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Cuvânt introductiv

Secolul XX a fost marcat de confruntarea dintre două ti puri de 
regimuri politice: democratice și totalitare. Teritoriul actual al Re-
publicii Moldova a avut nefericirea, în perioadele 1940-1941 și 1944-
1990, de a fi supus unui regim totalitar, cel al comunismului sovietic. 
Acest regim politic a fost unul nedemocratic, deși s-a legitimat de la 
suveranitatea populară, de la principiul că poporul este unica sursă a 
puterii. În realitate, Partidul Comunist a luat toată puterea în mâini-
le sale și i-a eliminat pe toţi cei care contestau monopolul puterii în 
stat și în societate. Eliminarea adversarilor, etichetaţi adeseori drept 
„dușmani ai poporului”, s-a produs fie prin ostracizare, fie prin de-
portare sau asasinare.

Regimul sovietic comunist a fost unul de natură totalitară, un regim 
politic ce a negat drepturile omului de la care s-a revendicat, printre 
acestea fiind dreptul la asociere liberă, dreptul la liberă informare, 
dreptul la libertatea conștiinţei etc. Partidul Comunist a fost un partid 
care a pretins și a impus monopolul său în toate domeniile: politic, 
economic, social, cultural. Mai mult, Partidul Comunist și-a impus 
monopolul asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor și s-a pretins a fi deţi-
nătorul adevărului absolut. Orice individ sau grup de indivizi care for-
mula un punct de vedere diferit de cel oficial era supus unor pedepse, 
de la intimidare până la internare în spital psihiatric, arest, deportare 
sau executare. Au fost deportate popoare întregi sau clase sociale con-
siderate indezirabile de către regim, încălcându-se nu numai angaja-
mentele internaţionale ale URSS (mai ales după 1945, prin convenţii 
ONU, CSCE etc.), dar și Constituţia și legislaţia sovietică (majoritatea 
condamnărilor fiind pronunțate de organe extralegale).

Regimul comunist în fosta RSS Moldovenească era unul inuman 
și criminal, acesta fiind instaurat prin forţa armelor în 1940 și men-
ţinut până la sfârșitul anilor 1980 prin teroare, propagandă și ino-
cularea fricii în rândurile cetăţenilor, a unei societăţi atomizate. În 
iunie 1940, Basarabia, parte componentă a României interbelice, a 
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fost ocupată de Uniunea Sovietică în urma înţelegerii dintre Stalin și 
Hitler din 23 august 1939 despre împărţirea sferelor de influenţă în 
Europa de Est. Experimentul comunist începuse la 1917, iar „politica 
naţională” de tip sovietic faţă de moldoveni se lansase în 1924, odată 
cu crearea RASS Moldovenești. Între iunie 1940 și iunie 1941 și după 
martie 1944, regimul comunist sovietic a extins sovietizarea, expe-
rimentată anterior în URSS, asupra Basarabiei. Au fost expropriaţi 
meșteșugarii și comercianţii, proprietarii de pământuri ș.a. indife-
rent de apartenenţa lor etnică. Au fost naţionalizate băncile, indu-
stria, transportul și colectivizată agricultura. În primul an de ocupa-
ţie sovietică, au suferit din cauza regimului cca 86 de mii de persoane 
din RSSM, dintre care peste 18 mii au fost deportate în noaptea de 13 
spre 14 iunie 1941. Pentru a slăbi rezistenţa populaţiei locale împo-
triva colectivizării și sovietizării în regiune, Moscova a organizat o 
foamete în masă în anii 1946-1947, care a dus la un adevărat genocid 
(cca 150 de mii de morţi). Întrucât nici foametea cruntă nu i-a de-
terminat pe ţărani să intre în colhozuri, regimul comunist sovietic 
a organizat în RSSM deportarea în masă din iulie 1949 a peste 35 
de mii de persoane în Siberia și Kazahstan. A urmat a treia depor-
tare, în mai 1951, de data aceasta contingentul victimelor fiind alcă-
tuit din cetăţeni care aparţineau unor confesiuni religioase, precum 
iehoviști, baptiști ș.a. (cca 2700). După 1953, deportarea în masă ca 
metodă punitivă a încetat, dar represiunile politice au continuat pe 
tot parcursul perioadei postbelice.

Represiunile politice ale regimului sovietic în RSS Moldoveneas-
că au avut și un caracter pronunţat antiromânesc. Elita intelectuală, 
care era purtătoarea valorilor naţionale românești, și cei care se iden-
tificau drept români au fost supuși unor persecuţii permanente din 
partea regimului comunist sovietic. În perioada stalinistă, aceștia 
erau deportaţi în afara RSSM, arestaţi sau executaţi. După 1953, au 
fost condamnate la lagăre de muncă sau închisoare persoane care nu 
împărtășeau ideologia regimului sau se identificau drept români.

Suferinţele și prejudiciile aduse unei societăţi nu pot fi calculate 
și redate doar prin numărul victimelor, dar o estimare aproximativă 
se impune, mai ales când anumite categorii sociale, istorici anga jaţi 
politic sau politicieni nostalgici tind să minimalizeze amploarea re-
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presiunilor comuniste. Numeroase documente de arhivă publicate la 
Chișinău și la Moscova ne permit să estimăm numărul victimelor 
politice ale regimului comunist sovietic în fosta RSS Moldovenească. 
Astfel, per total, numărul celor deportaţi, executaţi, morţi din cauza 
foametei organizate în RASSM și RSSM se ridică la nu mai puţin de 
350 de mii de persoane.

Declaraţia de suveranitate din 23 iunie 1990 și Declaraţia de inde-
pendenţă din 27 august 1991 au însemnat pentru Republica Moldova 
înlăturarea dictaturii comuniste, inclusiv șansa edificării unei socie-
tăţi democratice și renunţarea la trecutul totalitar. În cele aproape 
două decenii de independenţă Republica Moldova s-a afirmat ca stat 
de drept, pășind spre integrarea în Uniunea Europeană. Însă rămâne 
a fi un stat care nu își cunoaște și nu înţelege impactul celor cinci 
decenii de regim comunist.

Lipsa unei aprecieri obiective a trecutului totalitar și lipsa de expe-
rienţă în construcţia unei societăţi democratice au condus la comi-
terea mai multor greșeli, care, alături de nostalgia unui segment im-
portant al societăţii moldovenești faţă de trecutul totalitar, au readus 
în anul 2001 PCRM la guvernare. Societatea civilă și cea academică 
au solicitat nu o dată iniţierea unui proces de apreciere a trecutului 
totalitar, demers manifestat prin diverse activităţi știinţifice și întru-
niri publice, care necesită un proces de analiză multilaterală și de 
apreciere a impactului regimului comunist din Republica Moldova.

În concordanţă cu Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei nr. 1481 din 25 ianuarie 2006 despre condamnarea crimelor 
comise de regimurile comuniste totalitare, Rezoluţia Parlamentu-
lui European din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiinţa europeană 
și totalitarism, precum și Rezoluţia Adunării Parlamentare a OSCE 
din 2 iulie 2009, intitulată Reunificarea Europei divizate: promova-
rea drepturilor omului și libertăţilor civile în regiunea OSCE în secolul 
XXI, Republica Moldova este obligată, dacă vrea să se integreze în 
Uniunea Europeană, să ţină cont de aceste recoman dări. Numai prin 
distanţarea de trecutul comunist totalitar și demantelarea mecanis-
melor construite de acest sistem inuman și ilegitim, Republica Mol-
dova poate progresa pe calea democraţiei, a unei economii de piaţă 
și a europenizării.
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Ţinând cont de aceste realităţi, la 14 ianuarie 2010 președintele 
interimar Mihai Ghimpu a decretat fondarea unei comisii privind 
studierea și aprecierea regimului totalitar comunist din Republica 
Moldova. Crearea unei comisii privind studierea și aprecierea regi-
mului totalitar comunist din Republica a fost justificată de necesita-
tea unei aprecieri din perspectivă istorică și juridică. Această apre-
ciere este strict necesară ca un act de dreptate faţă de toţi cei care au 
suferit în timpul dictaturii comuniste. Totodată, o astfel de apreciere 
a trecutului totalitar poate oferi soluţii pentru construirea viitoru-
lui. Experienţa statelor europene care au realizat astfel de procese ne 
poate ajuta în procesul studierii și aprecierii regimului totalitar din 
Republica Moldova, depășirii unor bariere și evitării unor eventuale 
greșeli.

* * *

Volumul de faţă constituie rezultatul final al proiectului „De-
mocraţie după totalitarism: lecţii învăţate în 20 de ani”, realizat de 
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Soros-Moldova și al Fundaţiei Soros-România 
în cadrul Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere. Proiectul a 
fost conceput ca o reacţie a societăţii civile la Decretul Președintelui 
interimar al Republicii Moldova, având ca scop facilitarea unei dis-
cuţii și schimburile de experienţă între experţii în domeniul studiu-
lui totalitarismului din diverse ţări.

În cadrul proiectului au fost organizate două întruniri, una la 
București, între 29 și 31 martie 2010, și alta la Chișinău, între 24 și 
25 mai 2010. La prima întrunire au participat membri ai Comisiei 
Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România și 
membri ai Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Tota-
litar Comunist din Republica Moldova, s-a realizat un real schimb de 
experienţă între experții din ambele ţări.

La conferinţa de la Chișinău au participat reprezentanţi din 11 
ţări: Republica Moldova, România, SUA, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Cehia, Slovacia, Federația Rusă, Germania și Franţa. Este 
vorba de istorici, politologi, jurnaliști, arhiviști – toţi specialiști în 



11

domeniul istoriei comunismului. Din partea Republicii Moldova au 
participat cu rapoarte majoritatea membrilor Comisiei de Studiere 
și Apreciere a Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldo-
va. Conferinţa a avut un impact direct în realizarea schimbului de 
experienţă între experţi în studierea totalitarismului și a constituit 
o trecere în revistă a rezultatelor obţinute de Comisie după cele 4 
luni de activitate, înainte ca Raportul preliminar să fie prezentat 
președintelui interimar, în data de 1 iunie 2010.

Partea I a volumului Experienţa ţărilor ex-socialiste în studierea 
și condamnarea regimului comunist cuprinde 16 studii ale experţi-
lor din România, Estonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, 
SUA și Bulgaria. Partea a II-a include 12 studii care se referă la regi-
mul comunist din RSSM.

Ca urmare a creării Comisiei, s-a produs o adevărată revoluţie ar-
hivistică, istorici și specialiști din domenii conexe obţinând acces la 
cele mai importante arhive de la Chișinău: depozitul special al Ser-
viciului de Informaţii și Securitate (fostul KGB al RSS Moldoveneas-
că), depozitul special al Ministerului Afacerilor Interne, fondurile 
de după 1974 ale fostului Comitet Central al Partidului Comunist al 
Moldovei, păstrate în Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Re-
publica Moldova, Arhiva Procuraturii Republicii Moldova, a Curţii 
Supreme de Justiţie, a Ministerului de Externe și Integrării Europe-
ne etc. Aceste documente au permis membrilor Comisiei să înceapă 
reconstituirea unor aspecte puţin sau deloc cunoscute despre repre-
siunea împotriva unor oameni nevinovaţi din timpul regimului co-
munist sovietic în RSSM. Unii membri ai Comisiei au publicat deja 
volume de documente care reprezintă noi contribuţii la studierea co-
munismului (Ion Varta, Igor Șarov, despre Marea Teroare în RASSM; 
Gheorghe Cojocaru, despre deportarea din 1949), iar alţii au iniţiat 
rubrici săptămânale în presă, unde dau publicităţii documente in-
edite (de exemplu Igor Cașu în ziarul Adevărul, ediţia de Moldova). 
Eforturile trebuie continuate, prin publicarea unor volume tematice 
privind istoria comunismului în RSSM, prin emisiuni televizate săp-
tămânale, iar fiecare publicaţie periodică care se respectă ar fi bine să 
instituie o rubrică permanentă. Condamnarea comunismului, dacă 
e asumată de societatea civilă și e însoţită de eforturi continue de 
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depășire a consecinţelor acestuia, are mai multe șanse de izbândă 
decât o declaraţie a clasei politice, care întârzie să fie adoptată. O de-
claraţie în acest sens rămâne însă actuală și imperioasă și, mai mult 
decât atât, ar fi interpretată de organismele europene ca un consens 
al clasei politice moldovene de a promova univoc cursul de integrare 
europeană și desprinderea de spaţiul de dominaţie al Federaţiei Ruse, 
moștenitoarea de facto și de jure a Uniunii Sovietice.

Aducem mulţumiri și pe această cale atât Programului Est-Est: 
Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova și Fundaţiei 
Soros-România, cât și Editurii Cartier, cu sprijinul cărora a fost posi-
bilă publicarea acestui volum, dar și tuturor celor care au contribuit 
la implementarea proiectului și la apariţia prezentei lucrări.

Sergiu MUSTEAŢĂ, Igor CAȘU, 
coordonatorii volumului
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Par tea  I

Experiența țărilor ex-socialiste în studierea 
și condamnarea regimului comunist

V lad i mir  TISM Ă NEA N U
SUA

Născut în 1951. Este profesor de știinţe politice la Universitatea din Maryland (College 
Park). Lu crări: Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc, 
Editura Universităţii din Columbia, 2003, care a primit în 2004 Premiul „Barbara Je-
lavich” al Asociaţiei Americane pentru Progresul Studiilor Slave (AAPSS); Stalinism 
Revisited: The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe (Editura 
Universităţii Central-Europene, 2009); Promises of 1968: Crisis, Illusion, and Utopia 
(Editura Universităţii Central-Europene, 2010).

Comunismul – de la Marx și Lenin la viața de apoi

Comunismul a fost o doctrină economică radicală, morală, socială 
și culturală bazată pe realizarea scopurilor de transformare radicală. 
Cu obiectivele sale universaliste, promisiunile escatologice și ambi-
ţiile totalizatoare, a fost adesea descris ca o religie politică sau laică. 
Scopul suprem al comunismului a fost de a crea o civilizaţie nouă, 
fondată pe Omul Nou. Doi factori au fost fundamentali pentru aceas-
tă doctrină: rolul privilegiat al partidului și transformarea revolu-
ţionară a naturii umane. Comunismul a promovat o nouă concepţie 
despre existenţa umană (societate, economie, psihologia socială și 
individuală, artă). Potrivit acesteia, crearea Omului Nou a constituit 
finalitatea supremă a acţiunii politice. Ambiţia comunismului a fost 
de a transcende moralitatea tradiţională, însă a suferit de relativism 
moral. Statului și partidului le-a fost atribuită o moralitate proprie, 
permiţându-li-se doar acestora dreptul de a defini sensul și scopul 
suprem al existenţei umane. Statul a devenit valoarea supremă și ab-
solută în cadrul unei doctrine escatologice a revoluţiei. Prin cultul 
unităţii absolute pe calea salvării prin cunoașterea Istoriei, comunis-
mul a produs un proiect nou total, social și politic centrat pe purifi-
carea corpului comunităţilor care au intrat sub vraja sa ideologică. 
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Proiectul său revoluţionar a fost total și totalizator. Ca un mit politic 
puternic, comunismul promitea salvarea imanentă, șansa de a obţine 
prosperitate, libertate și egalitate. De fapt, pe parcursul secolului 20, 
viziunea (Weltanschauung) comunistă asupra lumii a devenit fun-
damentul pentru experimentele politice totalitariste, care au dus la 
costuri umane teribile.

Comunismul ca doctrină modernă revoluţionară, care, de fapt, era 
o religie politică, a fost fondat de Karl Marx și Friedrich Engels. Mar-
xismul a fost, mai întâi de toate, o încercare demiurgică de a scăpa de 
detestata orânduire burgheză bazată pe relaţiile de piaţă (proprieta-
tea privată), pentru a depăși relaţiile sociale reificate și de a organiza 
forţe sociale revoluţionare pentru confruntarea finală, care ar rezulta 
„într-un salt de la regatul necesităţii la regatul libertăţii”. Gândirea 
revoluţionară a lui Marx s-a deosebit mult de alte versiuni ale socialis-
mului (creștin, reacţionar-feudal, mica burghezie, critic-utopic). Vi-
ziunea ambiţioasă radicală a lui Marx a fost legată de convingerea lui 
fermă, mai ales după 1945, că el era în cunoștinţă de cauză (postulatul 
infailibilităţii epistemice), având în vedere că viziunea sa asupra lumii 
(Weltanschauung) a fost în esenţă știinţifică, adică non-utopică. Pen-
tru Marx convingerea că Istoria a fost guvernată de legi a însemnat că 
odată ce aceste legi erau înţelese, Raţiunea (gândirea) și Revoluţia (ac-
ţiunea) ar putea coincide în revolta globală eliberatoare și proletară.

Marx privea universul social în primul rând (dar nu numai) în 
termeni de determinism social și economic. Pentru el și discipolii 
săi libertatea însemna „necesitate înţeleasă”, adică eforturi pentru a 
îndeplini obiectivele presupuse ale istoriei. Toate realităţile umane 
au fost subordonate legilor dialectice de dezvoltare, iar istoria a fost 
proiectată într-o entitate suverană al cărei dictat nu putea fi pus la 
îndoială. El și-a declarat teoria socială ca fiind formula știinţifică fi-
nală. Nerecunoașterea validităţii acesteia însemna pentru Marx, dar 
și pentru succesorii săi comuniști, miopie istorică, tendenţiozitate 
ideologică sau „falsă conștiinţă”. La polul opus, punctul de vedere 
proletar, avansat de Marx și cristalizat sub formă de materialism isto-
ric, oferea cunoașterea finală și reţeta pentru fericirea universală.

Ingredientul care a permis realizarea misiunii revoluţionare a fost 
conștiinţa revoluţionară de clasă. Prin aceasta, preistoria omenirii 
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s-ar fi terminat și astfel istoria sa reală putea începe. Pentru Marx, 
conștiinţa de clasă a fost rezultatul organic al dezvoltării politice și 
ideologice a proletariatului. Potrivit lui Friedrich Engels, de exemplu, 
„proletariatul german a fost moștenitorul filosofiei clasice germane”. 
Tânărul Marx credea că exista o relaţie dialectală, și prin urmare re-
ciproc obligatorie, între „critica armelor” și „arma criticii” în proce-
sul de depășire a filosofiei – Aufhebung.

Intelectualii revoluţionari au fost cei care au creat doctrina, dar 
proletarii nu au fost percepuţi ca o masă amorfă în care un grup auto-
proclamat de „învăţători” avea datoria de a injecta conștiinţa „ade-
vărului istoric”. Cu toate acestea, a 11-a „teză despre Feuerbach” a 
lui Karl Marx a exprimat cel mai bine noutatea transformaţională 
a etosului comunismului: „Filosofii doar au interpretat universul în 
diverse moduri, însă scopul este de a-l schimba”. Gândirea marxistă 
consacra o „viziune largă” (Eric Weitz) a dezvoltării istorice: odată 
molozul din trecut înlăturat, agentul ales al istoriei va indica drumul 
spre o nouă societate, care ar conduce la realizarea completă a spiri-
tului uman.

Escatologia marxistă a fost o formă de teodicee raţionalizată: 
Dumnezeu a fost înlocuit de Istorie. Istoria a avut doar o singură 
direcţie și se desfășura de la libertatea limitată spre cea absolută. Li-
bertatea, la rândul ei, a fost înţeleasă ca depășirea necesităţii. Regatul 
necesităţii era tărâmul unde economia nu putea asigura deplina ega-
litate între oameni, în cazul în care politicul era dependent de inte-
resele partizane și în care socialul era atomizat. În contrast, regatul 
de libertate era tărâmul unde exista o identitate între existenţă și 
esenţă. În acest context, existenţa umană putea ajunge la deplina-i 
dezvoltare, iar condiţia pentru libertatea tuturor se afla în elibera-
rea fiecărui individ. La baza comunismului s-a aflat, prin urmare, 
fundamentalismul teleologic. Destinaţia sa finală era Cetatea lui 
Dumnezeu pe pământ, adică triumful proletariatului.

Principalul neajuns al proiectului lui Marx a fost lipsa de sen-
sibilitate faţă de constituţia psihologică a omenirii. Prin cultul 
său al totalităţii, teoria socială marxistă, care pretinse a fi cel din 
urmă arhetip explicativ, a pregătit scena pentru degenerările sale 
în transpunerea bolșevică (leninistă) în dogmă și o nemiloasă per-


