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Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viața cotidiană în Rusia Sovietică
a anilor 1930, traducere din limba engleză de Alina Popescu, prefață de Sorin Antohi,
București: Editura Corint, 2016, 523 p.

Cartea de față, tradusă în românește după 17 
ani de la apariția sa în limba engleză, la Oxford 
University Press, aduce în fața publicului cititor o 
imagine necosmetizată a habitatului urban al lui 
homo sovieticus, printr-o minuțioasă cercetare isto-
rică. Așa cum subliniază autoarea încă din introdu-
cere, lucrarea întreprinde o incursiune în evoluția 
raporturilor dintre cotidianul ordinar (în sensul de 
fi resc, banal) și cel extraordinar (ca opus al obișnu-
itului) în Rusia lui Stalin. Această abordare înca-
drează cartea Sheilei Fitz patrick în curentul istori-
ografi c al microistoriei, interesat în mod deosebit 
de viața oamenilor mărunți ai Italiei premoderne. 
Practic, ea prezintă viețile unor oameni de rând, 
aproape neînsemnați, dar care au traversat vremu-
rile neobișnuit de tulburi ale stalinismului, ce s-au 
remarcat atât prin epurări și deportări masive, cât 
și prin privațiuni materiale severe.

Sheila Fitz patrick, născută în 1941, este un istoric de origine australiană, care a stu-
diat și s-a consacrat în domeniul istoriei contemporane a Rusiei, trăind vreme de jumă-
tate de veac în Marea Britanie și Statele Unite, pentru a reveni în 2012, ca profesoară, 
pe meleagurile natale. Ea aparține celei de-a doua generații americane de istorici, cu-
noscuți drept revizioniști (având o conotație pozitivă, de reformiști), ce au demon-
strat o preferință programatică pentru istoria socială și culturală, distanțându-se de 
mai vechiul model holist ideologico-politic de interpretare a totalitarismului, afi rmat 
în contextul Războiului Rece. Fitz patrick și-a însușit și a promovat paradigma revi-
zionistă încă de la publicarea articolului său „Afterword: Revisionism Revisited”, în 
The Russian Review, vol. 45, octombrie 1986. Ulterior, întreaga sa activitate a fost ca-
nalizată în această direcție, atât din postura de cercetătoare, cât și de coredactor-șef al 
prestigiosului Journal of Modern History, între 1996 și 2006. Dintre cărțile sale mai im-
portante, publicate la edituri de renume, amintim: The Commissariat of Enlightenment. 
Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky. 1917-1921 (Cambridge 
University Press, 1970), The Russian Revolution (Oxford University Press, 1982/3), 
Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization 
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(Oxford University Press, 1994) și Tear off  the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-
Century Russia (Princeton University Press, 2005).

Lucrarea Stalinismul de fi ecare zi este structurată în opt capitole, bine proporționate, 
purtând denumiri incitante și fi ind bazate pe un bogat aparat critic. La fi nal sunt pre-
zentate lista cu bibliografi a consultată (surse arhivistice, ziare și jurnale, manuscrise, 
articole și cărți) și un index de termeni. Capitolul inițial, „Partidul are întotdeauna 
dreptate”, ilustrează stilul de conducere și valorile Partidului Comunist și ale insti-
tuțiilor controlate de acesta. Este subliniată problematica birocrației autorităților, cu 
care cetățenii sovietici erau nevoiți să se confrunte în permanență, mai ales prin pris-
ma interacțiunii cu incompetența și arbitrariul funcționarilor de Stat. Al doilea capitol, 
„Vremuri grele”, abordează teme vitale pentru supraviețuirea cotidiană: penuria, lipsa 
locuințelor pentru noii orășeni, cumpărăturile ca formă de supraviețuire, amploarea 
luată de economia subterană, corupția endemică. Anii ‘30 s-au caracterizat prin sufo-
cante privațiuni pentru populație, chiar mai mari decât în deceniul anterior. În 1932-
1933 s-a declanșat foametea în zonele producătoare de grâne, iar orașele erau luate cu 
asalt de valurile de refugiați de la sate, locuințele erau supraaglomerate și sistemul 
de raționalizare a produselor de strictă necesitate a ajuns în pragul colapsului. Astfel, 
viața se axa pe o nesfârșită luptă de supraviețuire, prin procurarea în orice formă a 
condițiilor de trai: mâncare, haine, locuință. În capitolul al treilea, „Palatele de luni”, 
se creionează tabloul construcției lumii noi, în care eroii și stahanoviștii ocupau un rol 
central. Liderii politici ai acelor vremuri, ca și mulți dintre cetățenii obișnuiți, mai ales 
tineri, aveau viziuni utopice despre construcția socialismului, nutrind credința că par-
ticipă la un proces istoric de transformare a societății, prin participarea ca muncitori 
voluntari pe șantiere îndepărtate ca Magnitogorsk sau Komsomolsk. Recreerea omu-
lui era o concepție sovietică des uzitată: de la poveștile despre convertirea delincven-
ților juvenili prin muncă și încadrarea într-un colectiv muncitoresc, până la transmi-
terea culturii minimei igiene (spălatul cu săpun, păstrarea curățeniei) și alfabetizarea 
de bază; de la satirizarea practicilor religioase la schimbarea numelor (prin renunțarea 
la cele țărănești: ca Makar, Kuzma sau Foma, ori la cele preoțești: Tihon, Mitrofan). 
Capitolul al patrulea, „Fața de masă fermecată”, prezintă imaginea abundenței la ruși 
în anii 1930, sau mai degrabă speranța într-un viitor al bogăției, pentru a trece mai 
ușor peste prezentul plin de lipsuri. Eliminarea raționalizării la pâine, în 1935, a gene-
rat o amplă campanie propagandistică ce sărbătorea fi nalul privațiunilor și începutul 
abundenței. Noua orientare presupunea atât o schimbare fundamentală de la aborda-
rea anticonsumeristă din anii anteriori, cât și o îndepărtare de la puritanismul ascetic 
al Revoluției Culturale, prin tolerarea și chiar promovarea unor forme de loisir (carna-
valuri, petreceri dansante, parcuri ale culturii și relaxării, uneori spectacole de jazz). 
Totodată, pentru elite s-au ivit noi oportunități și privilegii. Capitolul cinci, „Insultat 
și rănit”, este dedicat așa-numiților paria, purtând stigma originii sociale nesănătoase. 
Dacă în primul deceniu de după Revoluția bolșevică, categoria exclușilor (care pier-
duseră și dreptul de vot) cuprindea membrii nobilimii pre-revoluționare, culacii, ne-
pmenii și preoții, după 1930 aveau să fi e incluși și exilații administrativ și prizonierii 
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politici. De obicei însă, stigma se extindea și asupra familiilor acestor persoane. Vina, 
de a fi  fost disident politic sau de a proveni dintr-o clasă socială intolerabilă, nu putea 
fi  repudiată prin simple declarații de loialitate sau delimitarea de proprii părinți și 
de aceea, mulți încercau să o ascundă, chiar dacă strategia nu putea dădea rezulta-
te pe termen lung. Capitolul al șaselea, intitulat sugestiv „Probleme de familie”, ne 
prezintă încercările cu care această instituție ancestrală a societății s-a confruntat în 
contextul urbanizării rapide și a schimbării mentalităților. Imediat după Revoluție, 
comuniștii au adoptat o atitudine negativă față de familie, considerată prea burghe-
ză și patriarhală. Tinerii erau foarte mândri de libertatea lor sexuală, iar căsătoriile 
libere (neînregistrate) deveniseră o modă, la fel ca și divorțurile anunțate prin carte 
poștală. Partidul a susținut emanciparea femeilor, atât prin legalizarea avortului, cât 
și prin integrarea lor, într-un procent cât mai ridicat, în câmpul muncii. Lipsa acută a 
locuințelor în mediul urban a obligat familiile să locuiască în spații minuscule și ade-
sea, în apartamente comune cu alte persoane. Începând cu anul 1935, datorită scăderii 
natalității, politica statului sovietic a devenit una pro-familie, interzicându-se avortul 
și descurajându-se divorțul (inclusiv fi nanciar). Femeile cu mulți copii erau premiate, 
iar soții care își abandonau familia erau criticați în presă. Capitolul șapte, „Conversații 
și ascultători”, ne dezvăluie tehnicile de supraveghere operate de autorități, pentru 
a obține informații despre starea de spirit a populației, în diverse contexte. În cazul 
regimului stalinist, au existat două modalități de sondare a opiniei publice: rapoartele 
poliției politice NKVD (Partidul, Komsomolul și aparatul politic al Armatei raportau 
și ele la centru eventuala indisciplină a unor membri) și scrisorile cetățenilor adresate 
liderilor politici. Aceste scrisori aveau un scop precis: furnizarea unui bun sau servi-
ciu, pedepsirea unui dușman, investigații ale activității unor instituții sau funcționari. 
Ultimul capitol, „Vremuri de restriște”, este centrat pe dihotomia dintre ei și noi (asu-
pritori vs. asupriți), cu referire clară la perioada Marilor Epurări din 1937-1938. Acela 
a fost momentul de apogeu al terorii staliniste, care a devenit arbitrară, nimeni (nici 
măcar cei din conducerea Partidului) neavând siguranța că este intangibil. Daca până 
atunci, dușmanii declarați ai regimului erau cei de clasă, la sfârșitul anilor 1930, sin-
tagma primește o conotație mai vastă: de dușmani ai poporului. Marile Epurări au vizat 
într-o măsură mai însemnată elitele comuniste decât marea masă a populației, care su-
ferise deja ostracizarea în etape anterioare (țăranii în timpul colectivizării, muncitorii 
din zonele urbane – în timpul foametei din 1931-1932).

Întâmpinată în general favorabil de istoriografi e, cartea Sheilei Fitz patrick a de-
venit una esențială pentru cercetătorii epocii staliniste, având meritul de a introduce 
conceptul de cotidian extraordinar. Oameni simpli și lideri politici, tineri și maturi, 
stahanoviști și excluși social își găsesc cu toții, în mod cert, locul în monografi a cerce-
tătoarei de origine australiană.
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