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VISIONS AND CONCEPTS ON SOVIET CHILDHOOD AS A STAGE 
IN THE FORMATION OF A NEW IDENTITY

Abstract: The present article analyzes the concepts and visions on Soviet childhood that 
served as theoretical support for policies towards childhood and children in the Soviet Union. The 
author notes that the ideological concept of childhood in the Moldovan SSR was in line with the 
ideas and theses established in the Soviet Union. Soviet childhood was perceived as a nursery 
for the formation of the “new man”, the “Homo Sovieticus”. At the ideological level, the idea of   im-
plementing the way of life of mature communists in childhood was propagated by creating com-
munist institutions and organizations for children. Life in communism was imitated in children’s 
and youth organizations. In this way, the children were prepared for the “great” deeds of build-
ing communism. Every child had to possess personal communist qualities, to be wholeheartedly 
dedicated to the ideological cause. According to Soviet pedagogical concepts, childhood had to 
take place within the communist ideological, institutional and political framework, the family had to 
support communist education, and religion had to be excluded from children’s lives. The ultimate 
goal of ideological and propagandistic efforts was to transform the Soviet child into a “Homo So-
vieticus” – a new identity imposed on all citizens of the Soviet Union.

Keywords: Soviet childhood, communist ideology, propaganda, education, “Homo Sovieti-
cus”.

Introducere
Societatea sovietică inventată în lucrările lui V. Lenin și a altor teoreticieni marxiști – 

a fost „o societate care construia o altă societate”. Cartea „Oamenii sovietici”, editată la 
editura Politizdat în anul 1974 a anunțat că Uniunea Sovietică – prima împărăție a liber-
tății omului muncii a devenit patria unui „om nou”, superior lui Homo Sapiens – Homo 
Sovieticus. Autorii cărții afirmau că în urma evoluției a milioane de ani omul a evoluțio-
nat către Homo Sapiens, dar iată că în decurs de 60 de ani acesta din urmă a evoluat 
către Homo Sovieticus – un tip superior lui Homo Sapiens. Conform cărții „Oamenii so-
vietici” Homo Sovieticus reprezenta un individ biologic nou1. Trăsăturile omului sovietic, 
din anii 60, se regăseau la Homo Sovieticus – în proporții diferite și în diferite forme de 
manifestare.  În condițiile sistemului de tip sovietic, în rezultatul dresării sociale, aceste 
calități, aceste trăsături încep să se dezvolte, să crească, să devină dominante2. 

 Construcția unei societăți urma să fie făcută de un „om nou” cu convingeri comu-
niste și practici specifice ale societății comuniste, om care zi de zi procedează conform 
ideologiei și care nu are în gândire reminiscențe și stereotipuri învechite, sau religioa-

1  Советские люди. Москва, 1974, с. 3. Apud. М. Геллер. Машина и винтики. История форми-
рования советского человека. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1985, с. 9.

2 М. Геллер. Машина и винтики. История формирования советского человека. London: 
Overseas Publications Interchange Ltd., 1985, с. 9.
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se. În general transformarea care se avea în vedere însemna transformarea individu-
lui ca personalitate care gândește în mod comunist și a modului său de viață care este 
de asemenea conform tiparelor comuniste. Instituirea unor noi tradiții cu caracter revo-
luționar, de luptă și de muncă reprezenta, conform tezelor ideologiei comuniste din anii 
postbelici, o trăsătură specifică mediului de trai al Omului sovietic. 

Concepția asupra copilăriei sovietice dezvoltată de apologeții teoriei marxist-leninis-
te abordau vârsta copilăriei ca o etapă a formării „Omului nou”. Politicile implementa-
te erau conforme viziunii oficiale referitoare la rolul copiilor în procesul construcției unei 
noi societății. 

În prezentul articol ne-am propus să analizăm principalele teze ale ideologiei 
comuniste și ale teoreticienilor comuniști din URSS asupra copilăriei și concepțiile 
implementate în RSS Moldovenească care au determinat politicile educaționale și 
atitudinea față de copii, afectând viața de zi cu zi a acestei categorii sociale. 

Viziuni și concepte asupra copilăriei în Uniunea Sovietică.
Din primele zile după instaurarea Puterii Sovietice în Rusia, aceasta a început să 

abordeze copiii – în calitate de viitori participanți activi la construcția comunismului. 
Pentru aceasta educația tinerii generați în spiritul ideologiei comuniste prin muncă era o 
sarcină primordială3. Înțelegerea faptului că viitorul depinde de numărul copiilor, de con-
dițiile de socializare a acestora a dus la răspândirea concepției despre copii ca despre 
un grup privilegiat în sfera intereselor sociale ale statului. Odată cu preluarea puterii de 
către bolșevici în anul 1917, copilăria a început să fie abordată ca o perioadă prielnică 
pentru constituirea identității și conștiinței sovietice4.

În societatea comunistă, menționa F. Engels „educația copiilor, va fi responsabilita-
tea societății, și se va realiza prin educarea lor pe contul statului, iar la vârsta de nouă 
ani copilul trebuie să devină  muncitor la fel ca fiecare om matur capabil de muncă, şi să 
se supună legilor naturii, şi anume să muncească nu doar cu capul dar şi cu mâinile”5. 
Luând ca bază lucrările „clasicilor marxiști” A. M. Kollontai de asemenea afirma că acei 
copii educați de societate, vor fi mai bine pregătiți pentru noul mod de viață, de cât co-
piii, educați în familie: „Omul, educat în instituțiile republicii muncitorești, va fi mai bine 
pregătit de viața în comuna muncitorească, de cât, omul, copilăria căruia şi-a petrecut-o 
într-un mediu închis printre obiceiurile familiale egoiste”6. 

Teoreticienii marxiștii înțelegeau că este mai simplu de a implementa proiectele 
„Omului nou” asupra copiilor și au perfecționat concepția în anii 1920. M. Kalinin consi-
dera că era necesar de format copiilor așa calități ale „omului nou” ca dragostea față de 
popor, muncă, curaj, sentimente de tovărășie, disciplina în limitele „psihologiei și posibi-
lităților copiilor”7. N. Krupskaia a completat calitățile menționate cu altele: individualita-
te, creativitate, activism, conștiinciozitate8. Marxismul nu a dat soluții referitoare la pro-

3 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898–1953). Издание седьмое. Часть II (1925–1953). Москва: 
Политиздат, 1953, с.106, 110, 217.

4 М. В. Ромашова. Советское детство в 1945 – середине 1950-х гг.: государственные 
проекты и провинциальные практики (по материалам Mолотовской области). Автореф. дисс. 
... канд. ист. наук. Пермь, 2006. с. 3.

5 Ф.  Энгельс. Проект  коммунистического  символа  веры. În: Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  
Сочинения.  Изд. 2-е.  Т. 42. Москва: Политиздат, 1974, с.197.

6 А. М. Коллонтай. Положение женщин в эволюции хозяйства:  Лекции,  читанные  в  
Университете имени Я. М. Свердлова. Москва–Ленинград, 1923, c. 170-175.

7 М. Калинин. О воспитании и обучении. Избр. статьи и речи. Москва: Учпедгиз, 1957, с. 252-
254.

8 Н. К. Крупская. Избранные педагогические произведения. Москва: Учпедгиз, 1957, c. 226-227.
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blemele copilăriei, ideologii sovietici căutau soluții în limitele ideologiei, propunând pro-
priile opinii referitoare la moralitatea și educația comunistă precum și modelele de com-
portare în societate. 

Concepția „Omului nou” a fost legată de ideea „emancipării copilului”. În opinia bol-
șevicilor, după saltul revoluționar în rolul instituțiilor, ea se schimbă radical. Familia deja 
nu mai putea să joace rolul educativ în noile condiții care necesita pregătire ideologi-
că a părinților9. De aceea un accent enorm s-a pus pe ideea educației obștești a copi-
ilor, prin intermediul rețelelor de instituții de învățământ preșcolar și de învățământ ge-
neral. N. Krupskaia insista pe idea că toți copii trebuie să frecventeze grădinițele deoa-
rece educația „Omului nou” trebuie să înceapă de la primii ani de viață când se formea-
ză la copii principalele deprinderi. Astfel ca să nu reușească să absoarbă prea mult din 
cultura părinților, care nu inspirau încrede10.

În viziunea bolșevicilor, un exemplu reușit al „eliberării copiilor” puteau fi copii orfani 
care reprezentau un material „crud” și prielnic pentru „Omul nou”. Scopurile educației 
sociale erau realizate în toate instituțiile de învățământ, dar cel mai mult corespundeau 
cerințelor ideologice casele de copii orfani. Aceste instituții erau văzute drept un instru-
ment de luptă cu vagabondajul copiilor, de ușurare a poziției femeii, a realizării dreptu-
lui copiilor la educație socială. De asemenea, casele de copii erau privite în calitate de 
alternativă reușită familiei11. Ideea scoaterii copiilor din familie nu a fost acceptată una-
nim. Unii teoreticieni ai comunismului au polemizat la acest subiect, – N. Krupskaia res-
pingea idea instituționalizării tuturor copiilor12, iar L. Sabsovici propunea de a plasa co-
pii de la naștere în „case speciale de copii” dotate după ultimele cerințe a pedagogiei și 
condiții de trai prielnice13. Concepția asupra copilăriei sovietice a fost elaborată în anii 
1920. Dintre toate ideile despre copilărie ale bolșevicilor, stalinismul a păstrat imaginea 
despre copii care erau convenabile din raționamente propagandistice: „copilul este în-
truchiparea viitorului revoluției care a venit astăzi, iar copilăria fericită – este o realiza-
re a transformărilor socialiste”14, idei care au fost propagate intens și au devenit mituri 
ale epocii.

Deși, exista un consens între liderii și pedagogii comuniști că familia trebuie să fie 
distrusă, totuși în primul deceniu al Puterii Sovietice, familiei nu i-a fost găsită o înlocuire 
pe măsură. Sistemul caselor de copii era slab dezvoltat și prost organizat, astfel că cel 
mai bun loc de educație a copiilor s-a dovedit a fi totuși familia. Ideea educației sociale 
a copiilor s-a dovedit a fi mai mult decât utopică. Conform statisticii oficiale în anul 1927 
în URSS erau aproape un milion de copii care nu și-au văzut niciodată tatăl. Prognoza 
teoreticienilor că statul socialist îi va educa pe contul societății nu s-a realizat: statul era 
capabil să întrețină doar 1% din copii născuți în afara căsătoriilor15.  Situația complicată 
a impus autoritățile sovietice să condamne relațiile intime în afara căsătoriei – membrul 

9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 247-252.
11 Н. В. Рябинина. Детский дом в теоретических построениях системы воспитания 

«нового человека» послереволюционной России. În: Век нынешний, век минувший... Вып. 2. 
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2000, c. 74.

12 Ibidem, p. 157-159.
13 Citat după: Н. К. Крупская. Педагогические сочинения. Т. 6. Дошкольное воспитание. 

Вопросы семейного воспитания и быта. Москва: Изд-во АПН, 1959, c. 157.
14 А. Сальникова. Детство как миф: некоторые аспекты изучения российско-советского 

детства в зарубежной историографии. În: Clio Moderna. Зарубежная история и историография. 
Казань, 2002, c. 111-114.

15 А. И. Чeрных. «Крылатый Эрос» и Промфинплан. În: Социологические исследования, 1993,  
№ 8, c. 105-113. 
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Comitetului Executiv al URSS P. Smidovici a publicat în ziarul Pravda nr. 67 din 1926 un 
apel „despre dragoste” prin care îndemna cetățenii să-și „tempereze pasiunile lumești”, 
au urmat articole în presă semnate și de alți înalți funcționari printre care și Comisarul 
pentru Educație A. Lunaciarski, al Sănătății N. Semașco. A. Kollontai s-a pronunțat în 
favoarea libertății sexuale. Deoarece bărbații erau foarte săraci și nu puteau să achite 
pensiile alimentare pentru întreținerea copiilor „din flori” (copii născuți de persoane ne-
căsătorite, sau în afara căsătoriei), A. Kollontai considera că bărbații vor renunța să mai 
comunice cu femeile, ceea ce putea să afecteze grav natalitatea. De aceia A. Kollontai 
a propus ca să fie instituit un fond special, mijloacele din care să fie direcționate pentru 
întreținerea „copiilor din flori”. Dacă fiecare cetățean matur al URSS va cotiza cu 2 ru-
ble pe an în acest fond, anual ar urma să fie acumulată suma de 120 milioane de ruble, 
care în opinia A. Kollontai trebuia să fie suficient pentru a hrăni pe toți copiii fără părinți 
în instituții specializate16. Această propunere nu a fost acceptată în forma propusă, însă 
credem că a inspirat autoritățile sovietice mai târziu. Pentru a stimula natalitatea, care 
scăzuse mult în anii 1939−1940, la 21 noiembrie 1941 a fost emis Decretului Prezidiu-
lui Sovietului Suprem al URSS „Cu privire la impozitele pe veniturile celibatarilor, cetă-
țenilor fără familie și celor fără copii ai URSS”. Impozitul introdus era de 6% din salariu. 
Sub incidența impozitului erau femeile de 20–45 de ani și bărbații de 20–50 de ani. Erau 
scutiți de impozit fetele și văduvele, militarii, elevii și studenții până la 25 de ani, invalizii 
din grupele I și II. Impozitul a fost abolit în Rusia abia în anul 199217, iar pe teritoriul Re-
publicii Moldova la 1 ianuarie 199118. Ca urmare a introducerii impozitului, în primele de-
cenii postbelice a avut loc un adevărat baby boom în Uniunea Sovietică.

Unii teoreticieni propuneau de a utiliza pe copii în calitate de agenți ai revoluției în 
raport cu membrii maturi ai familiei, astfel copii, în opinia acestora, puteau să locuiască 
acasă fără riscul de a fi atrași de modul de viață vechi (burghez). Conform acestei pro-
puneri părinții trebuiau să fie subiectul educației (citește propagandei) copiilor, care vor 
primi educație în instituțiile de stat și vor aduce cunoștințele lor în familie. Ideea era foar-
te ambițioasă – Statul trebuia inițial să inaugureze astfel de instituții, să învețe copiii, și 
apoi să găsească mecanisme de transmitere a cunoștințelor de la copii la maturi. Pe de 
o parte, o astfel de idee era, din punctul de vedere al ideologiei comuniste, foarte reu-
șită, deoarece statul își putea concentra atenția asupra copiilor, care reprezentau viito-
rul societății și dispuneau de cunoștințele și deprinderile necesare, care erau răspândi-
te și în rândul populației mature. Pe de altă parte, trebuia să se creeze instituții noi co-
respunzătoare, care necesitau cheltuieli și eforturi mari19. 

Rolul familiei în anii 1930 s-a schimbat spre deosebire de cel atribuit ei în anii 1920. 
Familia conform concepției „noi” trebuia să-și asume rolul de a educa cetățeni sovie-
tici disciplinați, loiali și ascultători. Această concepție contravenea ideologiei promova-
te anterior, că familia era o reminiscență burgheză care subordona personalitatea și li-
bertatea soților în primul rând din punct de vedere economic apoi spiritual și moral. 
Schimbarea atitudinii a fost condiționată de cauze obiective din a doua jumătate a ani-
lor 1930 – situația demografică din URSS, creșterea pericolului războiului, necesitatea 

16 Ibidem.
17 A. Olteanu. Sovietland. Triumful Vieții Private. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2019, p. 283.
18 Hotărîre nr. HSS457/1991 al Sovietului Suprem Al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești 

din 17.01.1991. https://www.legis.md (vizitat 29.05.2020).
19 Я. Шаповалова. Политика большевиков в отношении семьи в первые годы советской 

власти. În: Общество: политика, экономика, право, 2010, № 1.
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de forță de muncă pentru proiectele gigantice industriale demarate20. Totodată promo-
varea emancipării femeii în stil bolșevic a avut consecințe nefaste asupra situației co-
piilor din țară: a crescut numărul divorțurilor și copiilor fără supraveghere, orfani. Reie-
șind din aceste considerente, o cauză importantă a schimbării atitudinii față de familie, 
menționată de unii cercetători, este că sistemul de învățământ preșcolar slab dezvoltat 
nu putea să-și asume educația tuturor copiilor, astfel a fost nevoie de un efort comun – 
al familiei și statului21.

Politica demografică a schimbat atitudinea statului față de familie care s-a materiali-
zat și prin unele modificări ale legislației care interziceau avorturile, majorau ajutoarele 
pentru nașterea copiilor, instituirea ajutoarelor pentru familiile cu mulți copii, deschide-
rea creșelor și grădinițelor de copii ș. a. Acțiunile nu s-au generalizat imediat, dar baza 
legislativă a început să fie aplicată, și a dat rezultate după cel de al Doilea Război Mon-
dial și în RSS Moldovenească prin instituirea caselor de copii, deschiderea unui șir de 
grădinițe22. Familia în acest sens avea scopuri determinate de  stat în educația cetățeni-
lor sovietici, dar deoarece statul nu avea încredere deplină în instituția familiei, pe care 
nu o putea controla în totalitate, bolșevicii au recurs la constituirea structurii instituțio-
nale a „copilăriei sovietice” a instituțiilor educaționale de stat care trebuia să joace ro-
lul hotărâtor în socializarea copiilor sovietici și să mijlocească plecarea acestora din fa-
milie. Se presupunea că în instituțiile noi create copii urmau să însușească normele de 
conduită oficiale, rolul, identitatea și subordonarea.

În primul rând bolșevicii au constituit institutul educației obștești  deschizând în masă 
instituții preșcolare de stat, alte instituții de învățământ care erau subordonate Comisari-
atului Educației, sau celui al Sănătății23. Acțiunile întreprinse au fost de o amploare mare 
și erau deosebit de ambițioase, la 25 iulie 1930 a fost emisă Hotărârea CC al PC(b) Uni-
onal, Comitetului Executiv Central și a Consiliului Comisarilor Poporului din 14 august 
1930 „cu privire la învățământul primar general”24. Pe de o parte instituirea învățămân-
tului primar general era un pas important în alfabetizarea populației, pregătirea specia-
liștilor pentru economia națională, dar pe de altă parte hotărârile menționate au condus 
la constituirea unui sistem unificat politizat al învățământului primar și secundar. Școa-
la a fost supusă obiectivelor de construcție a socialismului. Au urmat un șir de hotărâri 
cu privire la organizarea învățământului, programele școlare, manuale, predarea istori-
ei, geografiei ș. a.25 Aceste acte normative au subordonat școala și procesul educațio-
nal în totalitate intereselor ideologice și politice.

Polemica dintre teoreticienii societății comuniste, pedagogi și lideri politici cu privire 
la locul și rolul copiilor în construcția comunismului a contribuit la elaborarea conținutu-
lui propagandei și politicilor în domeniul educației, dar și față de copii, în calitate de ca-

20 A. Dolghi. Politica Statului sovietic cu privire la procedurile de inregistrare a căsătoriei şi a 
naşterii copilului. Cazul RSS Moldoveneşti (1944–1961). În: Revista de Etnologie și Culturologie, 2019.            
Vol.  XXVI, p. 6-7.

21 Vezi în: H. Черняева Производство матерей в Советской России: учебники по уходу за 
детьми эпохи индустриализации. În: Гендерные исследования, 2004, № 12, c. 120-138; Sh. 
Fitzpatric. Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidinană în Rusia Sovietică a anilor 1930. București: Corint 
Books, 2016, p. 265-306. 

22 AOSP. F. 51, inv. 2, d. 149, f. 1-3.
23 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 

1917–1973 гг. Москва: Педагогика, 1974, c. 327.
24 Ibidem, p. 111.
25 L. Holms. School and Schooling under Stalin, 1931–1953. În: Educational reform in post-soviet 

Russia. Legacies and prospects. Edited by Ben Eklof, Larry E. Holmes and Vera Kaplan. London and 
New York: FRANK CASS, 2004, p. 56-59.
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tegorie socială. Totodată acești teoreticieni erau și formatori de opinie, ei își publicau 
pledoariile propagandistice în ziarele unionale Pravda, Trud, Izvestia, care preocupau 
populația cu problemele dezvoltării societății. Înțelegerea „copilăriei sovietice” era una 
vastă, ceea ce ducea la apariția a unor viziuni și concepte contradictorii, referitoare la 
copii, metodele de educație, organizare a vieții în comunitate. Educația copiilor, era una 
mai ușoară în viziunea Puterii sovietice în comparație cu „reeducarea maturilor” care au 
trăit în alte condiții social-economice și politice până în anul 191726. 

Un rol important în teoria educației „Omului nou” l-a avut pedagogul A. S. Makaren-
ko care prin lucrările sale teoretice, dar și cele cu caracter publicistic și literar, a funda-
mentat pedagogic procesul educației tinerii generații sovietice.

În viziunea pedagogului observăm calități necesare „Omului nou”: un individ disci-
plinat, instruit, igienizat, ascultător în muncă și gata pentru serviciul militar, dar și pen-
tru construcția socialistă. Apelul către ideile lui A. Makarenko  în anii 1940 este legat și 
de interesele pragmatice ale Statului sovietic, care avea nevoie de muncitori discipli-
nați pentru industria militarizată. A. Makarenko afirma în una dintre lucrările sale „Pe-
dagogia practică trebuie să servească intereselor noastre politice, intereselor societății 
comuniste. Altădată noi afirmam că trebuie să formăm personalități armonioase. Sco-
pul de a educa oameni ideali este unul suprem, dar noi trebuie să educăm cetățeanul 
sovietic. În epoca noastră stalinistă noi trebuie să educăm cetățeanul integru, demn de 
această epocă”27.  A educa copii în opinia lui A. Makarenko, – înseamnă a le inocula ca-
lități pozitive (onestitate, sinceritate, responsabilitate, spirit de disciplină, dragoste de în-
vățătură, atitudine socialistă față de muncă, patriotism sovietic ș. a.) și în baza acesto-
ra de a corecta defectele.

În multe privințe politicile statului Sovietic au ținut cont de concepția pedagogică 
elaborată de A.Makarenko, care considera importantă educația instituțională a copiilor. 
În romanul „Poem pedagogic”28 dar și povestirile „Marșul anilor 1930”29, „FD-1”30 și 
piesa „Major”31, A. Makarenko, pe lângă faptul că elucidează viața cotidiană a copiilor 
în instituțiile educative din anii 1920, abordează și modul de organizare a procesului 
educațional în coloniile pentru minori, adică a copiilor „dificili” și a importanței reeducării 
acestora pentru a deveni „Oameni sovietici”. De asemenea elucidează și dificultățile 
întâlnitele, și modul de soluționare. Numeroasele elemente ale organizării procesului 
educațional în colonii au fost implementate de puterea sovietică: detașamentele, 
organizațiile pentru copii, viața cotidiană în coloniile pentru minori dar și a personalului 
antrenat în procesul educațional etc. În lucrarea menționată, pedagogul sovietic își 
prezintă concepția educației instituționale prin crearea „comunelor” pentru copii, unde 
educația prin muncă dar și militarizată sunt prezentate ca elemente importante a 
educării disciplinei și a viitorului „Om sovietic”.

A. Makarenko abordează numeroase probleme teoretice ale educației comuniste. 

26 Шт. Плаггенборг. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между 
Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб.: Нева, 2000, c. 7-8.

27 А. С. Макаренко. Художественная литература о воспитании детей. În: А. С. Макаренко. 
Сочинения. Т. 5. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1951, p. 342.

28 А. С.  Макаренко. Педагогическая поэма. În: А. С. Макаренко. Сочинения. Т. 1. Москва: 
Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1950,  c. 13-644.

29 А. С.  Макаренко. Марш 30 года. Повесть. În: А. С. Макаренко. Сочинения. Т. 2. Москва: 
Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1950,  c. 9-146.

30 А. С.  Макаренко. ФД-1. Повесть. În: А. С. Макаренко. Сочинения. Т. 2. Москва: Издательство 
Академии педагогических наук РСФСР, 1950, c. 147-300.

31 А. С.  Макаренко. Мажор. Пьеса в четырех актах. În: А. С. Макаренко. Сочинения. Т. 2. 
Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1950, c. 301-396.
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În lucrarea „Metodica organizării procesului educațional”32 abordează astfel de subiec-
te: metode de educare a colectivismului, autoconducerea în detașamentele pionierești, 
disciplinarea copiilor, pedepsele și administrarea acestora, organizarea adunărilor, lu-
crul cu colectivele de copii, educația culturală. În studiul „Problemele educației sovie-
tice școlare” abordează subiecte ca: metode de educație, disciplina, regimul, pedeap-
sa și motivația; educația prin muncă, stilul și tonul în colectiv.33 Studiile și cursurile publi-
cate de A. Makarenko aveau un caracter practic și aplicativ, care oferea soluții pentru 
educația comunistă a cadrelor din sistemul de învățământ sovietic. Lucrările lui au ser-
vit drept suport pentru organizarea procesului educațional dar și cercetări pedagogice 
din perioada postbelică.

Copilul – obiectul educației, este maleabil și poate fi transformat prin metode de in-
fluențare. Chiar și uniforma, considera A. Makarenko are un impact enorm asupra co-
piilor: „În opinia mea copii trebuie să fie îmbrăcați foarte frumos, atât de frumos încât 
să trezească uimirea. În epoca medievală armatele erau îmbrăcate frumos. Aceasta 
era fastul claselor privilegiate. La noi pătura privilegiată care are dreptul să se îmbrace 
frumos trebuie să fie copiii. Eu nu m-aș opri și aș da fiecărei școli uniforme frumoase. 
Acestea sunt un clei foarte bun pentru colectiv. (...) Colectivul care se îmbracă frumos, 
este la 50% în mâinile voastre”34.

Lucrările Pedagogului A.Makarenko au devenit în timp recunoscute la nivel unional 
și au servit  drept opere de referință în literatura pedagogică, iar copilăria sovietică în 
mare parte a evoluat în direcțiile trasate de el.

Viziuni și concepte asupra copilăriei în RSS Moldovenească.
Copilăria în RSS Moldovenească s-a desfășurat în limitele ideologice și educaționale 

sovietice, constituite în URSS în perioada interbelică. Experiența copilăriei sovietice 
din RASSM dar și din întreaga Uniune Sovietică a fost impusă tuturor copiilor din 
RSS Moldovenească prin sistemul politico-ideologic și sistemul educațional sovietic, 
învățământul obligatoriu, „valorile comuniste”, începând cu 1940 și continuând după 
1944. Viziunea societății moldovenești asupra problemei educației copiilor a fost 
racordată la concepțiile pedagogice din Centru, și reprezentau o racordare a acesteia 
la realitățile specifice din RSS Moldovenească. 

Actele normative implementate, referitoare la educație, determinau cadrul 
comportamentului și activității copiilor, dar și a atitudinii statului și societății față de 
aceștia. 

Un document important care viza direct fiecare copil și persoanele implicate în edu-
cația acestuia în școală și familie a fost „Regulile de comportament ale elevilor” aproba-
te la nivelul Consiliului Comisarilor Poporului RSS Moldovenești la 9 august 1944. Acest 
regulament prevedea un cadru de reglementări ce depășeau cadrul școlar, care în linii 
generale stabilea un comportament disciplinat și respectuos al copiilor la școală, în fa-
milie și în general în societate: elevul trebuie să fie respectuos cu directorul școlii și în-
vățătorii, să salute persoanele mai în vârstă, băieții să scoată căciula când salută, să fie 
respectuos cu cei mai în vârstă, să se comporte modest, să nu utilizeze cuvinte urâte, 
să nu fumeze, să nu joace jocuri de noroc etc. În regulament se menționa că încălcarea 
regulilor de comportament va fi pedepsită, iar pedeapsa ce mai mare putea fi exclude-

32 А. С. Макаренко. Методика организации воспитательного процесса. În: А. С. Макаренко. 
Сочинения. Т. 5. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1951, c. 9-104. 

33 А. С. Макаренко. Проблема школьного советского воспитания. În: А. С. Макаренко. 
Сочинения. Т. 5. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1951, c. 105-224.

34 Ibidem, p.129.
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rea din școală.35 Regulamentul oferea un cadru legal al impunerii disciplinei în instituți-
ile de învățământ care au existat până în anul 1944, dar și în cele nou create. Adopta-
rea acestui document de către Guvernului RSSM însemna impunerea strictă a norme-
lor de comportament nu doar pentru cei adulți dar și pentru copii, și făcea parte din an-
samblul acțiunilor de reinstaurare a Puterii Sovietice.

Educația obștească este ideea  implementată sistematic în perioada postbelică în 
întreaga Uniunea Sovietică, inclusiv în RSSM. Această concepție însemna limitarea 
implicării părinților în educația moral-spirituală a copiilor, în viziunea ideologilor, părinții 
trebuiau să-i întrețină pe copii și să susțină educația oferită de instituțiile statului.36 
Concepția implementată a devenit o politică de stat care a determinat aspectul copilăriei, 
aceasta devenind una instituționalizată în instituții de învățământ, organizații de copii și 
tineret. Cu toate acestea vom observa că în RSSM familia și-a păstrat rolul important în 
educația moral-spirituală copiilor.

Surse importante pentru înțelegerea viziunii asupra copilăriei sovietice sunt 
manualele școlare și presa pentru copii din anii postbelici din RSS Moldovenească. În 
aceste publicații a fost prezentat idealul copilăriei recomandate. În paginile acestora au 
fost lăudate calitățile necesare, modelele care se încadrau în șablonul copilului ideal. Pe 
aceleași pagini apoi au fost criticate și condamnate acele trăsături și părți ale activității 
copiilor de care, conform opiniei oficiale, trebuiau să se debaraseze. În felul acesta 
ambele părți erau prezente în viața copiilor din anii postbelici. 

Vom încerca să desprindem din paginile presei postbelice vizuniile asupra copilăriei 
sovietice care era promovată. Elemente ale acestei concepții putem observa în ziarul 
„Moldova socialistă”. Directorul școlii medii nr. 3 din Chișinău, remarca în anul 1945, 
adresând-se lui N. G. Coval, președintele Consiliului Comisarilor Poporului, acesta 
menționează „Nu numai școala trebuie să facă educația tinerei generații care va veni 
în viitor în locul nostru. Toți, fiecare cetățean cinstit al patriei noastre și mai ales părinții, 
trebuie să fie apropiați de școală. Întreg statul și regimul familiar și școlar trebuie să facă 
educația copiilor ca să devină oameni modești, harnici și cinstiți – oameni cu răspundere 
pentru munca lor și cu o cultură anumită în suflet, trai și muncă.

(...) Fiecare lucrător sovietic și de partid, fiecare cetățean trebuie să se îndeletni-
cească cu educația copiilor, acest lucru trebuie să devină în practică cauza întregului 
norod. Și trebuie mai ales să ne stăruim la fiecare părinte să răspundă în fața societă-
ții pentru educația copiilor săi. Școala și societatea trebuie să facă tot ce-i în puterea 
lor pentru formarea la copiii noștri a unei concepții materialiste despre lume. Astăzi ei 
sunt școlari, copii. Mâine ei vor fi deveni lucrători creatori”37. Este reiterată atenția mare 
care trebuia acordată educației copiilor, și necesitatea formării convingerilor și gândirii 
comuniste pentru a deveni participant la construcția comunismului. Toți copii au fost in-
cluși  în organizațiile comuniste de copii odată cu școlarizarea. Noțiunea de „copii” de-
venea mai rar utilizată referitor la copiii de vârstă școlară, mai frecvent celei de octom-
brei, pionieri și parțial comsomoliștilor. Copilăria a fost abordată prin utilizarea acestor 
termeni, cu care au început să se identifice toți copii Uniunii Sovietice în calitate de co-
muniști minori.

35 Приложение к Постановлению СНК МССР от 9 августа 1944 г. № 180. Правила для уча-
щихся. În: Хронологическое собрание законов Молдавской ССР, Указов Президиума Верховного 
Совета и Постановлений Правительства Молдавской ССР. Т. I. 1940–1947. Кишинев: Картя Мол-
довеняскэ, 1960, p. 48-49. 

36 Vezi: Bazele educației comuniste. Manual. Traducere după ediția a doua rusă. Chișinău: Cartea 
Moldovenească, 1963.

37 C. Lobanov. Școala, familia și societatea. În: Moldova Socialistă, nr. 98, 1945, 18 mai, p. 2.
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Revista „Scînteia Leninistă”, formatoarea de opinie și de convingeri în mediul pio-
nierilor și comsomoliștilor trasa în anul 1946 obiectivele organizației de pionieri: „Sar-
cina temeinică a organizației de pionieri cu numele Vladimir Ilici Lenin, este de a aju-
ta școlii a crește copii cu știință de carte, iubitori de muncă, cetățeni destoinici ai Uniu-
nii Sovietice. (...) 

Tinerii pioneri sun acei băieți și fete, care, fiind organizați în drujine și otriaduri, se 
pregătesc pentru a fi oameni cu știință de carte, bine educați, devotați cauzei lui Lenin 
și Stalin. Pe măsura puterilor, ei ajută partidului și comsomolului de a organiza și educa 
copii sovetici în duhul comunismului. 

Pentru a atrage pe copii, ai aduce după sine, pionerii trebuie să fie întodeauna pildă 
în toate. Pionerul este iubitor de muncă. EL ajută părinții în gospodărie și nu se rușinea-
ză  de nici o muncă care este folositoare pentru patrie. El iubește natura, învață bogă-
țiile naturale ale baștinii, învață, după pilda celor mai învârstă să-și dee toate puterile și 
cunoștințele marei cauze a zîdirii socialismului. Pionerul păzește ca lumina ochilor înal-
ta denumire de tânăr leninist; el împlinește în chip disciplinat sarcinile drujinei și otriadu-
lui și nu dă înapoi în fața greutăților. Pionerul este prietenul copiilor mici. Pionerul este 
cinstit și drept. El nu minte. Dacă a făcut vre-o greșeală, el spune drept și cinstit des-
pre aceasta în fața otriadului și drujinei și se străduie să se îndrepte”38. Aceste caracte-
ristici reprezentau imaginea ideală a copilului sovietic. Copilăria sovietică era concepu-
tă în viziunea ideologilor și pedagogilor sovietici în calitate de imitare a vieții comuniști-
lor adulți – o etapă de pregătire pentru a activa în organizațiile de partid și în cadrul so-
cietății comuniste. De aceia toate organizațiile de copii și activitățile organizate repre-
zentau o imitare a vieții comuniștilor adulți. Presa pentru copii și materialele didactice 
au creat și propagat imaginea copilului sovietic conform necesităților politice de creare 
a „Omului nou”, a „Omului sovietic”. Copilul, prin urmare, nu era de cât un „copil sovie-
tic” care trebuia să corespundă scenariului. Manifestarea copiilor în viața de zi cu zi nu 
întotdeauna, în viziunea liderilor organizațiilor pionierești, corespundeau modelelor, de 
aceia ei considerau necesar conform misiunii pe care o aveau să corecteze abaterile. 
Ansamblul de publicații și materialele propagandistice difuzate organizațiilor pionierești, 
școlilor, creau imaginea copilului și a copilăriei. Părinții trebuiau să aibă grijă ca idea-
lul educației sovietice să fie realizat și să contribuie cu toate eforturile la aceasta. Astfel 
Revista „Femeia Moldovei” explica mamelor: „Cele mai multe dintre femeile noastre îs 
mame. Datoria lor îi să urmărească cu dragoste rejimul zîlei copiilor, cum își pregătesc 
ei lecțiile, cum se hodinesc. Mama trebuie să aibă grijă, ca copilul ei să îmble la școa-
lă în uniformă pionerească, să poarte galstuc pioneresc, znaciocul”39. Publicațiile des-
tinate adulților contribuiau la crearea convingerilor comuniste dar și a viziunilor sovie-
tice asupra educației copiilor. Părinții nu trebuiau să împiedice educația comunistă, de 
aceia și în privința educației li se comunica că mai presus de cât părinții în educația co-
piilor este Stalin și partidul: „când la școală  s-a discutat proiectul directivelor Congre-
sului XIX al partidului, o fată de colhoznic din satul Popencu, raionul Rîbnița, Vera Mat-
veeva a exprimat gândurile tovarășilor săi: – Pentru noi, copiii de truditori, partidul co-
munist sovietic au dischis un drum larg în viață. Cu încredere și bucurie privim noi la vi-
itorul nostru fericit și luminos. Mulțumim tovarășului Stalin pentru grija părintească!”40.

În societatea sovietică din RSSM, ca și în întreaga Uniune Sovietică, a fost propa-
gată ideea educației copiilor în afara religiei: „Chiar din grădinița de copii, scria N. K. 

38 L. Raboșapca. Cine sînt tinerii pioneri. În: Scânteia Leninistă, 1946, nr. 1, p. 12.
39 P. Cranga. Tinerii Leniniști. În: Femeia Moldovei, 1952, nr. 1, p. 11.
40 B. Litvac. Meșterii. În: Femeia Moldovei, 1952, nr. 5, p. 16.
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Krupskaia, trebuie să se facă propaganda antireligioasă, dar această propagandă tre-
buie să fie chibzuită, să nu fie prea primitivă”41 se menționează în cartea „Educația anti-
religioasă în școala primară – material didactic destinat învățătorilor de clasele primare 
și educatorilor din grădinițe”. Conform ideilor prezentate în carte, ideile religioase obți-
nute de copii din familie sau din alte medii trebuie excluse sistematic prin înlocuirea cre-
dinței în Dumnezeu cu credința în eroi din povești, în Moș Gerilă etc.42 

În anul 1951 T. Crăciun, publică cartea „Din istoria învățământului norodnic în RSS 
Moldovenească” în care face o incursiune asupra istoriei învățământului în Basarabia și 
în RSS Moldovenească de pe pozițiile istoriografiei sovietice. Condamnă învățământul 
românesc și Statul român și proslăvește învățământul sovietic și Puterea Sovietică. 
În compartimentul al IX-lea „Situația școlii în vremea Marelui Război pentru apărarea 
Patriei și dezvoltarea ei în perioada piatiletcii staliniste de după război” pe lângă 
aprecierea meritelor Puterii sovietice în organizarea învățământului, autorul elucidează 
și scopurile urmărite de sistemul educațional sovietic, a influenței pe care trebuia să o 
aibă școala sovietică asupra copiilor precum și modul de participare a copiilor în viața 
obștească. În contextul ultimei etape a epocii staliniste de facto lucrarea reprezenta linia 
abordării istoriei învățământului dar și direcția spre care trebuia de desfășurat în RSS 
Moldovenească educația copiilor. 

Relevant este scopul enunțat al educației: „Conducându-se de hotărârile partidului 
cu privire la întrebarea lucrului ideologic, învățătorimea lucrează neîncetat la rîdicarea 
nivelului ideinic al predării, își depune toate sforțările pentru a crește din școlarii săi oa-
meni dârji, vioi, care nu se tem de greutăți, oameni culți, cu idei înalte, credincioși patri-
ei, partidului sovietic și Marelui Stalin43.” Concepția conform căreia copilăria este o pe-
pinieră a „Omului nou” este implementată în anii postbelici. Copii sunt pregătiți pentru 
„fapte mărețe” – să construiască comunismul. În acest sens „Învățătorii comunică șco-
larilor științe din comoara cunoștințelor științifice, formează la ei cele mai bune calități 
morale ale omului sovetic: patriotismul sovetic, colectivismul, dragoste de muncă, voin-
ță bolșevică”44. T. Crăciun apreciază rolul important al organizațiilor de pioneri și com-
somoliști, răspândirea acestor organizații, precum și exemple de implicare în viața soci-
ală și școlară. Aceste exemple trebuiau să servească în calitate de model pentru școli-
le din întreaga RSS Moldovenească45. 

Pe seama învățământului se punea sarcina pregătirii oamenilor înalt calificați, cu 
conștiință comunistă, capabili de muncă fizică și intelectuală, membri multilateral dez-
voltați ai societății comuniste. Pentru aceasta Congresul înainta sarcina ca în următo-
rii zece ani să fie realizat învățământul mediu general pentru toți copii de vârstă școlară 
și pentru tinerii care lucrează și nu au studii medii46. În acest sens toată vârsta copilări-
ei urma să fie desfășurată în cadrul instituțiilor de stat unde urma să fie pregătiții ideo-
logic pentru „realizările comuniste mărețe”. Educația obștească (de facto de stat) a co-
piilor a fost considerată cea mai adecvată, în acest sens și extinderea instituțiilor pre-
școlare, care a fost întâmpinată bine în societate, urmărea reducerea educației în fami-

41 Educaţia antireligioasă în şcoala primară. Sub red. K. M. Vnorovskaia. Chişinău: Cartea Mol- 
dovenească, 1960, p. 7.

42 Ibidem, p. 8.
43 T. Crăciun. Din istoria învăţământului norodnic în RSS Moldovenească. Chişinău: Şcoala 

Sovietică, 1951, p.171.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 А. Крачун. Развитие школы и педагогической мысли в Молдавии. Под ред. акад.              

А. М. Лазарева. Кишинев: Лумина, 1985, p. 222.
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lie doar pentru orele de seară și zilele de sfârșit de săptămână (deseori doar duminica), 
iar de multe ori doar în timpul vacanțelor, deoarece se extindea și rețeaua de școli inter-
nate unde copii trebuiau să fie educați, în timp ce ambii părinți erau antrenați plenar în 
activitatea de muncă cu program prelungit. Astfel în viața copiilor sovietici, datorită poli-
ticilor educaționale ale statului, instituțiile de învățământ de toate nivelurile și organiza-
țiile de copii și tineret aveau un rol din ce în ce mai mare. Scopul acestor instituții și or-
ganizații era de a forma dragostea de muncă, cunoștințe, conștiință și morală comunis-
tă47. Întreaga societate era convinsă cu ajutorul propagandei că educația în spiritul ide-
ologiei marxist-leniniste este cheia succesului în construcția comunismului. Conștiința 
comunistă accelerează ritmul dezvoltării societății  pe calea spre comunism. De aceia 
s-a pus accent atât de mare pe educația comunistă a tinerii generații, fiind considerată 
„o necesitate vitală a orânduirii sovietice”48.

Dezvoltarea culturală a fost egalată cu îndoctrinarea ideologică, și era prezentată ca 
o cale firească a evoluției societății, educația în afara ideologiei comuniste nu era per-
cepută, însemnând societatea capitalistă exploatatoare și dușmănoasă49.

Copiii, în intervalul de vârstă de la 7 la 17 ani, urmau să petreacă majoritatea timpu-
lui în instituții de învățământ și organizații de copii și tineret, deoarece la fel cum omul 
sovietic erau un „Om nou”, și școala sovietică era considerată o școală de tip nou. În 
cadrul acesteia copiii erau dresați să devină constructori conștienți ai comunismului: „îi 
înarma cu cunoștințe profunde, le forma viziunea comunistă asupra lumii, calități mora-
le înalte, le călea voința și caracterul. (...) de asemenea Școala Sovietică îi pregătește 
generația în creștere de lupta pentru comunism”50.

Astfel copiii erau percepuți de Statul sovietic drept obiect al dresării ideologice și 
viitori constructori ai comunismului, continuatori ai cauzei leniniste. Pentru constituirea 
modelelor pentru copii au fost promovate la nivel propagandistic imaginea copilului erou, 
care reprezenta viziunea ideologilor și propagandiștilor asupra copilăriei. Imaginea 
„copilului erou”, fiind promovată, devenea model de urmat pentru toți copiii Uniunii 
Sovietice. Iar la nivel local apăreau „eroi locali” care urmau modelele. În discursul oficial 
sovietic pionierul reprezenta copilul sovietic ideal, care nu are deprinderi și obiceiuri 
proaste, iubește munca, mereu își spală mâinile și gâtul, își face patul51. 

Subiectele descrise în revista „Scânteia Leninistă” în anii 1945–1961 elucidează via-
ța copiilor și reflecta și viziunea asupra copilăriei. Din paginile acesteia observăm că 
în viața reală pionierii erau diferiți, dar, de regulă, toți tindeau să corespundă idealului. 
Dacă comportamentele copiilor nu erau antisociale, erau considerate drept forme de 
manifestare corecte. Organizațiile de pionieri se bucurau de o anumită autoconduce-
re în limitele programelor stabilite, implicau copiii în activități obștești în școală și comu-
nitate. Ritualurile pionierești organizau viața copiilor și le formau deprinderi de activist, 
participant activ la construcția comunismului. Copilul sovietic muncește, munca este o 
valoare supremă, dar este și o metodă de educație care îl înnobilează pe cetățeanul 
sovietic ca luptător contra exploatării și construcției unei societăți fără clase. Programe-
le școlare conțineau discipline care formau deprinderea de muncă, toți elevii, primăva-
ra dar mai ales toamna, erau trimiși în colhozuri și sovhozuri la munci agricole. Se con-
sidera că munca copiilor, care în alte epoci istorice și țări, era apreciată drept exploata-

47 Ibidem, p. 223.
48 Классный руководитель. Пособие для классных руководителей средних школ. Москва: 

Учпедгиз, 1955, p. 5.
49 Ibidem.
50 Ibidem, p. 5-6.
51 Vezi imaginile din Revista pentru copii și adolescenți „Scânteia Leninistă” anii 1945–1961.
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toare, în societatea sovietică avea caracter educațional, menită să formeze și căleas-
că copiii  sovietici.

În anul 1961 au avut loc unele corectări ale concepției sovietice asupra copilăriei ca 
urmare a Congresului al XXII-lea al PCUS (octombrie 1961). Rezoluțiile congresului 
anunța consolidarea relației școlii cu viața și un șir de transformări în domeniul educați-
ei: organizarea școlilor internat, grupurilor școlare cu program prelungit, dezvoltarea în-
vățământului fără frecvență și a celui seral, pregătirea specialiștilor înalt calificați pentru 
toate ramurile economiei și culturii.

Concluzii: Concepția ideologică asupra copilăriei din RSS Moldovenească a fost 
conform cu ideile și tezele constituite în Uniunea Sovietică. Copilăria sovietică era per-
cepută în calitate de pepinieră de formare a „Omului nou” – a „Omului sovietic”. La ni-
vel ideologic a fost propagată ideea implementării modului de viață al comuniștilor ma-
turi la nivelul copilăriei prin crearea instituțiilor și organizațiilor comuniste pentru copii. 
În cadrul organizațiilor de copii și tineret a fost imitată viața în comunism. În felul acesta 
copiii erau pregătiți pentru faptele „mărețe” de construcție a comunismului. Fiecare co-
pil trebuia să posede calități personale comuniste, să se dedice cu trup și suflet cauzei 
ideologice. Conform concepțiilor pedagogice sovietice copilăria trebuia să se desfășoa-
re în cadrul ideologic, instituțional și politic comunist, familia trebuia să susțină educa-
ția comunistă, iar religia trebuia să fie exclusă din viața copiilor. Scopul final al eforturi-
lor ideologice și propagandistice era transformarea copilului sovietic în „Om sovietic” – 
o nouă identitate impusă tuturor cetățenilor Uniunii Sovietice.

Pionerii școlii moldovenești nr. 1. din Chișinău, pregătesc un album dedicat sărbătorii „Marii 
Revoluții din Octombrie”, 04.10.1952. Sursa: ANRM. Nr. inv. 33702


