
8. PP Zalau 
 

Memorie orală(interviu) 
 
Personalităţile din mediul meu care au răspuns la întrebările formulate de mine au fost părinţii 
mei, Pop Delia şi Pop Dumitru. Pop Delia are vârsta de 43 de ani, iar Pop Dumitru de 45 de ani. 
Pop Paula:Care este diferenţa dintre perioada comuniştilor şi perioada democraţiei? 
Pop Delia:Diferenţa dintre vremea comuniştilor şi vremurile democraţiei este că pe vremea 
comuniştilor erau îngrădite drepturile democratice şi libera exprimare. 
Pop Paula:Ce legătură era între dizidenţi şi securişti înainte de anul 1998? 
Pop Dumitru:Legătura între dizidenţi şi securişti era că dizidenţii erau urmăriţi şi monitorizaţi de 
către securişti. 
Pop Paula:Cum a influenţat comunismul membrii diasporei? 
Pop Delia:Specific dominaţiei comuniste în România a fost permanenta repudiere a membrilor 
diasporei, etichetaţi ca trădători de ţară,astfel nici Mircea Eliade, nici Eugen Ionescu sau Emil 
Cioran, a căror lucrări s-au publicat în ţară, nu şi-au mai văzut locurile de naştere. 
Pop Paula:Pe vremea comunismului era mai bine să fi un cetăţian tăcut sau un turnător şi de ce? 
Pop Delia:Pe vremea comunismului era mai bine să fi un cetăţean tăcut pentru că făcea-i ce era 
corect şi în acelaşi timp era-i apreciat de toată lumea. 
Pop Paula:În vremea comunismului ce-ai alege să fi opozant sau activist şi de ce? 
Pop Dumitru:În vremea comunismului a-şi alege să fiu activist pentru că dacă erai opozant riscai 
să-ţi pierzi locul de muncă şi să intri la închisoare. 
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