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Avertisment

În istoria istoriografiei s‑au produs, din Antichitate (de la Herodot, 
supranumit „părintele istoriei”) și până astăzi, schimbări semnifica‑
tive, fiind adoptate metode de cercetare noi, care au vizat aprofundarea 
cunoașterii trecutului, în toate aspectele sale. Același fenomen l‑au înre‑
gistrat și alte domenii umaniste sau tehnice, ca suport al progresului cultu‑
ral, științific și tehnologic. Din această perspectivă, este pe deplin justificat 
interesul, tot mai accentuat, pentru investigarea istoriei contemporane, 
mai ales după anul 1989, când n‑au mai existat obstacole ideologice în 
reconstituirea ei, în toate componentele sale, mai cu seamă cele tragice, ale 
represiunii comuniste, prea puțin sau deloc cunoscute. 

În contextul redescoperirii adevărului, cele peste patru decenii și jumă‑
tate (1945–1989) de deviere a istoriei noastre de pe direcția firească de 
evoluție, pe un loc important – în contextul scoaterii la lumină a unor fapte 
și evenimente ascunse deliberat de autoritățile statului totalitar – se situ‑
ează, neîndoielnic, mișcarea de rezistență anticomunistă din România, care 
a fost urmărită cu vigilență și tenacitate de „paznicii feroci” ai sistemului 
(partidul, securitatea, miliția, procuratura), cu scopul de a o anihila, abu‑
zând de mijloace și instrumente de factură teroristă, inspirate din practicile 
sovietice, care au atins cote monstruoase în lagărele din Siberia.

În acest context, al reactualizării – din motive obiective și justificate de 
rațiuni științifice – unor pagini din componenta tragică a istoriei noastre 
contemporane, a devenit necesară și investigarea formelor de represiune a 
rezistenței locuitorilor din Bihor la politica de sovietizare a țării, demers 
istoriografic care își are rădăcinile în chiar primii ani postdecembriști (1990–
1993), când apariția, mai ales în paginile presei, a unor articole despre soarta 
unor oameni care s‑au opus regimului comunist, a reușit să atragă atenția 
contemporanilor asupra unor realități dramatice, pe care oficialitățile s‑au 
străduit să le păstreze sub tăcere, fără să reușească însă, devreme ce, după 
căderea comunismului, au ieșit la lumină, cu o intensitate neobișnuită, în 
consens cu principiul că „tot ceea ce este interzis acaparează, la un moment 
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dat, interesul public”, pentru că numai în acest fel adevărul poate fi în cea 
mai mare parte restituit.

Abordarea fenomenului general al instaurării comunismului, cu spriji‑
nul și sub controlul Moscovei, ca și al expresiei locale a acestuia, a con‑
stituit, așadar, o problematică istorică de o certă însemnătate. În județul 
Bihor, spre pildă, s‑a configurat o preocupare activă pentru recupera‑
rea unor aspecte necunoscute ale rezistenței anticomuniste. Cele dintâi 
inițiative, sub acest raport, au vizat partea de sud a județului, unde – încă 
din perioada care precede alegerile din noiembrie 1946 – s‑au manifestat 
forțele represive care au încercat să blocheze exprimarea liberă a votului, 
atacând partidele istorice (național‑țărănist și liberal), adevăratele expo‑
nente ale sensului democratic al desfășurării evenimentelor. 

Respingerea modelului bolșevic de organizare a societății era un fapt 
firesc și necesar, cu toate că „mersul” istoriei noastre era deja stabilit de 
factori de decizie de la Moscova. Prin urmare, apariția pe toată întinde‑
rea județului Bihor a unor focare de rezistență la politica noului regim a 
fost o realitate istorică semnificativă. După decenii de cercetare, majorita‑
tea acestora au fost identificate, precum și numele celor mai reprezentativi 
componenți ai lor.

Sursele care au contribuit la reușita unor reconstituiri de această natură 
au fost, în primul rând, documentele arhivistice, cărora li s‑au adăugat, ca 
mărturii complementare, evocările memorialistice, unele dintre acestea cu 
un impact major asupra cititorilor contemporani.

Dacă ne referim exclusiv la depresiunea Beiușului, sunt de evidențiat 
amintirile lui Ștefan Popescu și, cu deosebire, cele ale lui Liviu Brânzaș, 
care stăruie asupra terorii din închisorile comuniste, transformate în spații 
concentraționare, cu menirea deliberată de a distruge psihicul și de a eroda 
la maximum partea fizică a celor care au respins, cu curaj și dârzenie, trans‑
formarea României dintr‑o țară liberă și independentă într‑una captivă și 
supusă unor experiențe catastrofice, de edificare a societății socialiste.

Investigațiile documentare de până acum au reușit să scoată din anoni‑
mat informații de o importanță deosebită cu privire la acțiunile opozanților 
din depresiunea Beiușului, ca și din alte părți ale județului Bihor. Nu se 
poate afirma că au fost epuizate toate oportunitățile de cercetare, pentru 
că se mai află asemenea surse isorice în posesia unor instituții (între care, 
la loc central, C.N.S.A.S.), cum o demonstrează și prezenta carte, în care 
sunt publicate documente despre grupul de rezistență anticomunistă al 
cărui lider a fost căpitanul Ștefan Popescu. Conținutul acesteia este edi‑
ficator asupra modului cum au fost anchetați cei mai cunoscuți membri 
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ai grupului și declarațiile pe care au fost constrânși să le dea ofițerilor de 
securitate de la Oradea, în condiții extreme, de teroare și amenințări.

Cei interesați, cu adevărat, de continuarea cercetărilor care vizează 
rezistența din sudul Bihorului în anii 1946–1952 au posibilitatea de a o 
face, prin căutarea surselor dicumentare originale care au fost, atâta vreme, 
ascunse în arhivele secrete ale Securității și care sunt, în cea mai mare parte, 
accesibile. Faza de „culegere” de date și fapte prin metoda chestionării orale 
(care a avut rostul ei) se impune a fi depășită prin extinderea spațiului de 
cunoaștere a documentelor existente, numai prin coroborarea celor două 
categorii de surse, memorialistice și arhivistice, putând fi reconstituit cât 
mai mult din adevărul despre o tematică istoriografică precum cea de care 
ne ocupăm cu acest prilej. 


