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1 Aceste note de curs se bazează, în liniile lor fundamentale, pe excelentul studiu publicat de arhivistul canadian Terry 
Cook, What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift, publicat iniţial 
în „Archivaria”, nr. 43, Primăvara 1997. Cursul nu este însă o traducere fidelă şi integrală a articolului, ci este sintetizat, 
completat şi organizat conform intereselor şi scopurilor urmărite de noi în cadrul procesului didactic la masterul de 
Arhivistică IDD al Facultăţii de Istorie – Bucureşti. Acolo unde în text apare, la sfârşitul unui paragraf, forma „(T. 
Cook)”, ea marchează faptul că ideile comunicate în respectivul paragraf reprezintă traducerea fidelă (dacă este pus 
între ghilimele) sau parafrazarea textului arhivistului canadian, din articolul menţionat mai sus. Preluările din alte studii 
au fost marcate prin note de subsol distincte. Textul cursului fără alte indicaţii reprezintă contribuţie originală.  
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 „Arhiva istorică” reprezintă acel ansamblu de fonduri şi colecţii de documente care se află în 

stadiul „celei de-a treia vârste a arhivelor”F

2
F sau, în general, în stadiul documentelor cu „valoare 

secundară”F

3
F. De regulă arhivele istorice nu se mai păstrează în custodia creatorului documentelor, ci 

a unor instituţii specializate, publice sau privare. Pe de altă parte, expresia „arhivă istorică” poate 

desemna şi clădirile sau instituţia care adăposteşte documentele cu „valoare istorică”.  

 

1. SPECIFICUL ŞTIINŢEI ARHIVISTICE  

 Documentele cu valoare istorică nu se păstrează doar în arhive. Muzeele, dar mai ales 

bibliotecile, se ocupă la rândul lor de prezervarea acestor artefacte. Care este rolul arhivelor în tot 

acest triunghi cultural? 

 În domeniul arhivisticii, la Conferinţa Mesei Rotunde a Arhivelor de la Madrid (1962), s-au 

elaborat o serie de criterii ce ar fi trebuit să rezolve problema separaţiei obiectului de muncă al celor 

două ştiinţe. Astfel, s-a vorbit despre criteriul tehnicii de realizare, după care materialele scrise de 

mână trebuie să ajungă în Arhive, în timp de imprimatele trebuie să ajungă în bibliotecă. Este însă 

evident că bibliotecile deţin manuscrise, după cum este natural ca Arhivele să deţină imprimate, 

acele imprimate care au determinat o anumită acţiune administrativă şi au generat activităţi care au 

produs documente. Cu toate acestea, autorul singurului manual românesc de arhivistică susţinea că 

„pentru biblioteci, păstrarea arhivaliilor nu este un drept, ci o toleranţă”F

4
F. Un al doilea criteriu a fost 

cel al repetabilităţii (unicităţii), după care unicatele se păstrează la Arhive, în timp ce materialele 

„repetabile” sunt de domeniul bibliotecilor. În general, principiul poate fi acceptat, însă desigur că 

în detalii, se pot găsi excepţii, acest principiu nefiind nici el infailibil. Chiar dacă aceste principii 

datează de aproape jumătate de secol, ideea că bibliotecii îi aparţine domeniul prin excelenţă public 

al informaţiei este reiterată şi în studii actualeF

5
F. În timp ce bibliotecile, după acest studiu canadian, 

promovează libertăţii intelectuale şi liberul acces la informaţie, arhivele au rolul de a asigura, prin 

prezervarea materialelor specifice, responsabilizarea guvernelor şi guvernanţilor, şi să păstreze 

amintirea actorilor instituţionali ca sursă de informaţie pentru viitor.  

 Arhivistul american Theodore Schellenberg a venit însă cu o abordare nuanţată. Determinată 

de apropierea deosebită care există în lumea anglo-saxonă între arhive şi biblioteci, autorul citat 

consideră ca separaţia între arhive şi biblioteci ţine de materialul de lucru şi de metodele de lucru.  

 Materialul de lucru specific arhivelor şi bibliotecilor se diferenţiază la rândul său pe două 

coordonate: felul în care respectivele materiale sunt produse, şi felul în care aceste materiale intră 

                                                 
2 În schema franceză: arhivă curentă–arhivă intermediară/de depozit–arhivă istorică. 
3 După clasificarea lui Schellenberg.  
4 Sacerdoţeanu, p. 98. 
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în custodia instituţiilorF

6
F. Astfel, documentele de arhivă sunt produse sau acumulate în procesul 

desfăşurării unei activităţi; implicit, semnificaţia lor este legată de relaţia organică cu documentele 

adiacente şi cu producătorul documentelor; prin urmare, valoarea lor culturală este incidentală, 

secundară. Materialele de bibliotecă, pe de altă parte, sunt de la început produse cu scop cultural, şi 

din acest motiv ele constau, cel mai adesea, din piese distincte, a căror semnificaţie este în 

întregime independentă de a altor piese şi de relaţiile existente între aceste piese. Desigur, aceste 

considerente se aplică indiferent de formă sau suport. Astfel, un material multimedia — pentru a 

plonja direct în realitate — este un material de bibliotecă, în măsura în care a fost realizat cu scop 

comercial, destinat publicului. Dar, pentru organizaţia care l-a realizat, el este un material ce ţine de 

arhivă, deoarece documentează activitatea şi producţiile respectivei organizaţii. Cazul îndeobşte 

delicat al colecţiilor de manuscrise poate primi o soluţie prin abordarea lui Schellenberg. Astfel, 

documentele de arhivă diferă de acumulările de manuscrise în aceea că ele nu sunt pur şi simplu o 

acumulare de hârtii; documentele de arhivă apar ca o consecinţă a unor activităţi funcţionale 

obişnuite, manuscrisele sunt produsul expresiei spontane a gândului sau sentimentelor; ele sunt 

create, în mod obişnuit, de o manieră întâmplătoare, şi nu sistematicăF

7
F.  

 Legat de maniera în care materialele intră în custodia instituţiilor, remarcăm faptul că 

bibliotecile colectează, în timp ce Arhivele preiauF

8
F. Bibliotecile nu se îmbogăţesc cu materiale de la 

organisme specifice, ci aleg, în funcţie de ofertă, preţ, valoare etc. ele cumpără, primesc, schimbă, 

realizând colecţii. Arhivele, pe de altă parte, sunt obligate să preia documentele produse de 

organizaţiile din sfera de responsabilitate; ele transferă fonduri. Într-un model ideal, o arhivă care 

deserveşte un organism administrativ nu primeşte alte documente decât cele ale organismului pe 

care îl serveşte. Spre deosebire de materialele adunate de bibliotecă, remarca şi britanicul Hilary 

Jenkinson, documentele de arhivă au „o structură, o articulaţie şi o relaţie naturală între părţile 

componente, care sunt esenţiale în stabilirea semnificaţiei lor”F

9
F.  

 Din punct de vedere al metodei, există practici specifice fiecărei discipline. Astfel, în cazul 

aprecierii valorii unei arhive, un arhivist nu va analiza valoarea individuală a unei document, ci se 

va concentra asupra setului de documente care alcătuiesc o grupă de documente referitoare la o 

anume problemă, documente care se află în relaţie unele cu celelalte. „Prin urmare, el selecţionează 

în mod normal documentele pentru păstrare în grup, şi nu ca element izolat; el le selecţionează în 

legătură cu funcţia şi organizarea, şi nu după subiect. Efortul său se concentrează pentru a păstra 

                                                                                                                                                                  
5 Enduring Paradigm, New Opportunities la HUhttp://www.clir.org/pubs/reports/pub89/role.htmlUH  
6 Schellenberg, p. 17. 
7 Schellenbrg, p. 18. 
8 Schellenberg, p. 19. 
9 Citat în Schellenberg, p. 19. 
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mărturia asupra modului în care un organism a funcţionat”F

10
F. În plus, judecata arhivistului este 

definitivă: odată înlăturat, materialul respectiv nu mai poate fi recuperat. Prin contrast, bibliotecarul 

evaluează materialele pe care le adună instituţia sa ca elemente individuale. Analiza sa implică 

noţiuni de biblioteconomie, asupra bibliografiei unui anume subiect etc. În plus, deciziile sale nu 

sunt, în majoritatea cazurilor, irevocabile, deoarece un o anume carte, exceptând unicatele, poate fi 

obţinută din mai multe surseF

11
F.  

 O a doua diferenţă majoră constă în ordonare. În biblioteconomie, această operaţiune 

semnifică gruparea elementelor individuale în conformitate cu o schemă prestabilită şi de a lega 

anumite simboluri (cote) pentru a identifica locul de păstrare al volumelor. Bibliotecarul poate 

folosi diverse scheme de clasificare, cu scopul de a grupa materialele laolaltă, dar semnificaţia unui 

anume material individual nu va fi obligatoriu pierdută dacă nu este ordonat într-un anume loc. În 

arhivistică, ordonarea presupune plasarea materialelor documentare în conformitate cu provenienţa 

lor şi în relaţie de organizarea şi funcţiile organizaţiei creatoare a documentelor. Arhivistul este 

obligat să nu inoveze scheme de ordonare şi clasificări pe subiecte. „ În Europa, remarca 

Schellenberg, s-au încercat o chemă după alta, şi nu a funcţionat nici una. Toate au avut rezultate 

dezastruoase prin scoaterea documentelor din contextul lor, distrugându-se astfel mult din valoarea 

lor de mărturie. Astfel a luat naştere principiul provenienţei, după care documentele trebuie grupate 

conform originii lor”F

12
F.  

 Al treilea element de diferenţă constă în tehnicile de descriere. Descrierea de bibliotecă (cea 

descriptivă, nu cea pe subiecte) se ocupă de piesele indivizibile — în general, cărţile, identificabile 

prin titlu şi autor. În arhive, materialele documentare sunt descrise — dacă sunt! — pe grupuri de 

documente, la nivel de fond, sub-fond, serieF

13
F.  

 

 2. PROLEGOMENE LA ISTORIA IDEILOR ARHIVISTICE 

 2.1. Context interior: paradigma şi schimb de paradigma 

 Din cele spuse mai sus s-a putut desprinde, ca o idee fundamentală, faptul că arhivistica are 

ca specific respectarea anumitor reguli de lucru, particulare, diferite de cele ale altor 

discipline/ştiinţe. Acest lucru este corect, însă el trebuie relativizat şi adaptat, prin prisma a ceea ce 

se întâmplă şi în domeniul general ştiinţific. În acest sens, este util şi relevant ceea ce Thomas Kuhn 

a formulat ca „paradigmă ştiinţifică”F

14
F. După Kuhn, „o paradigmă este o realizare ştiinţifică 

universal recunoscută, care pentru un timp modelează problemele şi soluţiile unei comunităţi de 

                                                 
10 Schellenberg, p. 21. 
11 Schellenberg, p. 21–22. 
12 Schellenberg, p. 22. 
13 Schellenberg, p. 22–23. 
14 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962. 
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practicanţi. Aplicată ştiinţei ca atare, o paradigmă furnizează un model explicativ al unei discipline 

ştiinţifice într-un stadiu specific de dezvoltare al ei, şi îi defineşte elementele de bază”F

15
F.  

 Important este însă de subliniat că aceste paradigme nu sunt imuabile. Kuhn a argumentat că 

se produc periodic în cadrul interpretativ schimbări radicale — numite de el „schimbări de 

paradigmă” —, pentru orice teorie ştiinţifică. Teza fundamentală a lui Kuhn este că dezvoltarea 

ştiinţifică nu este doar un proces liniar de acumulare de cunoştinţe, ci un proces în care paradigmele 

ştiinţifice şi revoluţiile ştiinţifice (schimburile de paradigmă) alterneazăF

16
F. Schimbare se produce 

atunci când răspunsurile la întrebările cercetării ştiinţifice nu mai explică suficient fenomenele 

observate (în domeniu arhivistic, documentele şi creatorii acestora) sau când metodologiile practice 

bazate pe teoria din asemenea observaţii nu mai funcţionează (aşa cum de altfel se întâmplă pentru 

multe activităţi arhivistice). Întrebările şi obiectul de cercetare pot aşadar să rămână „tradiţionale 

într-o schimbare de paradigmă”, răspunsurile însă nu.  

 Terry Cook susţine că aceeaşi situaţie poate fi întâlnită şi în ceea ce priveşte arhivisticaF

17
F. 

Astfel, după unele observaţii, în ultimii 100–120 de ani ai istoriei arhivelor, schimbări calitative se 

produc la fiecare 50–60 de ani, schimbări care afectează părţi esenţiale ale ştiinţei arhivistice sau 

chiar fundamentele acesteia. Noi fenomene apar mai întâi sporadic, apoi încep să se dezvolte, 

formând o problemă acută la sfârşitul perioadeiF

18
F. 

 

 2.2. Contextul exterior: istoria 

 Alături de această paradigmă general-ştiinţifică, relativizarea produsă de punerea în context 

general-istoric a activităţii de lucru cu documentele justifică, o dată în plus, nevoia de a încadra o 

anumită gândire arhivistică în contextul epocii în care ea se dezvoltă. Astfel, arhivistica însoţeşte 

practic istoria societăţilor omeneşti, din momentul în care acestea din urmă au generat instituţii care 

şi-au pus problema transmiterii păstrării/informaţiei peste timp. Şi astăzi, după unele păreri — de 

altfel larg împărtăşite — arhivistul este unul dintre profesioniştii care contribuie la clădirea 

                                                 
15 Theo Thomassen, The Development Of Archival Science And Its European Dimension,  
16 „Sunt diferenţiate mai multe stadii de dezvoltare a unei paradigme ştiinţifice: un stadiu pre-paradigmă, stadiul 
revoluţiei ştiinţifice, stadiul ştiinţei reglementate, stadiul unei noi revoluţii ştiinţifice etc. În stadiul pre-paradigmă al 
unei ştiinţe, comunitatea profesională abia se formează. Membrii comunităţii aplică o serie de concepte ştiinţifice noului 
câmp al cunoaşterii, concepte preluate din disciplinelor ştiinţifice existente. Ei nu pot încă să integreze aceste concepte 
într-o teorie general recunoscută. Apoi, o realizare ştiinţifică aduce o revoluţie ştiinţifică. Parte din conceptele punctuale 
sunt transformate într-o nouă teorie şi în majoritatea cazurilor, aceasta este prezentată într-o carte. Când teoria primeşte 
recunoaştere generală, se întră în stadiul ştiinţei reglementate. Ştiinţa normală se sprijină pe o înţelegere a membrilor 
comunităţii profesionale de a lua o anumită paradigmă ca punct de plecare în cercetările lor şi de a apăra această 
paradigmă împotriva tuturor acelora care vor îndrăzni să o atace. Când ştiinţa reglementată nu mai poate oferi 
răspunsuri satisfăcătoare pentru noile întrebări, o ouă revoluţie ştiinţifică se poate produce” (Theo Thomassen, The 
Development Of Archival Science And Its European Dimension,). HUwww.archiefschool.nl/docs/thomdeve.pdfUH  
17 Cook, Archival Science and Postmodernism:New Formulations for Old Concepts, p. 1 
18 Éva Tímár, Lajos Körmendy, Zoltán Szőke, Tibor Baracs, Gergő Bendegúz Cseh, The Archival Preservation of 
Electronic Records in Hungary la Hhttp://www.natarch.hu/study01.htmH (pagină salvată la 7.03.2002). 
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memoriei pentru viitor. Problema a ceea ce se uită şi a ceea ce se păstrează pentru viitor nu este 

câtuşi de puţin doar o problemă a prezentului, ci este poate una dintre puţinele constante ale 

profesiei, de la începuturile sale. Însă imaginea proiectată din prezent pentru viitor nu poate fi decât 

una subiectivă, generată de contextul specific epocii, care diferă, cu mare probabilitate, de imaginea 

dorită în viitor pentru trecut. Acceptând aceste premise, se poate uşor concluziona că istoria gândirii 

arhivistice a reflectat conceptele care existau într-o anumită epocă referitoare la transmiterea 

informaţiei.  

 După Jacques Le Goff , încă din cele mai vechi timpuri cei de la putere au stabilit cine are 

voie să vorbească şi cine trebuie să tacă, atât în viaţa publică, cât şi în documente. În ciuda unor 

convingeri pozitiviste, remarca acelaşi istoric francez, „documentul nu este obiectiv, un brut 

material inocent, ci exprimă puterea societăţii asupra memoriei şi asupra viitorului: documentul este 

ceea ce rămâne”F

19
F. Arhivele din antichitate şi evul mediu nu erau arhive „naţionale”, şi nici arhive 

ale sclavilor, ci ale instituţiilor unui stat, deci ale Puterii. Documentele apărau drepturile celor care 

le aveau şi asigurau puterea celor ce o deţineau. Nu e o întâmplare că primele arhive au fost cele 

alăturate puterii absolute din vechea Mesopotamie, Egipt, China şi America precolumbiană. După 

expresia lui Le Goff, capitalele acestor state au devenit „centre ale unei politici a memoriei, unde 

liderul însuşi, dezvoltă un program de comemorare, în care el este personajul central. „Mai întâi 

crearea, apoi controlul memoriei duce la controlul istoriei şi astfel mitologie puterea supremă”F

20
F. La 

fel, în evul mediu, în afară de aspectele juridice şi patrimoniale, documentele nu prezentau viaţa de 

zi cu zi, ci au conservat doar acele informaţii despre personaje/evenimente care reprezentau (în 

viziunea epocii) întruchiparea a ceva exemplar, ce merita să rămână ca referinţă pentru viitor. Un 

exemplu lămuritor este absenţa aproape totală a femeii din „memoria documentară” a 

medievaluluiF

21
F. În context diferit, răsculaţii lui Horea nu s-au gândit cu siguranţă la istoria arhivelor 

atunci au ars documentele nobilimii — ci încercau să distrugă „memoria” unor fapte/realităţi. Fără 

îndoială că referinţa medievală nu este aceeaşi cu referinţele moderne, însă ideea pe care dorim să o 

subliniem este că, indiferent de perioada istorică, acea concepţie care domina epoca este cea care a 

dictat şi păstrarea/distrugerea anumitor documente. Era, desigur, o selecţionare „avant la lettre”… 

Această abordare, a stabilirii rostului arhivelor, cui servesc, ce şi a cui amintire o reconstituie, este, 

după arhivistul canadian Terry Cook, „punctul central al istoriei arhivisticii”.  

 

 2.3. Limitele abordării  

                                                 
19 Citat de Terry Cook, New formulations of old concenps 
20 Cook, old formulations 
21 După Cook.  
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 O limitare în ceea ce ne propunem să prezentăm se referă la spaţiul geografic sau de gândire 

sau civilizaţional pe care îl luăm în calcul. Analiza istoriei gândirii arhivistice ar trebui — într-un 

spirit de political corectness — să îmbrăţişeze istoricul arhivelor din întreaga lume, din toate 

civilizaţiile. Lipsa bibliografiei, precum şi o lipsă de motive, va concentra în acest material doar 

câteva idei de bază care au influenţat arhivistica din ceea ce a fost numită „civilizaţia vest-

europeană”. Ceea ce poate cu cinism este numită „lipsă de motive” se referă la faptul că, în măsura 

în care o anume „idee arhivistică” nu a germinat şi nu a dat naştere unor dezvoltări ulterioare, ea 

este, în bună măsură, de un folos limitat. Un exemplu în acest sens este oferit de afirmaţiile unei 

arhiviste ruse, care susţine că principiul provenienţei a fost cunoscut de arhiviştii din Rusia ţaristă 

încă din secolul 18. Dincolo de ceea ce pare discutabil sub aspectul argumentaţiei, acceptând totuşi 

ca pertinentă afirmaţia cercetătoarei ruse, cel care a germinat şi a influenţat de o manieră 

covârşitoare arhivistica este principiul provenienţei — aşa cum a fost el definit de arhiviştii vest-

europeni, atât în România, cât şi în ţările care astăzi se află în avangarda cunoaşterii arhivistice. Din 

acest punct de vedere, subliniem din nou, ne vom mărgini la a analiza principalele paradigme 

arhivistice ale civilizaţiei occidentale.  

 

 

3. PARADIGME ARHIVISTICE 

 3.1. Schimbarea de paradigmă: manualul olandez din 1898 

 Deşi arhivele datează de secole, se consideră că arhivistica, drept ştiinţă, se conturează în 

secolul 19. Bazându-se pe teoria lui Kuhn, Theo Thomassen susţine că întreg acest secol, ca 

expresie a modernităţii, se încadrează de fapt în perioada de pre-paradigmă a ştiinţei arhivistice, 

datorită lipsei unei concepţii arhivistice închegate, datorită concurenţei a două tendinţe, cea 

diplomatică şi cea administrativă. Arhivistic, profilul perioadei de pre-paradigmă arhivistică, 

după analiza arhivistului olandez, este următorul: 

— Obiectul disciplinei: din punct de vedere diplomatic, obiectul de studiu este documentul. 

Din punct de vedere administrativ, obiectul este fondulF

22
F. Unitatea de bază era, din punct de 

vedere diplomatic, documentul sau documentul înregistrat, iar din punct de vedere 

administrativ, piesa individuală.  

— Obiectivul disciplinei arhivistice: din perspective tradiţiei diplomatice, obiectivul este 

ediţia critică de izvoare, cu scopul de a facilita cercetarea istorică. Din perspectiva tradiţiei 

administrative, obiectivul era identificarea şi uşoara consultare a documentelor.  

                                                 
22 Autorul citat analizează situaţia pentru Olanda, dar atât prin prisma tradiţiilor, cât şi prin cea a realităţilor, situaţiile 
par asemănătoare cu cele din Transilvania. Astfel, „fondul” este văzut ca un întreg de documente ieşite din uz ale unei 
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— Metodele şi tehnicile arhivistice: din punct de vedere diplomatic, se cere cercetarea 

integrală a tuturor aspectelor documentului şi descrierea or exhaustivă şi — dacă e posibil, 

editarea ei critică în ordine cronologică. Abordarea administrativă cere descrierea tuturor 

părţilor structurale şi a pieselor din fonduri, văzute ca întregul de documente ieşite din uz ale 

comunităţii, ordonate conform principiului respectului faţă de fond şi principiului 

provenienţei, aplicat tuturor documentelor ieşite din uz ale unei astfel de comunităţiF

23
F.  

 
 Schimbarea de paradigmă se produce în 1898, atunci când 3 olandezi, Samuel Muller, 

Johan Feith şi Robert Fruin au publicat celebrul lor Manual pentru ordonarea şi descrierea 

arhivelorF

24
F. După cum toţi cercetătorii sunt de acord, cei trei nu au inventat arhivistica, ci au 

sintetizat o experienţă, în principal cea din Franţa şi Germania secolului al XIX-leaF

25
F.  

 
 Contribuţia principală a autorilor olandezi a dezvoltarea arhivisticii a fost aceea de a articula 

cele mai importante principii („reguli”), atât referitoare la natura, cât şi la prelucrarea arhivelor şi de 

a enunţa ceea ce avea să devină setul de principii arhivistice. Iată în continuare câteva dinte cele mai 

importante reguli definite de autori.  

 
1). Fondul de arhivă (Arhief) este definit drept „totalitatea documentelor scrise, desenate şi tipărite, în 
proprietate oficială primite sau expediate de către o autoritate oarecare sau de unul din funcţionarii ei, 
atât timp cât aceste documente trebuie, conform unei dispoziţii, să rămână la acea autoritate sau la 
funcţionarii ei”.  
2). Un fond este un tot organic.  
6). „Fondurile autorităţilor (colegii sau persoane) ale căror drepturi au fost transmise după 1798F

26
F 

statului, aparţin depozitului statului din capitala acelei provincii pe al cărui teritoriu prezent a 
funcţionat numita autoritate”.  
8). Diferitele fonduri înglobate într-un depozit de arhivă trebuie despărţite cu grijă. 
11). Se recomandă a se reconstitui o eventuală risipire a fondurilor, dacă aceasta se poate face fără 
prea mari greutăţi.  
16). Sistemul de clasare trebuie întemeiat pe organizarea iniţială a arhivei care, în linii principale, 
corespunde cu organizarea instituţiei de la care provine.  
17). La ordonarea unui fond este nevoie înainte de toate de a restabili pe cât posibil ordinea iniţială.  
19). La ordonarea unui fond abia în al doilea rând trebuie ţinut seama de interesul cercetărilor istorice.  
37). La descrierea unui fond e de observat înainte de toate că inventarul trebuie să servească numai ca 
ghid; el are de dat deci numai o privire generală asupra cuprinsului arhivei, nu asupra cuprinsului 
pieselor. 

 

                                                                                                                                                                  
comunităţi (oraş, provincie, ţară) şi nu ca documente ieşite din uz ale diferitelor organisme care administrează 
comunitatea.  
23 Thomasen 
24 Am folosit S.Muller, J.A. Feith, R. Fruin, Îndrumar pentru clasarea şi descrierea arhivelor, ed. 1905, traducere în 
manuscris. 
25 Terry Cook remarca: ,,Yet, ironically, the important treatises which brought these principles to world attention in the 
early twentieth century were not written by German or French authors, but rather by Dutch, English, and Italian 
archivists. Of these, the Dutch Manual has had a major influence, because it was the first, and because it reached many 
archivists through French, German, English, Italian, Portuguese, Chinese, and other translations” (history of archival 
ideas). 
26 Este vorba de istoria instituţională olandeză. 

dra
ft -

 B
og

da
n F

lor
in 

POPOVIC
I 2

00
7



 După cum se poate constata, meritul arhiviştilor olandezi rezidă în principal în enunţarea 

principiilor arhivistice de bază, conceptele de provenienţă, integritate a fondului, respectul pentru 

ordinea iniţială, dreptul comunităţilor locale. Dintre acestea, respectarea şi, dacă e cazul, 

reconstituirea ordinii originale a fost considerată de autorii olandezi ca fiind „cel mai important 

dintre toate”.  

 Astăzi sunt însă subliniate o serie de limite ale manualului olandez. Astfel, lucrarea se referă 

în principal la ordonare şi descriere, şi mai puţin de alte aspecte fundamentale ale profesiei, cum ar 

fi evaluarea şi selecţionarea; se referă aproape în exclusivitate la organizaţii publice, şi mai puţin la 

arhivele private; şi, cel mai important, abordarea este făcută din perspectiva experienţei autorilor: 

fie în situaţii cu un număr limitat de documente diplomatice ce trebuiau descrise, fie cu documente 

provenite din arhive extrem de bine puse la punctF

27
F. Din acest motiv, consideră Terry Cook, autorii 

au ajuns la concluzia că organizarea originală a arhivei creatorului ar corespunde cu organizarea 

instituţiei care a produs-o.  
 
„Această relaţie strânsă nu mai este reală în organizaţiile moderne, unde numeroase sisteme de 
arhivare pe diferiţi suporţi, în mai multe sub-structuri nu mai corespund cu organizarea structurală 
internă sau cu multiplele funcţii ale creatorului… Mai mult, revoluţia computerelor şi a 
telecomunicaţiilor din ultimii ani au accelerat de o manieră radicală descentralizarea şi difuziunea, 
conducându-le către un punct în care funcţiile operaţionale depăşesc azi toate regulile organizaţionale 
sau structurale. În aceasta constă motivul pentru recenta disonanţă între percepţiile arhivistice, care 
animă evaluarea şi strategiile asupra documentelor electronice, şi cele care stau la temelia descrierii şi 
ordonării. O înţelegere detaliată a schimbărilor rapide a structurilor administrative, a funcţiilor şi a 
activităţilor de producţie este fundamentală în evaluarea modernă arhivistică şi în controlul 
documentelor electronice, aşa cum e şi în reconstruirea proceselor de afaceri contemporane şi 
designul sistemelor de calculatoare. Totuşi, asemenea abordări nu mai pot fi derivate doar din studiile 
arhivistice provenite din manualul olandez, dedicat ordonării şi descrierii. Autorii olandezi au descris 
cu precizie ceea ce au văzut în registre şi în structurile administrative ale timpului lor, şi din 
experienţa lor au articulat nucleul de bază al principiilor noaste profesionale. Totuşi, cum structurile 
administrative s-au modificat semnificativ de-a lungul acestui secol, aceste principii au fost uneori 
prea rigid apărate sau interpretate în sensul lor literal. Aceasta nu este vina autorilor olandezi, ci mai 
degrabă tributul plătiţi naturii persuasive a lucrării lor”F

28
F.  

 
 Dincolo de obiecţiile pe care astăzi profesioniştii le pot avea faţă de unele aspecte ale 

manualului lui Muller, Feith şi Fruin, este evident faptul că de-a lungul întregului secol al XX-lea, 

atât timp cât paradigma arhivistică clasică şi-a făcut simţită prezenţa, această lucrare a influenţat de 

o manieră radicală teoria, practica şi metodologia arhivistică a civilizaţiei occidentale, şi nu numai. 

Importanţă lui rezidă în codificarea teoriei arhivistice europene, care a căpătat o sancţionare oficială 

la primul congres internaţional de arhivistică din Bruxelles, în 1910F

29
F. Bornele următoare ale teoriei 

arhivistice, Jenkinson sau Schellenberg, au fost definitoriu influenţate de lucrarea lui Muller, Feith 

şi Fruin. 

 

                                                 
27 Cook, history 
28 History of archival… 
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 3.2. Arhivistica în perioada „ştiinţei reglementate” 

 Revenind la metodologia paradigmelor, Theo Thomasen considera că perioada clasică a 

ştiinţei arhivistice, perioadă care a fost codificată de manualul prezentat mai sus din 1898, prezintă 

următoarele caracteristici:  

— Obiect: fondul, ca totalitate a documentelor create sau primite de administraţie sau de un 

funcţionar; entitatea de bază este piesa. Interacţiunile între entităţile de bază se consideră a fi 

organice, prin natura lor.  

— Obiectivele: controlul fizic şi intelectual al documentelor, parţial ca pregătire în vederea 

publicării. 

— Metoda: aplicarea principiului provenienţei şi a principiului ordini originare.  

— Tehnica: descrierea oficială a documentelor fizice, şi ordonarea lor, nu după forma lor, ci 

după o clasificare naturală, care oglindeşte organizarea documentelor creatorului.  

 Sub aceste auspicii, ştiinţa arhivistică a debutat în secolul XX, şi a oferit coordonatele 

fundamentale pentru o serie de dezvoltări teoretice deosebite.  

 

 3.2.1. Hilary Jenkinson: documentul între Administrator şi Arhivist 

 O primă lucrare care a devenit rapid o referinţă este cea a lui Hilary Jenkinson. Apărută în 

primă ediţie la 24 de ani după sinteza olandeză, Jenkinson a produs al doilea tratat major în teoria şi 

practica arhivisticăF

30
F. Teza de bază: arhivele sunt o mărturie imparţială, iar arhivistul este un 

gardian al acestei mărturii. 

 Jenkinson susţine, dat fiind că documentele sunt rezultatul natural al activităţii 

administrative — mărturia nealterată a activităţilor şi tranzacţiilor, că nu se poate accepta nici un fel 

de interferenţă post-creaţie; altfel, susţine Jenkinson, caracterul lor de mărturie inalterabilă ar fi 

compromis. Dacă arhivele au fost emanarea organică de documente de la creator, atunci scoaterea 

oricărui document din întreg încalcă principiile arhivistice fundamentale stabilite de către olandezi. 

Dacă documentele trebuie să-şi păstreze cadrul arhivistic integral, atunci orice evaluare făcută de 

către arhivist este în cele din urmă nepotrivită. „Judecata personală” a arhivistului, pe care o implică 

obligatoriu o evaluare/selecţionare, ar afecta imparţialitatea arhivelor ca mărturie, aşa cum ar face-o 

desigur orice considerent de păstrare a arhivelor pentru a satisface nevoile actuale sau anticipate ale 

cercetătorilor. Rolul arhivistului este de a păstra, nu de a selecţiona arhivele. Consecvent cu o 

asemenea abordare, arhiviştii erau cunoscuţi în Anglia ca „păstrători” (keepers). Deşi are o altă 

perspectivă faţă de olandezi, după explozia de hârţogărie de după Primul Război Mondial, 

                                                                                                                                                                  
29 History of… 
30 Am folosit un reprint al ediţiei a doua: Hilary Jenkinson, A manual of Archive Administration, London, 1966. 
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Jenkinson nu a acceptat niciodată cu inima uşoară ideea că arhiviştii ar trebui să facă vreo 

evaluarea/selecţionareF

31
F.  

 Soluţia lui Jenkinson a fost de a însărcina pe creator/administrator să îndeplinească nedorita 

sarcină de a reduce cantitatea de documente contemporane, făcând astfel pe Administrator singurul 

agent al selecţionării şi distrugerii propriilor sale documenteF

32
F. Arhiviştii ar trebui apoi să îşi asume 

sarcina de a păstra ceea ce rămâne, exact în acelaşi fel în care ei aveau grijă de documentele 

medievale şi moderne, unde, pentru că era o cantitate mică de documente, nu era necesară nici o 

distrugere. Deşi Jenkinson însuşi a realizat că aceşti administratori ar putea să nu distrugă suficient, 

sau ar putea distruge prea mult, sau ar putea chiar crea documente care în mod conştient ar 

reprezenta o justificare pentru acţiunile lor ca şi cum ar reprezenta o mărturie imparţială a 

tranzacţiei, el nu a avansat nici o soluţie satisfăcătoare la aceste dileme (T. Cook).  

 Trebuie însă remarcat că Jenkinson a încurajat totuşi un rol limitat ar arhivistului în crearea 

arhivelor, constând din articularea de standarde prin care administratorul poate crea şi păstra arhive 

calitativ superioare în viitor, care ar putea deţine caracteristicile de mărturie autentică, imparţială pe 

care el le gândea ca fiind investite în arhivele trecute. Nu era o soluţie satisfăcătoare de evaluare, 

dar era un pas (T. Cook).  

 Jenkinson a admis dilema — insolubilă dată fiind abordarea generală —, că intervenţia 

acestor ,,făcători de arhivă” ar distinge între agenţii mai importante (şi programe şi activităţi) de 

altele, şi deci aceste judecăţi de valoare — care sunt fundamentul evaluării arhivistice moderne — 

subminează activitatea acelui arhivist imparţial. Ca urmare, britanicul a trebuit să recunoască că 

asupra acestui punct nu are nici o sugestie de făcut. El nu pare să fi apreciat că fie şi limitata sa 

intervenţie de stabilire de standarde pentru realizarea arhivei ar submina de asemenea integritatea 

documentelor ca acumulare pură şi naturală pe care administratorii o creează, organizează şi o 

folosesc în cursul normal al activităţii aşa cum cred de cuviinţă, şi nu după standardele 

arhivistului(T. Cook).  
 Gerald Ham, arhivist american, a comentat şi el asupra dilemei jenkinsoniene asupra 

selecţionării. S-a arătat că, permiţându-i-se creatorului să stabilească ce trebuie să fie document de 

arhivă (record) se rezolvă problema complexităţii, perisabilităţii şi volumului documentelor 

contemporane prin ignorarea lor. Abordarea jenkinsoniană asupra evaluării şi, chiar asupra 

definiţiei înseşi a arhivelor ar permite unor creatori ca preşedinţii Nixon sau Bush să distrugă sau să 

sustragă atenţiei publice orice document care conţine mărturii nefavorabile asupra acţiunilor lor în 

funcţie, subminând astfel atât responsabilitatea democratică, cât şi cunoaşterea istorică. La extrem, 

abordarea lui Jenkinson ar permite ca moştenirea arhivistică să fie pervertită de capriciile 

                                                 
31 Jenk, p. 152. 
32 Jenk, p. 152. 
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administrative, sau de ideologia de stat, ca în fosta URSS, unde provenienţa a fost subminată prin 

stabilirea unui singur fond arhivistic de stat şi documentele aveau valoare doar în măsura în care 

reflectau viziunea oficială a istoriei (T. Cook).  

 

 În domeniul ordonării şi descrierii, Jenkinson a introdus conceptul de „grup de arhivă” 

(archive group) ca diferenţa de interpretare — dacă nu ca principiu — faţă de conceptul european al 

fondului de arhivă. Viziunea jenkinsoniană era ceva atotcuprinzător, grupul său de arhivă conţinând 

totalitatea documentelor „rezultate din munca unei administraţii, care era tot organic, complet în 

sine, capabilă să acţioneze independent fără orice autoritate externă sau suplimentară, cu fiecare 

parte a oricărei afaceri care ar putea fi în mod normal prezentată către ea”F

33
F. Consecvent cu această 

definiţie a sa, asupra arhivelor ca întregul univers documentar al unei administraţii sau agenţii, el a 

admis că un grup de arhivă (archive group) pentru o agenţie foarte mare poate conţine fonduri în 

cadrul fondului, o subtilitate peste care mai noii codificatori ai standardelor descriptice uneori trec 

cu vederea. El se referă la un administrator care a fost un tot organic, demonstrând astfel din nou, la 

fel ca olandezii, perspectiva lui dinspre arhivele medievale şi pre-moderne, cu seriile lor închise, cu 

creatori stabili şi care îşi încetaseră activitatea. Preluarea documentelor din serii deschise ale 

administraţiilor cu structuri fluide de astăzi ar crea anomalii care ar crea probleme conceptului de 

grup de arhivă (T. Cook). 

 

 Jenkinson a lucrat la Public Record OfficeF

34
F şi s-a axat pe documente medievale şi pre-

moderne. Astfel se explică insistenţa lui asupra caracterului juridic al documentelor, natura lor de 

mărturie, stabilitatea şi completitudinea lor moştenită. De asemenea, el s-a identificat cu o cultura 

corporatistă a serviciilor britanice antebelice, în care Administratorul guvernamental era o persoană 

onestă, educată, civilizată, capabilă să exercite o judecată dezinteresată în aspecte de prezervare. 

Lumea de astăzi, cu preşedinţi sperjuri şi funcţionari corupţi i-ar fi fost complet străină, şi, fără 

îndoială, respingătoare. Cât despre noţiunea de Adevăr care ar fi relevată prin documentul de 

arhivă, sau despre arhivişti ca păstrător dezinteresat al documentelor şi un altruist devotat 

adevărului. Jenkinson pur şi simplu oglindea pozitivismul empiric comun istoriografiei cu care el 

era educat şi foarte familiarizat (T. Cook).  

 

 În concluzie, perspectiva lui Jenkinson asupra evaluării nu mai este validă pentru 

documentele moderne sau pentru aşteptările societăţii moderne asupra a ceea ce arhivele ar trebui să 

facă, şi nici perspectiva lui asupra naturii stabile a administraţiilor sau a ordinii fixe a ordonării 

                                                 
33 Jenk, p. 101. 
34 Până în 2003, echivalentul Arhivelor Naţionale ale Marii Britanii.  
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documentelor folositoare pentru problemele descriptive moderne. Dar apărarea sa însufleţită a 

caracterului probatoriu al documentelor rămâne cu siguranţă sursă de inspiraţie pentru arhiviştii de 

pretutindeni.  

Aşa cum se va vedea, ideile sale cunosc azi o renaştere, în special în Australia şi Canada, dar 

şi printre mulţi teoreticieni ai arhivelor electronice, confruntaţi cu documentele efemere, virtuale, cu 

informaţia decontextualizată şi incidenţa crescută a distrugerilor întâmplătoare şi neglijente de 

documente. Miza pentru entuziaştii neo-Jenkinsonianişti este de a urma spiritul şi nu litera 

afirmaţiilor magistrului (T. Cook).  

 

 Până spre 1930, în istoria gândirii arhivistice europene se fac remarcate două caracteristici: 

a). principiile arhivisticii au derivat în primă instanţă din nevoia de rezolvare a problemelor în 

ordonarea şi descrierea documentelor vechi; şi b). aceste principii au reflectat foarte mult timpul şi 

locul în care a scris autorul şi genul de documente pe care au lucrat. O ilustrare a acestor teme poate 

fi găsită la importantul teoretician italian, Eugenio Casanova, a cărui lucrare principală a apărut în 

1928. Asemenea olandezilor sau a lui Jenkinson, Casanova a oglindit principalele curente 

intelectuale din sec. 19 şi începutul sec 20, dând disciplinei patenta empirică, construind-o ca „o 

ştiinţă descriptivă, şi aplicându-i imperativul istoriografiei pozitiviste, care ţintea la acumularea de 

fapte, mai degrabă decât elaborarea de concepte”. Dar o astfel de istoriografie pozitivistă şi 

caracterul empiric bazat pe „fapte” a fost discreditat spre sfârşitul sec. 20. Bucci nota că noile 

schimbări sociale în mod fundamental „au subminat obiceiuri şi norme de comportament, incluzând 

o ruptură de principiile care au guvernat multă vreme procesele unde documentele de arhivă au fost 

create, transmise conservate şi exploatate. E clar, continuă el, că inovaţiile radicale în practica 

arhivistică devin tot mai mult incompatibile cu continuitatea unei doctrine care caută să rămână 

închisă în cetăţuia principiilor sale tradiţionale”. Ceea ce Bucci spune despre Casanova, şi ceea ce 

este la fel de adevărat despre Jenkinson sau olandezi, este că principiile arhivistice nu sunt fixate 

pentru totdeauna, ci, ca şi perspectivele istoriei înseşi, sau literaturii sau filozofiei, reflectă spiritul 

timpului şi apoi sunt interpretate din nou de generaţiile următoare (T. Cook).  

 

 3.2.2. Theodore R. Schellenberg: problemele arhivelor moderne 

 Următoarea iniţiativă principială în dezvoltarea discursului arhivistic vine din SUA. 

Neavând posibilitatea de a formula, din practică, principii arhivistice bazate pe o meticuloasă 

analiză a documentelor vechi, nefiind nici capabili să se bazeze doar pe „ştiinţa descriptivă” a lui 

Casanova, Jenkinson sau autorilor olandezi, arhiviştii americani şi-au început activitatea 

profesională de strângere având de-a face cu o cantitatea enormă de arhive contemporane, doar o 

mică parte din ele putând fi păstrate ca arhive. Arhivele Naţionale (înfiinţate în 1934) au avut de-a 
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face cu o cantitate de 1 000 000 m.l. arhive federale, cu o rată de creştere de 60 000 m.l./an, iar în 

timpul războiului s-a ajuns la 600 000 m.l./an. De aici au rezultat două aspecte: dezvoltarea 

profesiei de records manager pentru a ajuta agenţiile să se ocupe de problema documentelor, şi o 

reorientare fundamentală a profesiei arhivistice în SUA şi în zonele aflate sub influenţa lor (T. 

Cook).  

 Date fiind condiţiile, în scurt timp s-a ajuns la abordarea diferită faţă de curentul 

jenkinsonian: se trece de la prezervarea documentelor la selecţionare în vederea prezervării 

(Margaret Cross Norton). Un alt gânditor american de la începuturi şi-a exprimat mai tranşant 

opoziţia faţă de poziţia jenkinsoniană: dacă arhivistul nu se implică în felul în care agenţiile publice 

administrează documentele, ar însemna ca „mult prea multe documente să fie prost manipulate şi 

chiar pierdute înainte ca arhiviştii să le preia în custodie”. De aici, va apare conceptul american al 

„ciclului de viaţă” (life-cycle) al documentelor, după care acestea erau organizate şi folosite practic 

întâi de creatorul lor, apoi depozitate pentru o perioadă ulterioară de utilizare mai puţin frecventă în 

centre de arhivare externe (depozite intermediare), şi apoi, când folosirea lor operaţională s-a sfârşit, 

sunt „selectate ca având valoare arhivistică şi transferate la Arhivă sau declarate «ne-arhivistice» şi 

distruse”F

35
F. Ca şi Norton, Brooks a argumentat pentru o strânsă colaborare de-a lungul întregului 

ciclu de viaţă între arhiviştii care fac astfel de evaluări ale documentelor în vederea păstrării pe 

termen lung şi records manageri, care organizează şi au grijă de documentele active în 

departamente. Funcţia de evaluare, argumentează el, poate fi cel mai bine realizată printr-o totală 

înţelegere a documentelor unei agenţii în relaţiile lor unele cu altele aşa cu sunt create, mai degrabă 

decât după ce au fost uitate sau deteriorate după 20 de ani”. Specificarea modului cum această 

selecţionare funcţionează a fost sarcina lui Theodore R. Schellenberg. El a sintetizat munca 

colegilor său şi apoi a articulat în cărţile sale de căpătâi. Dezvoltând aceste criterii de selecţionare 

sau evaluare, Schellenberg a devenit „părintele teoriei evaluării în SUA” (T. Cook).  

 Schellenberg a susţinut că documentele au o valoare primară şi secundară. Valoarea primară 

reflectă importanţa documentelor pentru creatorul lor original; valoarea secundară arată folosirea lor 

pentru cercetătorii viitori. Valoarea primară durează atât timp cât documentele servesc creatorului 

lor în nevoile operaţionale continue — spre deosebire de Jenkinson care lăsa şi stabilirea valorii pe 

termen lung în sarcina Administratorului. Valorile secundare, pe care Schellenberg le subdivide în 

valoare de mărturie şi valoare informaţională, sunt distincte, pentru că ele reflectă importanţa 

documentelor pentru folosirea de către cercetători ulteriori, şi nu de către creatorul original. La acest 

punct, Schllenberg neagă explicit că „valoarea de mărturie” ar fi legată de sensul jenkinsonian de 

„mărturie”. Pentru Schellenberg, valoarea de mărturie reflectă importanţa documentelor pentru 

                                                 
35 Trebuie citat Barbat. 
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cercetători, nu pentru administratori, în documentarea funcţiilor, programelor, politicilor, şi 

procedurilor creatorului. Aceste valori trebuie determinate după cuvenitele cercetări şi analize, de 

Arhivistul lui Schellenberg, şi nu de către Administratorul lui Jenkinson. Valoarea informaţională, 

cealaltă jumătate a valorii secundare, se referă la conţinutul documentelor în legătură cu „persoane, 

corporaţii, lucruri, probleme, condiţii şi altele asemenea”, incidentale „acţiunilor guvernului însuşi”. 

Decizia referitoare la care anume conţinut informaţional este important şi care nu — a stabili, adică, 

cine este invitat în „casa memoriei” arhivistice şi cine nu — trebuia luată tot de către arhivist, pe 

baza pregătirii lui ca istoric şi prin consultare cu specialiştii în diferite subiecte, cu scopul de a 

reflecta cât mai multe direcţii de cercetare posibile. Această cercetare pentru valoarea 

informaţională era cea mai importantă pentru Schellenberg, dată fiind utilitatea ei pentru o mai largă 

documentare a vieţii americane. Consecvent cu orientarea spre cercetarea secundară, Schellenberg, 

spre meritul lui, a încercat mai mult decât trio-ul olandez sau Jenkinson să stabilească legături între 

arhivişti şi bibliotecari, şi între arhiviştii îngrijitori de arhive instituţionale şi cei responsabili de 

manuscrisele private (T. Cook).  

 

 Schellenberg a mai introdus şi o altă noutate. Olandezii şi Jenkinson credeau că toate 

materialele create şi primite de administraţie formează ,,arhiva”. Pentru Schellenberg, ,,Archive” era 

doar o mică parte care a fost aleasă de arhivist pentru păstrare din mai marele, originalul întreg, pe 

care e îl numeşte records. Records erau sarcina records manager-ilor şi a instituţiilor creatoare; 

Archives erau grija arhiviştilor şi a instituţiilor de arhivăF

36
F. În ciuda bunei cooperări între cele două 

profesii, şi a cooperării continue, distincţia lui Schellenberg între records şi archives a tins să 

accentueze diferenţele între records manageri şi arhivişti, şi între records şi archives, mai degrabă 

decât similarităţile şi interconexiunile. Această moştenire a creat probleme strategice pentru 

arhivişti în spaţiul informatic, deoarece documentele electronice în mod special cer o intervenţie a 

arhiviştilor dacă documentele /records/ trebuie păstrate ca mărturie arhivistică (T. Cook).  

 

 În domeniul ordonării şi descrierii, Schellenberg a inventat conceptul de „grup de 

documente” (records group), ca un instrument care să se ocupe de imensele cantităţi de documente 

generate de o administraţie foarte complexă, unde, după cuvintele sale, nici o structură 

guvernamentală nu întruneşte complet cerinţele pentru jenkinsonianul „grup de arhivă”, de 

completitudine şi independenţă. Schellenberg a observat cu dreptate că în administraţiile moderne 

toate structurile sunt inter-relaţionate şi puţine sunt complet independente în relaţia lor cu activitatea 

principală”. Datorită complexităţii administraţiei şi a cantităţii mari de arhivă, grupul de documente 
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american ia în considerare „atât cantitatea, cât şi provenienţa” drept criteriu pentru delimitarea saF

37
F. 

O asemenea abordare însă a generat acţiuni arbitrare, pentru că factorii practici au diferit în timp şi 

spaţiu, în termeni de stabilire a dorinţei de realizare a unei structuri de o mărime şi conţinut 

convenabile pentru ordonare şi descriere, şi publicarea inventarelor Acolo unde conceptul de 

records group a fost adoptat, au fost necesare compromisuri practice, până într-acolo unde criticii 

au arătat că mai mult maschează decât protejează provenienţa (T. Cook). 

 Deci, Schellenberg a refuzat să lase administratorului lui Jenkinson dreptul de a lua decizii 

cruciale în privinţa viitoarei forme a documentului de arhivă. A refuzat puritatea presupusă fondului 

de arhivă european, sau a grupului de arhivă jenkinsonian, şi a popularizat conceptul de records 

group ca o încercare de compromis aparent potrivit pentru ordonarea şi descrierea documentelor din 

agenţiile guvernamentale complexe.  

 Ca o concluzie, Schellenberg a reflectat cultura politică a Americii în care a trăit, un ,,New 

Deal-statism” [= concentrare a controlului economic şi al planificării în mâinile unui guvern foarte 

centralizat], cu accent asupra beneficiilor unei tehnocracţii manageriale şi a eficienţei, unde 

arhivistul devine un partener al echipei de management a corporaţiei. Reflectând de asemenea 

iniţiativele de inginerie sociale contemporane, în noile câmpuri ale sociologii, muncii sociale, 

planificării urbane şi ale activităţilor intervenţioniste de reconstrucţie ale guvernului din timpul 

crizei economice, arhiviştii ar fi trebuit sa devină ei înşişi „ingineri” care să intervină şi să 

administreze lumea documentelor contemporane. Perioada lui coincide cu răspândirea 

profesionalizării istoriei ca disciplină academică în universităţi şi identifică istorici cu arhiviştii, iar 

valoarea informaţională arhivistică o echivalează cu interpretările şi temele istorice. „Spre deosebire 

de Jenkinson, el mai mult a anticipat viitorul decât a apărat trecutul. El a unificat tehnicile de 

management cu cercetarea istorică în arhive. Unele compromisuri pe care el le-a încurajat — în 

special cele amplificate de succesorii săi — şi astăzi provoacă probleme. Un astfel de exemplu este 

conceptul de Archives definit în funcţie de utilizator. Majoritatea arhiviştilor de după Schellenberg 

au susţinut până de curând — mai mult decât a făcut-o el — că metodologia centrală pentru se 

stabili ce documente au valoare arhivistică presupune stabilirea folosirii efective sau anticipate de 

către cercetători, şi mai ales de istorici academici. Într-un important manual de selecţionare din anii 

1970, Maynard Brichford afirma că o evaluare de succes este direct legată de rolul primar al 

arhivistului de a fi un reprezentant al comunităţii cercetătorilor. Evaluatorul trebuie să abordeze 

documentele prin evaluarea cererilor aşa cum este reflectată de folosirea trecută, prezentă şi 

anticipată”. Gerald Ham observa însă mai târziu că o astfel de abordare duce la „un proces de 

selecţionare atât de aleatoriu, atât de fragmentat, de necoordonat şi chiar atât de adesea 
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accidental…. şi că adesea se reflectă un interes ce de cercetare îngust mai degrabă decât spectrul 

larg al experienţei umane. Dacă nu vom depăşi aceste obstacole, arhivistul va rămâne în cel mai bun 

caz nimic altceva decât un indicator de vânt modificat de vânturile schimbătoare ale istoriografiei”. 

În plus, o abordare din perspectiva utilizatorului scoate documentele din contextul lor organic în 

activităţile creatorului şi impune criterii atât pentru selecţionare, cât şi pentru descriere care sunt 

exterioare documentului şi provenienţei sale (T. Cook). 

 

 3.3. Noi perspective asupra arhivelor  

 Teoriile lui Jenkinson şi Schellenberg au modelat de o manieră fundamentală teoria 

arhivistică la nivelul mondial, fiind sură de inspiraţie pentru alte dezvoltări, care, la rândul lor, au 

influenţat gândirea arhivistică din diverse ţări. Un exemplu este emergenţa teoriei franceze a „celor 

trei vârste ale arhivelor”, dezvoltată de arhivistul francez Yves Pérotin, după vizite în UK şi SUA, 

în anii 1960F

38
F. Pe de altă parte, neconformitatea totală a acestor teorii cu practica arhivistică şi 

realitatea documentară în continuă schimbare a condus, în perioada celei de-a doua jumătăţi a 

secolului trecut la elaborarea unor noi teorii, dintre cele mai diverse. Puţine dintre ele au avut 

impactul universal al teoriilor menţionate, însă densitatea de direcţii de gândire a cunoscut o 

diversitate fără precedent, unele din ele încercând să aducă la zi spiritul vechilor teorii arhivistice, 

jenkinsoniene şi schellenbergiene.  

 

 

3.3.1. Abordare societală: Hans Booms; strategia macro-evaluării; proiectul PIVOT; 

„strategia de documentare” 

 Reflectând globalizarea şi popularizarea experienţelor locale, după Schellenberg s-au ridicat 

mai multe voci, menite să dea un răspuns problemelor rămase în dezbatere. Păreri s-au făcut auzite 

din Germania, SUA sau Canada. „Pornind din credinţa că arhivele ar trebui să reflecte global 

societatea care le crease, aceste diverse «abordări sociale» explorează noi concepţii asupra teoriei şi 

metodologiei arhivistice”. Această perspectivă este în fond reflecţia adâncirii relaţiilor democratice, 

reprezentând „ o schimbare fundamentală în discursul arhivistic de la unul bazat pe Stat către unul 

reflectând mai larg societatea pe care statul o deserveşte”. După expresia lui Eric Ketelaar, acum 

arhivele „sunt ale oamenilor, pentru oameni, şi prin oameni” (T. Cook).  

 Terry Cook consideră că prima voce semnificativă care s-a exprimat în favoarea teoriei 

sociale a fost cea a germanului Hans Booms, deşi valoarea secundară a lui Schellenberg indirect 

prefigura o ruptură a teoriei etatiste. „Reacţionând împotriva celor mai rele excese ale abordării 
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etatiste a arhivisticii tradiţionale, unde valorile ideologice ale statului erau impuse chiar din definiţia 

documentului de arhivă, Booms susţine că societatea trebuie să fie lăsată să îşi definească propriile 

ei valori, şi că aceste valori trebuie să fie în mod reprezentativ oglindite prin documentele de arhivă. 

«Dacă există într-adevăr ceva sau cineva îndreptăţit să confere legitimitate evaluării/selecţionării 

arhivistice, scria Booms, aceasta este societatea însăşi, şi opiniile publice care o exprimă—

presupunând, desigur, că acestea se pot dezvolta liber. Publicul şi opinia publică… sancţionează 

acţiunile publice, generează în mod esenţial procesele socio-politice, şi legitimează autoritatea 

politică. Prin urmare, nu ar trebui ca opinia publică să legitimeze şi selecţionarea arhivistică? Ar 

putea ea de asemenea să nu ofere orientarea fundamentală pentru procesul de selecţionare 

arhivistică?» Perspectiva lui esenţială era că societatea, nu utilizatorul specializat al lui 

Schellenberg şi nici administratorul de stat al lui Jenkinson, trebuie să genereze valorile care 

definesc „importanţa” şi prin urmare semnificaţia arhivistică şi termenul de păstrare (T. Cook). 

Aceasta a condus la corolarul că „arhiviştii au nevoie să se orienteze după valorile contemporanilor 

documentelor, pentru care acele documente au fost create”. Deşi teoria sa a fost exprimată în 

Germania de Vest, la începutul anilor ’1970, ea nu a avut succes prea mare. Influenţată în definitiv 

şi de realităţile din Germania comunistă, ironia istoriei face ca un model inspirat de teoriile lui 

Booms să fi fost aplicat tocmai acolo, în Germania democratăF

39
F. Recunoaşterea internaţională a 

teoriei sale se produce după 1987, când studiul său este publicat în revista canadiană „Archivaria”. 

În 1991, Booms revine, afirmând că valorile societăţii erau cel mai bine identificare nu prin 

cercetări directe în dinamica socială şi opinia publică, cum susţinuse înainte, ci indirect prin 

cercetări în funcţiile acelor creatori-cheie de documente, desemnaţi de societate să îi realizeze 

trebuinţele, şi dorinţele. El a afirmat că „arhiviştii cer o analiză utilă a funcţiilor creatorilor de 

documente, pentru a-i ajuta să conecteze nevoile documentare… cu documentele înseşi”F

40
F. „În acest 

fel, există o tranziţie imediată de la încercarea sa anterioară recunoscută ca imprecisă de a defini 

valorile sociale prin cercetări ale opiniei publice, către o foarte concretă focalizare pe provenienţa 

documentelor, aşa cum este exprimată prin funcţionalitatea creatorilor, care, în cuvintele lui Booms, 

«arată de ce [şi cum] provenienţa trebuie să rămână fundamentul imuabil al procesului de 

selecţionare»”F

41
F. 

 Abordarea lui Boom despre oglindirea valorilor sociale prin funcţiile creatorului a prefigurat 

direcţia noii strategii a macro-evaluării (new macroappraisal acquisition strategy), implementată 

din 1991 în cadrul Arhivelor Naţionale canadiene şi articulată teoretic de Terry Cook, la sfârşitul 

                                                 
39 Vezi şi Hans Boom, La constitution du patrimoine archivistique. L’archivage comme activité sociale et politique, 
,,Archives », Volume 35, Nr 1, et 2, 2003-2004. 
40 Vezi şi Hans Boom, La constitution du patrimoine archivistique. L’archivage comme activité sociale et politique, 
,,Archives », Volume 35, Nr 1, et 2, 2003-2004. 
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anilor ’1980. Conform acestei abordări, vechea focalizare arhivistică asupra subiectului conţinut în 

documente şi asupra deţinerii acelui conţinut care să reflecte direct opinia publică sau nevoile 

utilizatorilor sau tendinţele istoriografice, a fost înlocuită cu o nouă focalizare, pe un context mai 

larg sau un „macro-context” al documentelor, aşa cum este el revelat prin funcţiile, programele, 

activităţile şi tranzacţiile creatorului lor, adică prin contextul şi procesul creării documentului însuşi. 

Formulând viziunea sa pe palier „filozofic” (valoarea arhivistică trebuie să fie definită în acest nou 

caz de constructe sociale şi funcţii socialeF

42
F mai degrabă decât de Creatorul lui Jenkinson sau 

Utilizatorul lui Schellenberg), Cook nu a abordat problema la nivel metodologic, ca o nouă teorie a 

selecţionării, aşa cum a făcut Booms. Arhivele Naţionale canadiene au adoptat însă o metodologie 

funcţional-structurală de macro-evaluare, care se concentrează pe creator mai degrabă decât pe 

societate, presupunând că acei creatori, şi acei cetăţeni şi acele organizaţii cu care interacţionează 

reprezintă indirect o reflectare a funcţionării colective a societăţii, sincronizându-se astfel cu 

conceptul lui Booms din 1991, referitor la manifestările concrete bazate pe provenienţă ale 

funcţiilor socialeF

43
F.  

 

 Arhivele Statului din Olanda au adoptat în aproape acelaşi timp metode similare, de evaluare 

a funcţiilor guvernamentale faţă de evaluarea documentelor individuale. În proiectul PIVOT, 

olandezii au decis ca „în loc să privim la principiile tradiţionale ale arhivisticii care de fapt tind în 

principal să selecţioneze şi să reţină informaţia generată de procesele administrative, strategia 

propusă fundamentează evaluarea informaţiei pe rolul acesteia în activităţile şi sarcinile 

guvernamentale. Urmând o astfel de abordare, agenţiile vor analiza mai întâi procesele esenţiale ale 

activităţii lor şi sarcinile cerute pentru a le duce la îndeplinire; selecţionarea şi evaluarea 

informaţiilor folosite în aceste activităţi trebuie să reflecte valoarea evaluată a sarcinii. În general, 

informaţiile necesare să reconstituie funcţiile critice ale guvernului sunt cele care trebuie reţinute”. 

Ca şi pentru canadieni, evaluarea/selecţionarea nu este orientată, în primă instanţă, pe documente 

sau pe piese individuale, ci pe funcţiile, sarcinile sau activităţile guvernamentale, care generează 

documente. Totuşi, proiectul canadian este mai larg din punct de vedre al scopului, pentru că el 

implică de asemenea interacţiunea cetăţeanului cu statul şi impactul acţiunilor statului asupra 

cetăţenilor aşa cum este el relevat de seriile de dosare de probleme (case file series), în timp ce 

proiectul olandez se concentrează mai întâi pe politici şi sarcini interne şi nu este interesat de cazuri 

particulare şi de documentele pendinte. În timp ce proiectul PIVOT al olandezilor este radical în 

metodologia funcţionalistă, el rămâne totuşi mai mult etatist decât social, în orientarea sa (T. Cook).  
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 O altă abordare teoretică socială a fost elaborată de Helen Samuels în SUA, în conceptul de 

„strategie de documentare” (document strategy)F

44
F. Samuels concepe strategia de documentare ca o 

analiză comună multi-instituţională, care combină activităţile de evaluare/selecţionare ale mai 

multor arhive, cu scopul de a documenta principalele teme, aspecte, activităţi sau funcţii ale 

societăţii. Strategia de documentare integrează în analiza ei documente ale guvernului şi alte altor 

instituţii cu documente personale şi presă, ca şi informaţii publicate sau chiar istorie orală. Nu se 

orientează în primă instanţă pe provenienţă, ci pe teme (învăţământul la nivel de colegiu sau 

dezvoltarea industriei de calculatoare). De aceea, strategia de documentare a fost criticată pentru că, 

dacă ar fi aplicată pe o scară largă, riscă să suprapună teme sau funcţii şi astfel să multiplice munca 

de cercetare a arhiviştilor şi a politicilor de preluare de documente. În plus, temele sau subiectele 

alese vor fi întotdeauna în dispută, şi o astfel de evaluare va fi la fel de subiectivă ca cea a tradiţiei 

schellenbergiene. Iată de ce această abordare vizează mai ales colecţiile de documente personale, şi 

mai puţin arhivele guvernamentale sau de corporaţii (T. Cook).  

 

 3.3.2. Arhiva totală; Hugh Taylor şi actualizarea arhivisticii 

 O teorie arhivistică integratoare a fost dezvoltată în Canada în anii ’1970 — cea a „arhivei 

totale” (total archives). Reflectând o îndelungată tradiţie canadiană, Terry Cook recunoaşte totuşi 

că această abordare este împărtăşită şi de alte ţări, dar, consideră autorul, „rar cu echilibrul dintre 

arhivele publice şi private la nivel naţional pe care îl prezintă Canada, şi în aproape toate instituţiile 

non-profit de arhivă de-a lungul ţării”. Abordarea canadiană implică integrarea rolului oficial al 

arhivelor ca păstrătoare a mărturiilor activităţii diferitelor instituţii şi corporaţii şi a rolului cultural 

al arhivelor ca păstrătoare al memoriei sociale şi a identităţii istorice, în ambele cazurile fiind vorba 

despre documente pe orice fel de suport. Abordarea canadiană reflectă o viziune mai largă asupra 

arhivelor, una care se referă la societate în ansamblu faţă de cele modelate de puternicele grupuri de 

interese, fie ale utilizatorilor, fie ale creatorilor, sau ale statului. După expresia lui Ian Wilson, 

tradiţia „arhivei totale” se concentrează mai mult pe arhiva de guvernare decât pe cea de guvern. 

Guvernarea include recunoaşterea interacţiunii cetăţenilor cu statul, impactul statului asupra 

societăţii şi funcţiile sau activităţile societăţii înseşi, la fel de mult ca şi structurile guvernamentale 

şi activitatea birocraţilor săi. Sarcina arhivelor este de a păstra mărturiile guvernării, nu doar ale 

guvernului guvernând (T. Cook).  
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A. Total Archives  
Canadian archives also adhere to the principle of total archives. A uniquely Canadian practice, total 

archives means that Canadian archives acquire and preserve historical materials in all medium or 

form from both public and private sources. Specifically, the total archives concept has four tenets: 

1. archivists should document the history of all Canadian society, not just the elite; 2, archivists 

should acquire all kinds of archival materials regardless of their medium or form; 3. archivists 

should control the entire life cycle of records from their creation to disposition; and 4. archivists 

should create archival networksF

45
F. 

 

 

 

 O altă abordare socială canadiană este cea reprezentată de Hugh Taylor. Arhitect al 

conceptului de „arhivă totală”, el a venit în Canada din Anglia şi a fost influenţat de teoriile în 

comunicaţii şi presă ale lui Harold Innis şi Marshall McLuhann. În scurt timp, a reuşit să impună în 

arhivistica internaţională o tendinţă de scoatere a arhivistului din obsesia istoricistă şi de plasare a 

acestuia în Epoca Informaţiei, a documentelor electronice, a reţelelor de comunicare globală etc. 

Într-o lungă serie de lucrări, Taylor a provocat arhiviştii să caute conexiunile arhivistice din 

evoluţiile de la societatea antică, medievală, industrială şi informaţională, şi de la documentele orale 

la cele scrise la cele vizuale şi electronice. Mai mult, Taylor a remarcat, în noua lume a tranzacţiilor 

electronice şi comunicaţiilor, „o întoarcere la oralitatea primară”, adică o întoarcere la cadrul 

medieval unde „cuvintele sau documentele primeau sens doar dacă erau strâns legate de contextul 

lor şi de acţiunile care proveneau din acel context”. Dat fiind caracterul central al acestor acţiuni de 

probare sau contextualizare pentru documentul din Era Informaţiei, Taylor a încurajat arhiviştii să 

adopte „o nouă formă de «istoriografie socială» pentru a clarifica cum şi de ce sunt create 

documentele”. Taylor a provocat arhiviştii să unu rămână izolaţi în chiliile profesiei lor, sau în 

spatele zidurilor propriei discipline, şi să relaţioneze cu celelalte discipline ale informaţiei (T. 

Cook).  

 

3.3.3. Reinterpretări noi, principii vechi: „redescoperirea provenienţei”; neo-

jenkinsonianism; post-custodialism: Hugh Taylor, David Bearman; Luciana Duranti; Peter 

Scott; Sue McKemmish & Frank Upward — records continuum  
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 În deceniile 8-9 ale secolului trecut, o serie de studii aveau să aducă în prim plan o re-

interpretare a tehnicilor şi vechilor principii de lucru ale arhiviştilor. Aceste studii arată că, având 

în minte spiritul vechi, dar în faţă ochilor noua realitate arhivistică, se pot folosi cu un real succes 

vechile precepte profesionale, printr-o regândire a lor în cadrele contemporaneităţii arhivistice.  

 Astfel, activitatea lui Hugh Taylor a condus arhiviştii nord-americani, şi în special 

canadieni, spre ceea ce Tom Nesmith numea „redescoperirea provenienţei”. Desigur, în multe 

privinţe,  provenienţa nu se pierduse. Dar până spre sfârşitul anilor ’1970, nord-americanii au 

limitat folosirea conceptului la un set minim de acţiuni de ordonare şi descriere. Deşi provenienţa 

nu a fost niciodată respinsă public, adesea, în practică a fost ignorată sau subminată. Urmând 

influenţei deosebite a lui Schellenberg, cunoştinţele istorice asupra conţinutului documentelor au 

înlocuit provenienţa ca forţă animatoare în majoritatea operaţiunilor arhivistice nord-americane. În 

consecinţă, educaţia ideală a unui arhivist era percepută ca fiind formată din studii de istorie şi 

calificare practică în arhivă (T. Cook).  

 Această abordare s-a schimbat radical spre în ultimele decenii ale secolului XX. Arhivişti cu 

pregătire istorică au început să îşi aplice cunoştinţele şi metodele de cercetare nu la conţinutul 

documentelor, ci la cercetarea şi înţelegerea contextului care le-a creat. La această abordare unul 

dintre lideri a fost Tom Nesmith, urmând îndemnurile lui Hugh Taylor de a realiza o nouă formă de 

cercetare istoriografică socială. De asemenea, Terry Cook a susţinut că axându-se pe provenienţă, 

respectul fondului, context, evoluţie, inter-relaţii, ordine a documentelor (care prin tradiţie au 

reprezentat sufletul discursului şi practicii profesiei), arhiviştii vor putea trece de la „informaţie” la 

„cunoaştere” şi astfel la o reînnoită relevanţă profesională în era documentului electronic şi a 

reţelisticii. Decât să se abandoneze principiile arhivistice pentru cele ale managementului 

informaţiei sau ale informaticii, aşa cum se sugera, arhiviştii canadieni au redescoperit provocarea 

intelectuală a contextualizării informaţiei care era moştenirea lor profesională (T. Cook).  

 În 1985 David Bearman şi Richard Lytle au publicat articolul Puterea principiului 

provenienţei, care a devenit în scurt timp o piatră de hotar în interpretarea principiului provenienţei. 

Ei susţineau că regăsirea informaţiei pe baza provenienţei — determinată de forma şi funcţia 

documentelor şi de contextul creării lor — şi afişarea către cercetători pe baza unor înregistrări de 

autoritate era superioară metodelor de regăsire bazate pe subiect şi conţinut, şi astfel au furnizat 

cheia prin care arhiviştii pot avea un rol important în epoca arhivelor electronice. Provenienţa nu 

mai era o moştenire trecută, ci mai degrabă o promisiune către viitor, bazată pe perspectiva unică a 

arhivistului asupra procedeelor prin care organizaţiile creează, folosesc şi elimină informaţiile (T. 

Cook).  

                                                                                                                                                                  
45 http://www.library.utoronto.ca/utarms/index.html 
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 O altă figură cheie a fost Luciana Duranti, venită în Canada din Italia în 1987, şi care a 

argumentat relevanţa vechii discipline a diplomaticii pentru înţelegerea arhivelor moderne. Bazată 

pe ideile neo-provenienţei canadiene şi ale abordării de tip „istoria documentului”, munca ei şi a 

discipolilor săi a renăscut un spirit neo-jenkinsonian, concentrând atenţia arhiviştilor asupra 

documentului, în special asupra proprietăţilor sale ca mărturie a acţiunilor şi tranzacţiilor 

creatorului lor.  

 

 Redescoperirea provenienţei, această largă înţelegere a contextului creatorului care 

transformă informaţia în cunoştinţe, a avut 3 rezultate majore în Canada, care a atras atenţia şi 

aprecierea internaţională, ca şi multe avantaje locale. Primul impact este noua strategie de macro-

selecţionare, articulată în Arhivele Naţionale canadiene, care este astăzi adoptată în mai multe ţări. 

Aşa cum am menţionat înainte, această strategie prezintă o abordare orientată pe funcţie, caracter 

multimedia şi centrată pe provenienţă, deci nu valorizează documentele pentru 

anticipatele/presupusele interese de cercetare, ci mai degrabă caută să reflecte în documentul de 

arhivă funcţiile, programele şi activităţile creatorului de documente, şi cele ale mediului social cu 

care interacţionează şi pe ale cărei valori indirect le reflectă. Al doilea impact al redescoperirii 

provenienţei este iniţiativa naţională canadiană de a dezvolta un sistem de standarde descriptive 

care a înlocuit „grupul de documente” schellenbergian cu conceptul centrat pe provenienţă al 

fondului de arhivă; descrierea structurilor într-o relaţionare de la general la specific, multi-nivel, 

multi-media, pentru toate agregările de documente din cadrul unui singur fond; afirmarea nevoii de 

a proteja provenienţa pe mai departe prin „dosarele de autoritate” (care să ilustreze relaţiile între 

mai mulţi creatori), ca şi reguli precise şi codificate pentru descrierea arhivelor în cadrul unui 

univers contextualizat reordonat. Al treilea impact a fost stabilirea câtorva programe educaţionale 

de arhivistică de absolvenţi, de zi şi de nivel internaţional.  

 

 Cea mai puternică reinterpretare a provenienţei de la mijlocul secolului încoace a venit din 

Australia, în lucrările lui Peter Scott şi ale colegilor săi. Spre deosebire de majoritatea 

teoreticienilor de după Schellenberg şi Jenkinson, care s-au concentrat asupra problemelor de 

selecţionare sau asupra arhivei electronice, Peter Scott s-a concentrat pe descriere. Modelul 

arhivistic tradiţional pentru descriere, aşa cum a fost articulat de trio-ul olandez, şi doar sensibil 

adaptat sau puţin modificat de Jenkinson şi Schellenberg, presupune o structură administrativă şi 

deci documentară mono-ierarhică şi astfel mono-provenienţială, iar ca urmare teoreticienii şi-au 

proiectat conceptele şi instrumentele de descriere în consecinţă. Perspectiva fundamentală a lui 

Scott a fost aceea că abordarea arhivistică tradiţională a unei relaţii de tip unu-la-unu între 

document şi administraţia care l-a creat nu mai este una validă. A demonstrat de asemenea clar că 
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însăşi administraţiile nu mai sunt mono-ierarhice în structură şi funcţie, ci se află permanent în 

schimbare, într-un dinamism complex, ca şi sistemele lor de păstrare a documentelor. În consecinţă, 

el a dezvoltat o abordare nouă, sistemul australian al „seriilor” (series), ca mijloc de a descrie 

multiplele inter-relaţii între numeroşii creatori şi numeroasele lor serii de documente, oriunde s-ar 

putea afla ele în permanentul ciclu de administrare a documentelor: în birourile de creare, în biroul 

de arhivă curentă sau în arhive.  Toate aceste inter-relaţii nu sunt legături fixe unu-la-unu, ca în 

cele mai multe abordări descriptive arhivistice (în ciuda unor referinţe încrucişate), ci mai degrabă 

există ca relaţii mai mulţi la unu, unu la mai mulţi, şi mai mulţi la mai mulţi: între mai multe serii şi 

un creator, între mai mulţi creatori şi o serie, între mai mulţi creatori şi mai multe serii, între creatori 

şi alţi creatori, între serii şi alte serii, şi între serii şi creatori şi funcţii şi invers. Astfel, „într-adevăr, 

Scott a schimbat întregul mecanism de descriere arhivistică dintr-o manieră de catalogare statică 

într-un sistem dinamic de inter-relaţii multiple” (T. Cook).  

 „Din păcate, există părerea preconcepută că sistemul australian al seriilor este pur şi simplu 

o foarte minimalistă versiune a «grupului de arhivă» a lui Jenkinson sau a «grupului de documente» 

al lui Schellenberg, sau a «fondului arhivistic» european. Această opinie preconcepută a mascat 

interpretarea cu adevărat revoluţionară a lui Scott pentru descrierea arhivistică şi în general, pentru 

teoria arhivistice. Contribuţia esenţială a lui Scott a fost aceea de a sparge (mai degrabă decât a 

modifica pur şi simplu) nu doar haina strâmtă descriptivă a «grupului de documente» al lui 

Schellenberg, dar şi întregul concept despre caracterul „fizic” al arhivei, pe care s-au bazat implicit 

majoritatea concepţiilor arhivistice de la manualul olandez. În felul acesta, Peter Scott este 

fondatorul revoluţiei «post-custodiale» în gândirea mondială arhivistică”. Deşi el a lucrat într-un 

mediu al hârtiei, perspectivele sale sunt în special relevante pentru mediul electronic, unde — exact 

după cum preconiza Scott — caracterul fizic al documentelor este secundar faţă de contextul multi-

relaţional al creării şi folosirii lor (T. Cook).  

 

 În ultimii ani, arhiviştii australieni au dezvoltat şi o a doua contribuţie utilă la discursul 

arhivistic, şi o altă semnificativă revitalizare a gândirii provenienţei, despre contextul şi caracterul 

arhivelor. Reacţionând la câteva scandaluri publice majore, în care importante documente au fost 

pierdute sau distruse intenţionat, trainerii arhivistici australieni Sue McKemmish şi Frank Upward 

au scris foarte savant despre conceptul de „responsabilitate” prin records continuum (continuum 

arhivistic sau continuitatea documentului) — (vezi schiţa 2) o noţiune care are o istorie lungă, mai 

ales în Franţa, şi acceptată de mai mulţi specialişti, dar rareori articulată cu o forţă susţinută ca 

australienii. Bazându-se pe ideea centrală a lui Jenkinson şi pe articulările canadiene despre neo-

provenienţă, şi mai ales pe dezvoltările teoreticianului american David Bearman, McKemmish şi 

Upward au afirmat că distincţia schellenbergiană între records şi archives — văzute ca obiecte 
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distincte de lucru pentru records manageri şi arhivişti — le separă pe acestea de la caracteristica lor 

fundamentală, aceea de a fi „documente” (records) în orice punct al vieţii lor — pe care ei o văd ca 

pe un continuu comun, şi nu separată pe cicluri distincte. McKemmish şi Upward au remarcat 

corect că profesioniştii în tehnologia informaţiei sunt adesea preocupaţi doar de accesul şi folosirea 

eficientă a informaţiei şi pierd din vedere calităţile esenţiale de „integritate, completitudine, 

acurateţe şi fiabilitate”, pe care informaţia trebuie să o aibă daca va trebui să servească drept 

mărturie a acţiunilor cuiva: creatori, sponsori, cetăţeni, sau altor cercetători de arhivă de mai târziu. 

Asemenea caracteristici pentru caracterul de mărturie a documentelor formează, „baza pentru 

responsabilizarea internă a instituţiei şi pentru responsabilizarea faţă de publicul larg, esenţială 

pentru orice democraţie, unde liderii şi instituţiile sunt chemate să răspundă în faţa oamenilor pentru 

acţiunile lor. Dacă instituţiile nu pot fi făcute responsabile — adică inclusiv responsabile pentru 

siguranţa că aceste calităţi ale documentelor sunt prezente în sistemul lor de arhivă — atunci orice 

acces la informaţie obţinut va fi fără sens, atât pentru utilizatorii curenţi, cât şi pentru cei viitori” (T. 

Cook).  

 
Parcurgeţi următoarele extrase din Philip C. Bantin, Strategies For Managing Electronic Records: A New Archival 
Paradigm? An Affirmation Of Our Archival Traditions? la HUhttp://www.indiana.eduUHU/ ~libarch/ER/macpaper12.pdfU 
(acesare pagină în data de 9.12.2006) şi argumentaţi poziţia pe care o consideraţi pertinentă:  
 
Abordarea custodialistă (centralized archival custody aproach)— trebuie să existe un ,,spaţiu dincolo de care nu este 
posibilă nici o alterare sau permutare şi unde fiecare act scris poate fi tratat ca mărturie şi ca [sursă de] memorie”  
Motivele pentru care documentele trebuie preluate la Arhive:  
Argumente: 

,,1) Mission–Competencies: It is not part of the mission of the creating agency, nor does its staff possess the 
necessary skills to safeguard the authenticity of non-current, archival records.  
2) Ability to Monitor Compliance: There are not enough trained archivists available to monitor or audit records 
left in full distributed custody with the creator. 
3) Cost to Monitor Compliance: Costs to manage records in a distributed environment are as yet unknown and 
untested, but it may likely be more costly to monitor recordkeeping practices than to assume custody of the 
records. 
4) Changes in Work Environment: Changes in staffing and in departmental priorities can place records left 
with creating offices at great risk. 
5) Vested Interests: Inactive records must be taken from those who have a vested interest in either corrupting 
or in neglecting the records.” 

 
Abordarea post-custodialistă (post-custody or distributed custody approach) — transferul documentelor la Arhive 
poate fi întârziat sau amânat pentru perioade mai mari decât în trecut; în unele situaţii, documentele chiar pot rămâne 
permanent în custodia creatorului. Se are în vedere în principal situaţia arhivelor electronice, pentru care instituţiile de 
arhivă îşi pot îndeplini responsabilităţile fără a-şi asuma custodia fizică a documentelor.  
Argumente: 

,,1) Costs: It would be enormously expensive and a massive waste of resources to attempt to duplicate within 
the archival setting the technological environments already in place within the creating offices. 
2) Changes in Technology: Rapid technological change and reluctance of manufacturers to support old 
hardware make it extremely difficult for a centralized repository to manage an institution’s electronic records. 
3) Skills Required: It would be difficult, if not impossible, for an archives staff to learn the skills and provide 
the expertise needed to access and preserve the wide variety of technologies and formats in use. 
4) Loss of Records: Insisting on custody will result in some cases in leaving important records outside the 
recordkeeping boundary.”  

 

 După cum spunea arhivista australiană Glenda Acland, arhiviştii trebuie obişnuiţi cu ideea 
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că trebuie să păstreze records şi nu relicve. „Nu e nevoie să spunem că jenkinsonianismul australian 

nu urmăreşte viziunea magistrului, aceea că arhiviştii sunt păstrători pasivi şi păzitori ai 

documentelor, ci vede în ei actori activi, chiar auditori, în continuum-ul de viaţă al documentelor. 

Articularea australiană, ce reînnoieşte caracterul de mărturie al documentelor de arhivă într-un 

cadru de responsabilitate, este foarte importantă, pentru că ea combină concepte arhivistice cum ar 

fi mărturia şi documentarea, cu propriile interese ale creatorului de autoprotecţie juridică şi etică”. 

Totuşi, cu accentul său puternic asupra documentelor din instituţiile oficiale, în formulare şi 

exemple, abordarea „responsabilităţii” poartă cu sine, cum deja s-a recunoscut, pericolul de separare 

distinctă al rolurilor administrative şi culturale ale arhiviştilor, şi astfel devalorizând rolul arhivelor 

ca bastion al culturii naţionale şi a memoriei sociale, în favoarea unei responsabilităţi mai înguste, 

strict juridice. Acelaşi risc apare şi în cazul accentului pus pe neo-jenkinsonianismul canadian, şi în 

formulările unor teoreticieni ai arhivelor electronice (T. Cook).  

 

 

 3.3.4. Arhivele electronice David Bearman 

 Revitalizarea sau redescoperirea provenienţei a fost motivată de asemenea de marile 

provocări ridicate în faţa arhiviştilor de arhivele electronice. Discuţii asupra asemenea documente 

domină tot mai mult discursul profesional, şi conduce la noi perspective conceptuale provocatoare, 

ca şi către noi strategii şi practici. În ciuda unor contribuţii semnificative canadiene şi australiene, 

conducerea în discursul arhivisticii electronice aparţine SUA, în principal lui David Bearman.  

 Impactul iniţial al arhivelor electronice sau al „documentelor care pot fi citite prin 

intermediul maşinilor (machine-readable documents) nu a fost unul promiţător în ceea ce Terry 

Cook numea „prima generaţie” a arhivelor electronice (’1970–’1980). În acea perioadă se preconiza 

ca arhiviştii să nu mai fie arhivişti, ci specialişti în computere şi manageri ai informaţiei, pentru a se 

putea ocupa de documentele create în acest nou mediu. În această etapă, s-a înregistrat un ascendent 

puternic al „conţinutului de informaţie asupra contextului de provenienţă, a catalogării de tip 

bibliotecă asupra descrierii arhivistice, a datelor instantanee, statistice asupra bazelor de date 

relaţionale în continuă modificare şi a sistemelor de birou şi a tratării file-urilor ca elemente 

nesemnificative şi izolate mai degrabă decât ca parte a unui cuprinzător univers informaţional 

multimedia al creatorului. Asemenea abordări sunt perfect inteligibile, dacă se ia în considerare 

faptul că singurele exemple pe care se putea lucra în acea perioadă erau bazele de date stabile ale 

bibliotecilor, care aveau caracteristicile de mai sus” (T. Cook). Odată cu dezvoltarea de la mijlocul 

anilor ’1980 a unei noi tehnologii informaţionale, bazele de date relaţionale au devenit norma în 

afaceri, universităţi sau administraţie. „Datele computerizate cu valoare arhivistică în asemenea 

sisteme relaţionale de amploare ale programelor sociale şi economice sunt frecvent adăugate, 
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revizuite sau şterse aproape în fiecare secundă. În afara acestor baze de date, unde măcar informaţia 

este structurată logic, există birouri automatizate, unde textul, grafica şi imaginea se află în format 

electronic şi se combină în entităţi multimedia”. Toate aceste formate digitale noi şi complexe, până 

în momentul în care sunt controlate, standardizate şi legate de procesele de afaceri sunt o zonă de 

risc pentru răspunderea luării deciziilor şi pentru memoria pe termen lung a corporaţiilor; acest 

lucru este în mod particular adevărat când se combină cu revoluţia telecomunicaţiilor, care 

afectează transmisia şi interconectivitatea acestei informaţii electronice. Mai mult, aceste noi 

formate sunt un risc pentru Arhive, ca instituţii care active şi ridică întrebări asupra capacitaţii 

acestora de a păstra documentele în contextul sau funcţionalitatea lor integrală peste decenii şi 

secole. „Dacă documentul digital are doar o viaţă trecătoare prin computer, sau este o informaţie 

întâmplătoare stocată prin diferite comenzi, de diferiţi utilizatori, în diferite structuri ale 

organizaţiei, cum poate o instituţie responsabilă să păstreze mărturii credibile ale unui tranzacţii 

specifice? Care este contextul funcţional al unor asemene date disparate şi trecătoare? Cum se 

aplică regulile provenienţei?” Documentele electronice, după cum anticipa Peter Scott, au adus 

arhiviştii în era arhivelor şi a documentelor virtuale, unde documentul fizic şi ordonarea lui, atât de 

centrală în discursurile arhivistice tradiţionale din secolul 20, sunt acum de o importanţă secundară 

comparativ cu contextul funcţional în care documentele sunt create, descrise de creator şi folosite de 

contemporanii săi. Asemenea schimbări revoluţionare impuse de arhivele electronice au condus 

teoreticieni ai arhivisticii, cum ar fi Sue McKemmish să se întrebe: mai sunt documentele de vreo 

actualitate? (T. Cook) 

 Răspunsurile la aceste provocări fundamentale au început să vină. Arhiviştii percep acum că 

o lume a bazelor de date relaţionale, a legăturilor aplicaţiilor complexe, a sistemelor de birouri 

electronice a documentelor „hiper-media” (T. Cook), a sistemelor de informaţii geografice 

multistrat este, când toată retorica hiper-tehnologizată este lăsată la o parte, o problemă de context, 

de mărturie, de provenieţă. „Re-crearea acestor relaţii pentru documentele electronice complexe nu 

ar trebui să fie diferită pentru un arhivist, la nivel conceptual şi teoretic, de separarea 

interconexiunilor dintre mai multe serii de documente care erau tipice pentru birourile secolului 19, 

şi legarea lor de funcţiile şi creatorii în permanentă schimbare” (T. Cook). Desigur, există o 

diferenţa la nivel strategic şi tactic. Margaret Hedstrom şi David Bearman recomandă corespunzător 

„reinventarea arhivelor” în întregime, prin mutarea atenţiei de la actualul concept de custodie a 

documentelor în arhive spre controlul de la distanţă al documentelor existente în computere 

interconectate, în cadrul afacerii sau activităţii de administraţie. Arhiviştii ar trebui să fie atunci mai 

puţin interesaţi de a fi custozii unor obiecte fizice şi să se preocupe de managementul centralizat al 

comportamentului organizaţional, cu scopul de a proteja un sens de „înregistrare” sau de mărturie în 

sistemele de informaţii computerizare ale organizaţiilor. Dar esenţa sarcini arhivistice, de înţelegere 
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şi elucidare a legăturilor contextuale, rămâne aceeaşi (T. Cook).  

 David Bearman, cel mai vizionar dinte cei preocupaţi de problema arhivelor electronice, 

afirmă că elementul central al acestor provocări adresate documentelor tradiţionale este că lipsa 

limitelor fizice ale documentului au dat drumul unei atitudini de creativitate totală în întocmirea 

documentelor, în care participă utilizatorul şi sistemul. Doar contextul în care aceste documente 

virtuale sunt create poate să ne ofere o înţelegere a conţinutului lor; Bearman îi asigură pe arhivişti 

că aceste concepte „corespund strict perspectivei profesionale a arhivistului, care s-a concentrat mai 

mult pe provenienţă şi pe contextul creării documentelor decât pe documentul fizic său pe 

conţinutul său”. El concluzionează, pentru mai multe probleme puse de documentele electronice, că 

„analiza de azi a îmbogăţit conceptul de provenienţă şi i-a reîntărit legătura directă cu misiunea, 

funcţiile şi, în definitiv, activităţile şi tranzacţiile unei organizaţii decât cu structurile creatorului” 

(apud T. Cook).  

 Pentru unii arhivişti, această ultimă frază se poate dovedi periculoasă. Asemenea legături 

conceptuale între documente şi funcţii şi procesele de afaceri mai degrabă decât între structuri 

administrative unice subminează multe din perspectivele tradiţionale ale teoriei şi metodologiei 

arhivistice, aşa cum au fost ele definite în lucrările trio-ului olandez, ale lui Jenkinson, Casanova 

sau Schellenberg. Documentele electronice prezintă această puternică provocare pentru arhivişti: 

principiile arhivistice de bază vor fi păstrate doar dacă vor înlătura multe din interpretările lor 

tradiţionale şi aplicaţiile practice (T. Cook). Abordările arhivistice clasice se dovedesc a fi „cazuri 

particulare” într-o teorie arhivistică mai amplă. Conceptele şi principiile „clasice” devin acum 

,,relative”, căci documentul electronic, în primul rând, a impus o revoluţie conceptuală, o regândire, 

la un nivel teoretic şi de abstractizare superior a pieselor de bază ale teoriei arhivistice.  

 

 

 3.3.5. Concluzii: fracturi ale discursului profesional actual 

 Analizând istoria ideilor arhivistice occidentale, teoreticianul canadian Terry Cook constata 

că există cinci mari fracturi în discursul arhivistic actual, cinci aspecte fundamentale în care 

răspunsurile arhivisticii clasice nu mai corespund şi tind să modifice perspectiva însăşi:   

 1. De ce există arhivele? Iniţial, arhivele existau din raţiuni juridic-administrative; astăzi, 

arhivele există pentru o justificare socio-culturală, ancorată în politici publice. Modificarea reflectă 

în parte dominarea arhiviştilor de către istorici, dar şi modificarea aşteptărilor cetăţenilor faţă de 

ceea ce arhivele ar trebui să fie şi cum trebuie protejat, conceput şi pus în valoare trecutul. 

Tradiţional, arhivele au fost fondate de stat, pentru a servi statul ca parte a structurii ierarhice a 

statului şi a culturii sale organizaţionale. Teoria arhivistică şi-a fondat legitimitatea pe teorii şi 

modele etatiste şi pe studiul caracteristicilor şi proprietăţilor vechilor documente ale statului. 
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Abordările publice ale arhivelor la sfârşit de secol 20 sau cel puţin pentru arhivele non-profit 

finanţate de contribuabili din ţările democratice au impus modificarea fundamentală a abordării: 

arhivele sunt acum ale oamenilor pentru oameni şi chiar prin oameni. Puţini cetăţeni ar aproba 

cheltuirea a mari sume de bani pentru a finanţa arhive ar cărei conţinut să prezinte în principal 

birocraţi care vorbesc unul cu celălalt. În timp ce menţinerea responsabilităţii guvernamentale şi 

continuitatea administrativă şi protecţia drepturilor personale sunt încă recunoscute ca scopuri 

importante ale arhivelor, principala justificare pentru existenţa arhivelor a majorităţii utilizatorilor şi 

pentru public, în general, rezidă în a vedea arhivele ca fiind capabile să ofere cetăţenilor un sens al 

identităţii, originii, istoriei, culturii şi memoriei personale şi colective (T. Cook).  

 2. Cum păstrează arhivele documente autentice şi credibile, ca mărturie a acţiunilor şi 

tranzacţiilor? Iniţial, arhiviştii au căutat să înţeleagă şi să lămurească contextul sau provenienţa 

unui document, ca şi conţinutul său. S-a realizat acest lucru prin prezervarea în custodie 

neîntreruptă (unbroken custody) şi în ordinea originală a tuturor documentelor care au rămas şi nu 

mai erau necesare creatorului. Astăzi, arhiviştii încearcă să se asigure că documentele sunt iniţial 

create în conformitate cu anumite standarde pentru a putea fi o mărturie şi, mai departe, să se 

asigure că toate acţiunile şi ideile importante sunt documentate adecvat prin asemenea mărturii 

credibile. Într-o lume atât de dinamică, nici un document nu va supravieţui dacă arhivistul nu 

intervine în viaţa activă a documentelor, uneori chiar înainte de a fi creat (T. Cook).  

 3. Sursele teoriei arhivistice. Cu un secol în urmă, principiile arhivistice derivau dintr-o 

analiză diplomatică a documentelor individuale, sau din reguli inventate pentru ordonarea şi 

descrierea unor grupări închise de documente, primite de Arhive de la instituţii stabile 

organizatoric, mono-ierarhice. Astăzi, accentul s-a modificat de la documentul însuşi la procesul 

său funcţional sau la contextul creării, de la entitatea fizică la însăşi acţiunea şi fapta care a 

determinat ca acel document să fie creat. Teoria arhivistică se inspiră astăzi mai degrabă din analiza 

proceselor de creare a documentelor decât din ordonarea şi descrierea documentelor din arhivă. Aşa 

cum concluziona Eric Ketelaar, „ştiinţa arhivistică funcţională înlocuieşte ştiinţa arhivistică 

descriptivă… doar printr-o interpretare funcţională a contextului din jurul creării documentelor se 

poate înţelege integritatea fondului şi a funcţiilor documentelor de arhivă în contextul lor original” 

(T. Cook).  

 4. Imparţialitatea arhivistului. Iniţial, s-a conturat teoria imparţialităţii arhivistului; astăzi, 

datorită intervenţiei arhivistului în procesul de păstrare al documentelor cu scopul de a se asigura că 

proprietăţile pentru o mărturie credibilă există pentru document, din cauza nevoii ce cercetare şi 

înţelegere a naturii funcţiei, structurii, procesului şi contextului şi de a interpreta importanţa lor 

relativă ca bază pentru selecţionarea arhivistică modernă (şi descriere), această ipoteză a 

imparţialităţii nu mai este acceptabilă. Inevitabil, arhivistul va introduce propriile sale valori în toate 
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activităţile sale, stabilind care documente, care creatori, care sisteme, care funcţii, care tranzacţii, 

care mecanisme descriptive şi de difuziune vor primi atenţie arhivistică totală, parţială sau deloc (T. 

Cook).  

 5. Caracterul imuabil al teoriei arhivistice. În ciuda perspectivelor de până acum, teoria 

arhivistică nu trebuie văzută ca un set de legi ştiinţifice neschimbate, formate obiectiv şi 

dezinteresat şi valabile peste timp. Gânditorii arhivişti au articulat teorii şi au reinventat arhivistica 

reflectând, conştient sau inconştient, curentele de gândire ale discursului public al vremii lor.  

 

 

 3.4. Schimbul de paradigmă actual  

3.4.1.Post-modernismul  

 Toate aceste modificări care apar şi care se produc în ultimul timp, par a sugera apropierea 
arhivisticii de un nou prag, de o nouă schimbare de paradigmă. Aceste modificări sunt rezultatul 
inerent dezvoltării ideilor postmoderniste; după Terry Eastwood, „ideile existente la un anumit 
moment dat despre arhive sunt în mod cert doar o reflexie a curentelor mai ample din istoria 
intelectuală”.  
Într-un important articol dedicat postmodernismului ca agent implicat în modificarea perspectivelor 

arhivistice, Terry Cook nota:  

 

,,în inima noii paradigme ce pare a se contura este abandonarea viziunii asupra documentelor ca 
obiecte fizice, statice şi trecerea spre a le înţelege ca şi concepte virtuale, dinamice; abandonarea perspectivei 
că documentele sunt produsul pasiv al activităţii umane sau administrative şi considerare lor ca agenţi activi în 
formarea memoriei individuale şi organizaţionale… Discursul teoretic arhivistic se schimbă de la produs la 
proces, de la structură la funcţie, de la arhivă la arhivare, de la document la contextul documentului, de la «rest 
natural» sau subprodus al activităţi administrative la arhivarea conştient construită şi mediată activ a memoriei 
sociale(…)  
 Postmodernul nu are încredere şi se revoltă împotriva modernităţii. Noţiunea de adevăr universal sau 
de cunoaştere obiectivă bazată pe principiile raţionalismului ştiinţific din Iluminism, sau de angajarea 
metodelor ştiinţifice sau a criticii clasice a textelor sunt respinse ca himere. Folosind fără remuşcări analiza 
logică, postmoderniştii relevă ilogica presupuselor texte raţionaliste. Contextul din spatele textului, relaţiile de 
putere care modelează patrimoniul documentar, şi într-adevăr, structura documentului, sistemul de informaţii 
rezidual, şi convenţiile narative sunt mult mai importante decât lucrul obiectiv în sine sau conţinutul său. 
Faptul în text nu poate fi separat de interpretarea în curs sau de cea trecută, nici autorul de subiect sau de 
public, nici autorul de creaţie, nici creaţia de context. Nimic nu este neutru. Nimic nu este imparţial. Nimic nu 
este obiectiv. Totul este modelat, prezentat, reprezentat, simbolizat, semnificat, semnat, construit de un 
vorbitor, fotograf, scriitor, pentru anumite motive. Nici un text nu este un produs direct, inocent al acţiunii, aşa 
cum pretindea Jenkinson, ci mai degrabă un produs construit în mod conştient, deşi acea conştiinţă poate să fie 
atât de transformată într-un semi- sau chiar in-conştient model de comportament social, proces organizaţional 
şi prezentare de informaţie încât legătura cu realităţile exterioare şi relaţiile de putere să fie destul de ascunse. 
Textele (inclusiv imaginile) sunt toate o formă de narare, mai mult preocupată cu construirea consistenţei şi 
armoniei pentru autor, îmbunătăţindu-i poziţia şi ego-ul, conform cu normele organizaţionale şi modelele de 
discurs retoric, decât sunt mărturii de acţiuni şi fapte sau cadre juridice. Şi nu există o narare într-o serie sau 
colecţie de documente, ci mai multe narări, mai multe poveşti, servind mai multe scopuri pentru mai mulţi 
spectatori, peste timp şi spaţiu”F

46
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46 Cook, Postmodernism 
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 3.4.2. Schimbări preconizate în gândirea arhivistică 

 Modificările preconizate în abordarea teoriei arhivistice, după Terry Cook, în condiţiile 

arhivisticii post-moderne, sunt:  

 1. Provenienţa: Principiul provenienţei se modifică de la a lega documentul direct de 

singurul lui loc de origine într-o structură organizaţională tradiţională ierarhică spre a deveni un 

concept virtual, mai elastic, reflectând acele funcţii şi procese ale creatorului care au condus la 

crearea documentului, în cadrul şi peste organizaţiile în constantă evoluţie, interacţionând cu 

clientela în permanentă schimbare, reflectând diverse culturi manageriale şi organizaţionale şi 

adoptând adesea convenţii de muncă şi interacţiune umană cuvenite pentru organizaţii plate, 

orizontale, relaţionate şi adesea de durată scurtă. Provenienţa, pe scurt, este mai degrabă legată de 

funcţie şi activitate decât de structură şi loc. Provenienţa devine mai degrabă virtuală decât fizică.  

2. Ordinea originală: ordine originală se modifică de la menţinerea poziţiei iniţiale a documentelor 

în sistemul de registratură sau de clasare spre intervenţia conceptuală a softului, unde piesele 

documentului sunt stocate aleatoriu, fără nici o logică fizică, şi apoi recombinate intelectual sau 

funcţional, în diferite feluri, pentru diferite scopuri, în diferite momente şi locuri, în diferite ordini, 

pentru diferiţi utilizatori. Ordinea reflectă multiplele mai degrabă folosiri în procesul de muncă 

decât ordonarea fizică a obiectelor înregistrate. O singură piesă de date poate fi ordonată în diferite 

feluri, pentru a reflecta diversele folosiri pentru public diferit.  

3. Documentul. Cele trei componente ale oricărui record — context, structură, conţinut —, care în 

mod tradiţional erau fixate pe un singur mediu fizic, sunt acum împărţite în depozite disparate de 

date şi poate în diferite aplicaţii de calculator. Un document se modifică aşadar, de la a fi un obiect 

fizic la a deveni un obiect de date conceptual, controlat prin metadate, care în mod virtual combină 

context, structură conţinut, pentru a furniza dovada activităţii sau a unei funcţii a creatorului. Mai 

mult, deoarece contextul şi folosirea documentului se schimbă în timp (inclusiv folosirea 

arhivistică), metadatele se schimbă şi documentul şi contextul său este reînnoit permanent. 

Documentele nu mai sunt fixe, ci dinamice. Documentul nu mai este un obiect pasiv, o înregistrare 

a mărturiei, ci un agent activ, jucând un rol continuu în vieţile indivizilor, organizaţiilor şi societăţii.  

4. Fondul. Fondul arhivistic se schimbă în mod similar de la a fi conceput ca reflectând o ordine 

fizică, statică bazată pe reguli provenind din transfer, ordonare sau acumularea grupurilor de 

documente, către o relaţionare virtuală, reflectând dinamica multiplilor creatori şi a multiplilor 

autori concentraţi în jurul unei funcţii şi activităţi, abordare ce capturează cu mai multă acurateţe 

contextualitatea documentelor în lumea de azi.  

5. Ordonarea şi descrierea, prin similitudine, se vor concentra mai puţin asupra entităţilor şi 

grupărilor fizice de documente, care oricum nu înseamnă nimic pentru mediul electronic şi vor 
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dezvolta în schimb (împărţind cu cercetătorii) o înţelegere contextuală îmbogăţită, a multiplelor 

inter-relaţii şi utilizări ale mediului de creare a documentelor, ca şi încorporarea sistemelor de 

documente înrudite şi metadatelor funcţionale de la creatorul documentelor în instrumentele de 

descriere arhivistică.  

6. Selecţionarea: va continua să se schimbe de la a fi o evaluare a documentelor pentru valoarea lor 

potenţială de cercetare spre o analiză de macroevaloare a funcţiilor sociale, a programelor şi 

activităţilor creatorului, şi a modului în care cetăţeanul interacţionează cu ele, şi apoi selectarea 

celor mai succinte documente pentru păstrare continuă şi acces care oglindesc aceste funcţii şi 

căutarea (sau crearea) surselor din sectorul privat sau orale sau vizuale pentru a completa 

documentele instituţionale oficiale, folosind aceeaşi logică funcţională. Selecţionarea stabileşte 

valoarea prin teorii sociale bazate pe naraţiunea contextuală a creării decât asupra conţinutului 

subiectului. Selecţionarea va acorda o atenţie deosebită pentru vocile marginalizate şi chiar reduse 

la tăcere, cât şi textelor oficiale şi ale puterii, şi va căuta pentru dovezile guvernării, mai degrabă 

decât pe cele ale guvernului.  

7. Prezervarea cum s-a remarcat anterior, nu se va mai concentra pe repararea, conservarea şi 

salvgardarea mediului fizic care era documentul, ci în schimb se va concentra pe continua migrare 

şi emulare a conceptelor şi inter-relaţiilor care definesc acum documentele virtuale şi fondurile 

virtuale către noi softuri (bineînţeles, restaurarea tradiţională va continua pentru documentele 

tradiţionale) 

8. Arhivele înseşi, ca instituţii, se vor schimba gradual de la a fi locuri doar pentru depozitarea 

vechilor documente pe care cercetătorii vor trebui sa le viziteze pentru a le consulta, la a deveni 

virtuale „arhive fără pereţi”, existând pe Internet, pentru a facilita accesul publicului la mii de 

sisteme de păstrare în reţea, atât cele aflate sub controlul arhivelor, cât şi cele lăsate în custodia 

creatorilor sau a altor arhiveF

47
F.  

 

 

 3.4.3. Caracteristicile noii paradigme arhivistice 

 Toate aceste caracteristici şi perspective de viitor se încadrează de fapt în logica revoluţiei 

paradigmei arhivistice şi anunţă o nouă modalitate de a înţelege disciplina. Caracteristicile noii 

perioade nu pot fi desigur stabilite cu precizie, ci doar estimate. După Theo Thomassen, noua 

paradigmă arhivistică ar prefigura următoarele caracteristici:  

Obiect: informaţia legată de procese, adică informaţia generată de procesele de afaceri şi structurată 

de aceste procese, cu scopul de a permite regăsirea contextuală împreună cu contextual acestor 

                                                 
47 Terry Cook, Archival Science And Postmodernism:New Formulations For Old Concepts în ,,Archival Science”, Vol. 
1, No. 1 (2000), p.. 3-24. 
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procese. Este deci un obiect cu două elemente, pentru că se referă atât la informaţia arhivistică, cât 

şi la context, la procesul care a generat-o. Elementul de bază este format din 2 părţi: documentul 

individual în relaţie cu tranzacţia de afaceri care l-a generat.  

Obiectivul: Calitatea arhivelor care să permită transparenţa, puterea şi stabilitatea durabilă a 

legăturii între informaţie şi procesele de afaceri care au generat-o.  

Metodologia: stabilirea, menţinerea şi analiza legăturilor între documente şi contextual lor, cu 

scopul de a stabili, menţine şi analiza autenticitatea, fiabilitatea şi credibilitatea documentelor 

Tehnici caracteristice: tehnici de modelare a datelor şi standarde descriptive  

 Ca o caracteristică generală, considera arhivistul olandez, această paradigmă a ştiinţei 

arhivistice nu este digitală prin ea însăşi. A doua revoluţie în ştiinţa arhivistică este mai mult o 

schimbare de la documentul pe hârtie, e o schimbare de la clasic la modern în ceea ce se cheamă 

paradigma postcustodială sau, cum spunea Terry Cook, postmodernă a ştiinţei arhivistice. ,,Pentru 

prima dată ştiinţa arhivistică devine într-adevăr ştiinţă. În stadiul pre-paradigmă, ea nu era cu 

adevărat o ştiinţă; în stadiul ei clasic, era doar o ştiinţă auxiliară a istoriei; dar acum, în stadiul 

postmodern, capătă un statut de reală ştiinţă, autonomă ca şi alte ştiinţe ale informaţiei, autonomă la 

fel ca şi istoria”.  

 Analizând modul în care cele 2 paradigme se leagă în prezent între ele, Theo Thomassen 

constata:  

Obiect: paradigma post-modernă priveşte spre document în dimensiunea lui logică şi dinamică. Dar 

această perspectivă largă desigur că permite o concentrare pe document şi pe obiectele statice. În 

cadrul paradigmei post-moderne, metodele şi tehnicile paradigmei clasice sunt încă valide în 

câmpul tradiţional de aplicare.  

Obiective: îmbunătăţirea accesibilităţii se face prin stabilirea şi menţinerea legăturilor între 

informaţie şi procesele care le-au generat.  

Metodologie: principiul provenienţei şi principiul ordinii originale au fost re-conceptualizate în 

temeni de management al calităţii, dar încă sunt folosite pentru a reconstrui ordinea originală a unui 

fond. 

 

Schimbări de paradigmă în arhivistică 
Perioada 

Sec. 19 Sec. 20 Sec.21 

Caracteristici Stadiul pre-paradigmă Clasic sau modern 
Post-custodial sau 

post-modern 
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Obiect 

 

 

Unitatea de 
bază 

(1) arhiva unei comunităţi 
(2) diplomele şi 
documentele înregistrate 
 

(1) piesa individuală 
(2) diploma sau 
documentul neînregistrat 
ca piese individuale  

Arhivele unei organizaţii 
sau o piesă individuală 
oficială  

Informaţia 
înregistrată/documentul 
legat de proces  

Obiective (1) control fizic şi 
administrativ 
(2) publicare 

Control şi accesibilitate 
(control fizic, 
administrativ şi 
intelectual)  

Calitate ridicată a 
informaţiei 

Metode şi 
tehnici 

(1) respectul faţă de fond  

(2) metodele diplomaticii  
 

(1) clasificare artificială 

(2) tehnici diplomatice  

– Principiul provenienţei 
şi al ordinii originale 
 
 
– Tehnici de descriere 
formale 
–Clasare naturală  

– Principiul 
provenienţei utilizat ca 
instrument de calitate; 
 
– Tehnici de modelare 
a datelor 
– Standarde descriptive 

© Theo Thomassen 1999 © trad.rom. B.Fl. Popovici  
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