirea propagandei şi persuasiunii / Strategiile propagandei / Campania
electorală permanentă / Mesajul / Emiţătorii / Receptorul / Propaganda
post-totalitară / Tehnici propagandistice / Mijloace de comunicare /
Mecanisme ale comunicării persuasive în sisteme privative de libertate /
Experimentul Piteşti / Concluzii / Anexe / Cronologie /.
- Marian Munteanu, Folclorul detenţiei , Editura Valahia, 2007-2008 )
Formele privării de libertate în literatura poporană. Studiu, tipologie,
antologie de texte şi glosar.
LD, semnal , sept.-oct. 2009 ( dialog la o televiziune ). Conceptul de
libertate ...spiritul de dreptate etc etc , în mentalitatea populară.Printre
altele , anunţă apariţia în curând a cărţii " Ce s-a întâmplat în România
în anii 1989-1990".
- Alin Mureşan, Piteşti, Cronica unei sinucideri asistate.

Editura Polirom, Iaşi, 2008.
( Apărută sub egida Institutului de investigare a crimelor comunismului în
România ).
N.
- Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
Memoriile unei ţărănci din nordul Bucovinei, deportată în iunie 1940 în
Siberia, împreună cu alţi 13.000 de români. Întoarsă din deportare după 20
de ani, a rememorat într-un manuscris viaţa ei şi a celorlalţi în Gulagul
sovietic. Este tragedia întregului neam românesc din nordul Bucovinei.
Repere de istorie şi demografie privind Bucovina.
- Ion şi Gheorghe Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina .
Casa de presă şi editură Tribuna, Sibiu, 2001.
/ Satul Mahala, istorie şi legendă / Încercări de deznaţionalizare a satului /
Renaşterea / Furtuna / Căderea în infern / Anul ocupaţiei bolşevice /
Masacrul de la Lunca / Deportările / Mahalenii în Siberia / Strigăte din
Siberia / Scrisori din Mahala / Panica din 15 iulie 1941 / Reîntoarcerea /
Începutul sfârşitului / Biografiile unor mahaleni / Anexe / Tabel nominal cu
deportaţii din Mahala / Ecouri la cartea Aniţei Nandriş-Cudla /
- Augustin Neamţu "Viaţa după gratii şi obloane "
(student ) a relatat ororile detenţiei în această carte-document, semnalată
de C. Ioniţoiu în Dicţionar N , preluată de el (sau de la el ) ( în " Lexiconul
negru".Unelte ale represiunii comuniste, autor Doina Jela, Editura
Humanitas,Bucureşti, 2001 )
- Marin Nedelea, Istoria României în date ( 1940-1995 ) .
Editura Niculescu , Bucureşti, 1997.
- I. Negoiţescu, În cunoştinţă de cauză- texte politice-.
Editura Dacia, Cluj, 1990.
/ Texte apărute iniţial în presa străină şi în cea de exil sau difuzate prin
posturile de radio Europa liberă şi BBC / Scrisoare către Paul Goma /
Literatura şi politica / De la romantism la rezistenţă / Ceauşescu şi Kafka /
Scriitorii români şi regimul comunist / Poezia politică în lumea de astăzi /
Despre destinul unor cărţi din ţările comuniste / Unirea de la 1918 văzută
astăzi / Scrisoarea lui C. Noica din "Viaţa românească" / Românitatea lui

Mircea Eliade / Lirismul lui Dorin Tudoran / Mircea Dinescu, astăzi / Înainte
şi după revoluţie / Despre Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca /
( Vezi T- Cultură-victime ).
- Alexandru Nichita, Pacepa contra Pacepa.
Editura „ Tess Express ", Bucureşti, 1996.
O istorie a serviciilor secrete româneşti de la începuturi şi până la căderea
lui Ceauşescu.
- Dumitru Nicodim, Poarta Albă , Editura Humanitas, Colecţia Procesul
comunismului ( Inginer, născut în 1951,şef de şantier la hidrocentrala
Rusăneşti ( 1983-1989 ); după 1989, cursuri de ziaristică; redactor la
ziarul Dreptatea (1990-1992 ).
- General-col. Constantin D. Nicolescu, Calvarul neamului românesc
după 23 august 1944.
Editura Ramida, Bucureşti, 1993.
/ Instaurarea regimului comunist şi mijloacele întrebuinţate./ Desfiinţarea
sau dezorganizarea instituţiilor de bază ale Statului / Armata. Biserica.
Şcoala. Justiţia. Familia. Monarhia / Înlocuirea principiilor morale existente
/ Adevărul şi Minciuna / Iubirea aproapelui şi Ura / Suspiciunea şi
delaţiunea / Onoarea şi necinstea / Decenţa şi morala publică /
Dezorganizarea economiei naţionale şi a producţiei / Pauperizarea
întregului popor / Exterminarea tuturor celor ce se puteau opune instaurării
regimului comunist / Tratamentul criminal aplicat de securitate şi în
penitenciare / Răspunderi şi sancţiuni / Problema sancţiunilor / Problema
proprietăţii / Problema aparatului de stat / Problema religioasă / Problema
Monarhică /. ( Vezi T-Militari-victime ).
- Virgil P. Nemoianu, Arhipelag interior. Eseuri memorialistice. ( 19401975 ).
( Eseist, critic literar, filozof al culturii şi pedagog american de origine
română, născut în 1940 la Bucureşti, rămas în SUA în 1975 ).
Editura "Amarcord", Timişoara, 1994.
/ Sfârşit de veac în Caransebeş (1944-1949) / Şcoala sub stalinism (19491961) / Verile de la Borloveni (1950-1975) / Lecturi de tinereţe (1943-1963)
/ Opţiuni la început de maturitate (1957-1962) / Un deceniu de speranţe
(1961-1969) / La San Diego (1969-1971) / Ani de tranziţie (1971-1975) /
Metamorfoze / Un epilog provizoriu (1975-1989) /.
- Marin Niţescu, Sub zodia proletcultismului.O carte cu domiciliu

forţat. (1979-1995). Dialectica puterii. Eseu politologic.
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.
/ Dialectica revoluţiei în marş / Modelul unic / Oglinda degradării / Profiluri
de epocă (Texte ilustrative comentate./ Dialectica puterii / Mitologia
partidului / Puterea perpetuă- ilegalitate perpetuă / Statul-instrument şi
societatea-instrument: nonsocietatea / Minciuna organizată ca metodă
politică / Servituţi şi privilegii / Omul nou / Satul / Partidul şi intelectualii /
Lumea se americanizează şi se sovietizează / " Groparul capitalismului " /
Europa suferindă /
O.
- Ion Gavrilă-Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Din rezistenţa
anticomunistă în Munţii Făgăraş. Vol. l-Vll.
Editura Marineasa, Timişoara, 1995; 1996; 1999; 2004; Ed. Mesagerul de
Făgăraş, 2006.
/ Participanţi la lupta armată anticomunistă din Munţii Făgăraş între 1948 şi
1957/ Anexe / Fotografii ale membrilor grupului / Schiţa zonei de acţiune /.
- Ovidiu Ohanezian ,Puterea din umbră ,Editura Junimea, 2009 ( ? ) .
[ Prezentată de Doru Braia la talk-sok-ul din 26 apr 2009.]
Printre altele, trecerea de la Republica (şi justiţia ) comunistă, la
Republica ( şi justiţia) securistă (Cazurile Pacepa, Turcu, Răuţă ]
- Gheorghe Onişoru, Alianţe şi confruntări între partidele politice din
România (1944-1947).
Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996. Biblioteca Sighet.
Societatea românească între 23 august 1944 şi 30 dec.1947/ Partide şi
organizaţii politice după 1944 / Alianţe şi confruntări / BND / FND / Guvernul
Groza / 1946- an electoral / Partidele politice şi monarhia / Lovitura de palat
de la 30 dec. 1947 / Proclamarea RPR / Partidul unic al clasei muncitoare /
- Idem, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi
sociale.
Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998.
Starea economiei / Structuri sociale / Tema proprietăţii / Colhozul /
Antisovietismul / Chestiunea monarhiei / Propaganda antiguvernamentală /
Manifestări revizioniste /
- Marius Oprea, ,Adevărata călătorie a lui Zaheu,

[ Procesul "Rugului aprins" ]
- Idem, Istoria Securităţii , vol. I, II.
- Ioan Opriş, Procesul ziariştilor " naţionalişti " ( 22 mai-4 iunie 1945 )
Editura Albatros, Bucureşti, 1999.
Presa interbelică şi conducătorii ei după 23 august 1944./ Epurarea
ziariştilor şi editorilor importanţi din Sindicatul Ziariştilor profesionişti în
oct.1944 / Printre ei, cei care vor compune lotul de 14 ce vor fi arestati,
judecaţi şi condamnaţi în baza Legii nr.312 din 24 aprilie 1945: Stelian
Popescu, Pamfil Şeicaru, Ilie Rădulescu, Nichifor Crainic,Romulus Dianu,
Romulus Seişanu, Ion Hodoş, Gr. Manoilescu, Pantelimon Vizirescu, Aurel
Cosma, Gabriel Bălănescu, ( Stelian Popescu, Pamfil Şeicaru şi Vl. Cristi
se găseau în străinătate ) / Depoziţiile martorilor celor acuzaţi ( T. Arghezi,
Alex. Lapedatu,Gala Galaction, Margareta Sterian, Savel Rădulescu, Tudor
Muşatescu, Tudor Vianu, George Macovescu, Radu Boureanu, Miron Radu
Paraschivescu, Zaharia Stancu ş.a. ) / Memoriul de casare al lui Radu
Demetrescu-Gyr / Memoriul acuzaţilor- 29 mai 1945 /
- Mihai Opriţescu ( Instit. N. Iorga ), Aceasta ne este istoria. 1918-1947.
Editura Moldova, Bacău.Broşură: România între 1918 şi 1947, până la
abdicarea Regelui.
- George Orwell, 1984. Roman.
Editura < Hyperion >, Chişinău, 1991.
- Idem, Ferma animalelor.
Editura Univers, Buc., 1992.
- Alexandru Oşca, Vasile Popa, Tratatul de Pace de la Paris, pretext
pentru înfiinţarea "Serviciului Muncii"
în "Anale Sighet",5 , Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, pg.181.
P.
- Ion Mihai Pacepa, Cartea neagră a securităţii. Vol. l. Rolul Poliţiei
Politice şi al Spionajului în România Comunistă.
Biblioteca Ziua. Editura Omega SRL, Bucureşti, 1999.
Pactul Hitler-Stalin / Începuturile sovietizării României / Lichidarea partidelor
"burgheze" / Planul Gaianeh / Poliţia politică controlează partidul /
Asasinarea lui Pătrăşcanu /

- Idem, Cartea neagră a securităţii. Vol. ll.Viaţa mea alături de
Gheorghiu-Dej.
Biblioteca Ziua. Editura Omega SRL, Bucureşti, 1999.
Fratele mai mic al PGU / Spionajul sovietic îl asasinează pe Imre Nagy /
Asasinatul politic devine instrument de politică externă / Spionând pentru
Moscova / Isteria rachetelor / Spionajul tehnologic total / Pasiunea lui Dej
pentru spionajul industrial / Ienicerii Kremlinului / Limitele toleranţei
Kremlinului / Dej intră în panică / A fost Gheorghiu-Dej asasinat ?
- Idem, Cartea neagră a securităţii. Vol. lll. L-am trădat pe Ceauşescu.
Biblioteca Ziua. Editura Omega SRL, Bucureşti, 1999.
Ritualul succesiunii la tronul comunist / Cercetarea ştiinţifică de tip comunist
/ O economie bazată pe spionaj industrial / Logistica unui sistem naţional
de furt / Răzbunarea hoţiei / Valută pentru dictator şi dictatura sa /
Românizarea serviciului de spionaj din România / Decretul 363 / 1973 /
Destabilizarea capitalismului / Dezinformarea / Promovarea imaginii
dictatorului pe plan internaţional / Protejarea dictatorului comunist / Planul
DNESTR /Terorism bacteriologic şi nuclear /Ultima picătură de comunism /.
[ În mai 43,când a desfiinţat Kominternul , Stalin a încredinţat unităţii
INO - ,serviciul de spionaj extern din cadrul NKVD-ului - sarcina de a
crea "Comitete Naţionale de Eliberare " din comuniştii diverselor ţări,
refugiaţi în URSS.
O altă unitate a NKVD , SMERŞ (având ca deviză <smerti şpionah> =
<moarte spionilor ") a primit sarcina de a se ocupa de pedepsirea
spionilor antisovietici din ţările ocupate .
Pe parcursul ultimei etape de desfăşurare a războiului , pe măsură ce
Armata Roşie pătrundea în ţările din răsăritul şi centrul Europei, aceste
servicii ale NKVD-ului au avut fixată sarcina de "a ajuta şi consolida "
regimurile comuniste instaurate în ţările ocupate . Acestea au fost
adevăratele intenţii ale lui Stalin şi nu "Declaraţiile Europei Eliberate "
de la Yalta ( febr.'45 ) ]
- Idem, Orizonturi roşii, Crimele, corupţia şi moştenirea Ceauşeştilor.
Editura Humanitas, Bucureşti, 2010. Traducere: Horia Gănescu, Aurel
Ştefănescu. Postfaţă, Lucia Hossu Longin

- Patriarhia Bisericii Ortodoxe, Martiri ai bisericii ortodoxe, 2008 ?
- Vasile Paraschiv, Aşa nu se mai poate , tov.Ceauşescu ,
Ed.Curtea Veche, 2008.
Informaţii -documente- memorii scrisori- trimise de luptătorul Vasile
Paraschiv- preşedintele SLOMR. Pentru editare, a colaborat cu
scriitoarea şi editoarea Doina Jela
/ 40 de ani de luptă pentru adevăr şi dreptate ( 1968-2008 )
Strigăt pentru adevăr şi libertate .Scrisori adresate poporului român
pentru trezirea şi redeşteptarea neamului, "Timişoara" , 2009 [ Vezi
www.procesulcomunismului.com ]
/ Petre Pandrea :Memoriile mandarinului valah
LD:Nadia Marcu-Pandrea, s-a ocupat de recuperarea şi publicare:
Memoriile mandarinului valah (editura Vremea,2000 )îndeplinind ,
parcă ,legatul testamentar al părintelui său :<Va veni şi anul 2000.Abia
atunci se vor scotoci arhivele, ca să se reconstitui etapele , atmosfera,
echipierii , eroii , dracii , sfinţii , precursorii, moşii şi strămoşii .>
Reabilitat postum ,în 1968 , numele său a început să circule în cărţi,
antologii şi memorialistică : Germania hitleristă, Portrete şi
controverse,Pomul vieţii ( Jurnal intim), Procedura penală,
Criminologia dialectică ş.a,ş.a Abia după dec.1989, fiica sa, Nadia Marcu-Pandrea, s-a ocupat de
recuperarea şi publicarea Memoriile mandarinului valah (editura
Vremea,2000 )îndeplinind , parcă ,legatul testamentar al părintelui său :
<Va veni şi anul 2000.Abia atunci se vor scotoci arhivele, ca să se
reconstitui etapele , atmosfera, echipierii , eroii , dracii , sfinţii ,
precursorii, moşii şi strămoşii .>Iată ce scria el despre reeducarea de
la Aiud: < Opoziţa politică a fost decimată , planificat, cu revolverul la
tâmplă. Este o poveste tristă şi îngrozitoare de care-mi este ruşine să
mă ating. Mi-este ruşine că sunt om. Mi-este ruşine că sunt român.
Mi-este ruşine că am meditat pe Marx, Engels şi Lenin .Mi-este
ruşine că am trăit în secolul XX [...] Ce s-a petrecut la Piteşti ? Ce s-a
petrecut la Gherla ? Ce s-a petrecut la Ocnele Mari , unde am fost martor
ocular ? Acolo sunt pagini negre de genocid , de trivialitate ,de
torturi pe care hârtia refuză să le suporte , din decenţă [....] La Ocnele

Mari, Piteşti şi Gherla s-a dat să se bea urină şi să se consume fecale
pe motive...teoretice. Trebuia să se creeze un şoc psihologic , o
transformare radicală lăuntrică , prin care deţinutul, student sau
intelectual, devenea brusc şi definitiv ,prin înspăimântare , din
reacţionar, cel mai bun marxist-leninst .>
/ Alexandru Papacioc ,Scrisori către fiii mei duhovniceşti şi
Convorbirile lui Sorin Dumitrescu ( Editura Anastasia, Bucureşti,
2001 )
/ Justin Paven, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit ?
Reeducări -Camera 4 Spital ,Piteşti .
/ Nicolae Popa, Coborârea în iad , 1999
/Dr. Serafim Pâslaru, "Fără condei " şi "Aici am stat şi-am plâns "
Poezii compuse în închisoare - mii de versuri - pe care le-a publicat
după dec.'89
/ Păunescu-Daia ,Ion N. ,Frânturi de infinit ,
[LD : student (legionar ) ce a supravieţuit celor 16 ani de detenţie, după
1989 şi-a publicat amintirile cutremurătoare despre infernul de la
Piteşti ,însoţite de versuri - "Frînturi de infinit".
/ PROCESUL MAREŞALULUI ANTONESCU ,
Documente , vol I-III , Ediţie prefaţată de Marcel-Dumitru Ciucă , Editura
Saeculum I.O şi Europa Nova, Bucureşti , 1996 .
/ PROCESUL GENERALILOR .Cercul profesional militar al PNŢ ,
1946-1948.
Documente .
Selecţie ,studiu introductiv, note , dr. Corneliu Beldiman. Editura
Vremea, Bucureşti, 2000. Câteva concluzii ale autorului :
-"În valuri succesive , profitând de prevederile Convenţiei de Armistiţiu şi
ale Tratatului de Pace de la Paris , guvernul Groza a lansat ferm
campania (începută anterior ) trecerii masive în cadrul disponibil şi
direct în rezervă a corpului ofiţeresc şi subofiţeresc , acestea fiind , de
fapt, epurări operate pe criterii politice ." Orientarea fusese clar trasată
de PCR încă din septembrie 1945, când Miron Constantinescu afirma, în
şedinţa Biroului Politic al CC al PCR ( 25 sept ) necesitatea executării
unei <curăţenii mari în rândurile ofiţerilor , o deblocare masivă > (

apud M.Chiriţoiu, op.cit )
-" O parte importantă a documentelor relative la activitatea Secţiei militare
şi a CPM(1945-1947 ) ,a fost inclusă în masivul dosar al procesului
Maniu-Mihalache , păstrat iniţial la Arhiva Serviciului Român de
Informaţii ( cota arhivistică P 40.000 ) şi predat Ministerului Justiţiei în
1997,pentru judecarea procesului în anulare :ele sunt , în bună parte
, încă nepublicate şi nu ne-au fost accesibile studiului."
/ PROCESUL C.Noica, C.Pillat, N.N.Steinhardt , Al Paleologu ,
A.Acterian ,
S.Al-George , Al.O.Teodoreanu, etc. Editura Vremea , Bucureşti, 1996
/ Dinu Pilat, link : http://www.razbointrucuvant.ro/2010/12/07/omul-care-sa-intors-din-iad-dinu-pillat-35-de-ani-de-la-trecerea-la-cele-vesnice-sa-nul-uitam-sa-nu-l-uitati-sa-nu-uitam%E2%80%9C-n-steinhardt/
/ Marian Petcu , Puterea şi cultura -o istorie a cenzurii ; Ed.Polirom,
Iaşi 1999 .
/ Lucian Predescu, ENCICLOPEDIA. Material Românesc ,Oameni şi
înfăptuiri ,
Editura Cugetarea -Georgescu Delafras, Bucureşti, octombrie 1940.
/ Prichici (? ) ..cu cartea sa
[LD:semnal preluat de la emisiunea lui Doru Braia - tolk şok- N-24 TV,
mai 2009 .
Relatări despre meseria sa - tehnica de ascultare - pe care o consideră
"curată " şi "necesară" . A fost "marginalizat" după '90, pentru ca a fost la
revoluţie la TVR ...
Afirmă că şi acum este "poliţie politică " ; că legea Siguranţei Naţionale
de pe vremea lui Ceauşescu , funcţionează şi acum..
Câteva informaţii preluate- vezi la tabloul MAI, Securitate ]
/ Petre Popescu, Supleantul , Ed.Curtea Veche ,2009
[Semnal la TVR-Cultural , 2 nov.2009.
Prietenia lui cu Zoe Ceauşescu .
/ Adrian Popescu , Lancea frântă. Poezia lui Radu Gyr ,
EDP,Colecţia "Akademos" , 1996.
R.

/Raţiu, Anton I. „ Cumplita odisee a grupului Pătrăşcanu”, 1966,
Editura ( ? ).
/ Regimul comunist din România. O cronologie politică : 1945-1989 .
Cristina Păiuşan, Ion Dorin Narcis, Mihai Retegan.
Editura Tritonic, 2004
/Remus Rădina, Testamentul din morgă,,Editura Jurnalul literar,
2008
(Ilie Mihalcea ).Anexă de documente oferite de C.Ticu-Dumitrescu, din
arhivele CNSAS. Prima ediţie a apărut la Paris, fiind semnalată de Le
Monde ( 16-17 mart.'80 ) [ Vezi Tabloul Militari-victime ]
/ Răceanu , Mircea.
/ Rădulean Galina, Repetiţie la moarte.
/ Şerban Rădulescu-Zoner, D.Buşe, B.Marinescu , INSTAURAREA
TOTALITARISMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA ,Editura Cavallioti ,
1995
/ Rizea, Elisabeta
Elisabeta Rizea, Cornel Drăgoi: Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara
urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, ediţie îngrijită de Irina Nicolau şi
Theodor Niţu, Editura Humanitas 1993.
/ Victor Roşca, „Moara lui Kaluşek-începutul represiunii comunisteEdit. Curtea Veche, Bucureşti, 2007..
Carte dedicată memoriei celor 60 de elevi de liceu din fostul judeţ Făgăraş
care în anii 1947-1957 s-au împotrivit instalării comunismului în România.
/ Octavian Roske, La collectivisation de l’agriculture en Roumanie
1949-1962
/ Romulus Rusan ¤Cronologia şi geografia represiunii conuniste în
România.
¤ Recensământul populaţiei concentraţionare ( 1945- 1089 ) ,
Fundaţia Academiei Civice, 2007
[ Vezi şi www.memorialsighet.ro .Centrului Internaţional de Studii
Asupra Comunismului ]
Anexe : 1-2 ) Transporturile morţii 3 ) Lista parţială a închisorilor

,centrelor de anchetă de deportare şi surghiun , a coloniilor de
muncă şi a locurilor unde au avut loc asasinate execuţii, lupte cu
Securitatea ,posibile gropi comune sau anonime .4:) Generaţia Unirii
exterminată în Gulag. HARTA sistemului concentraţionar din România .
R.R.: < Aceste studii [...] rezumă o parte a constatărilor şi a
concluziilor la care am ajuns în cadrul Centrului Internaţional de
Studii asupra Comunismului (CISAC ) lucrând mai bine de un deceniu
la baza de date pentru Memorialul Victimelor Comunismului şi al
Rezistenţei .
Primul studiu încearcă să dea un ordin de mărime categoriilor de
victime ale represiunii comuniste , iar cel de-al doilea să definească
proporţiile în interiorul acestui sistem concentraţionar >
[LD: Sinteză şi bilanţ provizoriu al activităţii de cercetare din cadrul
Fundaţiei Academiei Civice
, cu un demers remarcabil de
problematizare a circumstanţelor , a etapelor , a legiferării , a
proceselor, a cronologiei şi geografiei genocidului .
Obstacole întâmpinate în cercetare.]
/ Romulus Rusan ,România în timpul războiului rec .Scurtă
cronologie a evenimentelor , instituţiilor şi mentalităţilor ( 1945-1989
) ,Fundaţia Academiei Civice, 2008
[ Vezi şi www.memorialsighet.ro al Centrului Internaţional de Studii
Asupra Comunismului ]
R.R: <Din anul 1945, când România a căzut sub sângeroasa ocupaţie
sovieto-comunistă , trecând prin răscrucea anului 1964, când s-a
eliberat de tutela sovietică , dar nu şi de dictatura comunistă, şi sfârşind
cu anul 1989, când s-a desprins de comunismul autarhic şi patriotard,
cercetătorii au de parcurs cu ochii un relief frământat şi paradoxal ,
brăzdat de erupţii şi falii , de porţiuni mlăştinoase şi depresiuni
neaşteptate [...]
unii ani sunt senzaţionali şi gem de evenimente, în timp ce alţii par
aproape insignifianţi , cu ecouri târzii ale unei unde seismice.>
[LD: modesta şi romantica autoapreciere din "Prefaţă ", contrazice
bogăţia de informaţie din cronologie. Cuprinde suficiente momente din
istoria PCR-ului , Guvernelor , Ministerelor de Interne, Justiţie sau
Armatei -principalele instituţii răspunzătoare de genocidul comunist.
Fără a fi imputabil acestei încercări, ca şi în alte sinteze şi lucrări dedicate
acestei teme , apare mai puţin cercetată "opera legislativă " cu care
s-a întreprins,s-a instrumentat ,s-a realizat şi s-a legitimat
represiunea şi genocidul comunist. ]

S.
/ G-ral Constantin Sănătescu, Jurnal .
Cu o Prefaţă de Simona Ghţescu .Ed.a II-a Bucureşti, Humanitas, 2006.
- Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX ,
Editura Paideea, Bucureşti, 1999 .
/Claudiu Secaşiu, 6 martie 1945- începuturile comunizării României,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995.
/ Idem, Distrugerea elitei româneşti .Noaptea demnitarilor ( 5/6 mai
1950 ),
Rev."22" ,18-24 sept 1998 .
/Mircea Horia Simionescu, Febra - jurnal ...
Eugenia Vodă are invitat pe Horia Mircea-Simionescu ( TVR-1, 22
febr.2009 ) A lucrat la "Scânteia" ( secţia Scrisori ) şi a fost secretar al
cancelariei, şeful de cabinet al lui Dumitru Popescu-"Dumnezeu" , cca 20
de ani.
Acest "Jurnal " ar putea fi interesant privind relaţia PCR- cu lumea
intelectuală în "epoca Ceauşescu".Spune, printre altele: "Scânteia" agentură de propagandă a PCR .
Scrisorile care veneau în redacţie, se înregistrau într-un dosar care era
înaintat la Securitate .
În majoritate, erau delaţiuni , uneori semnate, alteori anonime. Reuşea
uneori să prevină pe cei reclamaţi ( ex. pe Barbu Slătineanu, cu vilă în
Cotroceni, pârât de un chiriaş de la subsol )
/ Teşu Solomovici, Securitatea şi evreii, despre călăi şi despre victime,
Editura Ziua, Bucureşti, 2003, pg.170 )
/ State, Aurel, „Drumul Crucii”, Editura Coresi, Freiburg.
Ofiţer, prizonier la sovietici timp de 12 ani (Vezi T-Armata-victimă )
/Pr.Dumitru Stăniloaie, Memoriile unui fugar ,
/Lidia Stăniloaie ,…
[LD: biografia tatălui său, a apărut în 3 ediţii, la Humanitas.

/ Alexandru Stoenescu ,În sfârşit ...adevărul . Interviu cu g-ral
Stănculescu.
[Comentat de "Naşu" şi Alex.Stoenescu (cu citate ), în serialul despre
revoluţia din dec.'89 . B1 TV ,17 dec.2009 ]
Idem, Cronologia revoluţiei din decembrie .
Iaşi ,Editura Polirom,2009 .
Prezentarea cărţii şi participare la discuţie ,la TVR-1- Cristi Tabără - 11
mart.2010 ]
Vorbeşte despre categoriile de ADEVĂR privind un eveniment
istoric:adevărul juridic
( poate fi stabilit prin procesele din justiţie ) ;adevărul popular ( care
domină memoria colectivă)
adevărul subiectiv
( prezent în
memorialistică ); adevărul istoric ( care se bazează pe documentare şi
analiză profesionistă ).
Despre dec.'89: o revoluţie populară şi o lovitură de stat militară
(Armata ,Miliţia, Securitatea, Ceauşescu -au capitulat succesiv în faţa
confiscatorilor revoluţiei )
Timp de 20 de ani , au circulat cele două definiri generalizatoare,
deseori deformate.
În realitate, cele două fenomene s-au combinat, s-au amestecat
/ Elena Spijavca, Munci şi zile în Bărăgan,
Editor Romulus Rusan . Bucureşti, FAC, 2004
/ Studii critice pe marginea Raportului Tismăneanu
[ LD:joi, nov.2008 . La sala Galeriilor de artă din Parlament, se lansează
volumul,.editat de Ed. Criterion ( Chişinău ) , pentru că nici o editură din
România n-a dorit să o scoată.
Ş
/ Eugen Şahan, Transporturile morţii în contextul rezistenţei
naţionale,
în Anale Sighet - editor Romulus Rusan - Bucureşti, FAC, 1995.
/ Mihai Şora, Mai avem un viitor ? ,
Carte interviu , realizată în colaborare cu Sorin Antohi
/Alex
Ştefănescu,
ISTORIA
CONTEMPORANE 1941-2000 ,
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Editura Maşina de scris , 2005.
T.
/ Stelian Tănase,
...Elite şi societate.Guvernarea Gheorghe Gheorghiu-Dej ...
Editura Humanitas,
...Anatomia mistificării ,
Bucureşti, Ed.Humanitas, 1997şi 2009.
[Despre anihilarea intelectualităţii-procesul Noica -Pillat ]
...Istoria căderii comunismului,
Ed.Humanitas, 2009
/ Teresia Tătaru, „Maramureş” vol.ll, 2001, Baia Mare.
/ Vladimir Tismăneanu ,
...Fantoma lui Gheorghiu Dej ,(Editura Univers, 1995 ).
Cu o "Adenda" (biografii de militanţi )
...Stalinism pentru Eternitate .O istorie politică a comunismului
românesc.
Editura Polirom , 2005
Bizantinism
şi
revoluţie.
Istoria politică a comunismului
românesc.
De ce o istorie a comunismului românesc ?
1.Înţelegerea stalinismului
naţional .Moştenirea naţionalismului
socialist
2 .O sectă mesianică . PCR în Ilegalitate . 1921-1944
3. Drumul spre puterea absolută. De la cvasimonarhie la democraţie
populară. 1944-1948.
4. Stalinismul dezlănţuit , 1948-1956
5. Undele de şoc ale Congresului al XX-lea al PCUS.1957-1960
6.Opoziţia faţă de hrusciovism. Gheorghe Gheorghiu Dej şi apariţia
comunismului naţional
.1960-1965
7. Comunismul dinastic al lui Ceauşescu , 1965-1989

Epilog. Viaţa de apoi a PCR .Ce s-a întâmplat cu membrii de partid ?
1989-2000 .
Anexă. Elita conducătoare a PCR : o listă biografică .
Note. Bibliografie selectivă . Index.
Postfaţă : Demonii ( Mircea Mihăeş )
------------------------------------------------* Bizantinism şi revoluţie. Istoria politică a comunismului românesc
Destinul radicalismului utopic din veacul XX - subiect complicat şi
fascinant .
Contribuţii esenţiale în domeniul interpretării eshatologiei revoluţionare
marxiste :
Jacob Talmon , Raymond Aron, Alain Becancon , Karl Dietrich Bracher,
Hannah Arendt , Leonard Schapiro , Richard Pipes, Zbigniew Brzezinski
,Robert C.Tuker ,Robert Conquest , Martin Malia ş.a.
Pentru a înţelege mentalitatea celor care au fondat comunismul
românesc, este necesară înţelegerea naturii şi sensului comunismului
rusesc .
"Stalinismul reprezintă versiunea extremă ( şi extremistă ) a
bolşevismului , iar cazul românesc , inclusiv sinteza perversă dintre
leninism , tiers-mondism şi un naţionalism xenofob ( înrudit cu
ceea ce Umberto Eco numea <ur-fascism> , fascism primordial ) în
ideologia epocii Ceauşescu , poate lumina efectele dezastruoase ale
unor asemenea experimente de <inginerie socială> " ( p.11 )
Conceptul de bizantinism pe care îl propune pentru fenomenul
comunist românesc , i-a fost remarcat şi apreciat de specialişti
redutabili ( David Pryce-Jones , Robert Levy , William Crowther ,
Mircea Mihăeş ). De ce "bizantinism" ? Deoarece porneşte de la "natura
conspirativă a partidului ( chiar atunci când ajunsese la putere ) ,
permanentele jocuri de culise , lupta feroce pentru putere , absenţa
dimensiunii etice şi sacralizarea unei ideologii împietrite , toate
acestea s-au combinat într-o mentalitate totalitară cu trăsături
specifice " ( p.12 )
[ LD : Nu resping inovaţia terminologică propusă de Tismăneanu . Cu
o singură şi simplă rezervă : "bizantinismul" el nu poate fi considerat
un "specific românesc " . Acest "bizantinism" s-a manifestat în absolut
toate mişcările comuniste , din toate continentele, din toate ţările . Este
suficientă parcurgerea istoriilor partidelor comuniste atât din ţările în
care n-a ajuns la putere (italian, spaniol, francez, american ş.a. ) , cât şi
în cele care au parcurs traectoria comunismului "românesc" ( bulgar, estgerman, ceh , maghiar, ş.a,şa. ]

Prezentându-şi demersul , Vl.T. îl autoapreciază ca fiind : <... prima
istorie comprehensivă şi comparativă a acestui fenomen , de la
naşterea sa, trecând prin clandestinătate , prin luptele acerbe pentru
putere şi impunerea unui model internaţional ideocratic - totalitar ,
până la prăbuşirea din decembrie 1989 şi viaţa sa de apoi , agonică şi
duplicitară , în România de după Ceauşescu .> (p. 12 ) .
[ LD : pot fi de acord şi cu această evidenţiere, deşi se şterg cu buretele
lucrări precedente ale exilului românesc – de altfel recunoscute câteva
fraze mai departe ( Ghiţă Ionescu ) Dar consider exagerat şi fără
acoperire următoarea remarcă ,chiar dacă este invocată autoritatea
marxologului şi sovietologului Robert Tucker : " ... o lucrare necesară
din punct de vedere intelectual şi moral , despre o istorie definitivă [
sic ! ]..." Nici o istorie nu poate primi un astfel de gir , cu atât mai mult
o istorie recentă , ale cărei arhive sunt încă interzise ! ]
/ Vladimir Tismăneanu, (preşedinte), Comisia Prezidenţială pentru
analiza dictaturii comuniste din România. Raport final, Editura
Humanitas, 2007
* Dialoguri cu Ion Iliescu , (Editura, anul ?)
LD:Vezi radiografierea cărţii , comentarii contextualizate la Ioan Roşca ,
Scrisoarea din...sept.2004 www.procesulcomunismului.com şi
www.piatauniversitatii.com.
/ Constantin Turturică , Scula Securităţii ...
[TVR -Cultural ,2 nov.2009.Semnal ,prezentare, interviu - fiul şi tatăl
/ Cristian Troncotă, O istorie a Serv.de Inf şi Securitate
/ Cristian Troncotă, „ Practici şi mentalităţi în activitatea ofiţerilor de
securitate din România 1948-1965”, în „Arhivele totalitarismului”, an Vll,
nr.24-25).
U.
/ Traian Ungureanu , Încotro istoria României ? România ,ţara lui nu
ştiu cum,
Tehnica neputinţei la români .Editura ( ? ) , an ( ? )
Monstruozitatea regimului comunist ; P.C.R -întrupare a despotismului
oriental de tip bolşevic ; destructurarea economică şi socială a României

; justiţia -ca instrument al dictaturii ;
proletcultismul-ca formă culturală de mancurtizare.
/ Doru Viorel Ursu , Şah mat la România , ...................
Echipa de sacrificiu [ De la o mineriadă la alta ( ? ) ,Ministru de interne
(14 iun.1990 ) ( Antena 3, : Zig-zag cu Ion Cristoiu )
V.
/ Ion Vianu , Exerciţiu de sinceritate ,
[LD:Semnal şi interviu pe 8 nov.'09. ]
- Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil, PREMIUL GONCOURT 1960.
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guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statelor Unite ale
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