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Introducere 

Imediat după încheierea Primului Război Mondial, atât în Statele Unite ale Americii, cât și 

în Europa, au avut loc ample dezbateri despre însușirile cursanților adulți. Aceste idei au stat la 

baza apariţiei unor noțiuni care au evoluat apoi într-un cadru integrat de învățare al adulților. 

Înființarea Asociației Americane pentru Educația Adulților în 1926, dar și alocarea unor fonduri 

substanțiale pentru cercetare și publicații de către Carnegie Corporation din New York, au 

constituit premisele cercetării din acest domeniu.  

În altă ordine de idei, regimul bolșevic a fost preocupat de acest domeniu al educației 

imediat după preluarea puterii în Rusia. În perioada 6-19 mai 1919 a avut loc în Rusia primul 

Congres al Educației Adulților, în condițiile încă tulburi ale războiului civil. În debutul acestuia se 

amintea că: „în niciun alt domeniu de activitate al Sovietelor nu s-au înregistrat progrese atât de 

semnificative precum în cel al educației adulților”. Printre cele mai importante subiecte discutate 

au fost gratuitatea învățământului, reorganizarea bibliotecilor, discursurile liderilor bolșevici 

axându-se în mare măsură pe aspectele ideologice. Intellighentsia rusă era acuzată că ar fi folosit 

instituțiile pentru educația adulților drept instrumente pentru difuzarea noilor idei despre filosofie 

și cultură, fiind depozitare ale unor idei considerate absurde1.  

Desigur, condițiile în care se afla Rusia imediat după încheierea Primului Război Mondial 

au împiedicat materializarea unor acțiuni semnificative în acest domeniu, însă vor constitui 

premisele a ceea ce avea să fie intitulată „revoluția culturală”. Utilizarea sintagmei pe timpul 

                                                             
1 Lenin’s Collected Works, Moscova, Progress Publishers, 1972, p. 333-376, www.marxist.org, site accesat în data de 

1 mai 2021. 

http://www.marxist.org/
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primului plan cincinal descria confruntarea dintre comuniști și intellighentsia burgheză, scopul 

final fiind acela al creării unei noi elite, cea proletară, folosind lupta de clasă2. 

Termenul de kulturnost, care poate fi tradus simplu prin cultură, comportă semnificații largi 

în accepțiunea sovietică, materializând-se printr-o scară largă de comportamente și modele sociale 

ca parte componentă a educației adulților, fiind considerată un antonim pentru lipsa culturii care 

atrăgea după sine lipsa bunelor maniere. Acesta se diferenția de termenul kultura, asociat în anii 

’20 cu ceea ce înțelegem prin cultura înaltă, ce cuprindea literatura și artele, ea fiind atribuită 

intellighentsiei rusești3.  

Scopul care a stat la baza inițierii unei discuții despre perioada interbelică este legat de a 

stabilirea unei continuități, dar și a discontinuității dintre regimurile politice interbelice și cele 

postbelice, în segmentul educației adulților. Vom putea observa, de asemenea, modul în care s-au 

suprapus modelul stalinismului târziu, cu elemente preluate din epoca de dinaintea izbucnirii celui 

de-Al Doilea Război Mondial. 

 După cum amintea istoricul Bogdan Murgescu4, deși ideile au prins contur încă din epoca 

lui Nicolae Ceaușescu, după 1989 s-a împământenit o adevărată mitologie a perioadei interbelice, 

care este și acum privită drept un reper în istoria națională. Desigur, istoriografia recentă nuanțează 

această accepțiune, păstrând rezerve în privința succesului epocii istorice. Dragoș Sdrobiș 

apreciază că perioada interbelică a fost transformată într-o „luptă a prezentului, un transfer 

temporal al disputelor din trecut”5. În aceste condiții, vom examina transferul temporal între cele 

două perioade istorice marcate de cea de-a doua conflagrație mondială. Educația adulților sau 

„cultura poporului” reprezintă un segment al educației legată indisolubil de realitățile politice și 

economice. 

Sociologul Dimitrie Gusti oferea o definiție a educației adulților în accepțiunea sa:  

                                                             
2 Sheila  Fitzpatrick editor, Cultural Revolution in Russia, 1928-1931, Indiana University Press, 1978, p. 17. 
3 Sheila Fitzpatrick, The cultural Front. Power and Culture în Revolutionary Russia, Itacha și Londra, Cornell 

University Press, 1992, p. 1. 
4 Bogdan Murgescu, România și Europa, Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iași, Polirom, 2010, p. 

212. 
5 Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare a tineretului în 

perioada interbelică, Iași, Polirom, 2015, p. 8. 



7 
 

„termenul de cultura poporului nu este și nu trebuie să fie ceea ce s-a înțeles deobiceiu sub numele de activitate 

extrașcolară, odată ce cultura poporului, împreună cu școala, de toate gradele, formează o unitate superioară, care le 

cuprinde pe amândouă și anume Școala Națiunii”6.  

El remarca superficialitatea autorităților vizavi de acest segment al educației, alăturând-o 

în mod indisolubil educației instituționalizate. Importanța acordată educației adulților este legată 

și de reverberațiile venite din spațiul occidental, cu precădere cel anglo-saxon, unde preocupările 

din domeniu erau de notorietate. 

Abordarea conceptului în România Mare, s-a conturat pe mai multe coordonate. Prima 

etapă se suprapune politicilor de românizare din noile provincii integrate Regatului României după 

Conferința de Pace de la Paris, naţionalismul devenind factor de coeziune internă, urmată de 

procesul de centralizare politică și administrativă. Influențele occidentale au ajuns în spațiul 

românesc în urma călătoriilor în Occident și SUA, însă nu s-a cristalizat un concept unitar asupra 

educației adulților. Ideile nu au constituit subiectul vreunui „proiect de țară”, iar statul nu a reușit 

să-l materializeze niciodată7.  

Preocupările personalităților autohtone au vizat educația adulților începând cu perioada 

interbelică, acestea fiind și premisele care vor constitui punctul de plecare în debutul analizei 

tematicii încadrate cronologic în istoria postbelică a României. Până la proclamarea republicii, în 

1948, asistăm la o perioadă de tatonare, regimul comunist preluând apoi integral pârghiile educației 

maselor, însușindu-și patrimoniul moștenit din epoca anterioară. Lucrarea va analiza modul în care 

s-a materializat acest transfer, urmat apoi de impunerea agendei proprii a regimului. Intervalul 

cronologic analizat este cel al deceniului 1948-1958, anul final marcând retragerea trupelor 

sovietice. 

Întrebările al căror răspuns dorim să-l aflăm în acest studiu sunt: Regimul postbelic a 

realizat o ruptură totală cu perioada anterioară sau a folosit unele element în folosul său? Cum s-

au materializat politicile de educație a adulților în acest interval cronologic? În ce măsură putem 

desprinde elementele pozitive de cele negative, creionând în acest fel o altă abordare a unei 

perioade atât de disputate? 

                                                             
6 Dimitrie Gusti, „Știința și pedagogia națiunii”, Sociologie românească, Institutul de Științe Sociale al României, nr. 

7-12, 1942, p. 368. 
7 Dragoș Sdrobiș, Limitele meritocrației, p. 8. 
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Primii ani de după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial înfățișează o societate 

autohtonă construită pe importante clivaje sociale. Unul dintre elementele esențiale ale înapoierii 

față de societățile occidentale, dar și în comparație cu unele țări din spațiul central european, este 

reprezentat de procentul ridicat al analfabetismului. Această stare de fapt reprezintă o consecință 

a eșecul campaniilor desfășurate până în acel moment. Regimul comunist a decis să pună în 

practică o abordare diferită care urma să reducă semnificativ analfabetismului într-un termen scurt. 

De reușita acestei campanii depindea noua construcție socială preconizată de regim. 

Lucrarea propune o abordare din mai multe perspective a educației adulților. De aceea, 

vom încerca să realizăm o radiografie largă care să cuprindă atât viziunea centrului, sub aspectul 

instituțional și legislativ, cât mai ales materializarea acestor politici în plan local. Intenția este 

aceea de a oferi imaginea spațiului microsocial prin atitudini, reacții, dar și doleanțe ale tuturor 

actorilor implicați în acest proces. Analiza își concentrează atenția atât asupra spațiul rural, cât și 

a celui urban, vizând urmările rezultatelor campaniei de alfabetizare, dar și evoluția culturii de 

masă în rândurile proletariatului urban, format în mare măsură în epoca postbelică. 

Metamorfozele aduse de schimbarea paradigmei totalitare în studiile dedicate perioadei 

comuniste, au determinat o reconsiderare a acesteia, conturând premisele apariției unor noi 

abordări. Vera Dunham amintea că accepțiunea larg răspândită conform căreia regimul stalinist s-

a menținut doar prin teroare, nu mai poate fi validată nici pentru cei mai negri ani ai săi. După cel 

de-Al Doilea Război Mondial, regimul a ales calea reconcilierii pe unele paliere sociale pentru a-

și putea continua existența8. Validarea acestuia este atribuită clasei de mijloc formate în anii 

regimului stalinist interbelic, atunci când avut loc mai multe promovări în ierarhia profesională și 

socială. Mai mult decât atât, Vera Dunham a explicat pe larg rolul atribuit clasei de mijloc în 

spațiul sovietic, argumentând în acest fel continuitatea regimului după moartea lui Stalin9. Pe de 

altă parte, studiile Sheilei Fitzpatrick analizează metamorfozele tipologiei umane, ea fiind autoarea 

sintagmei „homo sovieticus”, care semnifica „omul nou”, principala calitate a acestuia fiind legată 

de instinctul său de supraviețuire în timpul unor vremuri grele10. La rândul său, Steven Kotkin 

argumenta că stalinismul nu este produsul unui stat atotputernic, creat numai prin lichidarea 

                                                             
8 Vera Dunham, Middlesclass Values in Soviet Fiction, Durham și Londra, Duke University Press, 1990, p. XXI. 
9 Ibidem, p. 13. 
10 Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică a anilor 1930, București, Corint, 

2016, p. 420. 
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structurilor sociale anterioare, spațiul liber fiind acoperit prin crearea unor pături sociale noi. 

Fundamentul de la care pleca noua construcție socială respingea modelul capitalist, acceptând 

socialismul ca fundament al unui noului regim11. Moshe Lewin amintea că principiile 

egalitarismului instituite în timpul leninismului, au fost abandonate în mare măsură începând cu 

1932. Dacă până în acel moment un membru al partidului nu putea câștiga mai mult decât un 

muncitor calificat indiferent de poziția sa în ierarhia statului sovietic, pentru a motiva aparatul de 

partid, regimul a decis să crească cuantumul privilegiilor în raport cu responsabilitățile fiecăruia12. 

În mare măsură, istoricii menționați pledează în favoarea metamorfozelor sociale care au 

determinat apariția unei noi pături sociale, care au constituit temelia legitimității regimului 

sovietic. Drept dovadă, regimul comunist nu s-a prăbușit și nici nu a suferit mutații semnificative 

după moartea lui Stalin, continuându-și existența pe parcursul mai multor decenii. 

Schimbările politice și sociale determinate de evenimentele din 1989, au deschis calea 

dezbaterilor asupra perioadei comuniste, facilitate de accesul istoricilor la documentele oficiale ale 

partidului. A fost deschisă o adevărată cutie a Pandorei, scrisul istoric beneficiind de o 

efervescență a tematicilor acestei epoci. Reconstruirea trecutului comunist a suferit mutații de-a 

lungul celor trei decenii scurse de la căderea regimului. Chiar dacă multe studii au rămas tributare 

în prima fază concepției totalitare, înlocuită în spațiul occidental de revizionism, în prezent scrisul 

istoric autohton se apropie în mare măsură de cele două curente posttotalitare, revizionismul și 

post-revizionismul. Bogdan Murgescu oferă o perspectivă diferită asupra epocii postbelice, oferind 

o analiză a factorilor economici în care a consemnat rolul campaniei de alfabetizare și mai ales al 

urbanizării în evoluția modernizării13. O viziune interesantă asupra sportului de masă și a 

contribuției acestuia la educația adulților, dar și a celui de performanță care a devenit unul de 

interes național este oferită de Valentin Vasile. Autorul amintește printre altele și despre rolul 

social al culturii fizice, animată de creșterea eforturilor pentru implicarea populației rurale14. 

Evoluția relației regimului cu minoritățile naționale a contribuit la conturarea politicilor regionale 

ale campaniei de alfabetizare15. Interviurile realizate în câteva județe din sudul țării ne-au oferit o 

                                                             
11 Stephen Kotkin, Magnetic Mountain, Berkeley, Los Angeles și Londra, University Of California Press, 1995, p.2. 
12 Moshe Lewin, The Soviet Century, Londra și New York, Verso, 2005, p. 84. 
13 Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iași, Polirom, 2010, p. 

348-355, p. 386. 
14 Valentin Vasile, Printre sportivi. Acțiunile Securității în problema „Sport”, București, Eikon, 2020, p. 15-16, p. 49. 
15 Stefano Bottoni, Transilvania roșie. Comunismul românesc și problema minorităților 1944-1965, Cluj-Napoca, 

Editura Institutului Pentru Studierea Minorităților Naționale, 2010. 
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perspectivă empirică asupra perioadei postbelice, nuanțând informațiile prelucrate din sursele 

oficiale16. 

Dennis Deletant argumenta în favoarea unui studiu interdisciplinar al perioadei comuniste, 

acesta având avantajul de a oferi o perspectivă cu mai multe fațete a acestei epoci. Același autor 

amintea și că regimul comunist, deși nu a preluat frâiele puterii în mod democratic, și-a construit 

o legitimitate care i-a permis să păstreze puterea timp de patru decenii17.  

Studiile culturale pentru spațiul autohton, din rândul cărora amintim și cele ale lui Cristian 

Vasile18 sau volumul coordonat de același autor19, oferă imaginea relației elitelor noi și vechi cu 

regimul comunist, abordând tangențial și educația maselor. Volumul editat de IICCMER oferă 

imaginea relației autorităților postbelice cu cele mai importante culte religioase, contribuind în 

acest fel la construcția uneia dintre temele abordate în cel de-al treilea capitol al prezentei lucrări20. 

Un studiu de ansamblu al educației adulților sub toate aspectele sale, nu a constituit până în prezent 

subiectul unei cercetări ample. 

Noile abordări ale educației adulților în regimul comunist 

Lucrarea urmărește evoluția politicilor regimului pentru educația maselor în intervalul 

cronologic al primului deceniu, 1948-1958, dar și răspunsul subiecților în context microsocial. 

Încadrând subiectul studiilor culturale, considerăm că este începutul unei cercetări 

interdisciplinare, tematica putând aduce contribuții importante în domeniul antropologiei, 

sociologiei sau al studiilor demografice. Fiecare dintre temele abordate în cadrul educației adulților 

pot constitui subiectul unui studiu distinct.  

Ideologia oficială a regimului plasa educația adulților în centrul preocupărilor sale, 

materializarea transformărilor sociale urmând să contribuie la efortul de legitimare. În acest studiu 

                                                             
16 Nicolae Drăgușin, Viața țărănească în comunism, București, Fundația Academia Civică, 2019. 
17 Dennis Deletant, Romania under communism. Paradox and degeneration, Londra și New York, Routledge, 2019, 
p. 1. 
18 Cristian Vasile, Politicile culturale comuniste în timpul regimului lui Gheorghiu-Dej, București, Humanitas, 2011. 
19 Cristian Vasile, coordonator, „Ne trebuie oameni!” Elite intelectuale și transformări istorice în România modernă 

și contemporană, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2017. 
20 Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituționale și impact social (volum 

apărut sub egida IICCMER), Iași, Polirom, 2014, p. 225-359. 
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ne propunem să descoperim clivajul dintre discurs și punerea în practică a planurilor autorităților, 

evidențiind contribuția educației adulților la modernizarea unei societăți agrare.  

Structura lucrării cuprinde cele mai importante subiecte care reconstituie imaginea 

educației adulților în perioada comunistă. Având ca punct de pornire delimitările conceptuale ale 

sintagmei, studiul realizează o paralelă între perioada interbelică și cea postbelică sub aspectul 

evoluției și discontinuităților domeniului abordat. Vom analiza care au fost avatarurile noului 

regim și mai ales în ce măsură putem identifica actorii implicați în acest proces.  

Una dintre cele mai importante inițiative ale autorităților postbelice a fost campania de 

alfabetizare. Atuurile au constat nu doar în caracterul coercitiv al acesteia, cât mai ales într-o 

abordare diferită în contrapondere cu regimurile politice interbelice. Campania energică a 

beneficiat de înființarea unui număr mare de școli pentru alfabetizare, dar și de aportul unui număr 

important de membrii ai partidului dornici să-și demonstreze loialitatea. Pe tot parcursul studiului, 

unul dintre cele mai dificile demersuri a fost acela de a separa latura politico-ideologică, de 

aspectele practice ale educației maselor care au contribuit la modernizarea ansamblului societal. 

Este esențial să reținem însă că succesul campaniei de alfabetizare a creat premisele pentru apariția 

unei noi clase sociale care avea să constituie piatra de temelie a construcției regimului postbelic.  

Relația autorităților cu cele mai importante culte a reprezentat unul dintre subiectele care 

au beneficiat de atenția cercetătorilor în cadrul unor studii ample. Tocmai de aceea am dorit să 

abordăm subiectul sub o altă fațetă, aceea a politicilor regimului față de manifestările religioase în 

ansamblul lor, alături de reacțiile celor implicați. Toate statele comuniste, cu excepția Albaniei, au 

oferit un cadru de manifestare cultelor religioase21. Deși au ales o abordare diferită în relațiile cu 

ortodoxia prin comparație cu spațiul sovietic, autoritățile legau în mod indubitabil laicizarea de 

proiectul modernizării.  

Începând cu eforturile lui Iuliu Hațieganu din perioada interbelică, s-a dorit transformarea 

sportului într-un fenomen de masă, însă acest deziderat se va materializa abia după încheierea celei 

de-a doua conflagrații mondiale. Sportul reprezintă un element important al educației adulților, un 

factor de coeziune internă și un catalizator al emoțiilor, oferind celor implicați oportunitatea de a 

                                                             
21 Sonja Luehrmann, „Antagonistic Insights: Evolving Soviet Atheist Critiques of Religion and Why They Matter for 

Anthropology”, Social Analysis: The International Journal of Anthropology, nr. 2, „Being Godless: Ethnophies of 

Atheism and Non-religion”, 2015, p. 97-113. 
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evada din cotidianul apăsător. Dezvoltarea sportului de masă, oferea, din punctul de vedere al 

ideologiei oficiale, o alternativă la modelul capitalist al sportului profesionist, respins ca fiind unul 

ale cărui premise conduceau la exploatarea sportivilor de performanță. Autoritățile s-au angajat în 

deprofesionalizarea sportului conform dogmelor oficiale, însă în practică, situația a continuat sub 

o formă mascată. Regimul avea nevoie de sportul profesionist, care urma să-i aducă prestigiul 

internațional. În timpul Războiului Rece, acesta a devenit un prilej de înfruntare între cele două 

tabere ideologice22. Sportului de masă i-a fost atribuit și un rol social în regimul comunist, 

aducându-și contribuția la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, dar și la creșterea 

productivității în economia planificată23. Independent de obiectivele urmărite de regim, sportul 

avea să devină o mișcare de masă în epoca postbelică, fiind transformat și într-un factor de 

coeziune internă. 

La sfârșitul celui de-al cincilea deceniu al secolului XX, România oferea imaginea unei 

societăți predominant rurale, la fel ca celelalte state din spațiul comunist, cu excepția Republicii 

Democrate Germane și a Cehoslovaciei24. Având în vedere poziția firavă de care beneficia regimul 

comunist din România în spațiul rural, putem înțelege interesul față de căminele culturale, al căror 

patrimoniu a fost preluat începând cu anul 1948. Contribuția lor la difuzarea ideologiei oficiale în 

spațiul rural avea să fie fundamentală. Dacă educația maselor din spațiul rural gravita în jurul 

căminului cultural, în orașe clubului muncitoresc avea să-i fie atribuit același rol pentru educarea 

proletariatul urban. Deși au luat ființă înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, în vreme ce 

căminele culturale au funcționat pe parcursul perioadei interbelice, cluburile muncitorești au fost 

în mare măsură neglijate. După modelul sovietic, obiectivul acestora era acela de a substitui 

practicile și instituțiile religioase25. În urma unei analize comparative, putem argumenta că atât 

căminele cât și cluburile aveau rolul de a substitui viața religioasă, însă au reprezentat mai mult 

decât atât. Intenționând să combată viciile asociate consumului de alcool sau jocurilor de noroc, 

ele ofereau o alternativă pentru țărani și muncitori deopotrivă, dar activitățile lor au fost 

monitorizate cu atenție pentru a evita orice deviere de la dogmele oficiale. 

                                                             
22 Allen Guttmann, „Sport, Politics and the Engaged Historian”, Journal of Contemporary History, iulie 2003, p. 363-

375. 
23 James Riordan, „The Impact of Communism on Sport”, Historical Social Research, 32, 2007, p. 110. 
24 Ibidem. 
25 Anna Bokov, „Soviet workers’ clubs: lessons from the social condensers”, The Journal of Architecture, nr. 3, p. 

403-404. 
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Colțurile roșii reprezintă un element de noutate pentru spațiul autohton, fiind preluate după 

modelul sovietic. Erau organizate în GAC sau în cadrul cluburilor muncitorești. Responsabilii 

culturali, mai cu seamă din zona rurală, cunoșteau prea puțin modul de amenajare al colțurilor 

roșii, astfel încât impactul asupra maselor a rămas unul redus. 

Perioada care se întinde de-a lungul a patru decenii în istoria României a adus mutații 

semnificative, devenind în același timp și un subiect de dispută pe tărâmul istoriografiei, tema 

principală fiind legată de contribuțiile atribuite progresului social. Având ca punct de plecare 

aceste considerente, ne revine sarcina de a reconstrui istoria recentă, viitorul urmând a ne aduce o 

reconciliere cu trecutul.  

Surse 

Cercetarea tematicii lucrării se bazează pe o varietate largă de surse, începând cu 

documentele arhivistice, precum fondurile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Secția de Agitație și Propagandă, Ministerul Propagandei Naționale, Societatea pentru 

Răspândirea Științei și Culturii și Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice dar și Comitetul 

Raional PCR Alba. Fondul Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice a oferit prilejul cercetării 

unui document inedit, care a adus o contribuție semnificativă la conturarea modului în care s-a 

desfășurat campania de alfabetizare. Sursele arhivistice sunt constituite în mare măsură din 

stenograme ale ședințelor Secției de Agitație și Propagandă a CC al PMR, dări de seamă ale 

responsabililor culturali din teritoriu, constatări ale controalelor autorităților centrale, dar și 

rezultatele derulării unor campanii de alfabetizare, sanitare sau detalii ale organizării unor 

conferințe pe tematica educației adulților. Societatea pentru Răspândirea Științei și Culturii, 

constituită după modelul sovietic, cuprinde titlurile și tematica conferințelor științifice despre 

originea omului, descoperiri tehnice, dar și cele cu un conținut ideologic. Într-o societate 

tradiționalistă, regimul punea în antiteză credințele adânc înrădăcinate în rândul maselor cu baza 

științifică a noilor accepțiuni ideologice. 
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Surselor arhivistice li se adaugă volumul tipărit al discursurilor secretarului general al 

PMR, Gheorghe Gheorghiu-Dej26, alături de volumele I27 și II28 ale Rezoluțiilor CC al PMR. În 

paginile acestora regăsim cele mai importante decizii ale Comitetului Central asupra sportului de 

masă29, educația adulților în mediul rural30 sau investițiile în instituțiile culturale destinate 

maselor31. Alături de aceste publicații, instrucțiunile de organizate și funcționate a complexului 

GMA32 vin să completeze documentarea secțiunii dedicate sportului de masă.  

Articolele de presă și-au adus contribuția la reconstituirea acestei teme din istoria recentă 

a României, având ca punct de pornire cel mai important cotidian al regimului, ziarul Scânteia, 

alături de publicații locale precum Drumul Socialismului din regiunea Hunedoara. Materialele, 

altminteri cu un pronunțat caracter propagandistic, ne relevă informații interesante despre modul 

în care deciziile oficiale erau materializate, alături de inițiativele locale puse pe seama unor acțiuni 

voluntare, substituind de fapt lipsa fondurilor publice necesare. Mai mult decât atât, editorialele 

sprijină demersului comparativ, oferind informații despre educația maselor din celelalte țări ale 

spațiului comunist.  

Interviurile de istorie orală completează materialul documentar oferind un fond empiric 

asupra tematicii, reconstituie realitatea trăită și construiesc cadrul unei microistorii. În același timp, 

interviurile relevă opoziția dintre discursul oficial și modul în care deciziile și-au găsit 

materializarea practică. Aportul „history from below” merită valorificat în contextul în care cele 

mai recente cercetări tind să includă în paginile lor aceste surse. Interviurile sunt redate conform 

transcrierii acestora, fără să fi fost corectate greșelile de exprimare, oferind în acest fel o sursă 

veridică cititorilor. 

                                                             
26 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvântări, Bucureşti, Editura Politică, 1955. 
27 Rezoluţii şi Hotărîri ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 1948-1950, 1952, București, Editura 

pentru Literatura Politică, vol. I. 
28 Rezoluții și Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 1951-1953, 1954, București, 

Editura pentru Literatura Politică vol. II. 
29 „Hotărârea Biroului Politic al CC al PMR asupra problemei stimulării și desvoltării continue a culturii fizice și 

sportului din iunie 1949”, Rezoluţii şi Hotărîri ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 1948-1950, 

vol. I, p. 112-124. 
30 „Hotărârea Comitetului Central al PMR cu privire la întărirea Comitetelor Centrale  sătești ale partidului și 
intensificarea muncii politice de massă la sate”, 26 septembrie 1952, în Rezoluții și Hotărâri ale Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Român, 1951-1953, vol. II, p. 241-260. 
31 „Hotărârea Plenarei Lărgite a CC a PMR din 19-20 august 1953 cu privire la sarcinile partidului în domeniul 

dezvoltării economiei naționale și ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii”, în 

Rezoluții și Hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 1951-1953, vol. II, p. 471-516. 
32 Complexul Sportiv GMA, București, Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport, 1956. 
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Tot acest evantai al surselor are darul de a reconstitui tematica educației adulților în timpul 

regimului comunist, cu elementele atribuite fiecărui capitol. Lucrarea nu reprezintă un demers 

exhaustiv, ci mai degrabă un nucleu pentru cercetările ulterioare. Cadrul general reconstituit în 

lucrare ar putea fi redimensionat la nivelului unui studiu aprofundat al câtorva unități 

administrativ-teritoriale. Cu siguranță pot fi identificate și alte aspecte ale temei care pot genera o 

dezbatere într-un cadrul general sau aprofundat. 

Modernizarea societății, strâns legată de aspectele economice, sociale, politice și culturale 

nu a fost realizată doar prin impunerea unor modele girate de centru, fiind rezultatul mai degrabă 

al unui proces negociat în relația cu decidenții locali.  

În ciuda eforturilor de a integra tema educației adulților în intervalul cronologic stabilit, 

credem că încă mai sunt multe alte subiecte atașate acesteia care pot fi dezbătute de cercetători. 

Rolul cercetării este acela de a deschide o poartă spre un alt segment al studiilor culturale, prin 

reconstituirea unei părți din istoria recentă care să îndeplinească rolul general al istoriei, acela de 

a înțelege prezentul pentru a ne putea planifica viitorul. În această notă, Stephen Kotkin amintea 

că: „în ciuda energiei pe care am dedicat-o studiului orașului Magnitogorsk și a locuitorilor săi, 

am în continuare sentimentul că am reușit să redau doar o analiză de suprafață”33. 

Epilog 

După cum am remarcat pe parcurs, modelelor sovietice li s-au substituit particularitățile 

locale, pe măsură ce regimul și-a readaptat politicile culturale destinate adulților. Am urmărit atât 

evoluția spațiului rural, unde căminul cultural a reprezentat depozitarul culturii țărănești, cât și 

cultura maselor din mediul urban, unde cluburile muncitorești au creionat noua identitate a 

proletariatului. În cadrul acestor instituții culturale destinate educației adulților s-a desfășurat și 

campania de alfabetizare, metamorfozele sportului de masă, dar și afirmarea noilor principii ale 

ateismului marxist în spațiul religios al unei societăți autohtone tradiționale. 

Campania de alfabetizare a fost un real succes al autorităților, atribuit mobilizării 

exemplare, dar și înființării școlilor pentru adulți, o metodă care nu mai depindea de sporul natural. 

Procesul rapid de modernizare a societății nu putea debuta decât cu alfabetizarea adulților. 

Ideologia oficială, pe principiile căreia urma să fie construită legitimitatea regimului, nu putea fi 

                                                             
33 Stephen Kotkin, Magnetic Mountain, p. 375. 
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difuzată în rândul unei populații în mare parte analfabete. În aceste condiții putem încadra și 

activitatea bibliotecilor, mai cu seamă a celor din mediul rural, ale căror volume urmau să conțină 

o tematică adecvată acestei zone34. Toate aceste etape ale procesului de modernizare au constituit 

premisele dislocării populației țărănești în condițiile cererii tot mai mari pentru forță de muncă în 

sectorul industrial, transformată mai apoi în noul proletariat urban. Unul dintre cei intervievați 

pentru această lucrare își amintea că: „Ș-apăi se împrăștiau pe la făbrici, pe la ăstea unde ... câștiga 

mai mult. Ca și acuma când se duc în străinătate”35. 

Pe parcursul lucrării am putut observa că autoritățile au reușit să-și materializeze planurile 

referitoare la educația maselor prin intermediul instituțiilor culturale, care aveau un ascendent în 

epoca antebelică, așa cum au fost căminele culturale sau cluburile muncitorești. Pe de altă parte 

însă, preluarea modelelor sovietice, colțurile roșii, transformându-se în nereușite ale regimului. 

Totodată, transferul unor sarcini ideologice pe seama căminelor culturale, așa cum a fost cazul 

procesului de colectivizare al agriculturii, a stârnit reacțiile de respingere ale localnicilor, atrăgând 

după sine și refuzul de a participa de activitățile culturale ale acestora. Un alt insucces este asociat 

efortului de laicizare a spațiului social, prin impunerea ateismului, ca atribut al noii ideologii. 

Aceste nereușite pot fi puse pe seama supraevaluării capacității de modernizare a societății 

autohtone într-un interval de timp atât scurt, dar și a caracterului conservator al societății agrare 

autohtone.  

În aceste condiții, regimul a ales să urmeze o altă cale, diferită într-o oarecare măsură de 

modelul sovietic, una a compromisului agreat și de elita partidului, mai ales după preluarea întregii 

puteri de către Gheorghiu-Dej, tributară unor accepțiuni conservatoare. După cum au remarcat și 

cei mai mulți dintre contemporanii acestei epoci, establishment-ul politic a rămas devotat unor 

valori tradiționale, chiar dacă practica un discurs dublu.  

De aceea, putem spune că regimul comunist a urmat mai degrabă un parcurs construit pe 

modele politice autohtone, asigurându-le astfel continuitatea în epoca postbelică36. 

 

                                                             
34 Rezoluții și Hotărâri ale CC al PMR, 1954, p. 257. 
35 Interviul nr. 2 realizat de Alin Goron cu Pavel Miklos realizat în data de 30.03.2021, p. 16. 
36 Michael Shafir, România comunistă (1948-1985). O analiză politică, economică și socială, București, editura 

Meteor Press, 2020, p. 15. 
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