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Scopul prezentării de faţă este acela de a oferi o posibilă explicaţie pentru 

ceea ce a constituit, probabil, elementul de originalitate al activităţii Comisiei pentru 

Analiza Dictaturii Comuniste din România: rezistenţa tacită, dar tenace cu care lucrările 

acesteia au fost întâmpinate de instituţia Arhivelor Naţionale şi de o parte semnificativă a 

comunităţii arhiviştilor români. Această situaţie pare cu atât mai curioasă la prima vedere 

cu cât, cantonându-se într-o astfel de atitudine publică, Arhivele şi arhiviştii din România 

s-au aflat în contradicţie cu etica propriei profesii – implicând, ca parte importantă, 

facilitarea accesului public la informaţie – dar şi cu ideea de utilitate socială pe care 

profesioniştii arhivelor o au despre ei înşişi, în spaţiul culturii occidentale1 (la care se 

aspiră şi în România, cel puţin la nivel discursiv, după aderarea ţării la Uniunea 

Europeană). În egală măsură, efectele ostilităţii mediului arhivistic au grevat, în opinia 

autoarei acestor rânduri, asupra posibilităţilor pe care membrii Comisiei le-au avut de a 

aborda de o manieră ne-canonică sursa de arhivă şi grevează încă, indirect, asupra 

articulării unei politici coerente de memorizare activă a trecutului comunist.2

Explicaţiile pe care vom încerca să le formulăm privesc, în esenţă, cultura 

profesională a arhiviştilor şi istoricilor în România postcomunistă şi vizează necesitatea, 

pentru cele două profesii, de a-şi chestiona propriile poziţionări în şantierul memoriei 

active a comunismului românesc. 

 
                                                 
1 A se vedea, spre exemplu, Marc Jean, Pour une reconnaissance sociale optimale de la profession 
d’archiviste. Les archivistes se questionnent sur leur avenir, în « Archives », vol. 27, nr. 1, 1995, pp. 45-53 
2 Pentru importanţa intercomunicării între „canon” ca parte a memoriei active şi „arhivă”, ca parte a 
memoriei pasive, a se vedea Aleida Assman, Canon and Archive, în Astrid Erll, Ansgar Nünning, „Cultural 
Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin/New York: de Gruyter, 2008, 
pp. 97-107.  
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I. Introducere: 

Nu putem trece la substanţa argumentaţiei înainte de a formula şi a încerca 

un răspuns la întrebarea fondatoare a studiului nostru: de ce o reconciliere între arhivişti 

şi istorici, în domeniul istoriei publice, este indispensabilă pentru articularea memoriei 

active a comunismului românesc? Pentru aceasta, voi apela la o referinţă mai puţin 

frecventată în România: conceptul de „arhivă”, aşa cum îl formulează filosoful Jacques 

Derrida. 

Derrida descrie „arhiva” ca pe o realitate dinamică, a cărei principală 

caracteristică este aceea că, per se, nu este echivalentă cu „adevărul”. „Adevărul” arhivei 

este acela pe care fiecare cititor al acesteia îl re-creează în propria sa versiune, în funcţie 

de datele socio-culturale ale propriei sale inserţii în realitatea istorică. Dar, atunci când 

explorează o arhivă, cititorul ei – istoric specializat sau amator – are nevoie, pentru a-şi 

apropria „adevărul” într-o formulă cât mai adecvată, să înţeleagă cum, de către cine şi de 

ce acea arhivă a fost constituită. O abordare necontextualizată sau inadecvat 

contextualizată, riscă să-l conducă la interpretarea eronată a ”urmelor” istorice despre 

care arhiva dă socoteală.3  

Această viziune dinamică asupra arhivei, ca loc al memoriei vii, care se re-

construieşte şi se (re)defineşte în procesul de permanentă intercomunicare între diferiţii 

actori ai memoriei sociale, accentuează rolul esenţial al arhivistului în „modelarea” 

semnificaţiilor documentului şi, implicit, a discursului istoric. Ea corespunde ideii ce se 

află la originea acestei prezentări: aceea că, pentru a înţelege arhiva, istoricul are nevoie 

de o permanentă relaţie de comunicare cu arhivistul, a cărui poziţionare faţă de arhivă nu 

o poate ignora fără riscul de a-şi rata propriul demers profesional. 

În literatura de specialitate4, tratând asupra domeniului bine circumscris al 

istoriei publice, relaţia intre arhivişti şi istorici este descrisă în termeni de competiţie 

                                                 
3 Jacques Derrida, Archive Fever. A Freudiain Impression, translated by Eric Prenowitz, The University of 
Chicago Press, 1995, pp. 97-101. 
4 Cităm, selectiv, în acest sens, din bibliografia revistei „The Public Historian”: Richard J Cox, Archivists 
and Public Historians in the United States, în „The Public Historian”, vol. 8, nr. 3, summer 1986, pp. 29-
45;  Edward Weldon, Archives and the Practice of Public History, în „The Public Historian”, vol. 4, nr. 3, 
summer, 1982, pp. 49-58; Lawrence J. McCrank, Public Historians in the Information Professions: 
Problems in Education and Credentials, în „The Public Historian”, vol. 7, nr. 3, summer 1985, pp. 7-22. A 
se vedea, de asemenea, pentru o abordare europeană, Vincent Duclert, Les historiens et les archives, în 
„Genèses”, nr. 36, septembre 1999, pp. 132-161. 
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(pentru acces pe piaţa muncii şi resurse financiare, pentru roluri sociale şi vizibilitatea 

profesiei). Acest model este însă, deocamdată, inaplicabil în România, în primul rând 

pentru că aici istoria publică nu este încă un domeniu bine definit. Adeseori, terenul 

istoriei publice şi cel al istoriei academice sunt, pur şi simplu, confundate, iar 

protagoniştii sunt invariabil aceiaşi, aflaţi într-o ipostază profesională care nu este 

percepută public ca fiind dublă, ci continuă.5 O a doua cauză, pe care o voi analiza în 

principal aici, rezidă în specificităţile locale ale celor două culturi profesionale, a 

arhiviştilor şi a istoricilor, percepţia – mai puţin la nivelul publicului, dar pregnant la 

nivelul relaţionării între cele două categorii profesionale – situându-se pe terenul opoziţiei 

de interese. Explicaţia trebuie căutată, credem noi, în evoluţiile istorice ale celor două 

profesii, evoluţii parţial divergente în România comunistă şi, din păcate, total divergente 

în postcomunism. 

Înainte de a trece la analiză, o precizare metodologică se impune: 

consideraţiile noastre pleacă de la constatarea existenţei unor stereotipii în reprezentările 

sociale6 ale celor două comunităţi profesionale în postcomunism, dar nu îşi propune să 

cuantifice proporţia în care aceste reprezentări subiective se verifică în realitatea socială. 

Scopul nostru este doar acela de a evalua efectele acestor reprezentări în relaţia de 

comunicare bilaterală.  

 

II. Particularităţile relaţiei arhivişti – istorici în România 

postcomunistă: 

Divergenţa pe care o aminteam mai sus îşi are originea în modurile diferite 

în care cele două profesii îşi reprezintă şi îşi asumă rolurile lor sociale. În acest context, 

reprezentările pe care istoricii le au despre profesia lor şi despre rolul comunităţii lor 

profesionale au avantajul de a beneficia de o continuitate evidentă: ele îşi au originea în 

fenomenele culturale şi sociale care au fondat conceptul de stat naţional modern, au 

suferit o transformare – dar nu o ruptură – în perioada comunistă şi şi-au regăsit firul 

conducător în postcomunism. Din acest punct de vedere, profesia de istoric este, în 
                                                 
5 Am avut ocazia să detaliez acest subiect în Alina Tudor-Pavelescu, Politică, memorie, istorie: 
istoriografia comunismului românesc după 1989, în "Revista istorică", Serie Nouă, vol. XVII, no. 1- 4, 
ianuarie-august, 2006, pp. 36-41 
6 Pentru explicaţia conceptului de „reprezentare socială”, a se vedea Serge Moscovici, Psihologia socială 
sau maşina de fabricat zei, Iaşi, Editura Polirom, 1994, pp. 20-62 
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România postcomunistă, într-o etapă de readaptare, dar nu de reconversie totală a 

propriilor reprezentări privind rolul social pe care îl îndeplineşte. Situaţia statutului şi 

rolului social al profesiei de arhivist prezintă, dimpotrivă, tabloul a cel puţin două rupturi 

radicale: una ce ţine de evoluţia sa istorică în ansamblul societăţii româneşti (trecerea de 

la statutul de profesie intelectuală la acela de parte a aparatului represiv al sistemului 

comunist, ale cărei efecte nu s-au încheiat încă nici astăzi), iar cealaltă, ţinând de evoluţia 

arhivisticii şi a profesiei de arhivist în plan internaţional, cu precădere de la începutul 

anilor '807 (trecerea de la statutul de „ştiinţă auxiliară a istoriei” la acela de parte 

integrantă a sistemului administraţiei publice, cu împrumuturi epistemologice 

semnificative din management şi ştiinţele informaţiei). Aceste două rupturi majore au ca 

efect o criză de identitate profesională a arhiviştilor români, a cărei profunzime poate fi 

cel mai bine sesizată în contextul crizei generale a arhivisticii ca disciplină de studiu în 

România postcomunistă. 

O primă consecinţă a acestei situaţii derivă din faptul că istoricii români 

sunt, cu siguranţă, nu doar mai pregătiţi, dar şi întrucâtva condiţionaţi de cultura lor 

profesională pentru asumarea unui rol civic militant. În ceea ce îi priveşte, vocaţia 

„mesianică” specifică  intelighenţiei est-europene s-a regăsit şi în rolul privilegiat pe care 

regimul comunist al lui Nicolae Ceauşescu l-a rezervat acestei categorii profesionale în 

ansamblul eforturilor sale propagandistice. Asumarea publică în postcomunism a unor 

angajamente civice cu implicaţii politice – aşa cum este susţinerea cu argumente din 

propriul câmp  profesional a iniţiativei politice de condamnare a regimului comunist – nu 

a reprezentat, în consecinţă,  la nivelul reprezentării sociale a propriului rol, un element 

de ruptură, ci, mai degrabă, unul de continuitate. 

Desigur, există şi un revers al medaliei, reprezentat de lipsa de frontiere 

precise între spaţiul culturii academice şi acela al militantismului civic8, care subminează 

într-o măsură semnificativă înţelegerea de către istorici, din interiorul profesiei, a 

                                                 
7 A se vedea, spre exemplu, Berndt Fredriksson, The Changing Role of Archivists in the Contemporary 
Society, în „ Comma” nr. 1-2, 2002, pp. 37-43. 
8 Vezi, pentru o definiţie a acestei frontiere, François Bédarida, Les responsabilités de l’historien „expert”, 
în „Passés recomposés. Champs et chantiers de l’histoire”, Paris, Editions Autrement, Série Mutations, no. 
150/151, pp. 136-144. 
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semnificaţiilor reale pe care ar trebui să o dea propriului demers public.9 Din acest punct 

de vedere, confundarea unui discurs ce ţine de registrul istoriei publice cu discursul 

academic reprezintă o trăsătură distinctă a profesiei de istoric în România postcomunistă, 

anterioară deciziei politice de condamnare a crimelor comunismului pe baza unui raport 

realizat cu argumente istorice. Această nouă evoluţie nu a modificat, aşadar, în mod 

radical structura câmpului profesional, ci doar a potenţat forţele concurenţiale din 

interiorul acestuia, reajustând raporturile de putere simbolică.  

O a doua caracteristică a profesiei de istoric în România postcomunistă, 

derivată direct din lipsa frontierelor clare între discursul mesianic-justiţiar al 

militantismului civic şi discursul academic, este relaţia disproporţionată pe care istoricii 

români o au, în postcomunism, cu arhiva şi cu documentul de arhivă. Totemizarea 

documentului de arhivă, investit cu putere revelatorie si atotexplicativă, este un fenomen 

general în istoriografiile est-europene de după căderea comunismului.10 Acesta a fost 

depăşit până la sfârşitul anilor '90 în istoriografiile central-europene, dar nu şi în 

România. Întârzierea istoriografiei româneşti a comunismului în această formă de 

manifestare are, credem noi, o explicaţie legată direct de politicile guvernelor României 

postcomuniste de a întârzia, îngreuna sau chiar refuza accesul la arhivele istoriei recente, 

atât în mod formal, prin conţinutul Legii 16/1996 a Arhivelor Naţioanle, cât şi informal, 

prin tolerarea tacită ori chiar încurajarea abuzului şi a lipsei de transparenţă din partea 

autorităţii responsabile. Accesul la arhive devine, în acest context, pentru istoricul român 

al comunismului, o resursă de putere simbolică şi prima garanţie a posibilităţii sale de a 

asuma un rol politic şi social. El devine, ca atare, aproape singura preocupare a istoricilor 

în legătură cu arhivele trecutului recent. Chestiunile legate de impactul teoriei arhivistice 

(complet subdezvoltată în acest moment în România) asupra contextului arhivării – şi, 

deci, al regăsirii şi studierii - documentelor sau cele privind resursele economice alocate 

administrării Arhivelor le sunt quasi-necunoscute. Interesul pentru construirea unei 

memorii oficiale a comunismului românesc trece, astfel, în mod preponderent, printr-o 

                                                 
9 A se vedea în acest sens polemica referitoare la „valoarea ştiinţifică” Raportului Tismăneanu, al cărei 
protagonist principal este Dinu C. Giurescu; cf. Istoricii au decis să realizeze o analiză a comunismului în 
România,  în „Ziua”, 31 martie 2007, http://www.ziua.net/display.php?data=2007-03-31&id=218468, 
consultat la 3 octombrie 2009 
10 Vezi Etienne François, Les „trésors” de la STASI ou le mirage des archives, în „Passés recomposés...”, 
pp. 145-151. 
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cruciadă a obţinerii accesului la arhive, care pleacă de la prezumarea axiomatică a relei 

credinţe a arhiviştilor şi care ocultează complet dezbaterile referitoare la capacitatea 

Arhivelor ca instituţie şi a arhiviştilor ca şi corp profesional de a face faţă provocărilor 

metodologice şi practice ale deschiderii arhivelor istoriei recente.  

 

În ceea ce priveşte câmpul profesional al arhivisticii româneşti, acesta 

arată, în mod doar aparent surprinzător, după 1989, un  dezinteres manifest faţă de 

definirea etică şi epistemologică a propriilor sale poziţii. Explicaţiile sunt multiple şi ţin, 

în principal, de evoluţia contorsionată a profesiei de arhivist în România comunistă şi 

postcomunistă. 

Profesia de arhivist – mai recent definită într-o manieră de sine 

stătătoare11 - a avut o evoluţie diferită de aceea a câmpului istoriografic: arhivistul este 

produsul unei culturi birocratice, prin definiţie conservatoare, pe care se grefează cu 

uşurinţă reziduul reprezentării comuniste a arhivei ca „secret” ce trebuie păstrat şi, în 

consecinţă, a arhivistului ca „gardian al secretelor” din arhivă. Pentru un astfel de 

arhivist, accesul liber la arhive reprezintă o ameninţare, nu doar faţă de nişte resurse 

informaţionale la care se raportează în mod patrimonial, ci, mai mult decât atât, o 

ameninţare la adresa identităţii sale profesionale. 

Divergenţa între arhiviştii şi  istoricii români în jurul resursei de putere 

simbolică pe care o reprezintă documentul de arhivă are rădăcini în primul rând în istoria 

recentă a ţării. Sistemul arhivistic românesc a trecut, la începutul anilor '50, printr-un 

proces de sovietizare intensă, încă insuficient asumat de comunitatea profesională şi 

aproape deloc studiat în postcomunism. Acest proces a condus la distanţarea quasitotală a 

culturii profesionale a arhiviştilor români faţă de ideea de serviciu public, specifică 

evoluţiilor profesiei în spaţiul occidental, redirecţionând-o către cultul secretomaniei, 

naţionalism exacerbat şi asocierea inadecvată a lipsei de transparenţă instituţională cu 

necesitatea păstrării secretului de stat. Toate aceste trăsături sunt prezente încă şi astăzi în 

interiorul culturii profesionale a arhiviştilor români. 

                                                 
11 Pentru întârzierile în definirea statutului epistemologic al arhivisticii româneşti, este semnificativ faptul 
că primul (şi până în prezent, singurul) manual românesc de arhivistică a fost publicat la începutul anilor 
’70, iar substanţa lui se reclamă, în mod preponderent, de la arhivistica sovietică. Vezi Aurelian 
Sacerdoţeanu, Arhivistica, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970 
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Aceeaşi divergenţă este însă, în mod paradoxal, potenţată şi de evoluţiile 

moderne ale profesiei de arhivist, care nu sunt specifice doar spaţiului ex-comunist. 

Acestea conduc spre o individualizare tot mai accentuată a profesiei de arhivist în raport 

cu aceea de istoric, începând chiar de la nivelul formării profesionale. Curricula şcolilor 

de arhivistică tinde, la nivel internaţional, să se concentreze tot mai mult pe pregătirea 

unor administratori ai informaţiei şi să minimalizeze partea de pregătire în istorie. 

Translarea rolului arhivisticii din postura de „auxiliar al istoriei” în aceea de auxiliar al 

managementului organizaţional aduce o ruptură semnificativă în reprezentarea socială a 

rolului arhivistului: acesta devine, din rezervatar pasiv al unei istorii naţionale, actor activ 

al stocării, prezervării şi diseminării micro-memoriilor diverselor grupuri sociale sau 

profesionale. Dezbaterile asupra limitelor în care arhivistica se poate distanţa de istorie 

fără a se înstrăina complet de propria sa  substanţă nu lipsesc din câmpul profesional12, 

dar, date fiind în special presiunile pieţei muncii, relaţia tradiţională între arhivişti şi 

istorici se regăseşte tot mai mult cantonată în spaţiul îngust al Arhivelor naţionale, 

căpătând aspectul unor oaze subfinanţate ale „luxului cultural” subvenţionat de stat – şi 

condiţionat direct de măsura în care acesta înţelege importanţa susţinerii istoriei 

publice.13

În România, efectele conjugate ale comunismului şi ale evoluţiilor 

postmoderne în reprezentările memoriei/memoriilor sociale14 are, asupra profesiei de 

arhivist, un efect de caricatură. Pe fundalul lipsei oricărei dezbateri asupra conţinutului 

cultural şi etic al profesiei de arhivist, afilierea curioasă, în 1992, a nou-înfiinţatei 

Facultăţi de Arhivistică la Academia de Poliţie din Bucureşti releva – situaţia este aceeaşi 

şi astăzi – dintr-o mentalitate tributară concepţiei comuniste asupra profesiei, aceea de 

„gardian” al secretului de stat. Pe acest fundal s-a produs, în intervalul de douăzeci de 

ani, o reînchistare ciclică a profesiei şi a comunităţii profesionale în propria neputinţă de 

a-şi reaşeza temeliile printr-o corectă relaţionare – condiţionată de o analiză comparativă 

cu evoluţiile analoage din spaţiul democratic – cu mediul profesional internaţional. Şi, tot 

pe acelaşi fundal al refuzului de autoevaluare critică, „modernitatea” profesiei de arhivist 

                                                 
12 Cf. Berndt Frederiksson, art. cit., p. 42 
13 Cf. Richard J. Cox, art. cit., pp. 34-38 
14 Cf.  Joan M. Schwartz, Terry Cook, Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory, în 
“Archival Science”, nr. 11-2, 2002, pp. 1-19. 
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a fost interiorizată de noile generaţii de arhivişti români de o manieră defectuoasă, ca 

respingere a implicării active în spaţiul istoriei publice, refuz al adecvării la evoluţiile 

societăţii postcomuniste şi minimalizarea importanţei culturii istorice a arhivistului ca 

fiind desuetă şi neconcordantă cu conţinutul social al profesiei. Rezultatul acestei 

reprezentări disonante a rolului şi statutului profesiei este, pe de-o parte, absenţa 

quasitotală a „vocii” arhiviştilor din spaţiul dezbaterilor publice ale României 

postcomuniste, iar pe de altă parte, instaurarea unei comodităţi profesionale care asociază 

arhiva închisă cu arhiva bine conservată şi lărgirea accesului public la documentele de 

arhivă cu periclitarea existenţei fizice a acestora.  

În condiţiile pe care le-am descris mai sus, relaţia divergentă între 

arhiviştii şi istoricii români se traduce atât prin mefienţă reciprocă, cât şi prin ignorarea 

reciprocă a rolului social pe care îl îndeplineşte „celălalt”, un celălalt reprezentat în 

termeni de rivalitate malefică. Arhivistul îl percepe pe istoric ca pe un „atentator” la 

secretele pe care el trebuie să le păzească. De aici, reacţia defensivă adeseori agresivă, 

care naşte reciprocitate. La rândul său, istoricul ia act de această mentalitate a 

arhivistului, pe care însă nu o analizează obiectiv şi la care răspunde în mod mecanic 

printr-o mefienţă faţă de contactul profesional nemediat de terţi (de preferinţă, terţi aflaţi 

în poziţie de autoritate politică). 

Drept urmare a acestei rupturi aproape totale de comunicare, istoricul 

pătrunde în arhivă ignorând procesele subiective de selecţie intelectuală care îl determină 

pe arhivist să trateze documentul, în momentul arhivării sale, într-un anumit fel şi nu în 

altul. Ignorarea acestui element face ca, cel mai adesea,  istoricii români ai comunismului 

să rateze demersul de înţelegere a semnificaţiilor complete pe care arhiva ar trebui să le 

restituie, atunci când este chestionată în contextul producerii ei. Efectul acestei lacune 

asupra articulării unei memoriei sociale a comunismului românesc este direct, imediat şi 

se perpetuează până la eliminarea cauzei sale primare: incomunicabilitatea dintre cele 

două câmpuri profesionale. 

 

Concluzia I: Reconcilierea profesională dintre arhivişti şi istorici este 

indispensabilă pentru ambele părţi. 
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Arhiviştii au nevoie de istorici, nu neapărat pentru a-şi defini identitatea 

profesională (prin această probă de rezistenţă nu vor putea trece decât singuri), ci pentru a 

putea organiza un lobby eficient în favoarea recunoaşterii publice a acestei identităţi, în 

scopul de a dobândi vizibilitate socială şi a promova către palierul politic nevoia de 

investiţie materială în administrarea eficientă a arhivelor (accesul public la arhive costă, o 

realitate pe care cei mai mulţi istorici nu o conştientizează la adevărata sa dimensiune şi, 

ca atare, nu o pot include în strategiile lor de liberalizare a accesului la documente). 

Pentru aceasta, trebuie ca arhiviştii să renunţe la mentalitatea de „gardieni” şi să aibă o 

strategie pragmatică de apropiere faţă de nevoile culturale şi civice ale societăţii în 

mijlocul căreia funcţionează 

Istoricii, la rândul lor, au nevoie de arhivişti, nu doar ca să poată ajunge la 

documente (acest obiectiv poate fi, de altfel, atins într-un mod mai eficient prin 

promovarea unei legislaţii realmente democratice), ci pentru a înţelege contextul în care 

evoluează arhiva, pentru a înţelege mecanismele (corecte sau eronate, condiţionate sau nu 

de ideologia politică) ce au dus la păstrarea unor documente, respectiv la 

eliminarea/distrugerea altora. Cu atât mai mult cu cât, pentru istoria regimurilor 

comuniste, acest demers de „arheologie a arhivelor”15 este o premisă esenţială a analizei 

istorice. 

 

Concluzia II: Reconcilierea între arhivişti şi istorici ar trebui să 

preceadă orice strategie publică de memorizare a comunismului, astfel încât ambele 

profesii să poată fi actori cu statul egal în acest efort. 

Societăţile postcomuniste au nevoie de capacitarea arhiviştilor de a 

participa efectiv la construirea unei strategii de memorizare a comunismului. În măsura în 

care cultura lor profesională este suficient de curăţată de reziduurile comunismului - şi 

după o prealabilă şi necesară „decomunizare” a  reprezentărilor sociale pe care câmpul 

profesional le are despre el însuşi - arhiviştii ar trebui să fie nişte participanţi activi încă 

din faza de concepere a unei asemenea strategii. E nevoie, în interiorul acestor societăţi, 

de o colaborare între arhivişti şi istorici, o colaborare deschisă, conştientizată ca atare, 

                                                 
15 În sensul dat de Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Editions Gallimard, 1969, pp. 173-180 
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asumată reciproc şi stabilită pe principii de etică profesională, care să fie recunoscute de 

ambele părţi. 

 

Revenind la Derrida, voi încheia citând din definiţia pe care acesta o dă 

pentru „febra arhivelor”: L’Un se garde de l’Autre pour se faire violence [„Unul se 

protejează de Celălalt pentru a se violenta pe sine”].16 În mod ironic, în cazul arhiviştilor 

şi istoricilor români, această formulă s-a verificat, din păcate, au pied de la lettre pe 

parcursul derulării activităţii Comisiei pentru analiza dictaturii comuniste. A funcţionat 

logica mefienţei reciproce, dusă până la războiul deschis, iar în interiorul fiecăreia dintre 

cele două profesii s-au purtat, în paralel, bătălii de poziţii, deschise (cazul istoricilor) ori 

subterane (cazul arhiviştilor). Aceste bătălii au avut, în ambele cazuri, o miză mai 

degrabă ideologică, dar au fost lipsite de consecinţe reale în planul transformării culturii 

profesionale. Până în prezent, datorită divergenţei în reprezentarea rolurilor lor sociale, o 

strategie de colaborare între istorici şi arhivişti, în domeniul memorizării comunismului, 

nu a fost nici posibilă şi nici măcar avută în vedere. Aceasta devine însă tot mai necesară, 

pe măsură ce reflecţia asupra semnificaţiei deschiderii arhivelor comunismului înaintează 

şi se aşteaptă să producă efecte, atât în plan epistemologic, cât şi în plan social. 

Este, probabil, una dintre cele mai semnificative lecţii pe care 

condamnarea politică a regimului comunist din România – cu urmările sau lipsa ei de 

urmări în plan social – ar putea-o oferi pentru cei care, într-un spaţiu înrudit ca istorie, 

inaugurează o experienţă similară. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Jacques Derrida, op. cit., p. 84 
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