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Introducere
„Totul depinde de cadre” – acesta este un slogan ce a apărut des în discursul
propagandistic sovietic din a doua jumătate a aninilor „301. Mesajul transmis de propagandă prin
acest slogan era, evident, acela că pregătirea corespunzătoare și selectarea atentă a cadrelor erau
esențiale pentru bunăstarea și dezvoltarea URSS. Acest citat, însă, poate avea multiple
interpretări, unele din care reflectă din plin realitățile perioadei staliniste. Nomenclatura - cadrele
aparatelor de stat și de partid - a deținut controlul asupra veiții politice din URSS, iar sistemul de
nomenclatură a asigurat durabilitatea partidului-stat. Treptat, nomenclatura s-a transformat într-o
elită veritabilă, ce deținea puterea politică, economică, monopolul ideologic, beneficia de
privilegii și avea o conștiință de grup distinct, superior din punct de vedere intelectual și
organizațional față de populația guvernată. Astfel, URSS a fost o țară în care literalmente ”totul
depindea de cadre”.
Atât în perioada Războiului Rece cât și după prăbușirea comunismului, au fost publicate
numeroase studii consacrate istoriei nomenclaturii sovietice. Dincolo de aceasta, elitele raionale
și cele ale orașelor mici rămân a fi puțin cercetate. Studierea elitelor și a vieții politice din orașele
a căror populației nu depășea o jumătate de milion de persoane este importantă deoarece în
asemenea orașe locuia majoritate populației urbane a URSS2. Elitele sovietice raionale
reprezentau grupul de birocrați sovietici ce interacționa direct cu țărănimea, care în perioada
stalinistă constituia majoritatea populației URSS, de aceea studierea lor nu este mai puțin
importantă.
Prezenta lucrare reprezintă una din primele tentative de reconstituire sistematică a elitelor
Moldovei Sovietice și prima care se axează pe un studiu de caz, și anume, orașul și raionul Bălți.
Orașul Bălți a fost una dintre cele mai importante localități urbane ale Basarabiei, a cărei
populație în 1940 era de aproximativ 30.000 de locuitori. Instituțiile raionului Bălți administrau
satele din împrejurimile orașului și își aveau reședința în localitatea omonimă. Elitele comuniste
din Bălți au avut un rol important în proiectul de sovietizare a teritoriului dintre Prut și Nistru.
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В.А. Невежин, Застольные Речи Сталина. Документы и материалы, Москва - С.-Петербург, Дмитрий
Буланин, 2003, p. 63.
2
Conform datelor din 1970, 40,8% din întreaga populație a URSS locuia în localități urbane a căror populație nu
depășea 500.000 de locuitori. Vezi: Ronald J. Hill, Soviet Political Elites. The case of Tiraspol, Martin Robertson,
1977, p. 4.

Prezenta lucrare își propune să descrie procesul de formare a elitelor RSSM pornind de la
datele prosopografice ale nomenclaturii orașului și raionului Bălți. De asemenea, în baza cazului
Bălți este examinată politica de cadre a PC(b)M și variațiile ei locale, precum și rezultatele
acestui proiect de inginerie socială. Alte obiective ale lucrării sunt identificarea factorilor
informali care au influențat procesul de formare a elitelor sovietice locale în Basarabia,
examinarea relațiilor centru-periferie, precum și studierea relațiilor dintre funcționarii raionului
și cei ai orașului. De asemenea, felul în care elitele locale s-au legitimat, identitatea pe care și-au
construit-o și modul în care nomenclaturiștii au fost percepuți de diferite grupuri din cadrul
populației Basarabiei, sunt reconstituite în prezentul studiu.
Limitele cronologice ale lucrării sunt anii 1940-41,1944-50. După anexarea Basarabiei de
către URSS și înființarea RSSM în vara anului 1940, au urmat două schimbări de regim. În vara
lui 1941 teritoriul dintre Prut și Nistru a fost părăsit de Armata Roșie și de autoritățile sovietice
drept urmare a atacului Germaniei asupra URSS, la care s-a alăturat și România pentru a-și
elibera teritoriul de la est de Prut pierdut un an mai devreme. Armata Roșie a recucerit partea de
nord a Basarabiei, inclusiv orașul și raionul Bălți, în martie 1944. A urmat revenirea autorităților
civile sovietice și reluarea activității lor. Am ales drept limită cronologică anul 1950 deoarece
atunci au avut loc schimbări atât la nivel republican, cât și local. În 1950 a fost desființată
instituția împuternicitului CC al PC(b) US pentru RSSM, iar Leonid Brejnev a fost desemnat
secretar al CC al PC(b) M. De asemenea, odată cu demiterea unui număr impunător de lideri de
partid de prim rang ai republicii, a fost destituit și primul secretar al Comitetului PC(b)M
Orășenesc Bălți, N.D. Cernîșov, care a deținut această funcție începând cu anul 1944. În 1950 are
loc și încheierea procesului de colectivizare a agriculturii în satele Basarabiei.
Fiecare lucrare se inspiră din contribuțiile înaintașilor, iar în cazul de față, cartea lui
Ronald J. Hill, care creionează portretul elitelor politice din orașul Tiraspol din anii 1950-1967,
mi-a servit drept sursă de inspirație3. Lectura cărții lui Hill a fost recomandată de Igor Cașu,
profesor la Universitatea de Stat din Chișinău, care mi-a recomandat și alte lucrări fundamentale
pentru domeniu și m-a consiliat în ce ține de accesul la fondurile de arhivă. Conducătorul meu
științific, prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, m-a sprijinit și încurajat în toți acești ani cât am lucrat
la teză, fapt pentru care îi sunt profund recunoscător. De asemenea, trebuie să le mulțumesc
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Ronald J. Hill, Soviet Political Elites. The case of Tiraspol, Martin Robertson, 1977.

pentru susținere lui Ovidiu Buruiană, Dorin Dobrincu, Ronald J.Hill, Geoffrey Roberts, Ancăi
Șincan, lui Ionuț Biliuță și Cristinei Preutu.
Revenind la cartea lui Hill, este important să menționăm că această lucrare este bazată pe
date colectate din ziare și a fost publicată în 1977, când istoricii, atât cei sovietici, cât și cei
occidentali, nu aveau acces la arhive. Dispariția URSS și deschiderea accesului la arhive a făcut
posibilă continuarea cercetărilor în această direcție în baza surselor documentare inedite.
În Occident a fost publicat un număr impunător de lucrări și studii privind elitele locale
sovietice, dar acestea se axează pe cazurile unor regiuni, republici, sau orașe gigant. Între
lucrările de acest fel se numără celebra carte a lui Fainsod Merle în care sunt descrise procesele
politice la nivel local în baza cazului regiunii Smolensk4. Lucrarea lui Merle descrie succint și
unele aspecte ale vieții politice ale raionului Belîi din aceeași regiune. David Cattle este autorul
unei lucrări privind viața politică din Leningrad, apărută în 19685, dar structurile administrative
din orașele gigant precum Moscova, Leningrad și Kiev, diferă mult față de cele ale orașelor mici.
Orașele mari au fost de obicei centre de regiuni sau chiar capitale ale republicilor unionale sau
autonome și aveau, de regulă, un profil economic diferit de cel al localităților urbane medii și
mici.
După deschiderea arhivelor s-au publicat mai multe lucrări, atât în Occident cât și în
spațiul postsovietic, cu precădere în Rusia. S-a scris mult pe cazul regiunii Kalinin (Tveri,
Rusia), Kees Boterbloem și Vanessa Voisin fiind unii dintre istoricii care au studiat acest caz,
acordând o atenție deosebită politicilor statului sovietic în teritoriile ce au fost ocupate temporar
de Germania. Lucrarea lui Kees Baterbloem redă unele date privind componența organizației de
partid regionale și procesele din viața politică a regiunii Kalinin6. Vanessa Voisin a scris despre
campania posbelică de epurarea a rândurilor PC(b) US pornind de la cazul regiunii Kalinin și
redă un tablou statistic al evoluției acestei campanii7.
E.A. Rees este coordonatorul unui volum de studii privind relațiile centru-periferie în
perioada antebelică, la care au contribuit asemenea cercetători precum Oleg Khlevniuk, Nick
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Fainsod, Merle, Smolensk under Soviet Rule, New-York, Vintage Books, 1963.
David T. Cattle, Leningrad: A Case Study of Soviet Urban Life, New-York, 1968.
6
Kees Boterbloem, Life and Death under Stalin. Kalinin Province, 1944-1953, McGill-Queen‟s University Press,
1999.
7
Vanessa Voisin, Caught Between War Repression and Party Purge: The loyalty of Kalinin Party members put to
the test of the Second World War, in ”Cahiers du Monde russe”, Vol. 52, No. 2/3, 2011, pp. 341-371.
5

Baron și Valery Vasil‟ev8. În studiile sale, E.A. Rees analizează mecanismele prin care Moscova
exercita controlul în provincie și descrie felul în care anumite raționamente de ordin politic aveau
drept rezultat o atitudine diferențiată a centrului față de unele regiuni. O serie de volume de
documente privind relațiile centru-periferie au fost publicate de V.V Denisov, A.V. Kvașonkin,
L.N. Malașenko, A.I. Miniuk, M.I. Prozumenșikov și O.V. Khlevniuk9. Al doilea volum din seria
amintită este consacrat perioadei stalinismului târziu și conține documente privind situația din
diferite regiuni și republici și inclusiv din RSSM. O parte a documentelor se referă la epurările
elitelor regionale din anii postbelici, intrate în istorie sub denumirea de Afacerea Leningrad
(Ленинградское Дело). Volumului începe cu un studiu introductiv în care autorii identifică
specificul relațiilor centru-periferie în perioada 1945-1953.
Ilegalitățile comise de membri ai elitelor sovietice, care au fost un fenomen destul de
răspândit în epocă, au fost obiectul cercetării mai multor istorici. Între autorii cu astfel de
preocupări sunt Cynthia Hooper și James Heinzen10, care au studiat particularitățile acestui
fenomen în perioada postbelică. Elena Osokina a cercetat fenomenul corupției, speculei,
afacerilor ilegale și mecanismele de distribuire a bunurilor deficitare în URSS în perioada
antebelică. Lucrarea lui Gerald M. Easter11 ne vorbește despre cum rețelele informale formate în
timpul Războiului Civil Rus în cadrul elitei regionale postrevoluționare au fost folosite pentru a
consolida regimul bolșevic. Aceste elite au fost înlăturate în anii ‟30 și au fost înlocuite cu o
nouă elită de tip stalinist pentru a consolida verticala puterii în URSS.
Jocken Hellbeck12 este autorul uneia dintre cele mai importantante lucrări privind
evoluția identităților politice în URSS în perioada de până la război. Amir Weiner13 a urmărit
influențele celui de-al Doilea Război Mondial asupra felului în care au evoluat identitățile
politice în Uniunea Sovietică.
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E.A. Rees, Center-local Realtions in the Stalinist State, Palgrave Mcmillan, 2002.
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War”, in Juliane Fürst, Late Stalinist Russia. Sociaty between reconstruction and reinvention, London and NewYork, Routledge, 2006, pp. 121-142;
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Gerald M. Easter, Reconstructing the State : Personal Networks and Elite Identity in Soviet Russia, Cambridge
University Press, 2007.
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Jochen Hellbeck, Revolution on my mind: Writing a diary under Stalin, Harvard University Press, 2006.
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Amir Weiner, Making Sense of War. The Second World War and the Fate of Bolshevik Revolution, Princeton
University Press, 2001.University Press, 2001.
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Există o bogată literatură privind sovietizarea țărilor baltice, privind politica de cadre a
Moscovei în cele trei republici și unele aspecte legate de relațiile centru-periferie, semnate de
autori din Occident și din Rusia, dar și de istorici din țările baltice. Elena Zubkova14 analizează
politicile de sovietizare a țărilor baltice și acordă o atenție deosebită politicii de cadre,
menționând și unele date statistice privin evoluția componenței nomenclaturii și organizațiilor
republicane de partid. Geoffrey Swain a scris despre procesele prin care a trecut orașul leton
Daugavpils în anii 1940-1946.
S-a scris mult pe cazul orașului Lvov (actualmente Lviv, Ucraina), dar procesul de
formare a elitelor sovietice ale acestui oraș au fost descrise doar tangențial. Am făcut cel mai
mult referință la lucrările lui Tarik Cyril Amar15 și William Jay Risch16. Acești autori redau un
bogat tablou privind contextul și spiritul perioadei postbelice, menționează mai multe cazuri și
unele date statistice care mi-au permis să efectuez analize comparative.
În spațiul de limbă română elitele sovietice rămân a fi puțin cercetate. Printre cele mai
importante contribuții se numără cele ale Elenei Crudu17, ale lui Valeriu Pasat18, Veaceslav
Stăvilă19, Ruslan Șevcenco20 și Marius Tărâță21. În cartea sa, Valeriu Pasat analizează procesul
de sovietizarea a RSSM din diferite perspective, inclusiv din cea a politicii de cadre. Veaceslav
Stăvilă este autorul unui studiu ce conține un bogat tablou statistic al evoluției componenței
nomenclaturii RSSM, bazat pe fondurile documentare ale fostei arhive de partid de la Chișinău.
Trebuie să menționăm și lucrările lui Igor Cașu, în care am găsit multe detalii privind contextul
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Е. Ю. Зубкова, Прибалтика и Кремль.1940–1953, Москва, РОССПЭН, Фонд первого президента России Б.
Н. Ельцина, 2008.
15
Tarik Cyril Amar, The Paradox of Ukrainian Lvov. A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists,
Cornell University Press, 2015.
16
William Jay Risch, The Ukranian West. Culture and the Fate of Empire in Soviet Lvov, Harvard University Press,
2011.
17
Lilia Crudu, ”Marginalii la biografia unui funcţionar de partid – cazul Gherasim Rudi”, în Marius Tărîță, Cadrele
de partid şi sovietice din RASSM şi RSSM (1924-1956). Culegere de studii, Editura Chișinău, Tehnica-Info, 2015,
pp. 7-20.
18
Valeriu Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă, Chișinău, Cartier Istoric, 2011.
19
Veaceslav Stăvilă, Evoluția Componenței Naționale a Elitei Politico-Economice a RSSM (1940-1991), în
”Revista de Istorie a Moldovei”, Nr. 4, Chișinău, Centrul de Editare al Insitutului de Istorie al Academiei de Științe a
Moldovei, 1997, pp. 33-43.
20
Ruslan Șevcenco, Viața politică în RSS Moldovenească (1944-1965), Chişinău, Pontos, 2007.
21
Marius Tărâță, ”Priorităţile Biroului CC al PC(b)M din mai 1941 până în decembrie 1944”, în Idem, Cadrele de
partid şi sovietice din RASSM şi RSSM..., pp. 38-48.

perioadei staliniste în RSSM, represiunile politice, particularitățile cazului Moldovei Sovietice,
politica de cadre a Moscovei în RSSM ș.a.22
Definiția de lucru a termenului ”elite” pentru prezentul studiu a fost formulată pornind de
la conceptele unor autori clasici, precum Gaetano Mosca și Vilfredo Pareto. Au fost utilizate
lucrări consacrate istoriei URSS și elitelor sovietice precum ar fi cea a lui Mihail Voslenski23, dar
și cercetările lui Peter Frank24, Bohdan Harasiniw25, Evan Mawdsley și Stephen White26. Am
definit drept elite ale raionului și orașului Bălți deținătorii tuturor funcțiilor de nomenclatură din
aceste unități teritorial-administrative. Unii autori precum Evan Mawdsley și Stephen White
consideră că definirea tuturor nomenclaturiștilor drept elite ar însemna ștergerea oricărei limite
între elită și nonelită. Dincolo de aceasta, datorită elaborării unei metode de clasificare a
funcționarilor în grupuri ierarhice am reușit să eliminăm acest risc. Elitele raionale și orășenești
au fost împărțite în patru grupuri. Cei mai influenți funcționari făceau parte din nomenclatura
Uniunii Sovietice, din nomenclatura RSSM, din cea a județului și a orașului sau raionului Bălți.
Funcționarii cu statut inferior făceau parte doar din nomenclatura raionului sau orașului. Statutul
funcționarilor era direct proporțional numărului de nomenclaturi din care aceștia făceau parte.
Metodologia de clasificare a elitelor și avantajele acestei metode în comparație cu clasificările
făcute de alți autori sunt descrise pe larg în subcapitolul I.4.
Stabilirea statutului elitelor orașului și raionului Bălți în raport cu cele ale
nomenclaturilor altor orașe, raioane și județe ale republicii a fost efectuată în baza unor
observații asupra numeroaselor remanieri teritorial-administrative ce au avut loc în RSSM în anii
1940-52. Odată cu schimbarea statutului unităților teritorial-administrative s-au schimbat și
atribuțiile și prerogativele comitetelor teritoriale ale PC(b)M. De asemenea, comparând
22

Igor Cașu, Virgil Pîslariuc, Chestiunea revizuirii hotarelor RSS Moldoveneşti: de la proiectul „Moldova Mare‖ la
proiectul „Basarabia Mare‖ şi cauzele eşecului acestora (decembrie 1943 – iunie 1946), în „Archiva Moldaviæ”,
Vol. II, Iași, 2010; Mark Sandle, Igor Cașu, Leonid Brezhnev in Soviet Moldavia, 1950-1952: the making of a
GenSek?, in ”Plural” Journal of History and Geography Department, Ion Creangă Pedagogical University, Vol. 4,
No. 2, Editura ARC, 2016; Idem, Was the Sovet Union an Empire ? A view from Chișinău, în „Dystopia. Journal of
Totalitarian Ideologies and Regimes”, vol. I, nr. 1-2, 2012; , ”Politica Națională‖ în Moldova Sovietică, 1944-1989,
Chișinău, Editura Cartdidact, 2000; „Începuturile resovietizării Basarabiei și starea de spirit a populaţiei (martieseptembrie 1944)”, apud Diana Dumitru, Igor Cașu, Andrei Cușco, Petru Negură, Al Doilea Război Mondial:
memorie și istorie în Estul și Vestul Europei, Chișinău, Cartier Istoric, 2013.
23
Михaил Восленский, Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милован
Джилас, МП «Октябрь», «Советсквя Россия», Москва, 1991.
24
Peter Frank, Constructing a Classified Ranking of CPSU Provincial Committees, în „British Journal of Politic
Science”, Vol. 4, No. 2, 1974, pp. 217-230.
25
Harasyniw, Bohdan, Political Elite Recruitment in the Soviet Union, London, Macmillan, 1984.
26
Evan Mawdsley, Stephen White, The Soviet Elite from Lenin to Gorbachev. The Central Committee and its
Members, 1917-1991, New-York, Oxford, 2000.

investițiile făcute de regimul sovietic în orașe și urmărind evoluția economică și demografică a
localităților urbane am stabilit o ierarhie a importanței orașelor Moldovei Sovietice. Metodele
folosite pentru stabilirea ierarhiilor elitelor RSSM sunt descrise pe larg și aplicate în capitolul I.3.
Am stabilit statutul ierarhic al Moldovei Sovietice și al elitelor sale în raport cu mai multe
regiuni și republici din partea europeană a URSS. Metodologia acestei clasificări a fost preluată
din lucrările lui Peter Frank, E.A. Rees, Oleg Khlevniuk, Evan Mawdsley și Stephen White. În
această clasificare s-a luat în calcul numărul de reprezentanți al fiecărei regiuni sau republici în
Comitetul Central al PCUS, numărul de comuniști al organizației teritoriale de partid, numărul
populației și importanța economică a unităților teritorial-administrative. Metodologia în baza
căreia a fost stabilită ierarhia elitelor republicilor și regiunilor de vest ale URSS este descrisă pe
larg și aplicată în subcapitolul I.2.
În elaborarea prezentei lucrări a fost aplicată metoda analizei cantitative cât și cea a
analizei calitative. Prima metodă a fost folosită pentru studierea datelor prosopografice ale
membrilor nomenclaturii raionului și orașului Bălți, dar și pentru a cerceta componența elitelor
republicii. Pentru studierea prosopografică a elitelor din Bălți au fost utilizate categoriile
ierarhice ale nomenclaturii definite în baza metodei amintite anterior. Astfel, am putut urmări
rezultatele politicii de cadre prin studierea numărului de reprezentanți în cele patru grupuri
ierarhice de nomenclatură a unor categorii de funcționari, precum ar fi cei de origine
basarabeană, cei de etnie română, sau nomenclaturiștii originari din alte teritorii ale URSS. O
serie de aspecte ale vieții politice din Bălți au fost cercetate în baza mai multor situații descrise în
documente. Observațiile făcute au fost verificate prin comparația cu datele disponibile privind
alte republici și regiuni, prin consultarea de documente emise de diferite instituții și prin
urmărirea frecvenței cu care au avut loc cazuri similare. Cazul Bălți a fost examinat prin
comparație cu informațiile disponibile privind republicile baltice, regiunile Ucrainei de vest și
regiunea Kalinin, ceea ce a permis identificarea particularităților Moldovei Sovietice.
Sursele inedite folosite pentru elaborarea prezentului studiu provin în principal din fosta
arhivă a PC(b) M, actualmente Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica
Moldova(AOSPRM). Au fost consultate fondurile documentare ale comitetelor PC(b)M ale
orașului, raionului și județului Bălți. Acestea conțin stenogramele ședințelor birourilor și
comitetelor locale ale PC(b) M, stenogramele conferințelor de partid și rapoartele diferitelor
instituții și agenții de stat și de partid. În aceleași fonduri se conțin rapoartele departamentelor

comitetelor PC(b)M, între care cele ale departamentelor cadre și ale departamentelor pentru
organizare și instructaj, care redau un bogat tablou statistic și prosopografic privind componența
nomenclaturii și organizațiilor de partid locale. În AOSPRM se păstrează și fondul Comitetului
Central al PC(b)M, în care se conțin rapoarte ale diferitor agenții de partid privind situația din
organizațiile PC(b)M din orașul și raionul Bălți. Fondul documentar al sovietului orășenesc se
păstrează în Arhiva Municipală din Bălți (AMB) și conține asemenea documente precum
stenogramele ședințelor sovietului orășenesc, cele ale executivului local, rapoarte ale
departamentelor sale și plângerile și cererile populației.
Unele caracteristici non textuale ale documentelor din fondurile arhivistice amintite
vorbesc despre emitenți și despre contextul vremii. Atenția cititorului este atrasă în primul rând
de deficitul de hârtie cu care se confruntau instituțiile locale. Problema lipsei hârtiei era de multe
ori rezolvată de funcționarii sovietici prin scrierea documentelor pe reversul unor acte românești
sau germane. Deficitul general de bunuri de tot felul a fost o constantă a epocii și una din
explicațiile pentru asemenea fenomene precum ar fi confruntările dintre cadre și abuzurile
comise de unii nomenclaturiști. Documentele, formularele, cererile și plângerile scrise de
cetățeni și de funcționarii de rang inferior sugerează că mulți dintre ei nu obișnuiau să scrie des,
iar gradul lor de alfabetizare a fost unul redus.
O caracteristică a documentelor din primii ani de după 1944 este prezența a numeroase
informații contradictorii. O mare parte a erorile din documente au fost rezultatul lipsei resurselor
necesare pentru activitatea instituțiilor, sau acestea vorbesc despre superficialitatea aplicării
anumitor politici și despre incompetența celor care le implementau. Aceste documente au fost
produse într-un haos instituțional în care diferite agenții de stat și de partid cu agende proprii
încercau să își atingă obiectivele folosind resursele disponibile și fără a cădea în disgrația
superiorilor. În aceleași condiții au fost produse numeroase documente cu scopul de a
dezinforma cititorul. Acest tip de documente pot fi împărțite în câteva categorii, prima categorie
fiind cele care aveau drept obiectiv distribuirea pe orizontală a responsabilității pentru eșuarea
unei campanii sau pentru situația nesatisfăcătoare din orice domeniu. În cazul eșecurilor, pentru a
nu pierde suportul și încrederea superiorilor, nomenclaturiștii încercau să convingă cititorul
documentelor că responsabilitatea nu îi aparține doar emitentului ci și la o serie de alte agenții de
stat sau de partid. Cel de-al doilea tip de situații de acest fel sunt falsificările de documente
pentru a ascunde anumite nereguli sau pentru a proteja anumiți subalterni care au comis

infracțiuni. O altă categorie de astfel de documente sunt cele care falsifică datele de identitate ale
funcționarilor. Acest fenomen este unul comun în anii postbelici deoarece în perioada anilor ‟40
în Basarabia și în alte teritorii de vest ale URSS au avut loc mai multe schimbări de regim. Au
fost numeroase cazurile în care pentru a se adapta noilor condiții funcționarii își ascundeau
originea etnică sau anumite activități din perioada războiului. Un alt obiectiv al introducerii
intenționate a unor informații false în documente puteau fi încercările de a denigra oponenții.
Cea mai eficientă metodă de verificare a informațiilor ce ridică semne de întrebare este
compararea datelor din documentele emise de instituții diferite. La fel, a fost destul de eficentă și
analiza comparativă cu situațiile similare din alte republici și regiuni. De asemenea, de multe ori
anumite nereguli au fost identificate de comisiile însărcinate cu combaterea ilegalităților și
neregulilor din instituțiile de stat și de partid. În cazul rapoartelor întocmite de astfel de comisii
este important să verificăm dacă investigațiile și demiterile erau parte dintr-o campanie sau dacă
acestea au fost un caz izolat. Lectura documentelor de arhivă din perioada postbelică este un
exercițiu complex, care necesită verificarea informațiilor identificate și analiza lor comparativă
cu alte cazuri similare.

Capitolul I
Particularitățile cazului Bălți
Obiectuvul primului capitol este acela de a formula metodele de lucru. În subcapitolul I.3 sunt
definite elitele din Bălți și a fost stabilită o ierarhie a acestora, care ne-a permis să analizăm
evoluția componenție nomenclaturii pe gurpuri ierarhice. Au fost stabilite particularitățile cazului
Moldovei Sovietice în comparație cu alte republici și regiuni din partea de vest a URSS. De
asemenea, am stabilit statutul orașului și Raionului Bălți și a elitelor sale în cadrul RSSM și
statutul nomenclaturii Moldovei Sovietice în ierarhia elitelor de vest ale URSS.

Capitolul II
Formarea elitelor sovietice locale în Basarabia
Capitolul II are trei părți, prima având obiectivul de a identifica principiile care au stat la
baza procesului de recrutare a noilor elite din Moldova Sovietică. Un alt obiectiv al primului
subcapitol este explicarea anumitor diferențe dintre evoluția procesului de formare a elitelor
locale în mediul urban și cel rural. La fel, au fost identificați factorii informali care au avut

urmări asupra componenței și asupra ierarhiilor interne ale elitelor din Bălți și din întreaga
RSSM.
Subcapitolului doi reprezintă o analiză a felului în care experiența celui de-al Doilea
Război Mondial a influențat cariera nomenclaturiștilor Moldovei Sovietice, iar secțiunea a treia
descrie cum statutul de membru al PC(b)US a fost revizuit în cazul funcționarilor membri de
partid rămași în timpul războiului în teritoriile ocupate.

Capitolul III
Crearea rezervei de cadre și a sprijinului social al regimului
Capitolul III are câteva obiective, primul fiind acela de a urmări evoluția componenței
organizațiilor de partid ale raionului și orașului Bălți în contextul sovietizării Basarabiei, dar și
examinarea felului în care a evoluat creșterea numerică a întregii organizații de partid din
Moldova Sovietică pe parcursul anilor ‟40. Recrutarea de noi membri de partid a fost o etapă a
procesului de selectarea a basarabenilor ”loiali” regimului, care ulterior puteau fi desemnați în
funcții de nomenclatură. Ramificarea și creșterea numerică a organizației PC(b)M a făcut parte
dintr-un set de politici menite să consolideze sprijinul social al regimului în Basarabia.
Particularitățile procesului de creștere a rândurilor PC(b)M explică parțial și cauzele numărului
mic de basarabeni în rândul nomenclaturii RSSM.
În primul subcapitol am cercetat particularitățile procesului de creșterea a numărului de
membri ai PC(b)M în anii postbelici și sursele acestei creșteri. Cazul RSSM a fost comparat cu
republicile baltice și regiunea Kalinin.
Subcapitolul doi are drept obiectiv descrierea procesului de creștere numerică și de
evoluție a componenței organizațiilor de partid ale orașului și raionului Bălți. Am descris cele
mai importante aspecte ale acestui proces cât și particularitățile lui în mediul urban și rural.
Ultimul subcapitol descrie felul în care colectivizarea agriculturii a dictat extinderea
geografică și creșterea numerică a rețelei de organizații de partid în mediul rural. De asemenea,
am analizat importanța organizațiilor primare teritoriale și de colhoz pentru colectivizarea
agriculturii cât și rolul procesului de formare a gospodăriei colective pentru identificarea
persoanelor ce urmau a deveni membri de partid.

Capitolul IV
Legitimarea elitelor locale și percepții privind rolul lor în societatea basarabeană
Obiectivul prezentului capitol este examinarea modului în care elitele locale sovietice sau legitimat în RSSM și a percepțiilor basarabenilor privind rolul nomenlcaturiștilor în Moldova
Sovietică. În primul subcapitol am descris felul în care populația Basarabiei a perceput statul
sovietic, am identificat cei mai importanți factori care formau diferite atitudini ale basarabenilor
față de URSS. Imaginea funcționarului și cea a regimului se suprapun, adesea, iar statul sovietic
a fost cea mai importantă agenție care s-a ocupat de legitimarea nomenclaturii la nivel local.
Al doilea subcapitol descrise tehnicile de legitimare a elitelor locale utilizate de
propagandă, dar și felul în care nomenclaturiștii s-au autodefinit în cadrul populației Basarabiei.
În al treilea subcapitol se vorbește despre factorii care au perturbat procesul de legitimare
a elitelor locale și despre consecințele lor asupra relațiilor dintre funcționari și majoritatea
guvernată.
Subcapitolul patru are drept obiectiv cercetarea caracteristicilor sociale ale funcționarilor
de rang inferior, care au avut un contact permanent cu populația guvernată. În baza datelor
privind acest grup de funcționari, dar și folosind o serie de alte surse documentare, am
reconstituit imaginea acestui grup de nomenclaturiști în imaginarul populției guvernate.
În ultima parte a capitolului am identificat cele mai importante tehnici pe care
nomenclaturiștii le foloseau pentru legitimarea lor individuală. Am efectuat o analiză
comparativă a procedeielor utilizate de comuniștii basarabani și de cei veniți din stânga Nistrului
pentru a identifica specificul identității pe care și-o asumau membrii celor două grupuri.

Capitolul V
Rolul rețelelor informale locale și transregionale în relațiile centru-periferie
Primul obiectiv al acestui capitol este descrierea și examinarea cofruntărilor dintre
nomenclaturiști, care sunt relevante pentru prezentul studiu din mai multe motive. Deoarece
ascensiunea pe scara ierarhică a nomenclaturii a fost scopul final al tuturor funcționarilor
sovietici și pentru că numărul de funcții de nomenclatură a fost, de cele mai multe ori, mai mic
decât cel al pretendenților, pentru facilitarea creșterii în carieră, adesea, birocrații sovietici
utilizau diferite strategii informale. Concurența pentru un post superior din punct de vedere
ierarhic a fost un proces permanent, în care pretendenții depuneau eforturi constante pentru a se

prezenta într-o lumină bună în fața superiorilor care decideau promovarea, demiterea sau
menținerea funcționarilor într-un post sau altul. De asemenea, în special în anii postbelici, între
nomenclaturiști a existat o confruntare permanentă pentru bunurile de primă necesitate, precum
ar fi locuințele. De asemenea, vom efectua o analiză a modului în care autoritățile centrale
foloseau confruntările de la nivel local pentru consolidarea propriului control în teritoriu. Alte
aspecte ale relațiilor centru-periferie pe care le-am urmărit în aceste capitol sunt mecanismele de
rotație a cadrelor folosite în anii postbelici pentru a contracara fenomenul formării de rețele
informale în cadrul elitelor locale, dar și unele strategii folosite de liderii locali pentru ași
consolida controlul în teritoriu și pentru ași consolida pozițiile în cadrul nomenclaturii.
În primii ani de existență a RSSM, au fost numeroase cazurile de implicare în activități
ilegale a reprezentanților elitelor locale. În al doilea subcapitol, pornind de la cazul Bălți, am
identifica principalele cauze ale acestui fenomen, care a avut o răspândire largă în anii postbelici.
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