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The historian’s article academician Valeriu Pasat 
analyses the steps undertaken by the soviet regime, 
instaured in Bessarabia in 1940 and developed later 
in the Moldavian Soviet Socialist Republic after 
1944. The aim of this educational policy was the 
liquidation of illiteracy, the introduction of  Russian 
as the language of instruction in schools steps that 
was rejected by some teachers. By relegating and 
repressing intellectuals, the new regime was trying 
to educate the soviet individual, devoted to the new 
policy, that was a part of the propagandistic soviet 
system and of the  ideologized educational frame.

Anii 1940-1941 şi 1944-1953 au jucat un rol-
cheie în istoria tuturor domeniilor vieţii RSS Mol-
doveneşti. Au fost nişte  etape istorice complexe, dar 
şi tragice, marcate de ororile războiului şi de opri-
marea stalinistă. Procesele care s-au desfăşurat în 
Republica Moldova  între aceste două repere crono-
logice pot fi  caracterizate în general ca o etapă deci-
sivă a formării Republicii unionale Moldoveneşti şi 
a sovietizării ei, adică a transformării preponderent 
forţate a vieţii politice, economice, sociale, dar şi a 
vieţii culturale în conformitate cu standardele  siste-
mului sovietic socialist.

Din punctul de vedere al culturii, mai exact al 
ştiinţei de carte, în perioada supusă cercetării, în 
virtutea unui şir de cauze istorice, în linii generale, 
populaţia se caracteriza printr-un anumit grad al an-
alfabetismului. 

La 12 august 1940 a fost adoptată Hotărârea cu 
privire la reorganizarea şcolilor din RSS Moldove-
nească, ce stipula reorganizarea şcolilor de cultură 
generală (şcoli primare, gimnazii, licee), care au 

* Articol scris în contextul cercetărilor pentru care autorul 
a fost ales în calitate de membru titular al AŞM, prin decizia 
Adunării Generale a membrilor AŞM din 6 decembrie 2012.

existat în Basarabia până la 1940, în şcoli primare 
(de 4 ani), medii incomplete (de 7 ani) şi şcoli me-
dii (de 10 ani). Problema primordială era lichidarea 
analfabetismului.

Potrivit estimărilor conducerii republicii, la acea 
dată nivelul analfabetismului populaţiei RSS Moldo-
veneşti era extrem de înalt. La jumătatea anului 1945,  
ponderea populaţiei analfabete ajungea la cota de 
65%, iar între femei – la 85% [1]. Combaterea anal-
fabetismului şi a slabei ştiinţe de carte a fost declarată 
drept una dintre sarcinile prioritare ale noii puteri. 

Dacă e să comparăm cu perioada interbelică, 
conform recensământului din anul 1930 analfabetis-
mul constituia printre bărbaţi 48,5%, iar printre fe-
mei – 74,9%. Lichidarea analfabetismului era dată 
drept problemă prioritară şi a conducerii române în 
perioada interbelică, însă programul fusese realizat 
atunci doar parţial. 

După război, analfabetismul era, pe bună drep-
tate, considerat un obstacol în faţa dezvoltării cultu-
rale şi economice a republicii. De lucrători instruiţi 
aveau nevoie colhozurile, sovhozurile şi întreprin-
derile industriale care se înfi inţau, de recruţi instruiţi 
avea nevoie armata. În fi ne, ştiinţa de carte constitu-
ia o condiţie importantă pentru însuşirea propagan-
dei sovietice, ale cărei arme principale erau atunci 
ziarele şi alte tipărituri propagandistice. 

Pentru depăşirea analfabetismului şi ridicarea 
nivelului de cultură generală a populaţiei, în RSS 
Moldovenească erau aplicate în fond metodele tes-
tate deja în URSS în perioada antebelică – diversele 
„campanii culturale” „extraordinare” şi dezvoltarea 
şcolii sovietice care îndeplinea sarcinile de instruire 
şi de propagare a noilor principii ideologice şi mo-
rale. Printre obiectivele  „campaniilor culturale”  se 
numărau, în primul rând, instruirea analfabeţilor şi 
a persoanelor cu puţină ştiinţă de carte. La 17 iulie 
1945, SCN [2] al RSSM şi biroul CC al PC(b) [3] 
al Moldovei au adoptat hotărârea „Cu privire la li-
chidarea analfabetismului şi a ştiinţei puţine de car-
te între oamenii muncii din RSS Moldovenească”, 
care prevedea instruirea în anul de studii 1945-1946 
cu forţele învăţătorilor, lucrătorilor din domeniul 
culturii şi sindicatelor a 450 mii de analfabeţi şi per-
soane cu puţină ştiinţă de carte [4].  În realitate, în 
anul de studii 1945-1946 în şcolile de acest gen au 
fost instruite  289 mii de persoane.

În plus, după cum se arăta în raportul CC al 
PC(b) al Moldovei din 5 februarie 1947, dintre aces-
te 289 mii de persoane analfabete şi cu puţină ştiinţă 
de carte anul de studii respectiv l-au fi nalizat doar 
131,5 mii de analfabeţi (aceştia au fost transferaţi în 
grupele de persoane cu puţină ştiinţă de carte), iar 
grupele cu puţină ştiinţă de carte au fost absolvite 
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de 58,3 mii de persoane [5]. Aceste date ar fi  trebuit 
să pună pe gânduri conducerea republicii. Dar, după 
cum se spunea în raportul de activitate al Biroului 
CC al PC(b)U pentru Moldova, pe anul următor, 
când campania a cuprins 297 mii de persoane an-
alfabete şi cu puţină ştiinţă de carte, „dacă această 
muncă nu va slăbi, lichidarea analfabetismului şi a 
ştiinţei puţine de carte va fi  în fond terminată în de-
cursul a 3-4 ani” [6]. 

După cum au arătat evenimentele ulterioare, 
această estimare fusese prea optimistă. Ea se baza 
pe presupunerea că cifrele rapoartelor refl ectau sta-
rea reală a lucrurilor în domeniul instruirii analfa-
beţilor. În realitate însă, înscrierea în şcolile pentru 
analfabeţi era în multe cazuri formală. Mulţi dintre 
cei incluşi în liste nu frecventau şcolile. Alţii nu pu-
teau însuşi programa sau uitau repede tot ce învăţa-
seră (fenomenul „analfabetismului repetat”). 

După cum raporta la CC al PC(b)U, în noiembrie 
1950, şeful Secţiei propagandă şi agitaţie a CC al 
PC(b)M, K. U. Cernenco, în total în anii 1944-1949 
în Moldova au fost instruite 445 mii de persoane 
analfabete şi circa 334 mii de persoane cu puţină şti-
inţă de carte. La fi nele anului de studii 1949-1950, 
în aprilie 1950 au fost organizate examene. În urma 
examenelor, în grupele de persoane cu puţină ştiinţă 
de carte au fost transferate peste 78 mii de persoa-
ne, iar 50 mii de persoane cu puţină ştiinţă de car-
te au fost considerate ca absolvente ale cursurilor. 
Dar s-a dovedit că „mulţi analfabeţi au fost trans-
feraţi în grupele celor cu puţină ştiinţă de carte fără 
să fi  însuşit în mod trainic materialul programei”. 
A fost luată decizia de a organiza învăţământul su-
plimentar în perioada de vară. Dar nici această ac-
ţiune nu s-a soldat cu rezultatele scontate. Circa 13 
mii de analfabeţi transferaţi în grupele celor cu pu-
ţină ştiinţă de carte, conform rezultatelor anului de 
studii 1949-1950, nu au fost în stare să înveţe mate-
rialul prevăzut pentru cei cu puţină ştiinţă de carte şi 
au fost retransferaţi în grupele analfabeţilor [7].

Nu mai puţin complicată era situaţia în ce pri-
veşte dezvoltarea şcolii de cultură generală. În au-
gust 1945 a fost efectuată evidenţa copiilor între 7 
şi 15 ani, care a arătat că în anul 1945-1946 urmau 
să fi e şcolarizaţi 379 049 de copii, inclusiv 332 027 
de copii – în învăţământul primar general obligato-
riu. Cu acest scop până la încheierea anului de studii 
respectiv a fost desfăşurată următoarea reţea de 
şcoli: 14 590 primare, 302 – de şapte ani şi 57 me-
dii [8]. Însă de fapt aceste şcoli nu puteau funcţiona 
normal în virtutea lipsei învăţătorilor şi a clădirilor 
pentru studii. După revenirea puterii sovietice, la 
sfârşitul anului 1944 în şcolile din republică rămă-
seseră 1 195 de învăţători din totalul de 10 760 care 

lucraseră anterior [9]. Această situaţie a fost genera-
tă, în afară de moartea învăţătorilor, de refugiul lor 
în masă în România de frica persecuţiilor sovietice. 
Conform estimărilor autorităţilor moldoveneşti, în 
România s-au evacuat 7 mii de profesori [10].

Pentru a recupera rapid defi citul de cadre didac-
tice şi a organiza de bine, de rău procesul de studii 
în şcoli, autorităţile republicii au apelat la măsuri 
extraordinare. În răstimp de două-trei luni, la cur-
suri speciale au fost pregătiţi 4 520 de învăţători 
dintre persoanele care absolviseră 7 clase de şcoală 
românească sau 4 clase de liceu românesc (care se 
considerau echivalente cu clasele 5-8 ale şcolii so-
vietice). În afară de aceştia, 1 440 de învăţători au 
fost re-evacuaţi în republică, iar alţi 160 de învăţă-
tori noi au venit din Republica Sovietică Federativă 
Socialistă Rusă. Astfel, până la începutul anului de 
studii 1944-1945 s-a reuşit să fi e aduşi în şcoli 7 315 
de învăţători. Dar nivelul lor de pregătire era foarte 
redus – 69,5% aveau studii medii incomplete, inclu-
siv 27% n-au absolvit nici şcoala de şapte ani [11].

Fiind conştiente de lacunele instruirii la cursuri 
a învăţătorilor, autorităţile şi-au propus să pună la 
punct de urgenţă activitatea instituţiilor de învăţă-
mânt pedagogice. Anume acesta era sensul principal 
al hotărârii Biroului organizatoric al CC al PC(b)U 
„Cu privire la măsurile de ajutor şcolilor din RSS 
Moldovenească”, adoptată la 13 martie 1945 [12]. 
Hotărârea îi cerea CC al PC(b) al Moldovei „să 
adopte măsuri serioase de consolidare a instituţiilor 
de învăţământ pedagogice din republică, asigurându-
le cu cadre didactice califi cate, încăperi pentru studii 
şi cămine, precum şi să adopte măsuri de îmbunătă-
ţire a deservirii materiale şi de trai a studenţilor”. În 
hotărâre era prevăzută deschiderea până la începutul 
anului  1945-1946 a două şcoli pedagogice noi la Ca-
hul şi la Soroca (a câte 100 de elevi), precum şi a 
institutului de învăţători la Bălţi (120 de studenţi).  

Pentru a pregăti învăţători pentru clasele 1–4 se 
permitea organizarea cursurilor de şase luni cu 500 
de persoane. Dar la acestea erau admise doar per-
soanele cu studii medii complete. Se interzicea pre-
gătirea la cursurile pedagogice a învăţătorilor care 
nu aveau studii medii. Auditorii fără studii medii, 
care erau deja instruiţi la cursuri, urmau să fi e trans-
feraţi la şcolile pedagogice. Învăţătorii fără studii 
medii, care lucrau deja, urmau să-şi încheie studiile 
la şcolile pedagogice, iar învăţătorii claselor 5-10 
fără studii corespunzătoare  – la institutul de învăţă-
tori sau la cel pedagogic. 

Concomitent, în legătură cu defi citul enorm de 
manuale, Editura de stat a RSFSR [13] a fost obliga-
tă să tipărească de urgenţă  (până la  1 august 1945) 
300 mii de manuale în „limba moldovenească”. Al-
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tele 20 mii de manuale în limba rusă urmau să fi e 
trimise de la Moscova pentru clasele 8-10 ale şcoli-
lor moldoveneşti şi pentru şcolile pedagogice.

Indicatorii cantitativi ai îndeplinirii acestei ho-
tărâri erau impresionanţi. În doi ani (anii de studii 
1944-1945 şi 1946-1947) numărul celora care îşi fă-
ceau studiile la institutele de învăţători şi la şcolile 
pedagogice a crescut de 2,5 ori. Învăţătorii care nu 
aveau studii de şapte clase sau speciale au studiat 
la cursurile de pregătire după programele şcolii de 
şapte ani cu înscrierea lor ulterioară la şcolile peda-
gogice fără frecvenţă. 2 mii de învăţători s-au întors 
din armată şi au venit din regiunile estice ale URSS. 

Ca rezultat, la fi nele anului 1946 numărul total 
al învăţătorilor a crescut la 10,1 mii de persoane faţă 
de 7,3 mii la sfârşitul lui  944. În anul de studii 1945-
1946 funcţionau 1871 de şcoli cu 360,8 mii de elevi. 
Dacă în anul de studii 1944-1945 şcolile dispuneau 
de 457 de mii de manuale, în anii 1945 şi 1946 li s-au 
dat suplimentar peste 1,5 milioane de manuale [14].

Cu toate acestea, succesele în dezvoltarea şco-
lii din punctul de vedere al indicatorilor calitativi 
şi al necesităţilor reale erau extrem de modeste. 
Pregătirea accelerată a învăţătorilor nu permitea să 
fi e rezolvată problema nivelului redus al instruirii 
lor. Dintre cei 9 111 de învăţători afl aţi în evidenţă 
în anul de studii 1945-1946, doar 485 aveau studii 
superioare. Majoritatea covârşitoare a învăţătorilor  
(5 388) aveau studii medii incomplete, iar 1 047 nu 
absolviseră nici şcoala de şapte ani [15]. Ce-i drept, 
deja la începutul următorului an de studii, din contul 
pregătirii la cursuri s-a reuşit reducerea numărului 
învăţătorilor fără studii de şapte clase la 700 [16]. 
Conform calculelor, pentru anul de studii 1946-1947 
erau necesari suplimentar încă  3,7 mii de învăţători, 
adică în total – 12,8 mii. În realitate, după cum am 

mai menţionat, s-a reuşit asigurarea şcolilor cu 10,1 
mii  de învăţători. Defi citul de învăţători era depăşit 
prin metode ca majorarea sarcinii învăţătorilor pe 
materii în clasele 5-10 şi lucrul cu două clase în loc 
de una a învăţătorilor şcolilor primare [17].

Baza tehnico-materială a şcolilor era slabă. La 
începutul anului de studii 1945-1946 şcolile erau 
amplasate în 1 551 de clădiri speciale şi 1 221 de 
clădiri adaptate, cu un total de 5 821 săli de clasă. În 
acestea studiau 10 149 de clase cu peste 300 mii de 
elevi [18]. O mare parte a clădirilor şcolare erau case 
ţărăneşti obişnuite, care nu corespundeau normelor 
sanitare şcolare elementare. Multe săli de clasă nu 
erau mobilate, nu aveau în primul rând bănci. Ca re-
zultat, din cauza lipsei sălilor de clasă şi a mobilei 
şcolare jumătate dintre elevi învăţau în schimbul doi. 
În anul de studii următor, 1946-1947, situaţia urma 
să se complice şi mai mult, deoarece planurile preve-
deau înscrierea elevilor în aproape 10,4 mii de clase. 
Nu erau manuale sufi ciente. Pentru tot anul de studii 
1945-1946 fi ecărui elev îi reveneau câte 7 caiete. 

În urma defi citului de combustibil, în multe şco-
li lecţiile se desfăşurau la temperaturi joase şi chiar 
în clase absolut neîncălzite [19]. Controlul efectuat 
într-un şir de şcoli din raionul Slobozia în anul de 
studii 1947-1948 a depistat următorul tablou: „Băn-
cile şi mesele cu bănci sunt stricate şi murdare, hărţi-
le geografi ce care atârnă în clase sunt foarte rupte şi 
acoperite de praf, în încăperile şcolii podeaua e de lut 
şi nu se face sistematic curăţenie, în încăperi e înă-
buşeală. Mesele învăţătorilor se clatină şi sunt făcute 
din scânduri rupte, iar în fi liala şcolii ucrainene nr. 3 
învăţătoarea face lecţia în clasă în picioare din cauza 
lipsei scaunelor şi a taburetelor în şcoală” [20].

Nivelul general redus de cultură, precum şi con-
diţiile extrem de grele de viaţă ale populaţiei, agra-
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vate de foametea postbelică de durată, nu le permi-
teau multor copii să înveţe. Mulţi dintre ei nu aveau 
nici măcar îmbrăcăminte şi încălţăminte ca să poată 
merge la şcoală. În primii ani postbelici nu s-a reuşit 
introducerea în republică a învăţământului primar 
general obligatoriu. Potrivit datelor ofi ciale (mai 
degrabă, „înfl orite”, în anul de studii 1945-1946 în 
afara şcolii s-au pomenit 48 350 de copii din cei  378 
mii de vârstă şcolară. Cea mai nefavorabilă situaţie 
în acest sens se atesta în judeţele Cahul, Orhei, Bălţi 
şi în raionul Tiraspol. Era deosebit de mare numărul 
copiilor neşcolarizaţi în şcolile moldoveneşti. Nu 
erau îndeplinite planurile de completare a claselor 
superioare ale şcolilor de şapte ani şi celor medii, 
deoarece adolescenţii nu-şi puteau permite să înveţe 
din cauza condiţiilor materiale difi cile de viaţă ale 
familiilor lor [21]. În anul de studii 1947-1948 în 
şcoli iarăşi nu învăţau 20 mii de copii [22], în anul 
de studii 1950-1951 – peste 19 mii [23]. Dar chiar 
şi elevii înscrişi la şcoli în multe cazuri le frecven-
tau rareori. În anul de studii 1945-1946 media frec-
ventării pe republică era de 80%, dar într-un şir de 
şcoli din judeţele Orhei şi Chişinău acest indicator 
era între 40 şi 63%. Una din cauzele principale ale 
situaţiei date era foametea şi lipsa hainelor. Mulţi 
copii, mai ales în perioada lucrărilor agricole, erau 
nevoiţi să-şi ajute părinţii la muncă [24]. Cu toate că 
situaţia se ameliora treptat, nivelul de frecventare în 
multe şcoli a rămas scăzut şi în anii următori [25].

În defi nitiv, rezultatul califi cării insufi ciente 
a învăţătorilor, al bazei tehnico-materiale slabe a 
şcolilor şi al nivelului de viaţă mizer al populaţiei 
era nivelul jos de predare şi însuşire a programe-
lor şcolare. Raportul Secţiei şcoli a CC al PC(b) al 
Moldovei pentru anul de studii 1945-1946 conţinea 
informaţii importante referitoare la rezultatele învă-
ţământului şcolar. În el se comunica, în particular, 
următoarele [26]: „În majoritatea şcolilor din repub-
lică predarea multor materii se efectuează la nivel 
nesatisfăcător, fapt ce se explică în primul rând prin 
lipsa materialelor metodice ilustrative necesare şi 
pregătirea slabă a părţii covârşitoare a învăţătorilor. 
Recapitularea materialului studiat în anii precedenţi 
de studii deseori nu este făcută pentru că nici învăţă-
torii înşişi nu stăpânesc în măsură deplină materialul 
factologic, nu pot distinge esenţialul, face generali-
zarea, confrunta faptele şi trage concluziile necesa-
re… S-a stabilit că mulţi învăţători nu efectuează 
verifi carea serioasă şi sistematică a cunoştinţelor 
elevilor, pun nejustifi cat note mari, scăzând astfel 
exigenţa faţă de cunoştinţele elevilor şi nu îi deprind 
cu îndeplinirea insistentă, regulată a sarcinilor... În 
multe şcoli lipseşte lucrul sistematic asupra dezvol-
tării exprimării orale şi scrise a elevilor, asupra dez-

voltării gândirii logice a copiilor, a deprinderii lor să 
lucreze de sine stătător. Drept urmare, în pofi da unei 
relative ameliorări a predării în comparaţie cu anul 
trecut, calitatea cunoştinţelor elevilor din majorita-
tea şcolilor e departe de a fi  satisfăcătoare. Aceasta 
se referă înainte de toate la şcolile săteşti, în care 
cadrele didactice sunt cu mult mai slabe”.

La un nivel redus, după cum rezulta din raport, 
era predată în şcoli „limba moldovenească”: „Copi-
ii citesc lent, inexpresiv, limba vorbită e dezvoltată 
slab, limbajul e sărac. Gramatica limbii moldove-
neşti este studiată insufi cient, elevii fac prost analiza 
gramaticală a propoziţiilor. Cunoaşterea ortografi ei e 
slabă”. Controlul lucrărilor de examen a 165 de elevi 
din patru clase ale diferitelor şcoli săteşti, efectuat de 
Institutul de perfecţionare a învăţătorilor, a arătat că 
doar 14 elevi au comis câte 1-3 greşeli, 33 de elevi – 
între 4 şi 7 greşeli, iar 118 elevi au comis mai mult de 
7 greşeli fi ecare. Extrem de slab decurgea însuşirea 
de către elevi a limbii ruse chiar şi în şcolile în care 
limba rusă era limba principală de predare. Dintre 
1 582 de elevi din clasele 5-10 ale şcolilor din Chişi-
nău, 338 erau corigenţi la limba rusă. Studiul limbii 
ruse în şcolile moldoveneşti era organizat şi mai prost. 
În raportul Secţiei şcoli a CC al PC(b)M se spunea în 
această ordine de idei: „Deosebit de proastă este situ-
aţia în şcolile săteşti, care reprezintă ¾ din numărul 
total al şcolilor. Cauza principală constă în faptul că 
majoritatea covârşitoare a învăţătorilor nu ştiu limba 
rusă, nu cunosc nici măcar la nivelul elementar me-
todica predării. Ajutorul din partea asociaţiilor meto-
dice este insufi cient. Situaţia se complică şi pentru că 
şcolile n-au fost asigurate deloc cu manuale de limba 
rusă. Chiar şi învăţătorii califi caţi îşi limitează pre-
darea la a scrie pe tablă cuvinte ruseşti cu traduce-
rea lor în limba moldovenească, citirea şi învăţarea 
pe dinafară a textelor ruseşti. Unii învăţători predau 
în limba moldovenească. Deprinderile elevilor sunt 
foarte slabe, ei nu ştiu să se folosească  de cuvinte 
şi să alcătuiască din ele cele mai simple propoziţii. 
Deseori elevii recită poezii sau expun cele citite fără 
să înţeleagă ce spun”. 

Situaţia creată era deosebit de iritantă pentru 
autorităţi, deoarece însuşirea limbii ruse de către 
populaţia republicii era considerată una din sarcini-
le prioritare ale statului, cea mai importantă metodă 
de integrare a Moldovei în componenţa URSS. În 
defi nitiv, nivelul scăzut al predării şi însuşirii mate-
rialului se refl ecta în rezultatele promovării elevilor 
dintr-o clasă în alta şi în listele de absolvenţi ai şcoli-
lor. În anul de studii  1945-1946, din cei 330 699 de 
elevi înregistraţi la sfârşitul anului de studii, au tre-
cut clasa şi au absolvit şcoala  245 167, adică 74,1%; 
au rămas repetenţi 73 220 de elevi, adică  22,1%; s-a 
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amânat pentru toamnă examenul pentru 12 276 de 
elevi, adică 3,8%. Ce-i drept, aceste cifre erau un pic 
mai bune decât cele din anul precedent, când consti-
tuiau, respectiv, 70,1%, 24,4% şi 4,9% [27]. 

În anii următori autorităţile au depus eforturi 
mari pentru a îmbunătăţi situaţia din şcoli. În pri-
mul rând, s-a acordat o atenţie deosebită pregătirii 
cadrelor didactice. În anul de studii 1944-1945 în 
şcolile din RSS Moldovenească erau 7 315 de învă-
ţători, iar peste nouă ani, la sfârşitul anului de studii 
1952-1953 – 18031, adică de 2,5 ori mai mulţi [28]. 
Ca nivel de studii, învăţătorii din anul 1944, în ma-
joritatea lor absolvenţi ai şcolilor pregătiţi în pripă 
la cursuri, se deosebeau substanţial de învăţătorii 
din 1953, care în mare parte absolviseră instituţiile 
de învăţământ superior şi institutele de învăţători. 

În general însă, creşterea impresionantă a nu-
mărului învăţătorilor devansa vizibil procesul de 
ameliorare a calităţii instruirii lor. În ciuda tuturor 
eforturilor de pregătire a cadrelor, în anul de studii  
1953-1954 în şcolile din republică activau 8 027 de 
învăţători (42% faţă de numărul lor total), care nu 
aveau studiile necesare pentru îndeplinirea obliga-
ţiilor de serviciu. Era deosebit de proastă situaţia în 
ce priveşte clasele 5-7 ale şcolilor de şapte ani şi me-
dii, în care din 9 697 de învăţători 4 957, adică mai 
mult de jumătate, nu aveau studiile corespunzătoare, 
inclusiv 660 care nu aveau nici măcar studii medii. 
Din cei 7 256 de învăţători care predau la clasele 1-4, 
2 334 nu aveau studii medii, iar 2 118 aveau doar 
studii medii generale, adică pur şi simplu absolviseră 
şcoala. Erau selectate cu greu chiar şi cadrele califi -
cate pentru a conduce şcolile. Din cei 278 directori 
de şcoală medie, în anul de studii 1953-1954,  97 nu 
aveau studii superioare, din cei 946 de directori ai 
şcolilor de şapte ani – 308 aveau studii medii, iar 17 
nu le aveau nici pe acestea, din 663 de şefi  ai şcolilor 
primare 425 nu aveau studiile medii pedagogice, ne-
cesare pentru îndeplinirea acestor obligaţii, inclusiv 
214 nu aveau în general studii medii. 

Totuşi, nici existenţa diplomei de studii nu ga-
ranta un nivel bun de pregătire a învăţătorului. După 
cum se menţiona într-un memoriu informativ al Sec-
ţiei şcoli a CC al PCUS, din care am preluat datele 
citate mai sus, sesiunile de examinare în instituţi-
ile de învăţământ superior pedagogice demonstrau 
„un nivel extrem de jos al pregătirii absolvenţilor 
instituţiilor pedagogice”. Era o consecinţă a lucrului 
prost al instituţiilor de învăţământ superior, a bazei 
lor tehnico-materiale slabe şi a insufi cienţei cadre-
lor de profesori şi conferenţiari [29].

Ca şi în alte domenii ale culturii şi economiei, 
în şcoală îşi păstra acuitatea problema pregătirii 
cadrelor naţionale. Din cei 18 mii de învăţători care 

lucrau în republică la 20 mai 1953, moldovenii erau 
9548 la număr [30]. Această situaţie constituia una 
din cauzele defi citului considerabil de învăţători în 
şcolile de la sate. În multe dintre acestea lipseau în 
general învăţătorii cu studii superioare, ei încercând 
să-şi găsească de lucru în oraşe. După cum raporta 
la CC al PC(b)M conducerea Ministerului Învăţă-
mântului al RSSM în februarie 1951, completarea 
şcolilor săteşti cu învăţători care ştiu limba moldo-
venească se confrunta cu mari difi cultăţi. „Mulţi din-
tre învăţătorii trimişi la sat refuză să plece din oraşe 
şi din raioanele de pe malul stâng… În legătură cu 
aceasta, din 92 de învăţători convocaţi la convorbire 
la Ministerul Învăţământului, 68 au refuzat categoric 
să ia îndreptarea, declarând fi e că rămân fără lucru, 
fi e că pleacă din sistemul Ministerului Învăţământu-
lui” [31]. Această tendinţă a învăţătorilor de a refu-
za să lucreze la sat şi-a păstrat caracterul permanent 
[32].

Obiectul grijii deosebite a autorităţilor era „pre-
lucrarea ideologică” a învăţătorilor, ca o condiţie im-
portantă a infl uenţării ideologice a tinerei generaţii. 
Nivelul ideologico-politic iniţial al cadrelor didactice 
a fost defi nit  la plenara a V-a a CC al PC(b) al Mol-
dovei din luna mai a anului 1945 astfel: „Dacă un 
procent atât de mare al învăţătorilor din RSS Mol-
dovenească a plecat cu românii şi rămâne în conti-
nuare acolo, se vede că noi nu am dus multe până 
la capăt în anii 1940-1941 în domeniul educaţiei 
intelectualităţii Moldovei, în domeniul educaţiei în-
văţătorilor, pentru a atrage  majoritatea învăţătorilor 
de partea noastră” [33]. Între cei peste 9 mii de învă-
ţători, în anul de studii 1945-1946 erau doar 72 de 
membri ai PC(b)U şi 69 de candidaţi [34]. O parte 
importantă a învăţătorilor s-a format în condiţiile 
României burgheze şi erau dispuşi fi e ostil, fi e cri-
tic faţă de noua ordine sovietică. Ministerul Securi-
tăţii Statului (MSS) al Moldovei înregistra deseori 
stările de spirit antiguvernamentale ale învăţătorilor. 
Într-un memoriu informativ al MSS adresat conduce-
rii Biroului CC al PC(b)U pentru Moldova din 7 iulie 
1947 erau reproduse exemple de felul următor: 

„În judeţul Bender, învăţătorul de la şcoala pri-
mară Ţulea Avraam Ivanovici… îşi exprimă nemul-
ţumirea de restabilirea puterii sovietice în Moldova, 
el spune: „Ar fi  bine ca frontiera cu România să fi e 
pusă nu pe râul Prut, ci pe râul Nistru, mulţi aşteap-
tă asta, dar când va fi  ceasul acesta fericit, eu nu 
ştiu. Se vorbeşte foarte mult în această chestiune, 
dar cum să crezi în aceste vorbe, oamenii care se 
duc în Ucraina Apuseană după pâine, acolo zic că 
schimbarea trebuie să fi e neapărat, iar că dau pâine 
acum, apoi e ajutorul din America”.

Învăţătorul şcolii din Tănătari Afteni Vladimir 
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Ustinovici… într-o discuţie despre alegerile în Sovi-
etul Suprem al RSS Moldoveneşti a declarat: „Dacă 
organele sovietice nu i-ar speria pe ţărani cu represiu-
nile, în perioada votării nimeni dintre ţărani n-ar vota, 
aşa însă ne obligă forţat, iată eu sunt învăţător şi tot 
nu cred în puterea sovietică, ce spun lucrătorii sovie-
tici, totul este incorect, ei numai minciuni spun”.

Învăţătorul Osacii Savva Petrovici… lăudând cul-
tura germană, povestea: „În Germania oamenii sunt 
foarte culţi, toţi trăiesc foarte bine, casele lor sunt 
bune, acolo învăţătorii nu trăiesc ca la noi, în Uniunea 
Sovietică, dar nu-i nimic, noi n-o să lucrăm mult timp 
ca învăţători, pentru că anul acesta va fi  război, iată o 
să vedeţi şi o să vă amintiţi de cuvintele mele”.

Denisov Iacov Nichiforovici, învăţător la şcoala 
medie nr.1 din oraşul Bender, spunea: „Acum peste 
tot e samavolnicie şi dezordine, care se explică prin 
faptul că toată populaţia e preocupată de gândul la o 
bucată de pâine şi reduce totul la asigurarea interese-
lor personale. Războiul Angliei şi a Americii contra 
URSS este inevitabil, iar cât priveşte spatele frontului 
nostru, trebuie spus că el a devenit cu mult mai slab, 
decât era în războiul trecut, ca să nu mai vorbim de 
Basarabia, spatele frontului este deosebit de slăbit”.

Cerembei Clavdia Ivanovna, învăţătoare la şcoa-
la din satul Chiţcani, ... spunea: „Toată lumea s-a 
unit contra URSS şi îi va distruge pe duşmanii urâţi 
– comuniştii, care doar scriu că la ei e bine, dar de 
fapt poporul moare de foame. Să cumperi produse 
la piaţă nu este accesibil, învăţătorii umblă ca nişte 
calici, agronomul iată umblă în rupturi şi nu este în 
stare să se îmbrace. Era cu totul altfel în România, 
când intelectualitatea era sătulă şi îmbrăcată”. 

Putea Mihail Macarovici, învăţător la şcoala 
primară din satul Larga, spunea: „Eu nu doresc pu-
tere sovietică. Eu vreau ca Basarabia să fi e de sine 
stătătoare, iar puterea sovietică îi exploatează pe oa-
meni. Basarabenii erau oameni cinstiţi, dar au venit 
ruşii, i-au învăţat pe basarabeni să fure”. 

Botnari Vasili Iacovlevici… învăţător în satul 
Trebisăuţi, în mai 1947, în legătură cu faptul că i 
s-a propus să ia parte la difuzarea împrumutului, a 
declarat: „La ce-mi trebuie lucrul acesta, ca pe urmă 
să mă chinuiască românii ca activist sovietic? Lasă-i 
să se ducă să difuzeze împrumutul cei care vor să 
fi e pedepsiţi de români. Totuna în Basarabia puterea 
sovietică nu se menţine mult timp. Aici au fost ro-
mânii, tot ei vor fi ”.

Învăţătorul şcolii din satul Sărata Galbenă, raio-
nul Cotovcschi, Scripnic Pavel Safronovici, în ziua 
alegerilor în Sovietul Suprem al RSSM spunea: 
„Aceste alegeri sunt numai de ochii lumii, comuniş-
tii ştiu din timp că acei care au fost numiţi candidaţi 
vor câştiga”. În timpul campaniei de semănat tot el 

spunea: „Împrumutul cu seminţe şi alimentar le este 
dat săracilor şi mijlocaşilor, iar pe cei înstăriţi nu-i 
au de oameni. Asta poate fi  numai la puterea sovie-
tică. Va veni timpul colectărilor de pâine, apoi în 
primul rând după pâine vor veni la cei înstăriţi şi iar 
vor lua totul”.

Învăţătorul şcolii din satul Mătăsari, raionul 
Leova, Beşan Feodosi Grigorievici… a declarat: „În 
România, chiar dacă nu-i recoltă, dar acolo regele îi 
aprovizionează pe ţărani mai bine. României îi aju-
tă Anglia şi America, care îi dau României fonduri 
mari de pâine şi de alte produse. Nouă numai ne 
vorbesc şi ne promit mult, dar ţăranilor nu le dau ni-
mic. Le-au pus ţăranilor aşa un jug, că n-au unde se 
duce. Dacă va mai fi  aşa încă luni, apoi tot poporul 
moldovenesc va pieri”…

Zagrujinschi Nichifor Dmitrievici, învăţător la 
şcoala din Cotovschii… într-o convorbire cu cole-
gii săi spunea: „De la învăţători puterea sovietică 
cere foarte multe, dar îi asigură foarte rău, învăţăto-
rii suferă de foame. Iată cunoscutul meu învăţătorul 
Potânga Vasili e bolnav de distrofi e. Aşa învăţătorii 
pot trăi doar în orânduirea sovietică, unde sunt col-
hozuri. În alte ţări, ca în România, se manifestă o 
grijă adevărată faţă de învăţători”...

Învăţătoarea de la şcoala din satul Costeşti, raio-
nul Cotovschi, Todica Vera Alexeevna… a declarat: 
„Acum învăţătorilor le e foarte greu de trăit, îi lasă 
pe toţi să moară de foame. La români noi trăiam 
foarte bine, aveam ce mânca, primeam un salariu 
decent şi nu sufeream de foame ca acum cu puterea 
sovietică”…

Învăţătorul şcolii din s. Măleşti raionul Cotov-
schi Cucu Nicolai Anisimovici… a declarat: „Parcă 
într-un asemenea stat se poate trăi liniştit. Este statul 
terorii şi al foametei. România este un stat mic şi ne 
hrănea pe toţi, iar acum chiar şi copiii învăţătorilor 
suferă de foame şi stau desculţi şi dezbrăcaţi. Deg-
rabă se va rezolva chestiunea despre soarta Basara-
biei. Basarabia va fi  din nou românească”...

Învăţătorul din satul Zberoaia raionul Nisporeni 
Griţevschi Serghei Sidorovici... într-o convorbire 
despre starea învăţământului public a declarat: „Îna-
inte românii se interesau mai mult de învăţătura copi-
ilor decât ruşii. În cărţile lor ruşii scriu că pe vremea 
ţarului în Donbass poporul era exploatat cu cruzime, 
iar acum e şi mai rău, poporul este pus cu de-a sila să 
lucreze, iar dacă refuzi te vor băga la puşcărie” [35].

După cum arată aceste afi rmaţii, un şir de învă-
ţători moldoveni erau nemulţumiţi de situaţia lor sub 
puterea sovietică. La fel ca şi restul populaţiei Mol-
dovei, învăţătorii şi familiile lor sufereau de foame 
şi de condiţiile materiale grele de trai. Deseori ei 
lucrau în încăperi şcolare reci şi efectuau un volum 
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de lucru dublu în virtutea defi citului de cadre. Învă-
ţătorii moldoveni au afl at foarte repede că în URSS 
învăţătorimea, în pofi da lozincilor proclamate, nu se 
bucura de autoritate reală. Atitudinea faţă de peda-
gogi a fost într-o anumită măsură ilustrată de cazul 
învăţătoarei Palmarciuc din raionul Vertiujeni. La 
30 martie 1948 ea s-a adresat cu o plângere unui 
deputat, înştiinţându-l despre batjocura la care este 
supusă din partea directorului şcolii. Directorul a 
alungat-o în plină iarnă din sediul şcolii, trimitea la 
ea acasă elevi ca să-i ia patul care aparţinea insti-
tuţiei. Într-un bileţel adus de copii învăţătoarea era 
învinuită că a furat lemnele şcolii. Copiii au citit bi-
leţelul şi au ofensat pedagogul, numind-o hoaţă. La 
1 aprilie reclamaţia a ajuns la Secţia agricolă (!) a 
CC al PC(b) al Moldovei, de unde a fost transmisă 
la Secţia şcoli (nu e cunoscută data la care a fost 
transmisă). Abia la 2 mai Secţia şcoli a CC a expe-
diat copiile reclamaţiei la Ministerul Învăţământului 
şi la CR Vertiujeni al PC(b)M. N-a parvenit niciun 
răspuns la aceste demersuri. Iar la  22 septembrie, pe 
marginea reclamaţiei a fost făcută nota formală cum 
că învăţătoarea e restabilită la lucru. Nu era adevă-
rat. La 3 septembrie, soţul lui Palmarciuc, alungat 
din şcoală împreună cu ea, a scris un alt demers la 
Secţia şcoli a CC al PC(b) al Moldovei, comunicând 
că el şi soţia lui stau fără lucru şi nu pot pleca la Chi-
şinău. Ei rugau să fi e transferaţi la lucru în alt raion 
şi să le fi e trimis prin poştă ordinul de numire. Pe 
scrisoare a fost făcută o notă cu privire la un telefon 
la Ministerul Învăţământului şi restabilirea acestor 
învăţători la lucru, deşi ei rugau să fi e transferaţi 
în alt raion. Despre atitudinea urâtă a autorităţilor 
locale anunţa şi învăţătoarea din raionul Vertiujeni 
Muratova, la fel concediată împreună cu soţul şi ră-
masă fără mijloace de existenţă. La reclamaţiile ei, 
precum şi la reclamaţiile învăţătoarei Burovei, con-
cediată de la o şcoală din Chişinău, şi ale învăţătoru-
lui Fârlădani din raionul Bender Secţia şcoli a CC al 
PC(b) al Moldovei n-a dat niciun răspuns [36].

Atitudinea suspicioasă faţă de învăţători, mai 
cu seamă faţă de cei dintre ei care au lucrat sau şi-
au făcut studiile în România, era cauza epurărilor 
permanente în sistemul învăţământului. Mulţi în-
văţători şi metodişti ai Ministerului Învăţământului 
erau supuşi discriminării [37], excluşi din sistemul 
învăţământului public sau chiar arestaţi în virtutea 
originii sociale „incorecte” sau a „activităţii antiso-
vietice”. În decursul operaţiunii „Sud”, în iulie 1949 
din Moldova au fost deportaţi 354 învăţători. Un şir 
de învăţători au fost condamnaţi la termene mari 
de detenţie în lagăre [38].  Dar chiar şi după aceste 
epurări organele securităţii de stat continuau să „de-
maşte” „elemente străine” printre învăţători. 

Astfel, într-un comunicat special al MSS al 
RSS Moldoveneşti, expediat la 16 decembrie 1952 
conducerii republicii, se anunţa despre „poluarea”  
Ministerului Învăţământului al RSSM cu „elemen-
te socialmente străine”. De exemplu, E.G. Muşins-
caia, care lucrase anterior ca inspector-metodist al 
Direcţiei şcoli a fost transferată în funcţia de învăţă-
tor de limbă rusă la o şcoală din Chişinău. Cu toate 
acestea, MSS o urmărea în continuare, acuzând-o 
de legături de rudenie cu unul dintre conducătorii 
comunităţii basarabenilor din România şi de faptul 
că a locuit pe teritoriul ocupat. Era similară şi soarta 
directorului şcolii nr. 28 din Chişinău, a învăţăto-
rului cu mare vechime de muncă M. E. Cravcenco, 
care fusese anterior demis din funcţia de inspector 
al Direcţiei şcoli în legătură cu originea sa „din-
tr-o familie de chiaburi mari” şi „stările de spirit 
naţionaliste”. Directorul şcolii nr. 7 din Camenca 
I. F. Zama era acuzat de faptul că provenea din fa-
milia unui psalmist şi a făcut serviciul militar în 
armata română. Şeful şcolii de şapte ani din Bolo-
tina M. N. Şor era suspectat că ar fi  „fi ul unui mare 
negustor”, iar învăţătorul de matematică din satul 
Mălăieşti, raionul Bolotina, N. C. Volneanschi –  de 
„complicitate cu ocupanţii”. A.A. Biletov, absolvent 
al Universităţii din Iaşi, care preda limbile germană 
şi franceză la şcoala medie din Olăneşti, se afl a sub 
o supraveghere deosebită, deoarece provenea „din 
familie de moşier, fost colonel al armatei ţariste şi a 
fost însurat cu o româncă care a învăţat împreună cu 
el la Universitatea din Iaşi” etc. 

Comunicatul special conţinea informaţii com-
promiţătoare despre 20 de învăţători şi directori de 
şcoli. În afară de acestea, în document se afi rma că 
„în ultimii ani Ministerul Securităţii de Stat al RSSM 
a demascat şi a arestat ca participanţi ai organizaţi-
ilor antisovietice un şir de lucrători ai Ministerului 
învăţământului”. Astfel, cu acuzaţia de apartenenţă 
la „organizaţia antisovietică de gherilă „partidul li-
bertăţii” au fost arestaţi circa 20 de învăţători din 
raioanele Cărpineni, Cotovschi (Hânceşti) ş. a. Câţi-
va învăţători din raionul Căinari au fost condamnaţi 
„ca participanţi ai organizaţiei antisovietice teroris-
te formate din persoane de naţionalitate bulgară”. 
Directorul şcolii din Congaz a fost condamnat la 25 
de ani de lagăre ca „agent al spionajului turc”, iar un 
învăţător al şcolii din satul Chiţcani, raionul Bender,  
fusese osândit pe acelaşi termen „ca agent al spiona-
jului românesc” [39].

Fără îndoială, represiunile şi epurările de cadre 
şi-au jucat rolul în consolidarea loialităţii politice şi 
eradicarea gândirii „eretice” în mediul didactic. Dar 
şi-au spus cuvântul în acest proces şi alţi factori. În 
pofi da condiţiilor difi cile de muncă şi de viaţă, noua 
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învăţătorime moldovenească în masa ei de bază se 
forma şi îşi căpăta studiile anume în anii puterii so-
vietice, de aceea era cât se poate de loială şi chiar 
fi delă acesteia. Mulţi învăţători, mai ales cei care 
proveneau din cele mai sărace straturi ale ţărănimii, 
tratau posibilitatea de a face studii şi de a se rupe de 
munca ţărănească grea drept o avansare importantă 
pe scara socială. Iar gradul scăzut de instruire a mul-
tor învăţători a contribuit într-o anumită măsură la 
însuşirea necondiţionată de către ei a clişeelor pro-
pagandistice sovietice şi a sistemului de învăţământ 
ideologizat. 

Deşi reducerea numărului şcolilor cu începere 
din anul de studii 1951-1952 s-a produs în legătu-
ră cu lichidarea unui şir de şcoli mici şi construcţia 
altora mai mari, în general, numărul total al şcolilor 
în perioada examinată a crescut nesemnifi cativ. Mai 
substanţiale erau schimbările calitative. Creştea în 
ritmuri alerte, în legătură cu introducerea învăţă-
mântului de şapte ani obligatoriu, numărul şcolilor 
de şapte ani şi al celor medii. Se reducea corespun-
zător numărul şcolilor primare. Totodată, rămânea 
vizibil decalajul în aprovizionarea şcolilor din oraşe 
şi a celor de la sate. Cu toate că în sate locuia ma-
joritatea populaţiei republicii, numărul şcolilor de 
şapte ani şi al celor medii din localităţile rurale era 
mai mic decât din cele urbane. 

Existau probleme mari în ce priveşte asigurarea 
şcolilor cu încăperi. Din cele 1 887 de şcoli care 
funcţionau la jumătatea anului 1954, doar 90 dispu-
neau de blocuri-tip şcolare. 80 de şcoli se afl au în 
stare avariată. Starea edifi ciilor şcolare era ilustrată 
şi de exemple concrete. Şcoala de şapte ani din satul 
Ustia, Glodeni, era amplasată în cinci case, dintre 
care şcolii îi aparţinea o singură casă care se năruia. 
În aceasta erau trei săli de clasă semiobscure, în care 
tavanul se lăsa în jos şi se ţinea pe proptele. Şcoala 
medie din Sturzovca, acelaşi raion, era amplasată în 
şapte case, situate la distanţe de până la doi kilometri 
una de alta. Planurile de construcţie a şcolilor noi nu 
erau îndeplinite sistematic. Calitatea construcţiilor 
era foarte proastă. Era tipică situaţia şcolilor medii 
din Cărpineni şi Bolotina, date în exploatare în anul 
de studii 1952-1953. Ele nu erau încălzite, deoarece 
sobele fuseseră clădite greşit. Elevii stăteau la ore în 
haine de stradă, lecţiile erau deseori anulate. Şcoa-
la medie din Caterinovca, raionul Camenca, a fost 
dată în exploatare în 1950, iar în anul 1952 i-a căzut 
tavanul etc. [40] 

Calitatea proastă a cadrelor didactice, condiţiile 
nesatisfăcătoare de studii şi, mai cu seamă, nivelul 
redus de viaţă al populaţiei nu permiteau în ultimă 
instanţă să fi e soluţionate problemele principale ale 
educaţiei – nefrecventarea în masă a şcolilor şi cali-

tatea proastă a instruirii. În cursul întregii perioade 
postbelice un număr considerabil de copii nu frec-
venta şcolile. În anul de studii 1945-1946 au fost 
înregistraţi 27 168 de copii care nu erau cuprinşi de 
învăţământul primar de patru clase obligatoriu pe 
atunci. Introducerea învăţământului, obligatoriu de 
şapte ani a condus la extinderea contingentelor de 
copii pasibili de instruire obligatorie. La rândul său, 
acest fapt împiedica, în pofi da eforturilor depuse, 
combaterea fenomenului nefrecventării.

 În anul de învăţământ 1953-1954, potrivit date-
lor Secţiei şcoli a CC al PC(b) al Moldovei, 22 908 
de copii nu frecventau şcoala. Ba chiar cifra era di-
minuată artifi cial, deoarece se ducea prost evidenţa 
copiilor care urmau să fi e instruiţi şi evidenţa frec-
ventării şcolilor. Din cei 90 794 de copii înscrişi la 
şcoală în anul 1947, în clasele de a şaptea în anul 
1953 rămăseseră 35 551, adică 55 243 au părăsit 
şcoala. Cauza principală consta în situaţia materială 
grea a multor familii care nu-şi puteau permite să 
trimită copiii la şcoală şi, cu atât mai mult, să-i în-
treţină timp de şapte ani ca elevi. Încercările de a so-
luţiona problema prin organizarea şcolilor-internat, 
adică a transferului copiilor la întreţinerea statului, 
nu s-au încununat cu succese mari. Numărul inter-
natelor nu era sufi cient. Cele care funcţionau erau 
deseori amplasate în încăperi rele, nu aveau mobilă. 
În aceste internate copiii trăiau în condiţii antisani-
tare, dormeau câte doi pe un pat, nu erau asiguraţi 
cu hrană caldă etc. [41] 

Nivelul scăzut al pregătirii preşcolare, puţina 
ştiinţă de carte în masă în familiile elevilor, calitatea 
proastă a predării şi absenţele numeroase de la lecţii 
au făcut ca problema repetenţei să devină una croni-
că. Numărul repetenţilor constituia în anul de studii 
1945-1946 peste 73 mii de persoane (22% din toţi 
elevii), în anul de studii 1947-1948 – 60  mii (18%), 
în 1948-1949 – până la 70 mii (20%), în 1952-1953 
– 61,4 mii (17%) [42]. Cota repetenţilor putea fi  cu 
mult mai mare dacă notele nu erau majorate artifi -
cial în toate şcolile. Învăţătorii recurgeau la ea din 
cauza sistemului de raporturi în şcoala sovietică, 
orientat spre indicatorii formali ai „reuşitei totale” 
[43]. După cum se menţiona într-un memoriu al 
Secţiei şcoli a CC al PCUS din august 1954, această 
majorare avea un caracter de masă.

Astfel, un control a constatat că în şcoala de şap-
te ani din Sturzovca, raionul Glodeni, tezele la limba 
rusă ale elevilor au fost evaluate cu note pozitive,  deşi 
conţineau câte 10-15 greşeli ortografi ce. În clasa a 8-a 
din Chiriutnea, raionul Congaz, din 14 teze 13 au fost 
apreciate pozitiv de către învăţători, după verifi care 
constatându-se că doar 4 teze meritau note pozitive. 
„Tinzând să arate o reuşită mai mare, unii învăţători 
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trec cu vederea conştient greşelile elevilor sau le co-
rectează. Faptele de acest fel au căpătat un caracter 
de masă pentru că organele învăţământului public din 
RSS Moldovenească judecă despre activitatea şcoli-
lor doar după procentele reuşitei, fără să pătrundă în 
conţinutul procesului de instruire şi educaţie”, se afi r-
ma în memoriul Secţiei şcoli a CC [44].

În realitate, după cum se menţiona în acelaşi 
memoriu, „nivelul de pregătire a elevilor care ab-
solvesc şcolile de şapte ani şi cele medii este extrem 
de redus. Mulţi elevi, mai ales din şcolile moldove-
neşti, nu capătă cunoştinţele stabilite de programele 
de studii şi au un nivel nesatisfăcător de instruire şi 
cultură, fapt ce constituie o frână serioasă în pregă-
tirea cadrelor naţionale”. Din 380 de absolvenţi ai 
şcolilor care asigurau în anul de studii 1953-1954 
admiterea la Tehnicumul agricol din Cucuruzeni, 
230 de persoane au luat note nesatisfăcătoare la lim-
ba rusă şi cea moldovenească, nefi ind astfel admişi 
la examenele ulterioare. În total n-au susţinut exa-
menele 300 de persoane. Din 337 de persoane care 
s-au înscris pentru admiterea la Tehnicumul agricol 
din Grinăuţi, 226 de persoane, sau 67%, n-au susţi-
nut examenele la matematică. 

Fapte similare aveau loc aproape în toate institu-
ţiile de învăţământ din republică. După cum arătau 
examenele pentru atestatul de maturitate, „în unele 
şcoli elevii nu au studiat compartimente întregi ale 
programelor de studii la un şir de materii. Cunoştinţe-
le elevilor la limba şi literatura rusă, mai ales în şcoli-
le de la sate, sunt extrem de primitive… Compunerile 
scrise de elevi pentru atestatul de maturitate nu au un 
caracter creativ şi reprezintă deseori expunerea unor 
conspecte schematice învăţate pe de rost, făcute sub 
dictarea învăţătorului, şi de aceea sunt în majoritatea 
lor de acelaşi tip, scrise cu un limbaj sărac, incolor. În 
compunerile elevilor sunt multe greşeli gramaticale 
şi deosebit de multe greşeli stilistice”. 

În pofi da campaniei de lichidare a analfabetis-
mului şi a numeroaselor hotărâri adoptate cu aceas-
tă ocazie de către autorităţile republicii, fenomenul 
n-a putut fi  înlăturat încă în decursul multor ani. Re-
censământul populaţiei din anul 1959 a depistat mii 
de analfabeţi cu vârste între 9 şi 49 de ani. Cei mai 
mulţi analfabeţi erau în raioanele Comrat, Cahul 
şi Ungheni. Până şi în Chişinău au fost înregistraţi 
peste două mii analfabeţi.

Depăşirea nivelului jos de instruire în şcoli, lichi-
darea analfabetismului au necesitat cu mult mai mult 
timp decât se presupunea la sfârşitul anilor 1940.   

În concluzie, se poate sublinia cu certitudine că 
prin aplicarea mecanismului epurărilor şi a repre-
siunilor asupra învăţătorimii locale şi a intelectua-
lităţii în general, noua conducere încerca să educe 

„omul sovietic” devotat din punct de vedere politic 
noii orânduiri, ce trebuia să se încadreze perfect în 
sistemul propagandistic sovietic şi al învăţământu-
lui ideologizat. 
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