
INTRODUCERE 

Relațiile complexe dezvoltate de Partidul Comunist Român 

(PCR) cu lumea occidentală, atât pe linie de stat, cât și pe linie de 

partid, încă din primii ani după preluarea conducerii de către Nicolae 

Ceaușescu, apăreau nu numai ca o manifestare oarecum firească venită 

în continuarea politicii de distanțare față de Moscova, inițiată de 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar și ca o necesitate impusă de contextul 

politic al vremii. Instalarea noului lider în fruntea partidului comunist 

se petrecea într-o perioadă de relaxare a relațiilor dintre Est și Vest, iar 

această destindere se va dovedi propice lărgirii spectrului relațiilor 

internaționale ale PCR printr-o colaborare atât cu comuniștii, cât și cu 

socialiștii europeni. Astfel, contactele și raporturile stabilite de PCR cu 

stânga vest-europeană încep să se profileze într-un context ideologic 

caracterizat de lupta împotriva imperialismului, dar și pe fondul 

tendinței de slăbire a influenței sovietice în cadrul mișcării comuniste 

din anii ’60. 

Contactele pe linie de partid inițiate de Nicolae Ceaușescu în 

Europa Occidentală vor viza și formațiunile politice de stânga din 

Belgia. Aceste legături inițiate și dezvoltate de PCR cu partide 

comuniste care aveau o influență scăzută în viața politică internă și 

internațională – cum era și cazul Partidului Comunist Belgian – 

trebuie integrate viziunii de politică externă a lui Ceaușescu din acea 

perioadă: încurajarea altor partide comuniste către o politică disidentă 

față de URSS și atragerea lor în sfera de acțiune internațională a 

comuniștilor români.  

De la început, cititorul trebuie să știe că o analiză a relațiilor 

PCR cu formațiunile de stânga din Belgia trebuie operată atât în 

spectrul de acțiune al partidelor comuniste, mai precis în cadrul 

mișcării comuniste internaționale, cât și în cadrul relațiilor 

internaționale la nivel de stat. Inevitabil, aceste sfere se intersectează. 
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Mai mult, cum bine se știe, în cazul PCR, ca partid unic, întreaga sa 

activitate era asimilată politicii de stat. Pe de altă parte, Partidul 

Socialist Belgian (PSB) și, de exemplu, Partidul Social-Creștin (PSC)1 

erau formațiuni politice care, de cele mai multe ori, participau la 

guvernare sau erau partide parte a coalițiilor de guvernământ. 

Totodată, studiul acestor raporturi presupune o analiză coroborată a 

relațiilor dintre PCR și Partidul Comunist Belgian (PCB) cu cea a 

relațiilor dintre PCR și formațiunile socialiste sau social-democrate 

belgiene. Actori ai aceleiași scene politice interne, comuniștii și 

socialiștii din Belgia s-au raportat permanent unii la ceilalți, tendințe 

justificate atât prin moștenirea unui fond comun ideologic, cât și prin 

rațiuni de ordin electoral, ambele argumente apropriindu-le sau 

îndepărtându-le mai mult sau mai puțin în demersul realizării unei 

regrupări a forțelor progresiste în Belgia, acesta fiind, de altfel, și 

argumentul pentru abordarea convergentă a direcțiilor de cercetare. 

Raporturile politice și diplomatice pe care comuniștii români le-

au dezvoltat cu partidele din spectrul stângii politice belgiene s-au 

manifestat sub diverse forme, fie că vorbim de invitații reciproce 

pentru participarea la congresele partidelor, de dialoguri la nivel de 

ambasadă, vizite oficiale ale delegațiilor partidelor sau de asigurarea 

de către PCR a concediilor de odihnă ale unor lideri politici din Belgia 

la noi în țară. Astfel, luând în considerare varietatea de forme prin care 

s-au manifestat aceste relații, putem constata continuitatea în timp a 

acestora, de la tatonări neconcretizate din perioada conducerii lui 

Gheorghiu-Dej până la invitația PCB de a participa la ultimul congres 

al PCR din 1989. Cu toate acestea, am considerat că perioada de 

referință supusă analizei este cea delimitată de prima întâlnire dintre 

delegațiile PCR și PCB desfășurată în 1966 și de ultima întrevedere din 

anul 1981. Totodată, în acest interval se regăsesc și raporturile pe care 

PCR le-a dezvoltat cu celelalte formațiuni de stânga, manifestate între 

1969 și 1980, în special cu Partidul Socialist Belgian. 

                                                           
1 Vechi partid politic în Belgia care, deși este considerat de centru-dreapta, s-a 
situat pe agenda întâlnirilor lui N. Ceaușescu cu partidele belgiene.  
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Intenția cercetării a fost aceea de contribui la o înțelegere mai 

adecvată a politicii externe a României în perioada de referință, printr-

o analiză a contactelor care s-au stabilit între partidele menționate, 

precum și o interpretare a acestora în contextul situației internaționale 

din anii ‘60-’70. Pe de altă parte, studiul ne poate releva într-o anumită 

măsură modul în care PCR s-a raportat la partidele comuniste vest-

europene, tipul de discurs pe care-l practica Ceaușescu, precum și 

intențiile sale de a-și consolida poziția în mișcarea comunistă 

internațională prin intermediul unor astfel de contacte. 

Relațiile pe linie de partid dintre PCR și partidele comuniste sau 

socialiste vest-europene au fost insuficient abordate în literatura de 

specialitate, fiind tratate doar tangențial în cadrul unor tematici de 

cercetare mai largi legate de problemele mișcării comuniste 

internaționale. Punerea la dispoziția cercetătorilor a unor noi fonduri 

arhivistice de către Arhivele Naționale ale României, precum și 

desecretizarea unor documente din Arhiva Ministerului Afacerilor 

Externe au deschis noi direcții de investigare a relațiilor externe ale 

României din perioada comunistă.  

În aceste condiții, generate de oportunitatea accesului la noi 

documente, studiul s-a axat, în principal, pe investigarea și 

interpretarea unor izvoare inedite reprezentate de stenogramele 

convorbirilor dintre delegațiile PCR și cele ale PCB sau PSB, pe care le 

regăsim în dosarele fondului CC al PCR, Secția Relații Externe, precum 

și de corespondența recent desecretizată dintre Ambasada României la 

Bruxelles și Ministerul Afacerilor Externe. Înțelegerea și analiza 

conținutului unor astfel de documente provenite din arhive, precum și 

integrarea în context istoric a acestor noi informații au impus 

utilizarea unui vast aparat critic compus din izvoare edite, respectiv 

documente publicate, lucrări, studii și articole de specialitate, 

periodice și memorii. Nu în ultimul rând, cercetările întreprinse la 

Arhivele Partidului Comunist Belgian din Bruxelles (CARCOB) au 

întregit documentarea, atât din perspectiva izvoarelor inedite 

(rapoarte, note informative, adrese, însemnări personale), cât și din 

cea a izvoarelor edite. 
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O analiză a documentelor păstrate în arhive, fie ele românești 

sau belgiene, nu putea fi realizată fără aportul unei bibliografii variate. 

Contextualizarea politico-istorică a raporturilor dintre PCR și 

formațiunile politice de stânga din Belgia a presupus coroborarea 

metodei analizei de document cu metoda studiului bibliografic. Utilizată 

ca principal instrument în lucrarea de față, analiza de document s-a 

concretizat în identificarea și studierea unui fond documentar 

consistent provenit din arhivele din România și Belgia, alcătuit din 

stenograme ale convorbirilor dintre delegațiile române și cele 

belgiene, note ale acestor stenograme, precum și corespondența dintre 

Ambasada României la Bruxelles și Ministerul Afacerilor Externe, care 

constă în adrese, telegrame, rapoarte și note informative. Analiza 

acestora din urmă a scos la lumină informații noi referitoare la 

raporturile dintre PCR și partidele de stânga din Belgia, aspecte ale 

rolului jucat de aceste partide în viața politică belgiană sau în relațiile 

internaționale pe care le desfășurau. Pe de altă parte, astfel de izvoare 

au relevat modul în care s-au raportat comuniștii și socialiștii belgieni 

la evenimentele importante din perioada Războiului Rece.  

Interpretarea temelor abordate în stenogramele dialogurilor 

dintre delegațiile comuniștilor români și cele ale comuniștilor și 

socialiștilor belgieni a presupus și utilizarea metodei analizei de 

discurs. Aparținând unui sistem politic fundamental diferit, discursul 

ideologic al comuniștilor români era deosebit de cel al comuniștilor și 

socialiștilor belgieni. Deși împărtășeau la bază aceeași doctrină, 

existau diferențe de accepțiune a conceptelor ideologice. Plecând de la 

definiția sa, discursul este întotdeauna ancorat într-un context socio-

cultural, modelat de o anumită epistemă și vizează o anumită finalitate 

determinată de rolul agenților discursivi2. Aplicând această definiție 

prezentei lucrări, putem identifica contextul socio-cultural – sistemul 

totalitar din România versus sistemul democratic, capitalist, 

pluripartidist din Belgia; epistema – conceptele care sunt operate în 

dialog; agenții discursivi – comuniștii din Est și cei din Vest, respectiv 

                                                           
2 Daniela Rovența-Frumușani, Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze, Editura 
Tritonic, București, 2005, p. 76. 
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delegațiile române și cele belgiene. Prin urmare, această metodă 

devine utilă pentru o înțelegere corectă a modului în care se raportau 

ori cum interpretau comuniștii români și celelalte partide de stânga 

belgiene principalele concepte ideologice ce apar frecvent în 

dezbaterile lor: democrație socialistă, partid unic, luptă de clasă, 

dictatură a proletariatului, pluripartidism, pluralism politic, unitatea 

forțelor progresiste, libertate de exprimare, securitate și cooperare 

internațională. 

Lucrarea Nicolae Ceaușescu și stânga belgiană. Contacte politice 

și diplomatice (1966-1981) însumează eforturile celor trei ani de 

cercetare doctorală care au condus la identificarea principalelor 

contacte stabilite între PCR și partidele socialiste din Belgia, la 

interpretarea acestora în contextul relațiilor internaționale, precum și 

la o analiză a dialogurilor dintre cele două părți în perioada 1966-1981.  

Fără a pretinde că subiectul studiului a fost epuizat, apreciez că 

această cercetare aduce o contribuție consistentă cunoașterii 

raporturilor româno-belgiene pe linie de partid, precum și a 

contactelor politice și diplomatice pe care regimul comunist le-a 

dezvoltat în contextul complex al Războiului Rece și al dilemelor 

mișcării comuniste internaționale de la sfârșitul anilor ‘60 și începutul 

anilor ‘70. 

 


