
Reforma învãþãmântului ºi implicaþiile sale
Educaþie ºi ideologie în primul deceniu comunist

Vom încerca sã surprindem principalele elemente ale reformei învãþãmân-
tului din 1948, precum ºi gradul în care ºcoala româneascã a fost afectatã de
impunerea ideologiei totalitare mai ales în primul deceniu de regim comunist.
Sistemul de învãþãmânt trebuia sã îndeplineascã o funcþie de îndoctrinare, sã-i
pregãteascã pe copii ºi tineri dupã tiparele „omului nou” ºi sã elimine spiritul
critic ºi spontaneitatea elevilor. În paralel cu campania demagogicã de lichidare
a analfabetismului se opera o sinistrã discriminare pe criterii de clasã, iar cei
admiºi în ºcoli erau supuºi unui perfid sistem de dresaj ideologic.

Trebuie spus de la bun început cã a existat un interes special al Partidului
Comunist pentru Ministerul Educaþiei Naþionale încã din toamna anului 1944.
Atunci titularul acestui departament a devenit ªtefan Voitec, lider al PSD, par-
tid partener al PCR în FND. Curând, dinspre conducerea comunistã s-au auzit
voci care îl incriminau pe ªtefan Voitec pentru spiritul „antidemocratic” pe care
l-a imprimat de când a preluat ministerul Educaþiei, deºi, aparent, iniþiativele
fruntaºului social-democrat nu erau în rãspãr cu planurile PCR.
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DIN RAPORTUL FINAL
„ANALIZA DICTATURII COMUNISTE 
DIN ROMÂNIA“

În dorinþa de a oferi cititorilor noºtri – care poate nu ºi-au
achiziþionat volumul – posibilitatea sã ia cunoºtinþã de princi-
palele aspecte ºi probleme cuprinse în ANALIZA DICTATURII
COMUNISTE DIN ROMÂNIA (Raportul final), continuãm în acest
numãr al revistei reproducerea celor mai semnificative pasaje din
Raportul respectiv. Scopul acestui demers este ca uitarea sã nu
se aºtearnã peste ororile pe care regimul comunist, ilegitim ºi cri-
minal, le-a pricinuit poporului român de-a lungul anilor de teroare
comunistã.



Liderii comuniºti îi reproºau lui ªtefan Voitec o toleranþã prea mare faþã de
„reacþiunea” din sistemul de învãþãmânt. PCR pleda pentru o grabnicã epurare
ºi „reeducare” a elevilor ºi a cadrelor didactice. Radicalismul comunist în
aceastã privinþã s-a vãdit la ºedinþa Biroului FND din 27 noiembrie 1945, când
s-a pus problema modului de sãrbãtorire a momentului 1 decembrie. Aceastã
dezbatere trebuie legatã de un eveniment care avusese loc cu puþin timp
înainte, manifestaþia din 8 noiembrie 1945, organizatã în principal de tineretul
naþional-liberal ºi cel naþional-þãrãnesc, elevi ºi studenþi. Reacþia autoritãþilor
comuniste a fost una durã, soldatã cu câteva zeci de arestãri, mai ales din rân-
dul tineretului. Au fost întocmite liste cu studenþii participanþi la manifestaþie,
aceºtia fiind urmãriþi luni întregi. 557 de persoane au fost arestate, clasân-
du-se cauza pentru 188 din ele. Acþiuni similare au avut loc ºi în alte oraºe ale
þãrii, cum au fost cele de la Ploieºti ºi de la Timiºoara, finalizate tot cu arestãri.
Profesorul Mihail Dragomirescu, pe atunci fruntaº al Uniunii Patrioþilor, declara
în ºedinþa din 27 noiembrie cã: „în ºcoli, problema trebuie privitã cu multã se-
riozitate pentru cã am impresia cã reacþiunea cea mai cruntã, rãmãºiþele
legionare cu legãturi la naþional-þãrãniºti ºi liberali, se concentreazã în ºcoli,
prin directori, profesori ºi elevii mari, precum ºi în studenþime. (…) Se pune
întrebarea dacã e bine sã scoatem acest tineret la demonstraþia maselor popu-
lare ale FND-ului.” În faþa acestor îngrijorãri, Vasile Luca a simþit nevoia de a
da urmãtorul verdict: „Dacã fac ceva, îi snopim în bãtaie ºi îºi vor pierde pofta
de a mai face ceva. Îi putem încadra între muncitori.” Mai târziu, violenþa a
mers pânã la arestãri masive din rândul studenþilor. Spre exemplu, conducerea
tineretului naþional-þãrãnesc, compusã mai ales din studenþi, a fost arestatã în
27 mai 1947. În noiembrie 1947, 100 de membri ai Tineretului Universitar
Naþional-Þãrãnesc (TUNÞ) au fost arestaþi, dupã ce împrãºtiaserã câteva sute
de manifeste prin Bucureºti. La 15 august 1949 s-au produs noi arestãri în
rândurile TUNÞ. Totul a culminat în anul 1949 cu „reeducarea” de la Piteºti.
Incitãrile din 1945 erau, aºadar, doar preludiul distrugerii psihice a studenþimii
indezirabile (de orientare legionarã, dar nu numai) ºi, în general, a tineretului.

Aceastã „reeducare” se integra proiectului represiv comunist din anii de
consolidare a monopolului puterii, dar fusese precedatã de o percepþie defor-
matã a centrelor universitare, percepþie pe care ºi-au însuºit-o între 1945 ºi
1948 inclusiv „tovarãºi de drum” ai comuniºtilor; universitãþile erau vãzute
aproape în exclusivitate ca locuri unde „agitaþiile se intensificã pe o linie
primejdioasã”, degenerând în campanii antisemite ºi antimaghiare. Chiar
primul-ministru Petru Groza declara la 21 februarie 1946 cã tineretul este uºor
de influenþat ºi cã „mai ales actuala generaþie din Universitãþi este îmbibatã,
începând de la prima clasã de liceu ºi pânã acum, de o propagandã rasistã ºi
de naþionalism ºovin. Acest tineret a contribuit la marea tragedie în care ne
gãsim. Eu fac apel la dv. toþi ºi rog pe domnul ministru al Educaþiei Naþionale
sã se ocupe îndeosebi de agitaþiile de la diferite universitãþi”.
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Reforma învãþãmântului din 1948

Mai greu de anticipat în anii 1946-1947, prin prisma unor poziþii publice ale
primului-ministru, schimbarea radicalã a sistemului educaþional devenea
aproape o certitudine în primãvara anului viitor, odatã cu preconizata mãsurã
de naþionalizare a tuturor ºcolilor particulare, inclusiv a celor confesionale, stipulatã
ºi de noua Constituþie comunistã. Între obiectivele principale ale legii
învãþãmântului din 3 august 1948 – Decretul nr. 1745 – s-au aflat: formarea
tinerilor în spirit comunist, controlul strict al ºcolilor elementare, medii ºi supe-
rioare, prin suprimarea autonomiei universitare, precum ºi asigurarea cadrelor
pentru planul de industrializare, prin extinderea învãþãmântului tehnic mediu ºi
superior. Scopul reformei din 1948 a fost acela de a realiza politizarea integralã
a învãþãmântului ºi „curãþarea” învãþãmântului românesc, prin introducerea dis-
criminãrilor sociale la admiterea în învãþãmântul mediu ºi superior.
Conducerea comunistã viza ºi constituirea unei pãturi de „cadre” care sã aplice
politica partidului în aparatul de stat, armatã, justiþie ºi culturã. ªcoala
reprezenta, în viziunea noilor conducãtori, prima verigã din sistemul de
pregãtire a cadrelor necesare construirii socialismului. Astfel, tineretul trebuia
educat în spiritul patriotismului socialist ºi al internaþionalismului proletar. Încã
din 1918 comuniºtii sovietici au decis cã „trebuie sã facem din tânãra generaþie
o generaþie de comuniºti. Trebuie sã transformãm copiii în comuniºti adevãraþi.
Trebuie sã-i învãþãm sã-ºi influenþeze în mod considerabil familia. Trebuie sã-i
luãm sub controlul nostru ºi, sã spunem clar, sã-i naþionalizãm. Încã din
primele zile vor fi sub influenþa grãdiniþelor ºi ºcolilor comuniste”.

Învãþãmântul preºcolar era facultativ ºi se adresa copiilor între 3 ºi 7 ani,
având la dispoziþie cãmine ºi grãdiniþe, subordonate direct Ministerul
Învãþãmântului Public. Copilul trebuia educat încã de mic în spiritul partidului.
„În loc sã rãtãceascã pe maidane i se dã o educaþie sãnãtoasã”, declara
ministrul Învãþãmântului, Gheorghe Vasilichi, la o consfãtuire pe þarã cu
inspectorii ºcolari, cãrora li se dãdeau indicaþii pentru aplicarea în teren a
reformei. Învãþãmântul elementar era stabilit la 7 ani, dintre care primele patru
clase erau generale ºi obligatorii. Învãþãmântul mediu de 4 ani era împãrþit în:
licee, care trebuiau sã asigure baza pregãtirii pentru accederea în urmãtoarea
treaptã de învãþãmânt (cea universitarã); ºcoli pedagogice, pentru pregãtirea
cadrelor didactice necesare în învãþãmântul preºcolar ºi elementar; ºcolile
tehnice ºi profesionale. Ultimele douã pregãteau cadrele tehnice medii ºi ca-
lificate necesare producþiei industriale ºi agricole. În 1951 durata ºcolii de cul-
turã generalã a devenit de 10 ani, prin renunþarea la un an. Din anul ºcolar
1948/1949 s-a organizat învãþãmântul mixt, s-a fãcut împãrþirea pe secþii a
claselor a X-a ºi a XI-a (secþia umanistã ºi realã), ceea ce îmbunãtãþea oare-
cum nivelul învãþãmântului de culturã generalã, faþã de cum fusese acesta

6655



conceput prin legea din 1948.
Învãþãmântul superior cuprindea universitãþile, politehnicile ºi institutele de

învãþãmânt superior. Primele douã depindeau direct de Ministerul Învãþãmân-
tului Public ºi aveau rolul de a forma cadrele pentru corpul didactic din în-
vãþãmântul mediu ºi superior, specialiºti ºi cercetãtori pentru diverse domenii.
Durata studiilor era de 4-6 ani. Institutele de învãþãmânt superior, cu o duratã
a studiilor de 3-4 ani, trebuiau sã pregãteascã cadrele superioare de specialiºti
pentru toate ramurile economiei ºi profesorii pentru învãþãmântul mediu.
Studenþii erau admiºi pe baza unui concurs, iar numãrul de locuri disponibile
era stabilit de Consiliul de Miniºtri, în funcþie de necesitãþile fiecãrui an.

De o deosebitã importanþã s-a dovedit a fi articolul 32 care prevedea în mod
expres: „Actualele facultãþi ºi ºcoli de învãþãmânt superior vor fi restructurate
conform prezentei legi. În acest scop, se vor putea desfiinþa catedre inutile,
altele vor putea fi raþionalizate dupã necesitãþi, sau se vor crea catedre noi”.
Aceastã dispoziþie oferea calea legalã pentru epurãrile cadrelor didactice
„necorespunzãtoare”, acþiune care avea un scop precis – eliminarea per-
soanelor care prin autoritatea lor moralã puteau influenþa elevi ºi studenþi.
Noile cadre, devotate partidului, trebuiau sã-i educe pe elevi în spiritul cerut de
acesta. Doar la începutul anului universitar 1949-1950 au fost scoase din
învãþãmântul superior, conform unui raport al Ministerului Învãþãmântului din
1950, 181 de cadre didactice.

Legislaþia din 1948 introducea ºcoli speciale de 2 ani pentru muncitori scoºi
din producþie ºi susþinuþi pe perioada ºcolarizãrii de ministerul de resort ºi de
întreprinderea unde lucrau – formã de învãþãmânt care dãdea dreptul absol-
venþilor de a-ºi continua studiile în învãþãmântul superior –, ºcoli profesionale
ºi ºcoli tehnice medii. Prin decizia Ministerului Învãþãmântului Public din 29
octombrie 1948 au fost înfiinþate ºi ºcolile juridice de un an, destinate aceleiaºi
categorii a muncitorilor scoºi din producþie. Dupã un an de studii, cursanþii
primeau o diplomã care le oferea dreptul a se angaja în orice funcþie juridicã,
inclusiv magistraturã ºi parchet. Prin decretul nr. 343/1953, ºcolile speciale s-au
transformat în facultãþi muncitoreºti. Au funcþionat ºi alte derogãri: în anii 1950
existau absolvenþi ai acestor ºcoli speciale înscriºi în anii superiori, dar care nu
aveau studii medii! Toate aceste aspecte descriu un sistem de învãþãmânt care
a promovat antiselecþia.

În efortul programatic de distrugere a fostelor structuri sociale, lumea uni-
versitarã ºi academicã a fost printre cele dintâi vizate de regimul comunist. În
1944-1949 s-a recurs la distrugerea statutului social al profesorului, la intro-
ducerea unei stãri de instabilitate profesionalã; or, doar stabilitatea în funcþie
putea genera independenþa opiniei. Au fost emise acte normative care au per-
mis îndepãrtarea din rândul corpului didactic a unor personalitãþi de seamã ale
vieþii publice româneºti. Decizia de raþionalizare a învãþãmântului publicatã în
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„Monitorul Oficial” la 27 mai 1947 a dus la pensionarea forþatã a unor profesori
eminenþi care nu ajunseserã la vârsta legalã de pensionare (65 de ani), supri-
marea temporarã sau definitivã a unor posturi de personal didactic. Epurãrile
începute în 1945 au continuat pânã la sfârºitul anilor 1950.

În perioada interbelicã, un profesor universitar „nu fãcea piaþa” ºi, în plus, îºi
putea permite cãlãtorii în strãinãtate. Situaþia s-a schimbat radical dupã 1948.
Într-un Memoriu adresat conducerii PMR într-o perioadã de timidã destindere,
în 1955, Mihai Ralea, membru al Academiei RPR ºi profesor la Secþia de
Psihologie a Universitãþii din Bucureºti, prezenta pe scurt starea materialã a
cadrelor didactice universitare. Deºi adopta un ton foarte complezent faþã de
„realizãrile” Partidului Comunist ºi ale guvernului, documentul identifica ºi
greutãþi generate de „scumpirea vieþii”. Mihai Ralea susþinea cã: „Nemulþu-
mirea cea mare în rândurile profesorilor universitari constã în sistemul actual
de salarizare dupã norme. Profesorii cu numãr mic de studenþi (la facultãþile de
ºtiinþe mai ales) au o normã mai micã, adesea numai 50% din aceea a profe-
sorilor cu studenþi mulþi”. ªi continua astfel: „Copierea întocmai a normelor din
învãþãmântul superior sovietic este nejustã pentru cã situaþiile de la noi nu se
potrivesc cu cele din Uniunea Sovieticã. Noi nu avem nici acelaºi numãr de
studenþi (mult mai mare în URSS), nici mai ales numãrul mare de aspiranþi pe
care îl au Universitãþile ºi Institutele din Uniunea Sovieticã. Actualul sistem, la
noi, de alcãtuire a normelor face aproape imposibilã munca ºtiinþificã a unora
din cadrele didactice, care sunt nevoite sã þinã paralel câte douã, trei ºi chiar
mai multe cursuri, neavând posibilitatea de a le pregãti cum trebuie”.

Mihai Ralea nu pomenea de pierderea autonomiei universitare; ar fi fost
poate o sfidare prea mare a puterii din partea unui „tovarãº de drum” din rân-
durile intelectualitãþii „progresiste”. Modelul urmat în suprimarea autonomiei
universitare fusese tot cel sovietic: între anii 1918-1921, bolºevicii au lichidat
autonomia universitarã ºi au umplut universitãþile cu studenþi prost pregãtiþi, din
categorii sociale „sãnãtoase”, dar cu presupuse convingeri comuniste. Li-
chidarea autonomiei universitare era esenþialã, cãci numai aºa se puteau efec-
tua comprimãri masive în învãþãmântul superior. În 1948, factorii de decizie din
Ministerul Învãþãmântului raportau cã au reuºit sã numeascã „profesori din
afara învãþãmântului (superior), spãrgând astfel o carapace reacþionarã care
era autonomia universitarã”. Ani în ºir, propaganda oficialã a susþinut cã profe-
sorii scoºi din învãþãmântul superior dupã 1947–1948 rãspândiserã „teorii
antiºtiinþifice ºi antidemocratice”. Ca ºi în cazul regimului bolºevic, funcþia
esenþialã a culturii noi, „socialiste”, a fost una de propagandã ºi s-a manifestat
mai ales prin intermediul educaþiei. Or, legislaþia adoptatã în România dupã
1948 a creat premisele pentru înfãptuirea acestui deziderat al PMR.

Reforma comunistã a învãþãmântului din 1948 a vizat ºi Senatele univer-
sitare, care au fost înlocuite prin Consilii ºtiinþifice, organe ce nu fãceau altce-
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va decât sã administreze treburile curente ºi sã execute dispoziþiile puterii
politice. În plus, începând din anul 1948 a dispãrut educaþia neutrã din punct
de vedere politic ºi ideologic: toate instituþiile de învãþãmânt ºi culturã au
devenit un fel de anexe ale administraþiei de stat. De altfel, propaganda
regimului nici nu fãcea un secret din faptul cã în opera de educare a maselor
în spirit comunist, pe lângã munca de convingere, un important rol îl are influ-
enþa exercitatã de cãtre stat.

Ideologizarea ºcolii

De fapt, scopul mai profund al reformei învãþãmântului din 1948 a fost
crearea unei noi fizionomii spirituale. În viziunea comunistã, ºcoala avea un rol
esenþial în formarea omului nou: adolescentul trebuia sã fie transformat astfel
încât sã ajungã, ca ºi omul sovietic, „cel mai înaintat om al epocii contempo-
rane” – formulã, evident, demagogicã. Un alt scop al reformei a fost „cultivarea
de zi cu zi a unei atitudini comuniste faþã de muncã, faþã de proprietatea
socialã, socialistã”. Una dintre cele mai importante pârghii în educarea în spi-
rit comunist a fost întrecerea socialistã, miºcarea stahanovistã. Ca ºi muncito-
rilor, ºi intelectualilor li se cerea participarea la întrecerea socialistã pentru
mãrirea productivitãþii muncii: atât învãþãtorii, cât ºi educatorii trebuiau aduºi la
starea de proletari – „proletari intelectuali”, mai bine zis. Lor li se repeta mereu
în cadrul conferinþelor pedagogice ºi a „prelucrãrilor” faptul cã „elevii pe care-i
creºteþi astãzi în ºcoalã vor fi stahanoviºtii de mâine”. Pornind de la astfel de
concepþii s-au operat mai multe discriminãri. Spre exemplu, printr-o Hotãrâre a
CC al PMR din februarie 1952, Confederaþia Generalã a Muncii trebuia sã dea
întâietate la trimiterea în tabere ºcolare pionierilor fii de stahanoviºti ºi fruntaºi
în producþie.

Odatã preluat modelul sovietic, predarea obiectivã a materiilor trebuia sã fie
înlocuitã cu propaganda stalinistã ºi cu îndoctrinarea. Se renunþa astfel la
moºtenirea pedagogicã „burghezã”, înfieratã în dese rânduri de înalþii
funcþionari comuniºti ai Ministerului Învãþãmântului Public. Un zelos director
general din acelaºi minister dãdea urmãtorul verdict în legãturã cu ºcolile:
„Legea pentru reforma învãþãmântului este o lege revoluþionarã, întrucât
scoate din mâna burgheziei exploatatoare aceste mijloace de culturã ºi de
cadre”.

În schimb, era preluat modelul lui Anton S. Makarenko, teoreticianul stalinist
al învãþãmântului public ºi autorul noii pedagogii, care a dat educaþiei o formã
ideologicã. Opera sa cea mai importantã, intitulatã Poemul pedagogic, va fi
tradusã în limba românã în tiraje importante ºi va cunoaºte mai multe ediþii. Un
rol decisiv însã în ideologizarea educaþiei l-a avut mai ales introducerea în tot
învãþãmântul superior a Marxism-Leninismului ºi a Materialismului dialectic ºi

6688



istoric, cu motivaþia cã, fiind o concepþie despre lume, „are o uriaºã însemnã-
tate pentru toate celelalte ºtiinþe, care nu pot da tabloul lumii în ansamblu”.
Filosofia româneascã a fost poate cea mai afectatã, cãci, în concepþia con-
ducerii PMR, materialismul dialectic trebuia sã punã capãt o datã pentru tot-
deauna vechii filosofii, care „pretindea” cã are rolul de „ºtiinþã a ºtiinþelor”.

Poate cea mai nefastã concepþie sovieticã despre ºcoalã ºi rolul ei a fost
aceea potrivit cãreia pãrinþii nu prea aveau nici un drept asupra copiilor.
Regimul sovietic a încurajat delaþiunea în interiorul familiei atât prin mãsuri
legislative, administrative, cât ºi printr-o propagandã perversã: spre exemplu,
în povestirea lui V. Gubarev, intitulatã Pavlik Morozov, tradusã ºi în româneºte
ºi popularizatã în exces, eroul principal, un bãiat de numai 13 ani, îºi denunþã
tatãl „contrarevoluþionar”, începându-ºi astfel cariera de om nou. Încã din 1948,
referenþii din cadrul Ministerului Învãþãmântului susþineau cã, atunci când con-
cepþiile despre viaþã ºi educaþie ale familiei elevului sunt „reacþionare”, ºcoala
trebuie sã intervinã. Se preconizau inclusiv ºezãtori pentru pãrinþi, cu scopul de
a lega mai strâns familia elevului de ºcoala restructuratã în sens comunist.

În anii urmãtori, fiii de „chiaburi” au avut de suferit în ºcoli mai multe ºicane
ºi chiar s-a pus problema eliminãrii lor din anumite instituþii de învãþãmânt pe
motive exclusiv de clasã. Conducerea PMR considera cã aceºti copii trebuie
îndreptaþi doar spre anumite preocupãri, spre ºcoli profesionale, pentru munci-
tori calificaþi, „pentru a-i aduce spre producþie” – realitate care sã transforme
condiþiile social economice. Însuºi liderul PMR, Gheorghiu-Dej, aprecia cã
„dacã îi îndreptãm spre producþie le schimbãm ºi mentalitatea. Sunt cazuri –
rare – când se rup de familie sau (când) acest tânãr poate influenþa atitudinea
pãrinþilor”. Prin urmare, se creau premisele unei „deschiaburiri” naturale,
preferabilã în unele cazuri, din motive tactice, celei forþate.

Teoretic, coeziunea familiei era dificil de zdruncinat chiar ºi sub presiuni
multiple. Totuºi, dezbinãrile erau inevitabile, în condiþiile în care mulþi tineri
doreau sã scape de stigmatul ce li se aplica din cauza apartenenþei la o clasã
indezirabilã. În mod normal, fiii care proveneau din familii de „burghezi”, „chiaburi”
ºi alþi „duºmani ai poporului” nu puteau deveni membri ai UTM ºi erau excluºi
în caz cã erau descoperiþi; în plus, aceºti elevi ºi studenþi erau permanent
supuºi presiunilor din cauza originii sociale nesãnãtoase. Unii dintre ei au
respins din start adeziunea la UTM, deºi acest gest le complica ascensiunea
socialã. Au fost însã ºi cazuri când tinerii cu origini sociale problematice s-au
dezis de familie în dorinþa de a se integra în sistemul de valori al regimului, de
a se „reeduca” – dupã cum recunoºteau chiar unii dintre ei.
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