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Problema surselor în studiul istoriei
contemporane a României
GHEORGHE ONIªORU
Studiul istoriei contemporane a României pare a fi, la o
primã vedere, neproblematic, atât datoritã abundenþei surselor,
cât ºi datoritã existenþei unui mare numãr de martori oculari.
Însã cercetãtorul care studiazã anii de dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial este conºtient de faptul cã îºi asumã o sarcinã
dificilã; dificilã, întrucât demersul istoricului e întotdeauna
pândit de pericolul unor interpretãri superficiale.
Comunicarea de faþã are ca subiect problema surselor, în
particular cea a arhivelor, referitoare la istoria contemporanã
a României între 1945 ºi decembrie 1989.
In ultimii zece ani, un numãr important de cercetãtori
români, printre care se numãrã ºi istoricii noii generaþii, au
abordat subiecte privind istoria României comuniste: anii 1944
– 1947, “democraþia popularã”, au reprezentat iniþial subiectele
cele mai studiate. Dar alãturi de acestea a fost abordatã o nouã
problematicã: rezistenþa anti-comunistã, distrugerea elitelor,
dãrâmarea bisericilor, lupta pentru putere în interiorul partidului
comunist, epoca Gheorghe Gheorghiu-Dej, serviciile secrete
ºi naºterea Securitãþii, cultul personalitãþii lui Nicolae
Ceauºescu.
O primã mare dificultate întâmpinatã de cercetãtori a fost
situaþia Arhivelor fostului Comitet Central al Partidului Comunist
Român. Datoritã faptului cã în timpul evenimentelor din
decembrie 1989 Arhiva a fost transferatã la Piteºti ºi depozitatã
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în condiþii precare, readucerea ei la Bucureºti s-a petrecut
extrem de lent. Dupã zece ani, aceastã Arhivã nu este încã
pusã în întregime la dispoziþia istoricilor. În momentul de faþã,
la sediul Arhivelor Naþionale Istorice Centrale din Bucureºti
pot fi cercetate câteva fonduri ale acestei arhive.
Pentru a compensa acest neajuns, cercetãtorii au utilizat
arhivele regionale ale Partidului Comunist din Iaºi, Cluj,
Timiºoara etc. In aceste arhive pot fi gãsite date esenþiale pentru
studiul anilor 1944 – 1964.
În cadrul Arhivelor Centrale din Bucureºti, cele mai
importante documente se gãsesc în câteva fonduri, dintre care
amintim Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, Direcþia Generalã
a Poliþiei, Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Recursul la arhive este neîndoielnic indispensabil pentru
orice cercetare serioasã. O astfel de cercetare este condiþionatã
de calitatea dosarelor ºi ea este fãcutã cu atât mai necesarã de
faptul cã multe dintre informaþiile vehiculate de istoriografia
comunistã sunt false sau trimit la dosare devenite de negãsit.
Acesta este motivul pentru care apelul la sursele primare a
constituit pentru noi o prioritate. În ceea ce priveºte calitatea
acestor dosare, trebuie remarcat cã pentru perioada 1944 –
1948 raporturile informaþionale sunt foarte clare, iar pentru
sfârºitul acestui interval ele pot fi cu uºurinþã înþelese, dacã
acordãm un sens adecvat unor termeni ca democraþi sau
reacþionari.
În afara dificultãþilor de naturã obiectivã, cercetãtorii s-au
confruntat în studierea arhivelor cu probleme birocratice,
precum ºi cu probleme legate de condiþiile inechitabile ale
accesului la documente. Spre exemplu, anumite fonduri, dosare
sau documente pe care voiam sã le studiez ºi pe care le-am
cerut în sala de lecturã, nu puteau fi gãsite pentru mine ºi alþi
istorici, în timp ce alþi cercetãtori puteau avea acces la ele.
Mai mult decât atât, unele documente pe care le-am solicitat
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ºi care “nu existau” în arhive, au fost ulterior publicate in seriile
editate de Arhivele Naþionale.
O ocazie binevenitã de a întreprinde o cercetare mai amplã
asupra unor subiecte privind perioada comunistã a constituit-o
deschiderea, în 1995, a unei sãli de lecturã pentru studierea
Arhivelor Serviciului Român de Informaþii. Deºi sala respectivã
este de dimensiuni reduse, ºi cu toate cã la început lipsea un
inventar al fondurilor, atmosfera este favorabilã studiului.
Cercetãtorii au posibilitatea de a studia dosarele Fondului Penal
ºi ale Fondului Documentar.
Primul conþine informaþii cu privire la marile procese
politice din epoca României comuniste. Un avantaj îl constituie
faptul cã aceste dosare sunt însoþite de informaþii asupra
activitãþii politice a celui care face obiectul dosarului. Spre
exemplu, Iuliu Maniu ºi alþi membri ai Partidului Naþional
Þãrãnesc, închiºi în 1947, fac obiectul dosarului nr. 40.001,
dosarul 40.002 este rezervat lui Lucreþiu Pãtraºcanu ºi existã
de asemenea dosare ale anchetãrii lui Teohari Georgescu ºi
Vasile Luca.
Pentru a sublinia importanþa Fondului Penal, aº da un singur
exemplu: realizarea unui studiu exhaustiv asupra reformei
monetare din 1947 este practic imposibilã fãrã consultarea
dosarului Vasile Luca.
În ceea ce priveºte Fondul Documentar, acesta conþine
dosare referitoare la diverse subiecte legate de instaurarea
sistemului comunist în România, de formele de rezistenþã, de
apariþia ºi activitatea Securitãþii.
Ultimul punct al intervenþie mele se referã la consecinþele
Legii 187/1999, cunoscutã sub numele de legea Ticu
Dumitrescu, cu alte cuvinte, la apariþia Consiliului Naþional
pentru Studierea Arhivelor Securitãþii.
Din perspectiva cercetãtorului, consider ca foarte important
faptul cã una dintre direcþiile principale de activitate ale
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Consiliului o va constitui relaþia cu cercetarea ºtiinþificã. Existã
în cadrul Consiliului o Direcþie de cercetare ºi intenþia noastrã
este de a colabora cu istorici ºi alþi specialiºti din domeniul
ºiinþelor sociale pentru a studia subiecte legate de perioada
comunistã. Un mare avantaj îl constituie faptul cã, în activitatea
sa, Consiliul poate utiliza documente interne ale fostei
Securitãþi, documente a cãror consultare este, altminteri,
interzisã prin legea arhivelor.
Iatã de ce, dincolo de importanþa pe care activitatea
Consiliului o are din punct de vedere moral, existenþa acestuia
oferã o nouã ºansã studiului istoriei contemporane ºi recente a
României. O relaþie de colaborare între Consiliu, cercetãtori
(fie ei istorici sau nu) ºi instituþiile publice (Academia Românã,
Universitãþi, etc.) sau private (cum este cazul Colegiului Noua
Europã), deschide una din cele mai bune cãi de a ne cunoaºte
mai bine trecutul ºi, totodatã, de a ni-l asuma.

Traducere de Ciprian Tudor
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