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PREFA}|
Autorit\]ile comuniste din România au trimis în închisori [i lag\re, din motive
politice, 2 000 000 de oameni. Dintre ei, 200 000 au murit, executa]i dup\ o judecat\
sumar\ sau supu[i unui regim de exterminare, de o cruzime nemaiîntâlnit\. Alte
mii de nevinova]i (poate zeci de mii, poate sute de mii, nimeni nu va [ti vreodat\
exact) au fost fie împu[ca]i pe strad\, fie urca]i cu for]a în tren [i expedia]i în
URSS, unde li s-a pierdut urma.
Cum au fost ale[i to]i ace[ti neferici]i din masa de cet\]eni români pentru a fi
distru[i, fizic sau moral? S-au invocat, la vremea respectiv\, diferite criterii. Privind
îns\ acum faptele dintr-o perspectiv\ istoric\ ne d\m seama ce anume a contat.
Unii au fost lua]i la întâmplare, ori de câte ori reprezentan]ii autorit\]ilor au intrat
în panic\ [i au vrut s\ intimideze popula]ia. Cei mai mul]i îns\ au pl\tit, cu libertatea
sau cu via]a, pentru c\ erau cinsti]i [i demni, inteligen]i [i cultiva]i, harnici [i bine
situa]i în societate, constituind un termen de compara]ie - incomod ca un denun] pentru impostorii adu[i la conducerea ]\rii de for]ele de ocupa]ie.
Aceast\ ac]iune criminal\ sistematic\, asociat\ cu plecarea din ]ar\ a numero[i
oameni de valoare, a avut un efect catastrofal, care ne influen]eaz\ [i ast\zi în mod
negativ existen]a. Practic, calitatea popula]iei din România a sc\zut îngrijor\tor, f\r\
[anse de redresare în viitorul apropiat. Dac\ în prezent suntem exaspera]i de degradarea f\r\ precedent a stilului de via]\ din România, trebuie s\ [tim c\ la originea actualei st\ri de lucruri se afl\ politica barbar\ de distrugere a civiliza]iei române[ti,
desf\[urat\ timp de aproape o jum\tate de secol (1945-1989) de ocupan]ii sovietici [i de complicii lor din România, grupa]i în partidul comunist [i în Securitate.
Este foarte important s\ [tim ce ni s-a întâmplat. Din nefericire, îns\, nu prea
[tim. Alte popoare î[i inventariaz\, cu minu]ie vindicativ\, victimele actelor de
opresiune din trecut. Noi, de[i am fost supu[i unui adev\rat genocid, tr\im nep\s\tori
exclusiv în prezent, surzi la vaierul celor dou\ milioane de compatrio]i ai no[tri de
acum câteva decenii, pe care îi întemni]\m astfel înc\ o dat\, într-o sumbr\ [i friguroas\
amnezie na]ional\.
Dic]ionarul cu titlul Victimele terorii comuniste, din care public\m acum al
optulea volum (vor fi în total paisprezece), reprezint\, al\turi de Asocia]ia Fo[tilor
De]inu]i Politici din România, revista Memoria, serialul TV Memorialul Durerii [i
Muzeul Victimelor Comunismului de la Sighet, una dintre pu]inele forme de lupt\
cu uitarea general\. Autorul lucr\rii, Cicerone Ioni]oiu (n\scut la 8 mai 1924 la
Craiova), a fost el însu[i închis mult\ vreme, petrecându-[i prin penitenciare [i lag\re
de exterminare 10 ani (din cei 26, la câ]i a fost condamnat în total, pentru „vina”
de a fi f\cut parte din conducerea organiza]iei de tineret a PN}).
{i în închisoare, [i în afara ei, Cicerone Ioni]oiu a protestat permanent împotriva
terorii comuniste, refuzând s\ moar\ [i devenind un personaj indezirabil pentru
autorit\]i. ~n 1979, la interven]ia pre[edintelui de atunci al Fran]ei, Valérie Giscard
d’Estaing, a fost l\sat s\ plece din România [i s\ se stabileasc\ în Fran]a. Nimeni
nu [tia c\ expatriatul trecea grani]a cu mai multe microfilme ascunse în pingelele
pantofilor. Acele microfilme con]ineau mii de informa]ii despre oameni nevinova]i care suferiser\ sau muriser\ în gulagul românesc.
A fost doar începutul, în str\in\tate, Cicerone Ioni]oiu a continuat s\ adune [i
s\ sintetizeze informa]ii, publicându-le în volume de mare r\sunet. Dup\ 1989,
aceast\ activitate de maxim\ importan]\ - comparabil\ prin volumul ei cu activitatea
unei institu]ii - s-a desf\[urat cu [i mai mult\ fervoare, incluzând [i strângerea de
date referitoare la eroii revolu]iei decembriste.
Dic]ionarul reprezint\ numai una dintre operele sale de salvare a memoriei
colective [i poate cea mai important\. Autorul a mai elaborat în ultima perioad\
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studii de mare anvergur\, bazate pe o documenta]ie impresionant\, despre
revoltele ]\r\ne[ti împotriva regimului comunist, despre armata de tor]ionari folosit\
de acest regim pentru exterminarea adversarilor politici, despre via]a [i moartea
lui Iuliu Maniu etc.
Cele 14 volume (însumând aproape 6 000 de pagini) pe care le va avea dic]ionarul
vor cuprinde referiri la aproximativ 70 000 de oameni închi[i sau asasina]i f\r\
vin\ de regimul comunist. Atât a mai r\mas în memoria poporului român (ceea ce
înseamn\ în documente, dar [i în amintirea supravie]uitorilor) din calvarul unei
imense cohorte de victime. Se va spune c\ este pu]in. Este. Dar cu fiecare zi care
va trece va fi mai pu]in. Timpul lucreaz\ ca un element de eroziune asupra informa]iilor,
degradându-le, dispersându-le, f\cându-le în cele din urm\ s\ dispar\ complet.
Documentele se umezesc, ard sau se fur\, cei care au amintiri îmb\trânesc [i mor.
Dic]ionarul reprezint\ un instantaneu a ceea ce se mai [tie în prezent despre victimele
terorii comuniste. O încercare de a opri timpul, fie [i cu o întârziere regretabil\,
din ac]iunea sa distructiv\. Se va mai spune c\ pân\ [i datele despre cei p\stra]i în
memoria noastr\ - [i men]iona]i în dic]ionar - sunt incomplete. Da, sunt. Dar tocmai aceasta le m\re[te dramatismul. Este ca [i cum am fi recuperat o arhiv\ din adâncul m\rii. Unele foi s-au lipit între ele [i multe pasaje sunt [terse, dar ceea ce reu[im s\ descifr\m este cutremur\tor.
Doar lectura câtorva pagini este suficient\ pentru a în]elege ce propor]ii a avut
masacrul:
„POP, Achim N. (fiul lui Pop, Nicolae, [eful de partizani din Mun]ii }ible[ului).
Urm\rit de Securitate, ca fiu al unui important conduc\tor de partizani anticomuni[ti.
În 1950 s-a retras în Mun]ii }ible[ului. La un moment dat, grupul lui Nicolae Pop
era alc\tuit din 17 persoane. Dup\ împu[carea preotului Atanasie Oniga (în noaptea
de 6 spre 7 ianuarie 1953) [i arestarea lui Vasile Pa[ca (ianuarie 1953), ceilal]i membri
ai grupului s-au r\spândit, unii dintre ei fiind împu[ca]i de Securitate, în timpul
urm\ririi. Achim Pop s-a retras, împreun\ cu sora lui, Aristina, [i Vasile Hotea, în
satul Dobric, comuna C\ianu Mic – Bistri]a-N\s\ud. }\ranul care îi ad\postea, Alexa
Mo[u], i-a denun]at. Încercui]i de Securitate, cei trei au încercat s\ se apere. La 9
martie 1953, Vasile Hotea a fost împu[cat mortal, iar Achim Popa, înarmat cu un
automat, a fost lovit de 2 gloan]e [i a c\zut. Aristina s-a oprit din fug\, pentru a-[i
îngriji fratele, iar câinii, asmu]i]i de securi[ti asupra ei, au doborât-o. Achim [i Aristina
Pop au fost prin[i [i tortura]i în anchet\, la Târgu-L\pu[, de c\tre Nicolae Briceag,
[i la Oradea. La 27 august 1953, to]i b\rba]ii din grup au fost condamna]i la
munc\ silnic\ pe via]\. Achim Pop a fost dus la închisoarea V\c\re[ti (1954), pentru
a-i fi tratat\ rana de la stomac. Deten]ia la Gherla [i Jilava, de unde a încercat s\
evadeze, dar a fost împu[cat. Eliberat, prin gra]iere, în 1964. A r\mas dezechilibrat
psihic, din cauza chinurilor prin care a trecut (vezi [i Pop, Aristina [i Nicolae).
POP, Alexandrina T. N\scut\ la 4 februarie 1927, în comuna Bistra – Alba.
Student\ la Facultatea de Medicin\ din Cluj. În timpul alegerilor de la 19
noiembrie 1946, i-a îndemnat pe oamenii din Bistra s\ nu îi voteze pe comuni[ti.
În acea perioad\, pe muntele Runculeul Gro[ilor (sub Muntele Mare), ac]iona un
grup de partizani anticomuni[ti, condus de maiorul Nicolae Dabija. Tab\ra partizanilor,
în care se aflau Avram Ihu], fra]ii Macovei, Selagea [i familii din Ro[ia Montan\
[i Bucium, era organizat\ pe principii militare, cu înt\rituri [i fortifica]ii. Alexandrina
Pop li s-a al\turat, devenind leg\tura lor cu exteriorul. S-a ocupat [i de asisten]a
medical\ a partizanilor. În ianuarie 1949, s-au întâlnit, la Cluj, [efii mai multor
grupuri de rezisten]\; la discu]iile lor a luat parte [i un preot militar, care era agent
al Securit\]ii [i a furnizat informa]ii pe baza c\rora au fost aresta]i mai mul]i partizani.
A. Pop a fost arestat\, la 4 martie 1949, în cursul asaltului Securit\]ii, care aflase,
în urma denun]ului, [i locul în care se ascundeau oamenii lui Dabija. Torturat\ în
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anchet\, de [eful Securit\]ii Sibiu, Gheorghe Cr\ciun. Condamnat\, de Tribunalul
Militar Cluj, la munc\ silnic\ pe via]\. În urma ordinului 10.007 al lui Alexandru
Nicolski, a fost dus\, la 2 aprilie 1950, de la Securitatea Cluj (unde fusese adus\
de la Mislea) la Timi[oara, unde a fost asasinat\ în aceea[i zi, împreun\ cu 11 partizani din grupul Dabija, care aveau condamn\ri de peste 15 ani.
POP(P), Simion-Daniel (D\nil\) N. N\scut la 8 februarie 1917, în comuna
Leordina – Maramure[, în familia preotului greco-catolic, Nicolae Pop, care a mai
avut înc\ 8 copii. Absolvent al Liceului din Sighet (1934), al Seminarului din Blaj
[i al Academiei Teologice din Cluj (1940). Înv\]\tor la Cehai (1934-36). Contabil
la episcopia din Baia Mare. Hirotonit preot în 1943, de c\tre episcopul Al. Rusu.
Preot greco-catolic la Sighet – Maramure[, Once[ti [i Ap[a de Jos (împrumutat, în
1944, episcopiei rutene de la Muncaci). Arestat la 14 septembrie 1947, de autorit\]ile
sovietice de la nord de Tisa, judecat cu u[ile închise, la Ujgorod, condamnat la 25
de ani de munc\ silnic\ [i deportat în Siberia, la Taiset. A fost de]inut, apoi, la Bratsk
(pe fluviul Amur). În 1952 a ajuns în lag\rul de exterminare Buhta-Vania (Magadan),
de la Oceanul Înghe]at de Nord, [i apoi la Omsk. În 1957 i s-a aprobat (dup\ 76 de
cereri înaintate de Simion Pop [i 13 de so]ia sa) rejudecarea procesului, fiind g\sit
nevinovat [i eliberat, la 9 mai 1957. A reu[it s\ se întoarc\ la Ap[a de Jos, grav
bolnav, cu picioarele degerate, distrofic, [tirb [i bolnav de scorbut. În 1986 a paralizat.
Chiar for]at s\ r\mân\ la pat, a continuat s\ fie un îndrum\tor al tinerilor, pe calea
credin]ei [i a preo]iei. A murit la 20 septembrie 1992 (vezi [i Teresia T\taru, Maramure[,
mândria [i durerea noastr\, vol. II, p. 175).
POPA, Vasile V. N\scut la 31 ianuarie 1902, în comuna Vân\tori – Mehedin]i.
La 14 ani, fiind copil de trup\ al Regimentului 17 Infanterie din Turnu-Severin, a
participat la Primul R\zboi Mondial. Luat prizonier de trupele germane, dup\ retragerea
de la Cerna. În 1922, a intrat la {coala de Ofi]eri de Infanterie de la Sibiu [i a ie[it
sublocotenent, dup\ care a urmat {coala de R\zboi. În cel de-al Doilea R\zboi
Mondial, a participat, cu gradul de c\pitan în cadrul Diviziei a II-a, atât la luptele
de pe Frontul de Est, cât [i la cele de pe Frontul de Vest. Decorat cu Virtutea Militar\
[i Crucea de Fier german\. Dup\ venirea la putere a comuni[tilor, a fost dat afar\
din armat\. Arestat la 4 martie 1949, anchetat la Turnu-Severin [i dus la Baia de
Aram\, pentru a asista la confiscarea averii mamei sale, dup\ care i s-a fixat domiciliu
obligatoriu la Pite[ti. Rearestat la 16 noiembrie 1951, anchetat mult timp la Securitate
[i condamnat, prin sentin]a 270/16.04.1953, semnat\ de locotenentul-major George
St\nescu, la 2 ani de închisoare. Deten]ia la Pite[ti, Craiova, Gherla [i One[ti.
}inut în închisoare mult mai mult timp decât prev\zuse sentin]a. Eliberat abia la
29 ianuarie 1960, de[i fusese achitat de orice penalitate, prin decretul 2.292/24.11.1954.
Familia lui Vasile Popa a avut [i ea de suferit, copiii fiindu-i exmatricula]i din
[coli. Marcat de suferin]ele pe care le îndurase în închisorile comuniste, locotenent-colonelul Vasile V. Popa a murit, la 28 august 1964, [i a fost înhumat la Cimitirul
Ghencea Militar din Bucure[ti.
POPA, Victoria. Elev\, la fel ca sora sa, Maria, în clasa I a Liceului de Fete
Despina Doamna din Or\[tie. Au scris împreun\ [i au lipit în locuri publice, în
preajma alegerilor din noiembrie 1946, flutura[i pe care se puteau citi, printre altele:
“Jos Soarele!”, “Tr\iasc\ Ochiul!”, “Jos cu Groza!”, “Tr\iasc\ Maniu!”, “Citi]i ziarul
«Dreptatea»”. Au fost arestate, anchetate de Poli]ie [i eliminate, 1 an, de la liceu.
POPESCU. Înv\]\tor dintr-o comun\ b\n\]ean\. C\s\torit [i tat\l a 2 copii. În
tinere]e, el [i un altul fuseser\ îndr\gosti]i de aceea[i fat\. Pentru c\ cel\lalt era un
lene[ [i un pierde-var\, fata l-a ales pe Popescu [i a devenit so]ia lui. Peste ani,
pretendentul din trecut a revenit în comun\, ca ofi]er de securitate, [i a început s\
îi fac\ avansuri doamnei Popescu. Pentru c\ d-l Popescu i-a atras aten]ia, securistul i-a înscenat un proces, pentru “manifest\ri du[m\noase”. Popescu a fost condamnat
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la 5 ani de închisoare. În timpul deten]iei, a înnebunit, r\spunzând, la orice era întrebat,
numai prin cuvântul “cinci”.
POPESCU, Artur Gh. N\scut la 26 decembrie 1897, la Turnu-Severin – Mehedin]i.
Domiciliat în Bucure[ti. Fost ofi]er (general de brigad\). Arestat [i de]inut la Ocnele
Mari (1951). Rearestat la 27 iunie 1958, pentru “activitate intens\ împotriva clasei
muncitoare”. Omorât în timpul anchetei, la Securitatea Uranus, de echipa de tor]ionari
a lui Gheorghe Enoiu.
POPESCU, Constantin. Elev arestat în 1948 [i condamnat în lotul Fr\]iei de
Cruce de la Urziceni. Deten]ia la Târg[or, unde s-a opus reeduc\rii.
POPESCU, Constantin C. Locotenent în cadrul Regimentului 1 Ro[iori din Arad.
A fost pedepsit [i i s-a notat în fi[a de calificare c\ era slab preg\tit, din punct de
vedere profesional, [i c\ avea vicii. Pentru a se r\zbuna, Popescu l-a reclamat pe
colonelul Dumitru Sorescu, depunând o m\rturie mincinoas\, conform c\reia colonelul
i-ar fi ar\tat un loc din p\dure, în care ar fi trebuit s\ depoziteze muni]ie care ar fi
urmat s\ fie folosit\ într-un r\zboi împotriva Uniunii Sovietice. În baza declara]iilor
mincinoase ale locotenentului C. Popescu, au fost aresta]i: generalul Petre Georgescu,
colonelul Dumitru Sorescu, locotenen]ii Sever Andrei Mure[anu [i Mircea Madgearu,
sergentul-major Ion V. Pop [i plutonierul-major {tefan Buzac. Cu to]ii au fost implica]i
în lotul Valurile Dun\rii, înscenat de Alexandru Nicolski. Împotriva acuza]ilor au
depus m\rturii mincinoase locotenen]ii Ion Cameni]\, Constantin C. Popescu [i
Constantin V. Popescu. La 11 ianuarie 1947, Constantin C. Popescu a solicitat s\ i
se anuleze pedeapsa de 15 zile de arest, pentru c\ el fusese cel care “demascase
organiza]ia terorist\” condus\ de Georgescu [i Sorescu. De[i conducerea Diviziei
de Cavalerie a infirmat declara]iile celor 3 ofi]eri mincino[i, acuza]ii au primit pedepse
grele, prin sentin]a 5/25.04.1947 a Cur]ii Militare de Casa]ie [i Justi]ie din Bucure[ti
(nu a existat, totu[i, unanimitate de voturi în cadrul completului de judecat\).
Locotenentul Constantin C. Popescu a fost condamnat la moarte, pentru “tr\dare
de patrie”, [i executat, de c\tre cei pe care îi ajutase s\ condamne oameni nevinova]i.“
Profesori, preo]i, ingineri [i medici, b\rba]i [i femei au intrat deopotriv\ într-o
apocaliptic\ ma[in\ de tocat carne omeneasc\. Pe lista lor ad\ug\m, pe m\sur\ ce
citim [i alte pagini ale dic]ionarului, militari, ]\rani, scriitori, demnitari, avoca]i,
muncitori, tot ce a dat mai bun societatea româneasc\. Au fost întemni]a]i [i cet\]eni
foarte vârstnici, dar [i copii, împreun\ cu p\rin]ii lor sau femei îns\rcinate. Au fost
practicate nu numai torturi cumplite, dar [i forme de înjosire care par inventate de
mon[tri, nu de oameni, cum ar fi obligarea fiului s\-[i denun]e [i s\-[i ponegreasc\
tat\l sau a credinciosului s\-[i renege într-un limbaj murdar credin]a. O represiune
nemiloas\ a fost declan[at\ [i împotriva familiilor celor aresta]i, care au fost date
afar\ din case, deposedate de bunuri, supuse unor anchete de intimidare, private
de drepturi.
Din dic]ionar, reiese, indirect, c\ societatea româneasc\ s-a opus cu îndârjire [i
curaj genocidului comunist. Rezisten]a organizat\ în mun]i, energica împotrivire a
]\ranilor la colectivizare, solidaritatea unei mari p\r]i a popula]iei cu cei h\itui]i de
autorit\]i dezmint ideea stereotip\ a pasivit\]ii românilor. ~n acela[i timp, îns\,
episoadele dramatice consemnate fugitiv de dic]ionar vorbesc despre climatul de
degradare moral\ pe care regimul comunist a reu[it în cele din urm\ s\-l instituie:
au existat multe tr\d\ri (unii au fost reclama]i la Securitate de cei c\rora le
f\cuser\ mult bine, uneori salvându-le via]a), au ap\rut [i profitori cinici ai situa]iei.
Interpretarea tuturor acestor fapte trebuie l\sat\ îns\ în seama istoricilor [i
filozofilor. Deocamdat\, ne facem datoria de a publica, pur [i simplu, dic]ionarul,
pentru a salva ce se mai poate salva din informa]iile despre nenorocirea care s-a
ab\tut asupra noastr\ dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial.
ALEX. {TEF|NESCU

