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Teza de faţă prezintă dezvoltarea carierei academice şi realizările profesionale pe două
dimensiuni principale, şi anume, din punct de vedere tematic şi din punct de vedere
metodologic. Timp de douăzeci de ani, cercetările mele s-au concentrat asupra regimului
comunist din România şi a moştenirilor sale. Am fost preocupată în mod deosebit de
explicarea naturii regimului comunist şi a modului diferit în care acest regim s-a manifestat în
ţara noastră în comparaţie cu regimurile similare din Europa Centrală şi de Est (ECE). Am
încercat să înţeleg de ce atât de puţini s-au ridicat împotriva unui regim opresiv şi de ce ieşirea
din comunism s-a dovedit a fi atât de complicată şi dureroasă. Astfel, mi-am început parcursul
profesional prin cercetarea relativ puţinelor forme de contestare a regimului comunist din
România. Prin urmare, teza de faţă prezintă lucrările de pionierat pe care le-am scris pe tema
dizidenţei din perioada târzie a regimului comunist, clarifică abordările metodologice şi
explică alegerile privind cadrul conceptual care a stat la baza acestor lucrări. Teza descrie
cercetările pe care le-am efectuat pe mai multe planuri, care se întrepătrund şi se influenţează
reciproc şi care tratează următoare subiecte: istoriografia în perioada postcomunistă,
dezbaterile publice privind reconcilierea cu epoca dictaturii comuniste şi memorializarea
trecutului comunist. Toate aceste lucrări m-au ajutat să înţeleg mai bine problemele
fundamentale privind profesia de istoric specializat în istoria recentă, relaţia dintre
discursurile publice şi scrisul istoric, precum şi relaţia dintre istorie şi memorie în contextul
procesului de consolidare democratică.
În ce priveşte dizidenţa din perioada comunistă, am abordat teme diferite de cele
uzuale precum “rezistenţa din munţi” şi am explicat că dizidenţa, înţeleasă ca discurs public
împotriva regimului comunist, reprezintă un fenomen diferit, care a putut să apară şi să
supravieţuiască numai în urma Acordurilor de la Helsinki din 1975. Referitor la definirea
acestui fenomen, am discutat confuzia terminologică şi am arătat că acte similare de
contestare a regimului au primit nume diferite în literatura de specialitate şi în fiecare ţară
comunistă. În ce mă priveşte, am adoptat definiţia dată dizidenţei de către cei care au
practicat-o. În consecinţă, a fost necesar să-mi rafinez abordarea metodologică, care a
combinat o abordare comparativă cu un cadru transnaţional de analiză. Astfel, am explicat
apariţia târzie, manifestările timide şi existenţa efemeră a fenomenului dizident în România
în comparaţie fenomene similar din ECE. În acelaşi timp, am discutat fiecare caz în parte şi am
arătat că apariţia acestora nu poate fi explicată fără a lua în considerare fenomene
transnaţionale, cum ar fi circulaţia ideilor dincolo de graniţele naţionale, funcţionarea
reţelelor sociale şi influenţa mass-mediei internaţionale. Am aplicat sistematic aceste metode
de cercetare şi am analizat cazurile cele mai relevante, cum ar fi: mişcarea pentru drepturile
omului iniţiată de scriitorul Paul Goma, publicaţiile de tip underground din cadrul comuniţăţii
maghiare din Transilvania, protestul unor membri ai nomenklaturii comuniste, protestele
unor grupuri de intelectuali şi rolul femeilor în cadrul fenomenului dizident.
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În paralel cu aceste reconstrucţii de tip istoric am studiat evoluţia istoriografiei în
perioada postcomunistă pentru a ilustra încercările de înnoire a profesiei după căderea
dictaturii. Astfel, am arătat că racordarea la standardele internaţionale ale meseriei a implicat
o triplă revoluţie: emanciparea de sub controlul ideologic al partidului unic, renunţarea la
tradiţia romantică a scrisului istoric şi reprofesionalizarea prin cunoaşterea şi aplicarea
cadrelor metodologice şi teoretice dezvoltate la nivel internaţional. Studiile mele despre
istoriografie s-au concentrat asupra recuperării trecutului recent în România sub influenţa
autorilor din Occident. În concluzie, am arătat că la nivelul informaţiei puse în circulaţie
progresele sunt evidente, dar mai este mult de făcut în privinţa abordărilor metodologice şi
teoretice inovative. Mai mult, imaginea României comuniste ca o ţară divizată între o elită
comunistă care a păstrat puterea cu sprijinnul poliţiei secrete şi o populaţie de victime
inocente care s-au opus permanent regimului necesită nuanţări semnificative. Studiile mele
privind scrisul istoric din perioada comunistă au arătat că acesta, deşi marxist ca formă, nu a
contribuit la crearea unei conştiinţe de clasă, ci la consolidarea identităţii naţionale. Prin
impunerea unei versiuni unice a istoriei naţionale, bazate pe miturile din perioada romantică
– vechime, continuitate şi unitate, la care a adăugat ideea luptei necontenite pentru
independenţă, regimul comunist a întărit de fapt dimensiunea etno-culturală a naţiunii
române.
Înţelegerea perioadei comuniste nu poate fi completă fără a discuta procesul de reconciliere
cu trecutul. În acest sens, am studiat cu atenţie scrierile memorialistice, jurnalele, mărturiile
orale, dezbaterile publice, precum şi scrierile de ficţiune şi naraţiunile cinematografice care
se referă la perioada de dinainte de 1989. Studiile mele au subliniat că imaginea perioadei
comuniste este aceea a unei perioade de teroare neîntreruptă datorată poliţiei secrete,
Securitatea, iar această interpretare se datorează în special nespecialiştilor care promovează
în spaţiul public reprezentări ale perioadei 1945-1989. Aceste reprezentări publice au
influenţat scrisul istoric despre comunism şi au instituţionalizat ideea omnipotenţei poliţiei
secrete comuniste. În sfârşit, am studiat şi procesul de organizare a memoriei comunismului
în postcomunism, cu accent pe reprezentările publice promovate în spaţiul public de către
trei generaţii: generaţia deţinuţilor politici, generaţia intelectualilor de la 1968 şi generaţia
“decreţeilor”, ale căror amintiri nu mai sunt tragice, ci mai degrabă autoironice – ei nu regretă
comunismul, ci lumen de dinainte de Internet, vremea cărţilor şi a prietenilor cu care se
întâlneau în lumea reală.
Având în vedere că această ultimă generaţie este activă în special în mediul online, miam dat seama de rolul important jucat de revoluţia digitală în domeniul ştiinţelor umaniste şi
sociale. În consecinţă, dezvoltarea ulterioară a carierei mele profesionale are în vedere acest
aspect fundamental. Prin urmare, activitatea mea profesională viitoare se va concentra
asupra metodelor digitale de cercetare şi diseminare a rezultatelor cercetării în domeniul meu
de cercetare, şi anume, comunismul şi postcomunismul în Romania în context regional şi cu
accent pe aspectele comparative şi transnaţionale.
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