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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Sistemul politic şi social-economic din Uniunea Sovietică a avut drept 

bază teoretică ideologia marxist-leninistă. Iar la baza politicii Statului sovietic în domeniul 

învăţământului istoric a stat concepţia materialistă asupra istoriei. În condiţiile regimului sovietic, 

sistemul de învăţământ şi cel propagandistic inoculau  în conştiinţa populaţiei clişeele şi 

stereotipurile comuniste. Aşadar, cercetarea politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului 

istoric superior va contribui la înţelegerea şi la evocarea istoriei societăţii sovietice. 

 Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior a făcut parte din 

procesul de sovietizare iniţiat pe teritoriul Rusiei Sovietice în anul 1917 şi continuat în întreaga 

URSS din anul 1922, precum şi pe toate teritoriile incluse ulterior în Uniunea Sovietică (din 1924 

în RASSM, iar din 1940 în RSSM). În afară de astfel de procese caracteristice tuturor republicilor 

din cadrul URSS, populaţia din RASSM şi RSSM a cunoscut şi a tolerat experimente sociale 

specifice – politica etnoculturală sovietică de deznaţionalizare şi rusificare. 

Pentru a implementa proiectele politice în teritoriul ocupat, Puterea sovietică avea nevoie de 

cadre promarxiste. În domeniul învăţământului şi ştiinţei istorice, regimul avea drept scop să educe, 

în conformitate cu ideologia marxist-leninistă şi politica oficială, o nouă generaţie de istorici pentru 

a argumenta „ştiinţific” şi legitima existenţa poporului moldovenesc – separat de cel român –, 

prietenia popoarelor, rolul fratelui mai mare (cel rus) etc.  

Îndoctrinarea prin implementarea învăţământului sovietic în RSSM, falsificarea istoriei, 

propaganda intensă, precum şi alte realităţi au cauzat criza identitară a populaţiei băştinaşe 

majoritare din Republica Moldova. Reminiscenţele totalitarismului de tip comunist în toate 

domeniile, precum şi în mentalitate, împiedică societatea modernă post-sovietică să se 

democratizeze pe deplin şi să păşească pe calea progresului economic şi social.  

Tema propusă revine în actualitate, în măsura în care educaţia istorică continuă să reprezinte 

obiectul dezbaterilor politice şi academice. Atitudinea oficialităţilor Republicii Moldova faţă de 

învăţământul istoric în ultimele două decenii s-a schimbat în dependenţă de orientarea partidelor de 

la guvernare, acţiunile lor nefiind întotdeauna favorabile adevărului istoric şi educării tinerei 

generaţii în conformitate cu acesta. Implicarea politicului în procesul de studiere a istoriei continuă 

să fie un factor important în constituirea sau modificarea conştiinţei istorice a unor grupuri sociale. 

Istoria politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric serveşte drept Magistra Vitae în 

sensul inadmisibilităţii implicării factorului politic în activitatea de predare şi cercetare a istoriei. 

Actualitatea studierii temei propuse este justificată şi prin faptul că astăzi istoriografia 

naţională şi de peste hotare nu dispune de o lucrare monografică în care să fie studiată politica 

Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada vizată - anii 1944-1965. 
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Scopul şi obiectivele tezei rezidă în a efectua o investigare complexă sub aspect istoric, în 

baza metodologiilor contemporane, a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric 

superior (1944-1965). Pentru realizarea scopului propus, au fost fixate următoarele obiective: 

identificarea şi analiza tezelor teoretico-metodologice care au stat la baza învăţământului istoric 

sovietic şi politicii statului în acest domeniu; studierea etapelor şi a metodelor de constituire a 

modelului sovietic al învăţământului istoric superior; elucidarea particularităţilor dezvoltării 

învăţământului istoric superior în perioada postbelică; aprecierea impactului factorilor politici 

asupra învăţământului istoric din URSS; cercetarea procesului de implementare a modelului 

sovietic al învăţământului istoric superior în RSSM; analiza politicii de cadre de la facultăţile de 

istorie, a procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifico-didactice de înaltă calificare; elucidarea 

procesului de studiere a istoriei naţionale în contextul istoriei URSS. 

Suportul metodologic. Pe parcursul cercetării au fost utilizate şi îmbinate diverse metode de 

cercetare, atât generale, cât şi specifice ştiinţelor istorice: metoda istorică – la analiza politicii 

Statului sovietic ca proces: de la apariţia teoriei marxiste, constituirea modelului sovietic al 

învăţământului istoric – la manipularea în interesul partidului-stat a procesului de pregătire a 

specialiştilor istorici şi activităţii lor didactico-ştiinţifice; prin metoda istorico-comparativă s-au 

contrapus viziunile istoriografice şi materialele documentare contradictorii; metoda analizei şi 

sintezei a facilitat valorificarea volumului enorm de material istoriografic şi documentar; metoda 

empirică a contribuit la descrierea obiectivă a direcţiilor de bază ale politicii Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior. 

Cadrul cronologic al prezentei cercetări cuprinde anii 1944-1965. Limita cronologică 

iniţială, reprezintă perioada 29 mai-8 iulie 1944, timp în care la iniţiativa CC PC(b) din toată 

Uniunea a fost convocată la Moscova reuniunea celor mai de vază istorici sovietici la care au 

participat şi înalţi demnitari ai Partidului Comunist. Deşi directive oficiale n-au fost emise, 

conducerea partidului i-a preîntâmpinat pe istorici pe parcursul discuţiilor şi prin recenzii critice la 

lucrările unor savanţi cu renume că nu se admit abateri de la interpretările oficiale ale 

evenimentelor şi proceselor istorice, a trasat direcţiile de dezvoltare a învăţământului şi ştiinţei 

istorice, a evidenţiat necesitatea educării patriotismului sovietic. Reuniunea istoricilor din vara 

anului 1944, în contextul evenimentelor de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial a fost 

precursoarea campaniilor şi presiunilor ideologice postbelice. 

Paralel cu desfăşurarea reuniunii istoricilor, în luna iunie 1944, are loc revenirea unui şir de 

instituţii de învăţământ superior din evacuare, pe teritoriile ocupate de armata sovietică – în RSSM 

– Institutul Pedagogic din Chişinău şi Institutul de Învăţători din Tiraspol. De asemenea are loc şi 

relansarea campaniilor de ideologizare a societăţii prin intermediul ştiinţei şi învăţământului istoric.  
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Limita cronologică superioară este determinată de evenimentele desfăşurate în lunile 

octombrie 1964-septembrie 1965 – destituirea lui N.Hruşciov, începutul procesului de reabilitare a 

lui Stalin – restalinizarea, desfăşurarea conferinţei profesorilor de ştiinţe sociale (septembrie 1965, 

Leningrad) la care, S.Trapeznikov, şeful Secţiei Ştiinţă şi Instituţii de Învăţământ al CC al PCUS, 

prin discursul său a dat start procesului de „restalinizare” în domeniul ştiinţei istorice. 

Elaborarea capitolului 2: Constituirea modelului sovietic al învăţământului istoric superior a 

necesitat depăşirea cadrului cronologic, deoarece analiza teoriei marxist-leniniste, a procesului de 

constituire a modelului sovietic al învăţământului istoric superior a necesitat cercetarea unor 

evenimente care au avut loc în alt spaţiu temporal: a doua jum. a sec. XIX - înc. sec. XX.   

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în cercetarea complexă a politicii Statului 

sovietic în domeniul învăţământului istoric superior. Până în prezent nu a fost publicată nici o 

lucrare care să fi elucidat tema dată, cercetătorii preocupându-se mai mult de istoriografie, istoria 

instituţiilor de învăţământ, represiuni împotriva intelectualităţii. Pentru prima dată sunt elucidate 

unele aspecte noi ale problemei: impactul ideologic asupra învăţământului istoric în ultima fază a 

epocii staliniste; consecinţele Congresului XX al PCUS în domeniul învăţământului istoric; politica 

statului privind studierea istoriei naţionale, elaborarea şi editarea primei sinteze de Istorie a 

Moldovei, politica de cadre la facultăţile de istorie. Noutatea ştiinţifică se întemeiază şi pe analiza 

documentelor inedite, reactualizarea punctelor de vedere privind marxism-leninismul. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Materialul faptic şi teoretic analizat, 

precum şi concluziile rezultate în urma cercetărilor pot fi utilizate la elaborarea unor studii privind 

Învăţământul istoric superior în RSSM; Sistemul politic din Moldova Sovietică; Politica Statului 

sovietic în domeniul culturii etc., şi în cadrul procesului didactico-ştiinţific în instituţiile academice 

de profil, la predarea cursurilor normative şi speciale. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: Transformările survenite în cadrul societăţii 

după dezintegrarea Uniunii Sovietice, renunţarea statului la controlul politic şi la presiunea 

ideologică permit a cerceta istoria umanităţii – în complex, depăşind limitele ideologiei de stat. 

Desovietizarea, demistificarea istoriei, condamnarea crimelor regimului comunist, în acest context, 

apar printre imperativele societăţilor şi a ştiinţei istorice post-sovietice. 

În prezenta teză de doctorat, autorul contribuie la realizarea acestor deziderate prin 

soluţionarea unei probleme ca: determinarea şi analiza politicii statului sovietic precum şi a 

impactului acesteia în domeniul învăţământului istoric superior. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 

 Analiza bazei teoretice a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior – 

teoria marxist-leninistă – a demonstrat că teoreticienii au acomodat tezele marxiste la realităţile 
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istorice şi politice, transformând teoria marxistă în doctrină dogmatică – ansamblu de lozinci şi 

idei fixe în conformitate cu care se făceau toate aprecierile şi se luau toate deciziile. 

 Cercetarea concepţiei lui V.Lenin asupra dezvoltării învăţământului în Rusia a demonstrat că 

transformarea sistemului educaţional în mijloc de îndoctrinare a societăţii a fost planificată în 

unele lucrări şi scrisori ale sale despre învăţământ şi în Programul PC(b) din Rusia. 

 Reconstruind procesul de constituire a modelului sovietic al învăţământului istoric superior, a 

fost elucidat un fenomen fără precedent în istoria culturii – fenomenul „ştiinţei reprimate”. 

 Identificarea scopurilor şi obiectivelor învăţământului istoric superior sovietic. 

 Reconstrucţia, în baza materialelor publicate şi a documentelor inedite din Republica Moldova,  

a procesului didactic de la facultăţile de istorie  din URSS. 

 Aprecierea  impactului campaniilor ideologice postbelice şi a consecinţelor Congresului XX al 

PCUS asupra învăţământului istoric superior din URSS. 

 Determinarea politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în RSSM. 

 Analiza procesului de elaborare şi editare a primului manual universitar de Istoria Moldovei. 

Aprobarea rezultatelor investigaţiei. Ideile şi rezultatele cercetărilor au fost comunicate în 

formă de referate ştiinţifice, articole. Teza în întregime a fost discutată şi aprobată în cadrul 

şedinţelor Catedrei Istorie Universală a Universităţii de Stat din Moldova în anii 2006-2009. De 

asemenea, rezultatele investigaţiei au fost raportate în cadrul a 6 conferinţe ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, precum şi în cadrul unei şcoli de vară.  

Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele cercetării şi-au găsit reflectare în 16 comunicări şi 

articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare. 

Volumul şi structura tezei. Lucrarea este structurată în: introducere; patru capitole; 14 

subcapitole; concluzii şi recomandări; bibliografie; adnotări; lista abrevierilor; anexe. Conţinutul 

tezei include 154 pagini de text de bază, iar teza în întregime conţine 198 pagini.  

Cuvinte-cheie: Stat sovietic, Partid Comunist, politică, educaţie, învăţământ superior, 

propagandă, universitate, institut pedagogic, facultate de istorie, popor sovietic. 

 
CONŢINUTUL DE BAZĂ AL TEZEI 

 În Introducere este argumentată actualitatea temei abordate. Sunt specificate scopul şi 

obiectivele cercetării, precum şi tezele înaintate spre susţinere. Este descris suportul metodologic al 

studiului, metodele folosite, se precizează noutatea şi importanţa practică a lucrării, sunt prezentate 

date privind aprobarea rezultatelor cercetării. 

În Capitolul 1. Sursele documentare şi istoriografia politicii Statului sovietic în domeniul 

învăţământului istoric superior, se analizează baza izvoristică şi situaţia în domeniul de cercetare.  
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Fondurile: 1961 – Institutul Pedagogic din Chişinău; 2991 – Ministerul Învăţământului RSS 

Moldoveneşti; 3143 – Institutul de Învăţători din Bălţi; 3186 – Universitatea de Stat din Chişinău 

din Arhiva Naţională a Republicii Moldova; Fondul 51 – Comitetul Central al Partidului Comunist 

al Moldovei, din Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova; Fondul 3 – Institutul 

de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe din URSS, din 

Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – conţin numeroase şi importante 

documente care ne-au permis să elucidăm politica Statului sovietic în domeniul învăţământului 

istoric superior, impactul politicului asupra învăţământului şi ştiinţei; procesul de elaborare al 

primului manual universitar de Istorie a Moldovei; activitatea didactico-ştiinţifică.  

Dintre documentele publicate, menţionăm culegerile de documente: Rezoluţiile şi hotărârile 

congreselor, conferinţelor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi ale Plenarelor CC (1898-

1986)[1]; Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции[2, 3, 4]. Cea mai 

mare parte a documentelor publicate în culegerile Академия наук в решениях Политбюро ЦК 

РКП(б)-ВКП(б)-КПСС 1922-1991/1922-1952 [5]; Сталин и космополитизм. 1945-1953 [6]; 

Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917-1956 [7]; 

Реабилитация: как это было [8] au fost secrete până în 1991; Pagina Web a fondului 

Democratia: www.alexanderyakovlev.org unde sunt publicate documente cu privire la istoria 

URSS a constituit, de asemenea, un izvor important. 

Istoriografia politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada 

anilor 1944-1965, poate fi clasificată convenţional în trei categorii, în dependenţă de mediul politic 

şi social în care a fost scrisă: I. Istoriografia sovietică (1944-1991); II. Istoriografia postsovietică 

(1991-2009); III. Istoriografia occidentală. 

I. Istoriografia sovietică (1944-1991). Dintre studiile mai importante, le menţionăm pe cele 

referitoare la istoria ştiinţei istorice în URSS ale autorilor M.V. Necikina [9], A.I. Alatorţeva [10], 

G.D. Alexeeva [11], L.V. Ivanova [12] care abordează parţial tema.  

În volumul cinci al lucrării Очерки истории исторической науки в СССР, sub redacţia 

M.V. Necikina, este elucidată parţial şi tema cercetată. M.V. Necikina apreciază înalt Cursul scurt 

[13] în dezvoltarea ştiinţei ca şi A.S. Barsenkov[14] care apreciază implicarea politicului în 

procesul didactico-ştiinţific drept grijă „părintească” a partidului faţă de ştiinţă.  

  Publicaţiile cu privire la politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric 

superior din RSS Moldovenească se încadrează după conţinut în istoriografia sovietică. Printre 

autorii ce au abordat această problemă sunt D. Antoniuc [15]; G. Bîrca [16]. 

Studiile consacrate evoluţiei învăţământului şi ştiinţei istorice din RSSM: Историческая 

наука в Молдавской ССР de Ia.Grosul, N.Mohov [17]; Историческая наука в Молдавии de 

V.Ţaranu [18] ilustrează în corespundere cu „tradiţia” istoriografică sovietică activitatea de 
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cercetare a istoricilor. Autorii constată îndeplinirea planurilor prin publicarea lucrărilor cu privire la 

istoria Moldovei, mişcarea revoluţionară, activitatea Partidului Comunist în Moldova, construcţia 

de partid, revoluţia culturală etc. În unanimitate, autorii consideră că rolul hotărâtor în dezvoltarea 

ştiinţei şi învăţământului istoric în RSSM îi aparţine Partidului Comunist şi Puterii sovietice.  

II. Istoriografia postsovietică. Pluralismul postsovietic a condiţionat apariţia mai multor 

abordări în politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior. Majoritatea 

studiilor au fost dedicate problemelor învăţământului superior, în conţinutul cărora putem 

desprinde anumite încercări de a elucida şi unele aspecte ale impactului ideologiei cu ştiinţa, 

politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului, în general, şi istoric, în particular.  

Un aport la studierea politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior la 

avut lucrarea Советская историография sub redacţia lui Iu.Afanasiev [19]. În opinia autorului, 

monopolismul, în raport cu adevărul istoric, completa gradul de politizare a înseşi conceptelor de 

adevăr şi fals istoric. În aceeaşi ordine de idei, T.M. Goreaeva în Политическая цензура в СССР. 

1917-1991 гг. compară cenzura cu sabia lui Damocles, care putea să cadă în orice clipă [20, p.8]. 

Iar M.Ţaranu, cercetează politica promovată de statul sovietic faţă de intelectualitate, represiunile 

la care a fost supusă, specificul şcolii superioare în anii 1917-1922 [21]. 

Problema relaţiilor dintre Puterea sovietică şi savanţii istorici au fost obiectul de studiu şi al 

autorilor: V.B. Kobrin [22], A.L. Litvin [23] – lucrările cărora sunt bazate pe materialele arhivelor 

KGB şi sunt dedicate istoricilor deveniţi jertfe ale totalitarismului.  

Dintre lucrările publicate în perioada postsovietică în Republica Moldova, distingem studiile 

ce elucidează istoriografia din Republica Moldova ale istoricilor A.Eşanu [24], A.Moraru [25], 

A.Petrencu [26],  I.Ţurcanu [27], lucrări referitoare la istoria universităţilor: Istoria Universităţii de 

Stat din Moldova [28] şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 1940-2000 

[29] şi cu privire la educaţia istorică a istoricului S.Musteaţă [30].  

Tînu Tannberg în lucrarea Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы 

(1944-1956 гг.) menţionează că a avut loc „sovietizarea sferei spirituale a societăţii” [31, p.8] iar 

odată cu crearea filialei Academiei de Ştiinţe a URSS şi inaugurării Institutului de Istorie a început 

sovietizarea ştiinţei istorice, istoria Estoniei se transformă în istoria RSS Estone în care era elogiată 

„prietenia veşnică” dintre Estonia şi Rusia [31, p.47]. 

III. Istoriografia occidentală. Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric 

superior a fost abordată parţial şi în istoriografia occidentală: K.Popper în lucrările sale [32, 33, 34] 

afirmă că în Rusia, unde comuniştii erau la putere, marxismul a devenit, în universităţi şi toate 

şcolile, un sistem de îndoctrinare. În epoca lui Hruşciov, nimeni dintre liderii comunişti nu mai lua 

doctrina marxistă în serios decât ca mijloc de conservare a puterii. Singura teză ce era luată în 

serios  era ideea că inamicul, şi anume capitalismul, trebuia distrus [32, p.35-36]. 
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Alfred B.Evans Jr. în lucrarea Soviet Marxism-Leninism: the decline of an ideology 

(Marxism-leninismul sovietic: declinul ideologiei) afirmă că marxismul sovietic a fost supus 

adaptării la realităţile politice de liderii Partidului Comunist [35, p.2], iar ideologia (confundată, în 

acest caz, cu istoria) era utilizată în URSS pentru legitimarea regimului politic şi orânduirea social-

economică instaurată [35, p.211]; şi Nancy Whittier Heer în lucrarea Politics and History in the 

Soviet Union (Politică şi istorie în Uniunea Sovietică) menţionează că la mijlocul secolului XX 

istoria a fost aservită la maximum intereselor politice ale Statului sovietic. Autoarea constată că: 

„într-o societate totalitară, cel care controlează scrierea istoriei trecutului îşi legitimează puterea 

asupra prezentului ţării şi poate să determine şi viitorul ei” [36, p. vii]. 

Lucian Boia apreciază ideologia marxistă drept o utopie menţionând că „pentru a înţelege 

esenţa fenomenului marxist, trebuie de făcut abstracţie de învelişul său ştiinţific. Ceea ce rămâne în 

final este visul milenarist” [37, p.55]. În Mitologia ştiinţifică a comunismului, autorul descrie 

procesul constituirii miturilor comuniste de la Marx la istoricii sovietici, care în dependenţă de 

realităţile politice şi deciziile partidului (sau ale liderului) puneau în circulaţie diverse mituri, care 

deseori nici nu corespundeau ideilor lui Marx.  

Vlad Georgescu în lucrarea Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români, 1944-1977 are 

drept obiect de cercetare politica Statului român în domeniul învăţământului şi ştiinţei istorice în 

anii 1947-1977 [38]. Deşi nu se referă la spaţiul sovietic, evenimentele analizate au avut loc într-o 

ţară unde ideologia comunistă a fost implementată cu acelaşi zel ca în URSS, iar politica statului în 

domeniul învăţământului istoric în ambele cazuri are trăsături comune. 

În urma analizei izvoarelor şi istoriografiei, am ajuns la următoarele concluzii: 

– Istoriografia sovietică a apreciat unilateral şi tendenţios rolul statului şi PCUS în organizarea 

învăţământului istoric superior: istoricii sovietici au apreciat pozitiv amestecul organelor de partid 

în ştiinţă şi învăţământ şi faptul că la baza sistemului de învăţământ din URSS au fost puse 

principiile leniniste de organizare a şcolii superioare. PCUS, în opinia acestor istorici, a fost 

principalul organizator al şcolii superioare din URSS, implicarea lui în toate domeniile, inclusiv în 

cel al învăţământului istoric superior nu este altceva decât „rolul conducător al partidului”.  

– Istoriografia din RSSM s-a constituit şi a evoluat ca parte componentă a ştiinţei istorice 

sovietice. Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior a fost apreciată 

întotdeauna în conformitate cu şabloanele istoriografice şi tezele marxist-leniniste oficiale. PCUS, 

şi în opinia istoricilor din RSSM, a avut rolul conducător în organizarea sistemului de învăţământ, 

iar rolul principal al acestuia era de a contribui la construcţia comunismului.  

– Lucrările publicate în perioada sovietică sunt scrise de pe poziţiile ideologiei marxiste, 

glorifică rolul PCUS şi al Puterii sovietice în organizarea vieţii social-economice, culturale şi 

ştiinţifice din RSSM. Majoritatea studiilor critică „falsificările burgheze” a istoriei, legitimează 
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Puterea sovietică, fundamentează un şir de mituri istoriografice. Politica Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior în majoritatea lucrărilor a fost prezentată fragmentar şi 

unilateral. Astfel, până la 1989, în condiţiile cenzurii sovietice, analiza critică a politicii Statului 

sovietic în domeniul învăţământului istoric superior şi propagarea acesteia a fost imposibilă.  

– Pluralismul postsovietic a condiţionat apariţia mai multor tipuri de abordări ale problemei. În 

majoritatea studiilor dedicate problemelor învăţământului superior, sunt prezente analize critice ale 

unor aspecte ale impactului ideologiei cu ştiinţa, ale politicii Partidului Comunist şi Statului 

sovietic în domeniul învăţământului istoric superior.  

– Publicarea numeroaselor culegeri de documente, secrete în marea lor majoritate până în anii 

1990, de asemenea, prezenţa a numeroase fonduri de arhivă încă necercetate ne permit să afirmăm 

că până în prezent nu a fost explorat bogatul material izvoristic, iar politica Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965 a rămas neelucidată. 

– Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-

1965 a fost abordată de unii istorici doar tangenţial. Majoritatea autorilor cercetează politica 

Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioade mai restrânse de timp, sau 

se referă la anumite aspecte ale evoluţiei ştiinţei istorice şi învăţământului istoric superior din 

URSS, fie că este vorba de aspecte ideologice, culturale, etnodemografice, lingvistice etc. 

Cercetătorii au avut scopul să analizeze ştiinţa şi învăţământul în anumite perioade, politica 

Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în anii 1944-1965 în complexitatea sa 

nu a fost abordată într-un studiu separat.  

– Comunismul pentru societatea sovietică reprezenta scopul final al evoluţiei istoriei, după 

dezintegrarea URSS este considerat, în cel mai bun caz, un mit, în cel mai rău – una dintre cele mai 

mari minciuni, sau chiar crime din istoria contemporană. Aprecierea ideologiei marxist-leniniste în 

societate, a politicii statului în domeniul învăţământului istoric superior este legată de atitudinea 

faţă de Puterea sovietică. Dacă în URSS marxism-leninismul şi politica statului în domeniul 

învăţământului istoric au avut o apreciere pozitivă, atunci în perioada postsovietică negarea 

experienţei totalitare şi ideologiei a schimbat principial atitudinea faţă de politica Statului sovietic 

în domeniul învăţământului şi comunism în ansamblu. Ştiinţa istorică modernă propune noi 

abordări metodologice ce permit a cerceta imparţial ideologia marxist-leninistă, regimul comunist, 

politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior – fără de care studierea istoriei 

perioadei sovietice şi înţelegerea impactului ei asupra societăţii contemporane este imposibilă.  

Capitolul 2. Constituirea modelului sovietic al învăţământului istoric superior – reprezintă 

rezultatul cercetării teoriei marxiste a istoriei ce a stat la baza politicii Statului sovietic în domeniul 

învăţământului istoric.  
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Este demonstrat că pe parcursul elaborării teoria marxistă suferă numeroase transformări, 

comparativ cu tezele înaintate iniţial de K.Marx şi F.Engels, astfel că prin aportul teoreticienilor 

ruşi G.Plehanov, V.Lenin, I.Stalin marxismul se transformă din teorie în doctrină dogmatică. Acest 

proces este elucidat în teză pentru a prezenta caracterul utopic, dogmatic al teoriei ce a stat la baza 

politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric, dar şi a întregului proiect sovietic: 

– Ideologia marxist-leninistă servind drept bază teoretică pentru politica Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior, învăţământul şi ştiinţa istorică, a pretins la adevăr 

universal, a negat dreptul la existenţă a altor idei, sisteme teoretice şi filosofii. 

– Prin materialismul istoric, Marx a introdus în ştiinţă noţiunile: determinismul economic, lupta 

de clasă, rolul activ al factorului subiectiv. Cea mai importantă teză a materialismului istoric este 

ideea precum „conştiinţa socială a oamenilor reflectă existenţa socială a acestora”. Prezenţa 

diferitelor tipuri de relaţii de producţie permite a evidenţia mari faze în evoluţia umanităţii – 

formaţiuni social-economice: orânduirile primitivă, sclavagistă, feudală, capitalistă şi comunistă. 

Absolutizarea factorului social-economic şi negarea altora a asemănat marxismul mai mult cu 

utopiile sociale şi cu religiile decât cu teoriile ştiinţifice. 

– Transformarea marxismului din teorie în dogmă, în Rusia, a început cu publicarea lucrărilor 

lui G.Plehanov, V.Lenin care au acomodat tezele marxiste la realităţile istorice şi politice. Ideile lui 

Marx şi Lenin au devenit şabloane fiind considerate geniale – canonizate.  

– Marxism-leninismul este unica teorie de reorganizare a societăţii care a trecut controlul prin 

practică. Practica a demonstrat că în urma deformărilor de ordin teoretic, marxismul s-a transformat 

din teorie în doctrină dogmatică. Ştiinţa şi învăţământul istoric au devenit instrument al politicii 

Statului sovietic în realizarea politicilor sale. Istoria a fost considerată „varietate a ideologiei”, 

„formă a ideologiei” inclusă în sistemul ideologic. 

– V.Lenin, devenind conducătorul Statului sovietic, a fost nu doar teoreticianul principal al 

curentului neomarxist – marxist-leninist, dar şi practician al acestuia, iniţiind aplicarea ideilor sale 

în practică, proces continuat după moartea sa de I.Stalin. 

După analiza concepţiei istorice şi viziunii asupra educaţiei a lui V.Lenin, care au stat la baza 

modelului sovietic al învăţământului istoric superior, autorul constată că principiile iniţiale ale 

reformării învăţământului purtau caracter general-democratic, însă deja în primii ani ai Puterii 

sovietice politica în domeniul învăţământului se transformă în instrument al luptei de clasă. Iar 

şcolii în Statul sovietic i-a fost rezervat rolul de instrument al educaţiei comuniste şi de lichidare a 

împărţirii societăţii în clase şi de regenerare comunistă a societăţii. Transformarea sistemului 

educaţional în mijloc de ideologizare şi îndoctrinare a societăţii nu a fost întâmplătoare, ea a fost 

concepută în viziunea lui Lenin asupra ştiinţei şi învăţământului şi Programul PC(b) din Rusia. 



 12

În acest capitol, este analizat şi procesul instituţionalizării învăţământului istoric superior în 

URSS: desfiinţarea facultăţilor de istorie şi crearea facultăţilor de ştiinţe sociale în 1919, 

constituirea cadrului instituţional al ştiinţei istorice marxiste, restabilirea facultăţilor de istorie în 

1934 în legătură cu acutizarea pericolului unui război mondial, publicarea lucrării Istoria PC(b) din 

toată Uniunea: Curs scurt în anul 1938, – procese însoţite de represiuni în domeniul ştiinţei şi 

învăţământului istoric [39, p.18-28]: 

– Învăţământul istoric din Rusia ţaristă moştenit de bolşevici a fost desfiinţat, deoarece lipseau 

cadre marxiste care să-i asigure funcţionalitatea, iar cele vechi nu corespundeau criteriilor politice 

ale PC(b)R. Facultăţile de ştiinţe sociale au luat locul facultăţilor de istorie, dar deoarece şi 

învăţământul istoric şcolar fusese suprimat, ele pregăteau cadre doar pentru organele de partid şi de 

stat. Abia în 1934, după venirea lui Hitler la putere în Germania şi creşterea pericolului unui război 

mondial, pornind de la necesitatea educării patriotismului, Stalin decide reintroducerea studierii 

istoriei în şcoală şi restabilirea facultăţilor de istorie [39, p.22]:  

– Anul 1938 pentru ştiinţa şi învăţământul istoric din URSS a însemnat trecerea la cercetarea, 

interpretarea şi predarea istoriei pe baza concepţiilor staliniste utopice, falsificatoare, expuse în 

Istoria Partidului Comunist (b) din toată Uniunea: Curs scurt. Editarea manualului unic de istorie 

a Rusiei şi a partidului bolşevic – a însemnat apariţia canonului manualului de istorie, ce a 

determinat conţinutul şi particularităţile studierii şi scrierii istoriei [39, p.25-26]. 

– I.Stalin a instituit un aparat dur de reprimare, inclusiv fizică, a oricărei opoziţii în rândul 

savanţilor istorici, a împărţit societatea în adepţi şi duşmani ai Puterii sovietice. Numeroşi istorici 

în anii ’20-’30, dar şi ’40, au fost supuşi represiunilor, unii chiar executaţi  [39, p.25]. 

În capitolul 3. Politica organelor de stat şi de partid privind învăţământul istoric superior 

(1944-1965), autorul analizează procesul restabilirii şi aservirii învăţământului istoric superior 

politicii Statului sovietic. Autorul reconstruieşte procesul didactic de la facultăţile de istorie 

utilizând documentele locale. Campaniile ideologice în instituţiile de cercetări şi învăţământ 

superior cu profil istoric, precum şi consecinţele Congresului XX al PCUS asupra învăţământului 

istoric superior, au fost analizate în contextul evenimentelor politice din URSS.  

Autorul a remarcat că spre sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în URSS a slăbit 

parţial presiunea ideologică, iar unii intelectuali au simţit posibilitatea exprimării mai libere a 

viziunilor şi opiniilor lor cu privire la realitatea sovietică, politica partidului în domeniul 

învăţământului şi ştiinţei istorice, a filosofiei, literaturii, artei. Puterea sovietică văzând în aceste 

sentimente un pericol real pentru regim a reacţionat prin organizarea în vara anului 1944 a unei 

conferinţe cu privire la problemele ştiinţei istorice. Convocând cei mai de vază savanţi istorici, CC 

al PC(b) din toată Uniunea i-a preîntâmpinat că nu se admit abateri de la interpretările oficiale ale 

evenimentelor şi proceselor istorice, a trasat direcţiile de dezvoltare a învăţământului şi ştiinţei 
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istorice, a evidenţiat necesitatea educării patriotismului sovietic. Deşi indirect, reuniunea şi-a atins 

scopul – de „a elabora instrucţiuni principiale obligatorii pentru toţi istoricii”[40]. În contextul 

evenimentelor de la sfârşitul războiului, reuniunea istoricilor din vara anului 1944 a fost 

precursoarea campaniilor şi presiunilor ideologice postbelice. 

Restabilirea şi consolidarea învăţământului istoric spre sfârşitul războiului şi în perioada 

postbelică făcea parte din politica de consolidare a regimului totalitar, influenţa căruia asupra 

societăţii scăzuse în anii războiului. Aceasta şi-a găsit reflectare în răspândirea învăţământului 

istoric superior în republicile unionale, unde au fost restabilite facultăţile de istorie şi create altele 

noi. Analizând obiectivele învăţământului istoric superior, se constată că scopul acestuia reieşea nu 

din interesele societăţii, ci din cele ale partidului-stat: de a educa cetăţeni fideli partidului şi 

ideologiei marxist-leniniste; a le forma conştiinţa comunistă; ai pregăti de viaţă; „istoria şi 

exemplele din istorie trebuie să «înarmeze» studenţii cu înţelegerea legităţilor dezvoltării sociale, 

să educe în tradiţiile revoluţionare şi muncitoreşti poporul sovietic, să-i inspire «un sentiment înalt 

al patriotismului sovietic» şi dorinţa de a apăra patria socialistă, a lupta cu pătrunderea «ideologiei 

burgheze» în conştiinţa elevilor” etc. [41, p.207].  

În urma analizei planurilor de studii, observăm că la Facultatea de Istorie de la Institutul 

Pedagogic din Chişinău, în anul de studii 1948-1949 la patru ani de studii, din numărul total de ore, 

13,35% le constituiau disciplinele ideologice; disciplinele pedagogice – 11,41%; disciplinele 

istorice – 45,14%; disciplinele filologice – 23%; alte discipline o constituiau 7%. La Universitatea 

de Stat din Chişinău, cu patru ani de studii (întrucât USM a fost creată abia în anul 1946 cu 

transferarea a doi ani de studii din cadrul Institutului Pedagogic), din numărul total de ore 15,6% le 

constituiau disciplinele sociale; disciplinele pedagogice – 14,4%; disciplinele istorice – 51,4%; alte 

discipline – 18,6%.  Observăm că în cadrul universităţilor predării disciplinelor istorice le se acorda 

o atenţie mai mare decât la institutele pedagogice. Disciplinele istorice studiate în cadrul 

universităţilor erau mai diverse şi mai numeroase incluzând şi un şir de ştiinţe istorice auxiliare, 

precum şi mai multe cursuri speciale, deşi comparativ li se oferea un număr mai mic de ore, din 

cauza repartizării proporţionale a numărului de cursuri. De asemenea, cota-parte a disciplinelor 

ideologice la universităţi era mai mare, însă în ce priveşte numărul de ore în universităţi, li se 

ofereau – 469 de ore, iar în institutele pedagogice – 530 [41, p.208-209]. 

Comparând numărul de ore, vom observa că la institutele pedagogice, disciplinelor psiho-

pedagogice li se ofereau 453 de ore, iar la universităţi – 430  [41, p.209].  Dacă la institutele 

pedagogice se studiau limba şi literatura străină, limbile rusă şi moldovenească (în cazul 

republicilor unionale limba poporului autohton) cu un număr de 914 ore, atunci la universităţi se 

predau limbile clasice – limba latină (108 ore); limba rusă veche (60 ore) necesare istoricilor 

pentru cercetarea documentelor vechi, de asemenea, se studia limba străină (216 ore) şi limba de 
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stat a republicii respective (172 ore). În cadrul universităţilor, studenţii parcurgeau specializarea 

mai mult în domeniul ştiinţelor istorice şi a ideologiei, punându-se accent pe pregătirea cadrelor 

ştiinţifice, de partid şi propagandistice [41, 209].  

Conform obiectivelor sistemului de învăţământ şi ale învăţământului istoric, anume 

institutele pedagogice şi de învăţători trebuiau să educe o generaţie de cetăţeni, credincioasă 

partidului, executoare în condiţiile unui minim de cunoştinţe. Planul de învăţământ al institutelor 

pedagogice, întrucât acestea erau mai numeroase, conţinea mai multe ore la disciplinele pedagogice 

şi social-politice şi corespundea întocmai acestor scopuri. 

Planurile de învăţământ ale universităţilor conţineau un număr mai mic de discipline 

pedagogice, în schimb acordau mai mult timp pregătirii profesionale speciale, începând cu anul 

1946 în universităţi fiind restabilit şi termenul de studii de cinci ani [41, p.210]. Şi cursurile 

speciale în cadrul institutelor pedagogice erau orientate să îmbogăţească cultura generală a 

studenţilor, iar în cadrul universităţilor să ofere specializări înguste în diverse probleme. 

Ansamblul disciplinelor, conţinutul, formele de control erau aservite concepţiei staliniste 

asupra istoriei, ideologiei partidului, conform căreia învăţământul istoric trebuia nu doar să dea 

cunoştinţe, dar şi să le explice viitorilor specialişti, şi să-i convingă că politica internă şi cea 

externă a partidului de la conducere sunt corecte, că există un singur partid, o singură ideologie, 

patrie şi popor sovietic. Aceluiaşi principiu i-a fost subordonat conţinutul literaturii didactice. 

Politica guvernului de formare a cadrelor ştiinţifice în instituţiile de învăţământ superior nu a 

avut rezultatele scontate la finele anilor ’40, însă a adus roade semnificative spre sfârşitul anilor 

’50. Procesul pregătirii doctorilor în ştiinţe istorice continua să fie lent. Cauzele principale, în 

opinia noastră, erau două: limitele stricte ale marxism-leninismului impuneau istoricii să scrie 

exclusiv pe anumite teme, în albia unei singure concepţii, statul având interesul să justifice politica 

imperială, instaurarea Puterii sovietice, rolul dominant al Partidului Comunist în societate, ceea ce 

înăbuşea interesul şi iniţiativa, necesare pentru activitatea de cercetare; nivelul scăzut de trai, 

asigurarea materială proastă – în anii postbelici cadrele didactico-ştiinţifice se confruntau chiar cu 

problema supravieţuirii, a face ştiinţă în astfel de condiţii, pentru savanţi, însemna a se jertfi în 

numele ştiinţei. Controlul total, ce se intensifica în ultimii ani ai guvernării staliniste, reprezenta un 

factor de stagnare pentru toate ştiinţele, iar pentru cea istorică îndeosebi.  

Studenţi la facultăţile de istorie în primii ani postbelici erau mai puţini decât numărul 

planificat, deoarece specialităţile mai puţin ideologizate: inginereşti, de construcţii, medicale aveau 

o popularitate mai mare în rândul populaţiei; o parte din tineri au căzut în război sau au suferit în 

urma acestuia; pregătirea slabă a absolvenţilor şcolilor medii; mulţi nu-şi permiteau să achite taxa 

pentru studii introdusă încă în anul 1940 prin Hotărârea nr.638 Cu privire la studiile contra plată în 

clasele superioare şi instituţiile de învăţământ superior din URSS şi cu privire la schimbarea 
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modalităţii de plată a burselor[42, p.70], iar prin Ordinul din 28 august 1944 al Sovietului 

Comisarilor Norodnici, se ordona administraţiilor instituţiilor de învăţământ să urmărească 

procesul achitării taxei de către studenţi, iar rău platnicii să fie exmatriculaţi. Taxa a fost anulată în 

anul 1954 prin decizia Consiliului de Miniştri al URSS. 

Lipsa concursurilor la admitere a condiţionat calitatea proastă a studiilor. Aceasta era o 

problemă a întregului sistem de învăţământ, întrucât profesorii de istorie prost pregătiţi mergeau în 

şcoli şi, la rândul lor, educau abiturienţi slab instruiţi atât la discipline, cât şi ideologic. Se crea un 

cerc vicios, care putea fi depăşit prin îmbunătăţirea predării, selectarea prin concurs a candidaţilor 

la studii. Un aport considerabil la asigurarea şcolilor medii cu profesori de istorie l-au adus 

institutele de învăţători care formau profesori de istorie pentru clasele V-VII printr-o formă 

intensivă de pregătire menită să depăşească deficitul de cadre [41, p.211-2112]. În RSSM în anii 

1945-1954 au fost trei astfel de instituţii: la Tiraspol, Bălţi şi Soroca. Restabilirea şi crearea noilor 

instituţii de învăţământ superior după război a fost complicată de lipsa mijloacelor materiale şi a 

resurselor umane. Lipsa spaţiilor de studii, a literaturii didactice, insuficienţa cadrelor didactice şi a 

studenţilor, presiunile şi dictatul ideologic – au fost problemele cu care s-au confruntat în 

activitatea lor facultăţile în primul deceniu postbelic. În mare parte, aceste dificultăţi au fost 

depăşite. S-a creat o reţea vastă a facultăţilor de istorie, au fost pregătite numeroase cadre 

didactico-ştiinţifice calificate, s-au constituit direcţiile de cercetare, şcolile au fost asigurate cu 

profesori de istorie.  

Dictatul ideologic al epocii staliniste împiedica procesul de dezvoltare a învăţământului 

istoric superior. Transformarea ştiinţei istorice în instrument al politicii de partid a dus la 

deformarea cercetărilor istorice. Campaniile de „prelucrare”, „educaţie patriotică” şi „luptă contra 

cosmopolitismului” au dus mai mult la infiltrarea spiritului de frică, slugarnic, şi nu a celui 

ştiinţific, de creaţie şi gândire liberă. Absolvenţilor facultăţilor de istorie li se atribuia misiunea de a 

continua educaţia patriotică şi formarea „cetăţenilor sovietici” în teritoriu. Apelul la exemple din 

istorie trebuia să servească propagandiştilor la argumentarea liniei politice a partidului şi legitimării 

Puterii sovietice.  

Campania contra cosmopolitismului a afectat în întregime toate sferele societăţii. În toate 

instituţiile de învăţământ din URSS, hotărârile ideologice au fost luate drept ghid pentru activitatea 

lor. Desfăşurarea campaniei contra „cosmopolitismului” la facultăţile de istorie căpăta un caracter 

general acceptat de identificare, demascare şi condamnare a cosmopoliţilor. Oricine se împotrivea, 

sau nu îndeplinea cu stricteţe dispoziţiile partidului, putea fi clasat drept „duşman al poporului”, 

ceea ce echivala cu ani grei de detenţie sau condamnare la moarte. Lupta ideologică dintre Est şi 

Vest în această perioadă se înteţeşte, se înăspreşte şi controlul asupra mijloacelor de informare în 

masă, asupra activităţii editoriale, activităţii intelectualităţii, relaţiilor cetăţenilor cu străinătatea, 
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accesul la literatura ştiinţifică şi artistică de peste hotare devine extrem de limitat. Printr-o hotărâre 

Biroul Politic la 14.09.1946 a micşorat suma destinată cumpărării literaturii din străinătate, a 

interzis persoanelor fizice şi instituţiilor de stat să cumpere liber literatură din străinătate. A fost 

fixată o listă a instituţiilor (inclusiv de învăţământ), a bibliotecilor care puteau să comande 

literatură de acest gen doar cu permisiunea CC [44, p.131]. 

În Estonia, spune istoricul Ants Vires, ca în întreaga URSS, în urma hotărârilor ideologice, a 

reînceput teroarea ideologică, însoţită de denigrarea adversarilor şi consecinţele ce au urmat. În 

câţiva ani lucrurile din nou au mers pe calea „corectă” stalinistă [45, p.161]. 

Controalele deveniseră ceva obişnuit la redacţiile revistelor de specialitate, în instituţiile de 

învăţământ superior şi academice. În urma controalelor de „greşeli grave”, „cosmopolitism”, 

„falsificări antimarxiste” etc., au fost acuzaţi membrii colegiului de redacţie al revistei „Voprosî 

istorii” Е.А. Kosminski, I.I. Minţ, M.N. Tihomirov, A.V. Pankratova, M.M. Hvostov [44, p.131]; 

profesorii de la Universitatea de Stat din Moscova: I.M. Razgon, E.M. Gorodeţki, G.N. Anpilogov, 

N.L. Rubinştein, L.I. Zubok, I.S. Zvavici, S.S. Goldendriht, N.S. Kozlov, S.S. Dimitriev; corpul 

didactic al  Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Odesa, în anul 1949. În vara anului 1950, 

academicianul B.D. Grekov a fost calomniat şi acuzat de monopol în ştiinţa istorică, de viziuni 

antimarxiste [44, p.128-133]. 

Instituţiile de învăţământ superior şi de cercetări ştiinţifice din RSSM nu au fost o excepţie. 

Organele de partid şi de stat s-au implicat activ în demascarea cosmopoliţilor burghezi. Au fost 

aduse critici catedrelor – de lucru ideologic insuficient, nu se desfăşoară educaţia patriotică, nu sunt 

aplicate deciziile ideologice etc. [44, p.132]. Mulţi profesori au fost acuzaţi de răspândire a 

românismului şi naţionalismului: profesorul N.Narţov de „propagarea ideologiei burgheze în 

rândurile tineretului studios” [46, p.45];  de cosmopolitism a fost acuzat G.Bogaci, cercetător la 

Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură [47, p.76], a fost concediat din serviciu pentru „propaganda 

naţionalismului burghez” conferenţiarul catedrei Istoria URSS de la Institutul Pedagogic din 

Chişinău A.Meakşin; pentru că „s-au aflat în timpul războiului pe teritoriul ocupat şi au colaborat 

cu autorităţile germano-române” – şeful catedrei Istoria URSS a Institutului de Învăţători din Bălţi 

S.Grosul, şi lectorul la aceeaşi catedră P.Bogatâi [47, p.76-77]. 

Ca şi în RSSM, în RSS Estonă istoricii care s-au aflat pe teritoriul ţării în perioada interbelică 

sau în timpul războiului, erau priviţi cu suspiciune, iar unii acuzaţi de naţionalism: H.Kruus a fost 

învinuit de naţionalism burghez – în 1950, este concediat din funcţiile de preşedinte al Academiei 

de Ştiinţe a RSSE şi ministru de externe, şi este exclus din partid [45, p.167]; şeful catedrei Istorie 

Universală a universităţii din Tartu P.Tarvel a fost arestat în primăvara anului 1945, exilat în 

Siberia, unde a murit în anul 1953 [45, p.162], în 1950 R.Kleis a fost concediat din postul de 

director al Institutului de Istorie, în acelaşi an, la Universitatea din Tartu a fost anulat profesoratul 
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la istoria Estoniei şi arheologie (restabilit în 1990) [45, p.168]; 15 colaboratori ai Muzeului de 

Istorie din Tallinn au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare pentru încercarea de a organiza cu 

armele şi literatura interzisă din Muzeu o răscoală militară împotriva Puterii sovietice [48, p.173]. 

Lupta contra elementelor culturii străine a continuat în URSS sub alte forme, mai puţin 

agresive: „lectorii la lecţii şi seminare trebuie să dezvăluie, pe baza unor exemple elocvente, 

superioritatea orânduirii socialiste faţă de cea capitalistă, să arate opoziţia fundamentală dintre 

ideologia sovietică şi cea burgheză, să demaşte teoriile idealiste reacţionare contemporane în 

domeniul ştiinţelor sociale şi naturale [….] Catedrele de ştiinţe sociale sunt chemate să educe 

tineretul studenţesc în spiritul patriotismului sovietic, al dragostei neţărmurite şi al devotamentului 

faţă de Patria socialistă, faţă de cauza partidului” [1, p.283-287]. Lupta contra cosmopolitismului, 

educarea patriotismului sovietic au continuat şi după 1953, căpătând un caracter moderat şi forme 

mai puţin agresive ca în epoca stalinistă. Documentele analizate ne permit să afirmăm că presiunile 

şi controalele au transformat istoricii în executori servili ai instrucţiunilor de partid, „slugărnicia 

cosmopolită” a fost transformată în slugărnicia de partid.  

Rezoluţiile şi hotărârile Congresului XX al PCUS au avut consecinţe contradictorii asupra 

învăţământului istoric superior. Congresul XX a condamnat cultul personalităţii lui Stalin, a făcut o 

breşă în ideologia totalitară. Istoricii puteau deja să se îndoiască de corectitudinea principiilor 

expuse în Cursul scurt, dar sperau să găsească limitele libertăţii în deciziile Congresului, lipsa 

cărora stopa cercetările. Ca rezultat a apărut o altă situaţie în ştiinţa istorică – de confuzie şi de 

incertitudine. Istoricii se întrebau dacă libertatea este reală sau formală, care dintre tezele expuse în 

perioada precedentă trebuie să fie revizuite şi care să rămână intacte, vor urma iarăşi represiuni sau 

nu? etc. În anii „dezgheţului” hruşciovist, ştiinţa istorică a obţinut un anumit impuls, în primii ani 

de după Congres istoricii au obţinut posibilitatea de a elabora metodologia ştiinţei, deşi în limitele 

teoriei marxist-leniniste. Aceasta a fost perioada eliberării parţiale de dogmatism –, parţială, 

deoarece mulţi căutau soluţia în „înţelegerea pe nou a lui Marx”, cauza tuturor relelor epocii 

staliniste fiind considerată „vulgarizarea” ştiinţei [49, p.58-59].  

Încercările de a critica ideologia marxistă aruncau automat persoanele din ştiinţă şi din viaţa 

social-politică, negarea chiar şi parţială a dogmei ameninţa pe curajoşi de a se trezi în închisori: 

Grupul „Krasnopevţev”, „pentru răspândirea foilor volante antiguvernamentale” au fost pedepsiţi 

cu 6-10 ani de detenţie în închisoare [49, p.57]. L.Krasnopevţev menţiona că în anii 1956-1957 au 

fost aruncaţi în închisori grupuri şi sute de cetăţeni aparte, care au criticat metodele şi esenţa 

„statutului PCUS” [49, p.58]. În anii 1956-1965, au fost arestaţi şi condamnaţi în conformitate cu 

art.70 al Codului penal pentru agitaţie şi propagandă antisovietică – 5 748 persoane [49, p.58]. 

Posibilitatea unor cercetări ştiinţifice cu adevărat depindea de conjunctura politică. Ştiinţa nu s-a 
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eliberat de influenţele externe, ea a dobândit doar o „libertate limitată”. Controlul ideologic, 

persecuţiile au continuat sub diverse forme până în 1991 [49, p.59]. 

După destituirea din funcţie a lui N.Hruşciov (15.10.1964), în toate domeniile vieţii sociale, 

inclusiv în cel al învăţământului, a început procesul de restalinizare. În domeniul învăţământului şi 

ştiinţei istorice procesul de restalinizare a început după cuvântarea şefului Secţiei Ştiinţă şi Instituţii 

de Învăţământ a CC al PCUS Serghei Trapeznikov la Conferinţa profesorilor de ştiinţe sociale care 

a avut loc la Leningrad în luna septembrie 1965. Trapeznikov a acuzat numeroşi istorici de 

troţkism, a comparat situaţia anilor ’30 din ştiinţele sociale cu situaţia anului 1965, explicând  că 

Stalin a făcut ordine în acest domeniu. Şi fiindcă situaţia este asemănătoare, s-ar putea utiliza 

aceleaşi metode „de a face ordine”. Dacă la Congresul XX a fost criticat cultul personalităţii lui 

Stalin, atunci, în opinia lui Trapeznikov, critica operelor lui Stalin înseamnă, de fapt, critica lui 

Lenin.  În publicaţiile ştiinţifice, Stalin a început să fie glorificat din nou, crimele justificate, iar 

unii istorici s-au reîntors la tezele expuse în Cursul scurt. 

Capitolul 4. Implementarea modelului sovietic al învăţământului istoric superior în RSS 

Moldovenească (1944-1965) este dedicat cercetării particularităţilor politicii Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior în Moldova Sovietică. În acest capitol, sunt abordate 

probleme, precum instituţionalizarea modelului sovietic al învăţământului istoric superior în 

RSSM, politica de cadre; studierea istoriei naţionale în contextul istoriei URSS; elaborarea primul 

manual universitar – a primei sinteze marxiste de Istorie a Moldovei. 

Analizând procesul de implementare a modelului sovietic al învăţământului istoric superior în 

RSSM, s-a remarcat că premisele instituţionalizării acestuia pe teritoriul ţării noastre au fost create 

odată cu instaurarea Puterii sovietice şi constituirea RASSM în calitate de cap de pod al 

expansiunii sovietice în Europa de Est şi al exportului de revoluţie. „Republica Moldovenească 

trebuia să joace rolul de factor politico-propagandistic pe care-l juca Republica Bielorusă faţă de 

Polonia şi cea Karelă faţă de Finlanda” [43, p.283]. Instituţionalizarea învăţământului istoric 

marxist a început în 1930, cu inaugurarea la Tiraspol a Institutului Învăţământului Public. De la 

bun început, această instituţie şi-a desfăşurat activitatea ca o unealtă docilă regimului. Facultatea de 

Istorie a fost creată abia în 1932. Anii 1930-1940 au însemnat pentru învăţământul superior din 

RASSM pregătirea cadrelor autohtone marxiste, indispensabile pentru asigurarea necesităţilor 

regimului local şi pentru un eventual export al acestuia în alte teritorii ocupate. Astfel, după 

ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, în anul 1940, la Chişinău a fost inaugurat 

Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat [42, p.58]. Puterea sovietică a avut nevoie de cadre 

istorice şi în anii războiului, pentru a argumenta teoretic rapturile teritoriale. 

Obiectivele Statului sovietic, politica generală a acestuia se realizau în practică în domeniul 

învăţământului istoric superior din RSSM prin câteva politici de bază: Ideologizarea excesivă a 
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procesului didactico-ştiinţific; Instituţionalizarea învăţământului istoric superior; Politica 

marxistă de cadre; Politica privind componenţa şi dinamica contingentului studenţesc de la 

facultăţile (secţiile) de istorie; Studierea istoriei naţionale în contextul istoriei URSS. 

Analiza documentelor de arhivă, care reflectă procesul instituţionalizării învăţământului 

istoric superior, demonstrează că Statul sovietic în perioada postbelică în RSSM avea drept scop 

principal nu atât de a alfabetiza populaţia şi a pregăti cadre pentru economia naţională, cât de a 

modela conştiinţa locuitorilor Basarabiei în vederea formării unei mase de populaţie loială 

regimului. De asemenea, dezvoltarea învăţământului superior în RSSM era necesară pentru a 

demonstra populaţiei autohtone că regimul sovietic are o faţă umană orientată spre bunăstarea 

populaţiei şi are o grijă mai mare de ea decât Statul român în perioada interbelică [42, p.61].  

În perioada 1944-1965, pe teritoriul RSSM au activat 5 instituţii de învăţământ superior care 

au pregătit cadre de istorici marxişti. La rândul lor, aceste instituţii de învăţământ superior pot fi 

clasificate în trei categorii: I. Institute de învăţători cu doi ani de studii (Institutul de Învăţători din 

Tiraspol, transformat în 1952 în institut pedagogic; Institutul de Învăţători din Bălţi, din 1953 

institut pedagogic; Institutul de Învăţători din Soroca – lichidat în 1954); II. Institute pedagogice 

cu patru ani de studii (Institutul Pedagogic „I.Creangă” din Chişinău; din anul 1952 Institutul 

Pedagogic „T.G. Şevcenko”; din anul 1953 Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi); III. 

Universitatea de Stat din Chişinău cu cinci ani de studii [42, p.62]. 

Cu privire la politica de cadre, se remarcă că în primul deceniu postbelic în RSSM, criteriile 

de care se ţinea cont la angajarea specialiştilor în instituţiile de învăţământ superior erau 

următoarele: deţinerea diplomei de studii superioare (preferabil de studii postuniversitare, de 

candidat sau doctor în ştiinţe), apartenenţa naţională şi de partid, localitatea unde s-a născut 

persoana respectivă şi de unde a venit, dacă nu era local, şi cel mai important în primii ani 

postbelici era dacă specialistul în timpul „ocupaţiei” a fost sau nu pe teritoriul dintre Prut şi Nistru 

[42, p.65]. Majoritatea specialiştilor angajaţi în anii 1944-1946 la instituţiile de învăţământ superior 

din RSSM, în anii 1941-1944 au locuit în evacuare în diverse regiuni ale URSS, şi puţine dintre 

persoanele angajate s-au aflat în Basarabia. În ce priveşte componenţa naţională, observăm că nu a 

fost angajată nici o persoană de naţionalitate română, deşi erau specialişti ce-şi făcuse studiile la 

instituţii de învăţământ din România. Persoanele care nu au fost în evacuare în perioada 1941-

1944, sau şi-au făcut studiile în România, erau considerate persoane periculoase pentru Statul 

sovietic, deoarece erau considerate că au fost supuse ideologiei burgheze, fasciste. 

Lipsa cadrelor didactico-ştiinţifice de înaltă calificare era problema principală pentru toate 

facultăţile, secţiile de istorie din RSSM, ceea ce diminua calitatea procesului instructiv-educativ. În 

anii 1945-1949: nici un colaborator al institutelor de învăţători de la nici o facultate nu a susţinut 

teza de candidat în ştiinţe [42, p.68], deşi şi-au făcut studiile în aspirantură. 
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Pentru pregătirea istoricilor marxişti, instituţiile de învăţământ superior din RSSM aveau 

nevoie de cadre marxiste calificate. Întrucât populaţia autohtonă fusese supusă „ideologiei 

burgheze, fasciste”, ele nu inspirau încredere Puterii sovietice, astfel că majoritatea cadrelor 

universitare, în primii ani postbelici, erau aduse din alte regiuni ale URSS, fapt demonstrat de 

componenţa corpului profesoral al instituţiilor de învăţământ superior. Abia după absolvirea 

primelor promoţii de istorici marxişti, pregătite în condiţiile regimului totalitar de comandă, în 

strictă corespundere cu ideologia marxist-leninistă, corpul profesoral al facultăţilor de istorie din 

RSSM a început să fie completat cu cadre locale. Documentele şi datele statistice analizate ne 

demonstrează că, în primii ani postbelici, majoritatea studenţilor care-şi făceau studiile în 

instituţiile de învăţământ superior erau de origine străină. Politica statului în această perioadă nu 

era loială creşterii numărului acestora. Abia la începutul anilor ’50 numărul studenţilor autohtoni a 

început să crească. Facultăţile de istorie, în acelaşi timp, au fost mereu în vizorul organelor de stat, 

numărul de studenţi fiind regulat în dependenţă de numărul de cadre marxiste necesare la moment. 

Deşi neuniform, dar numărul acestora a crescut, ceea ce demonstrează că necesitatea de cadre 

pentru lucrul în organele de partid şi de stat a crescut şi ea.  

Instituţiile de învăţământ superior din RSSM au devenit importante centre educaţionale şi 

ştiinţifice, fiind parte componentă a sistemului educaţional sovietic. Regimul comunist avea scopul 

nu atât de a dezvolta ştiinţa în teritoriu, cât de a grăbi integrarea teritoriului ocupat în componenţa 

URSS. Facultăţile de istorie ale acestor instituţii devenind şcolile principale de pregătire a 

ideologilor comunişti ce urmau să transforme populaţia locală în cetăţeni sovietici. Educarea unui 

om nou – homosovieticus – presupunea mai întâi izolarea populaţiei dintre Prut şi Nistru de 

România, lipsirea populaţiei din spaţiul Pruto-Nistrean de istorie, limbă, alfabet, cultură, tradiţii. 

Populaţia, conform noilor obiective politice, urma să devină „popor moldovenesc”. Se remarcă în 

teză că forma predării/învăţării istoriei naţionale la facultăţile de istorie din RSSM reflectă 

scopurile urmărite de regimul sovietic, politica naţională – istoria Moldovei era abordată ca parte a 

istoriei popoarelor URSS, oscilând între studierea istoriei Moldovei în cadrul cursului de Istorie a 

URSS şi Istoria Moldovei – curs separat [50, p.30]. 

În anii postbelici, în RSSM era criză de literatură didactico-ştiinţifică: materiale referitoare la 

Istoria Moldovei lipseau; iar cărţile de origine românească fiind confiscate nu se găseau în 

biblioteci. Cursul de Istorie a Moldovei se preda la Institutul Pedagogic din Chişinău după Planul-

prospect elaborat de profesorul N.Narţov, care pregătea un manual universitar de Istorie a 

Moldovei [46, p.43]. După ce N.Narţov a pregătit macheta manualului, în organele de partid şi de 

stat au parvenit denunţuri că denaturează istoria Moldovei. Autorul, obţinând recomandarea de a 

publica, a depus manuscrisul la editură. În scurt timp, „Sovetskaia Moldavia” a publicat articolul 

Cum şi ce ne învaţă profesorul N.Narţov, în care macheta şi cursul au fost supuse unei critici 
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violente pentru „propagarea ideologiei burgheze”. Biroul CC PC(b)M la 25 noiembrie 1947 a 

suspendat predarea cursului de Istorie a Moldovei la Institutul Pedagogic, iar Narţov a fost 

concediat din funcţia de şef catedră Istoria URSS, manuscrisul a fost retras de la editură, iar CC 

PC(b) a ordonat pregătirea unui alt manual sub controlul Biroului CC PC(b)M [46, p.45]. 

Cele două volume ale manualului-sinteză au reprezentat schimbarea paradigmei istorice: 

moartea lui Stalin şi începutul liberalizării hruşcioviste. Procesul de elaborare a manualului de 

Istorie a Moldovei reprezintă şi realitatea relaţiilor dintre instituţiile de învăţământ superior, de 

cercetări ştiinţifice şi organele de partid şi de stat, un exemplu al imixtiunii statului în activitatea 

didactico-ştiinţifică. Manualul de Istorie a Moldovei a fost elaborat în condiţiile presiunilor 

ideologice şi politice asupra istoricilor, al luptei dintre savanţi pentru funcţii academice. 

 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Ca rezultat al cercetării politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior 

în perioada anilor 1944-1965, am ajuns la următoarele concluzii:  

 Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în anii 1944-1965 a fost 

abordată în istoriografia sovietică, precum şi postsovietică doar tangenţial. Majoritatea 

cercetătorilor au avut scopul să analizeze ştiinţa şi învăţământul în anumite perioade, iar tema 

care a fost propusă cercetării în complexitatea sa nu a fost abordată într-un studiu separat.  

 Ideologia marxist-leninistă, servind drept bază teoretică pentru politica Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior, pentru învăţământul şi ştiinţa istorică, a pretins la 

adevăr universal, a negat dreptul la existenţă a altor idei, sisteme teoretice şi filosofii. 

 Teoria marxistă a apreciat drept determinant rolul factorului economic în procesul istoric, a 

evidenţiat în procesul evoluţiei formaţiuni social-economice, a trasat teza: „conştiinţa socială a 

oamenilor reflectă existenţa socială a acestora”. Iar motorul istoriei, în accepţiunea marxistă, este 

lupta de clasă. Absolutizarea factorului social-economic şi negarea altora a asemănat marxismul 

mai mult cu utopiile sociale şi cu religiile decât cu teoriile ştiinţifice. 

 Transformarea marxismului din teorie în dogmă, în Rusia, a început cu publicarea lucrărilor lui 

G.Plehanov, V.Lenin care au acomodat tezele marxiste la realităţile istorice şi politice. Ideile lui 

Marx şi Lenin au devenit şabloane fiind considerate geniale. 

  Marxism-leninismul este unica teorie de reorganizare a societăţii care a trecut controlul prin 

practică. Practica a demonstrat că marxismul s-a transformat din teorie în doctrină dogmatică. 

Istoria fiind considerată „varietate a ideologiei” inclusă în sistemul ideologic, învăţământul 

istoric a devenit instrument al Statului sovietic în realizarea politicilor sale. 

 Transformarea sistemului educaţional în mijloc de ideologizare şi îndoctrinare a societăţii a fost 

concepută, în viziunea lui Lenin, asupra învăţământului şi în Programul PC(b) din Rusia. 
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 I.Stalin a instituit un aparat dur de reprimare, inclusiv fizică, a oricărei opoziţii în rândul 

savanţilor istorici, a împărţit societatea în adepţi şi duşmani ai Puterii sovietice. Numeroşi 

savanţi istorici în anii ’20-’30, dar şi ’40, au fost supuşi represiunilor, unii chiar executaţi. 

 Constituirea modelului sovietic al învăţământului istoric superior a reprezentat un proces 

complex de transformări, orientate spre lichidarea structurilor prerevoluţionare ale ştiinţei 

istorice şi de instituţionalizare a unor structuri noi, subordonate partidului-stat. Politica şi 

ideologia fuzionând cu ştiinţa istorică a produs un fenomen fără precedent în istorie – fenomenul 

ştiinţei reprimate, ea fiind nu doar obiectul represiunilor, dar şi subiectul acestora; istoricii – au 

devenit complici şi jertfe ale regimului totalitar, unii apologeţi ai politicii reacţionare, slugi 

credincioase ale elitei de conducere pentru care raţionamentele şi scopurile politice erau criteriu 

mai important decât adevărul ştiinţific şi istoric.  

 În perioada postbelică, Statul sovietic a acordat o atenţie deosebită restabilirii şi consolidării 

învăţământului istoric – au fost restabilite facultăţile de istorie şi instituţionalizate altele noi. 

 Dictatul ideologic a avut urmări negative asupra învăţământului istoric. Transformarea istoriei în 

instrument al politicii de partid a dus la deformarea cercetărilor. Campaniile ideologice au 

infiltrat spiritul de frică, slugarnic, şi nu pe cel ştiinţific, de creaţie şi gândire liberă.  

 În planurile de studii dominau disciplinele ideologice, temele la disciplinele istorice erau 

formulate prin prisma marxism-leninismului. Absolvenţii facultăţilor de istorie aveau misiunea 

să educe patriotismul sovietic populaţiei în teritoriu. Apelul la istorie servea propagandiştilor în 

argumentarea liniei politice promovate de partid şi justificarea legitimităţii Puterii sovietice. 

 Campania contra cosmopolitismului a afectat toate sferele ştiinţei, învăţământului şi culturii. 

Desfăşurarea campaniei la facultăţile de istorie avea un caracter general acceptat de demascare şi 

condamnare a cosmopoliţilor. Oricine se împotrivea putea fi acuzat de „cosmopolitism”, 

„poclonire în faţa occidentului”, clasat drept „duşman al poporului”. Presiunile şi controalele au 

transformat istoricii în executori servili ai instrucţiunilor de partid.  

 În plan extern, lupta ideologică dintre Est şi Vest se înteţeşte, în plan intern, se înăspreşte 

controlul asupra activităţii didactico-ştiinţifice a istoricilor, relaţiilor cetăţenilor cu străinătatea, 

mijloacelor de informare în masă, se limitează accesul la literatura de peste hotare etc. 

 În RSSM, Statul sovietic a dus o politică antinaţională de discriminare a populaţiei autohtone, 

căreia i-a îngrădit accesul în primii ani postbelici la catedrele universitare, funcţii academice, 

studii superioare, fiind suspectată de naţionalism, contacte cu „fasciştii români şi germani” etc.  

 Rezoluţiile şi hotărârile Congresului XX al PCUS, care au criticat cultul personalităţii lui Stalin 

şi au făcut o breşă în ideologia totalitară, au avut consecinţe contradictorii asupra învăţământului 

istoric superior. Deoarece, pe de o parte, istoricii puteau deja să se îndoiască de corectitudinea 
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principiilor expuse în Cursul scurt – pe de altă parte, ei sperau să găsească limitele libertăţii în 

deciziile Congresului, lipsa cărora stopa cercetările. Ca rezultat a apărut o altă situaţie în ştiinţa 

istorică – de confuzie şi de incertitudine.  

 Anii „dezgheţului” hruşciovist au fost perioada eliberării parţiale de dogmatism –, parţială, 

deoarece se căuta soluţia în „înţelegerea pe nou a lui Marx”. Nu se admitea nici o critică la 

adresa ideologiei comuniste. Orice negare, fie şi parţială, a dogmei, era aspru pedepsită. 

Posibilitatea unor cercetări, ştiinţifice cu adevărat, depindea de conjunctura politică. 

Învăţământul şi ştiinţa istorică au obţinut doar o „libertate limitată”.  

 După destituirea lui Hruşciov, în toate domeniile vieţii sociale a început procesul de restalinizare. 

Istoricii au început să revină în scrierea istoriei la tezele expuse în Cursul scurt.  

 În RSSM, obiectivul principal al învăţământului istoric sovietic era modelarea conştiinţei 

locuitorilor în vederea constituirii unei mase de populaţie loiale regimului.  

 Dezvoltarea învăţământului superior în RSSM era necesară pentru a demonstra populaţiei 

autohtone că regimul sovietic instituit are o faţă umană orientată spre bunăstarea populaţiei şi că 

are o mai mare grijă de ea decât Statul român în perioada interbelică.  

 Majoritatea cadrelor de la facultăţile de istorie din RSSM, în primii ani postbelici erau aduse din 

alte regiuni ale URSS, deoarece Puterea sovietică nu avea încredere în populaţia locală. Abia 

după absolvirea primelor promoţii, pregătite în corespundere cu ideologia marxist-leninistă, 

corpul profesoral al facultăţilor de istorie a început să fie completat cu cadre locale. 

 Istoria naţională în RSSM în anii 1944-1965 a fost studiată iniţial sub forma unor teme în cadrul 

Cursului de Istorie a URSS, începând cu anul 1957 în calitate de curs separat. În ambele cazuri, 

Istoria Moldovei era abordată ca parte componentă a Istoriei URSS. 

 Implicarea organelor de partid şi de stat în procesul de elaborare a manualului de Istorie a 

Moldovei reprezintă un exemplu al imixtiunii statului în activitatea didactico-ştiinţifică. 

Manualul de Istorie a Moldovei a fost un rezultat al presiunilor ideologice şi politice asupra 

istoricilor, şi nu al activităţii ştiinţifice a autorilor. 

 Prin determinarea şi analiza politicii statului sovietic precum şi a impactului acesteia în domeniul 

învăţământului istoric superior se contribuie la desovietizarea, demistificarea istoriei, 

condamnarea crimelor regimului comunist. 

În vederea aprofundării cercetării, propunem următoarele sugestii: 

- Este necesar să se cerceteze politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior 

în anii 1965-1991 care, de asemenea, nu a constituit subiectul unui studiu aparte.  

-  În elaborarea unui studiu mai voluminos, să se analizeze comparativ politica Statului sovietic în 

domeniul învăţământului istoric superior din mai multe republici unionale. 
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- Ar fi necesar de cercetat impactul factorului politic şi a celui ideologic din perioada sovietică 

asupra conştiinţei istorice, naţionale şi sociale a populaţiei din Republica Moldova. 
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A D N O T A R E 
Adrian DOLGHI. Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în 

perioada anilor 1944-1965. (În baza materialelor din RSSM), teză de doctor în istorie,  
Chişinău, 2010 

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 
din 319 de titluri, 12 anexe, 154 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 16 
publicaţii ştiinţifice. Cuvinte-cheie: Stat sovietic, Partid Comunist, politică, educaţie, învăţământ 
superior, propagandă, universitate, institut pedagogic, facultate de istorie, popor sovietic. 

Domeniul de studiu: Teza cercetează o problemă importantă din istoria popoarelor Europei 
de Est în secolul XX – politica regimului totalitar comunist în domeniul învăţământului istoric. 

 Scopul şi obiectivele tezei: În prezenta teză de doctorat, autorul şi-a propus scopul de a 
efectua o investigare complexă a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric 
superior (1944-1965). Principalele obiective propuse sunt: analiza tezelor teoretico-metodologice 
ale politicii statului şi învăţământului istoric, a particularităţilor dezvoltării învăţământului istoric 
superior în perioada postbelică; aprecierea impactului factorilor politici asupra învăţământului şi 
ştiinţei istorice din URSS; cercetarea procesului de implementare a modelului sovietic al 
învăţământului istoric superior în RSSM; analiza politicii de cadre de la Facultăţile de Istorie din 
RSSM şi a procesului de studiere a istoriei naţionale în contextul istoriei URSS. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: Autorul contribuie la desovietizare, la 
demistificarea istoriei prin determinarea şi analiza politicii statului sovietic, a impactului acesteia în 
domeniul învăţământului istoric superior; Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în cercetarea 
complexă a politicii Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior. Până în prezent 
nu a fost publicată nici o lucrare care să elucideze tema dată. Pentru prima dată sunt elucidate unele 
aspecte noi ale problemei: impactul ideologic asupra învăţământului istoric; consecinţele 
Congresului XX al PCUS în domeniul învăţământului istoric; politica statului privind studierea 
istoriei naţionale, elaborarea şi editarea primei sinteze de Istorie a Moldovei, politica de cadre la 
facultăţile de istorie. Noutatea ştiinţifică se întemeiază şi pe analiza documentelor inedite, 
reactualizarea punctelor de vedere privind marxism-leninismul. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: În teză este analizată teoria marxistă a 
istoriei, mecanismul de influenţă a politicului asupra ştiinţei şi învăţământului istoric. Materialul 
sintetizat, precum şi concluziile la tema în cauză pot fi utilizate atât la elaborarea unor studii 
privind Învăţământul istoric superior în RSSM; Sistemul politic din Moldova Sovietică; Politica 
Statului sovietic în domeniul culturii etc.,  cât şi în procesul didactico-ştiinţific la instituţiile 
academice de profil, în cadrul cursurilor normative, cursurilor şi seminarelor speciale. 

 
АННОТАЦИЯ 

Адриан ДОЛГИЙ. Политика Советского государства в области высшего 
исторического образования в 1944-1965 гг. (По материалам МССР). Диссертация на 

соискание степени доктора исторических наук, Кишинев, 2010 
Структура работы: Введение, 4 главы, выводы и рекомендации, литература, 

насчитывающая 319 наименований, 12 приложений, 154 страниц основного текста. 
Результаты иследования отражены в 16 публикациях. Ключевые слова: Советское 
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государство, Коммунистическая партия, политика, воспитание, высшее образование, 
пропаганда, университет, институт, исторический факультет, советский народ.  

Область исследования: политика советского режима в области образования. Цель и 
задачи: осуществить комплексное исследование политики Советского государства в области 
высшего исторического образования в 1944-1965 гг.; проанализировать теоретические 
положения политики Советского государства и исторического образования, особенности 
развития высшего исторического образования в послевоенный период; расценить влияние 
политического фактора на развитие исторического образования и науки в СССР; изучить 
процесс имплементации советской модели высшего образования в МССР, проанализировать 
кадровую политику на исторических факультетах МССР и процесс преподавания и изучения 
национальной истории в контексте советской истории. 

Решенная научная проблема: автор способствует десоветизации, демификаци истории 
через определения и анализ политики советского государства, ее влияния в области высшего 
исторического образования. Новизна и научная оригинальность состоит в комплексном 
рассмотрении политики Советского государства в области высшего исторического 
образования. До сих пор не было опубликовано ни одной работы по теме. Впервые в 
историографии освящяется воздействие идеологии на историческую науку и образование в 
последние годы сталинского режима; последствия решений XX съезда КПСС на 
историческое образование; государственная политика в изучении отечественной истории в 
МССР, составление и издание первого учебника для вузов по истории Молдавии; кадровая 
политика. Научная новизна основана на анализе архивных документов, пересмотре точек 
зрения в отношении марксистской теории истории. 

Теоретическое и практическое значение: в диссертации анализируется марксистская 
теория истории, механизм воздействия политики на историческое образование и науку. 
Обобщенные теоретические данные и выводы исследования могут быть использованы в 
подготовке публикаций Высшее историческое образование МССР; Политическая система 
МССР; Политика Советского государства в области культуры и др., а также в процессе 
преподавания в вузах, в составе нормативных курсов, спецкурсов и семинаров. 

 
ADNOTATION 

Adrian Dolghi. Soviet state policy in higher history education between the years 1944-1965. 
(Based on materials from MSSR), doctor degree thesis in history, Chisinau, 2010. 

The structure of the thesis: Introduction, four chapters, general conclusions and 
recommendations, bibliography of 319 titles, 12 annexes, 154 pages of basic text. The results 
obtained are reflected in 16 scientific publications. Keywords: Soviet state, Communist Party, 
politics, education, higher education, propaganda, university, Faculty of History, college of 
teaching history, the Soviet people. The sphere of study: The thesis investigates the policy of the 
communist totalitarian regime in history education. The purpose and objectives of the thesis: In this 
doctoral thesis the author has proposed to undertake a comprehensive investigation of the Soviet 
state policy in higher history education (1944-1965). The main proposed objectives are: the 
analysis of theoretico-methodological theses of the state policy and history education, of the 
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particularities of the development of higher history education in the post-war period, the 
assessment of the impact of political factors on history education and science in the USSR, the 
research into the implementation of the Soviet model of higher history education in MSSR, the 
analysis of staff policy from the Faculty of History of MSSR and the process of studying national 
history in the context of Soviet history. 

Solved scientific problem: the author promotes desovietization, demifikatsi history through 
the identification and analysis of the policies of the Soviet state and its influence in the field of 
higher education history. Novelty and scientific originality: The present study is an attempt to 
explore the complex politics of the Soviet state in higher history education. So far was not 
published any work that would shed light on the theme proposed for the investigation. For the first 
time in historiography are elucidated the ideological impact on history education in the last phase 
of the Stalinist era, the consequences of the XXth Congress of the CPSU for the history education; 
the state policy on the study of national history in RSS M, the elaboration and the edition of the 
first synthesis of Moldova's History; the composition of teacher and student staff. Scientific novelty 
of the work is based on analysis of unpublished archival documents, updating points of view on the 
Marxist theory of history, comparing documentary sources and approaches. 

Theoretical significance and practical value: In the work is discussed the Marxist theory of 
history, the mechanism of the political influence on the history science and education. Factological 
and theoretical data synthesized and conclusions drawn from the research conducted on the theme, 
can be used both to develop research on Higher History education in MSSR; The political system of 
Soviet Moldova, Soviet state policy on culture etc. and in the scientific and didactic process from 
the profile academic institutions to use in courses and special acts. 
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