
	

INTRODUCERE	

Într‐un	regim	politic	cu	partid	unic,	în	care	viitorul	este	descris	în	

termenii	ideologiei	marxist‐leniniste	iar	obiectivele	politice	şi	econo‐

mice	ale	partidului	sunt	descrise	 în	aceeaşi	termeni,	analiza	politicii	

externe	nu	poate	ignora	latura	ideologică	şi	relaţiile	la	nivel	de	partid.	

Fără	a	ne	angaja	 în	aprecieri	cu	privire	 la	măsura	în	care	activitatea	

internaţională	a	PCR	a	 fost	condiţionată	de	 imperative	marxist‐leni‐

niste	sau	interese	naţionale,	nu	putem	neglija	faptul	că	relaţiile	dintre	

Uniunea	 Sovietică	 şi	 statele	 satelit	 au	 fost	 concepute	 pe	 filiera	

partidelor	comuniste	locale.	Aceste	partide	au	fost	aduse	la	putere	de	

către	Moscova	la	sfârşitul	celui	de‐al	doilea	război	mondial	şi	aceste	

partide	au	 fost	acelea	care	şi‐au	asumat	sarcina	construirii	 socialis‐

mului	 în	aceste	ţări,	după	preluarea	puterii.	 Indiferent	cât	de	nume‐

roase	sau	profunde	au	fost	imixtiunile	sovietice	directe	în	activitatea	

de	partid	şi	de	stat	din	aceste	ţări,	partidul	comunist	 local	a	 fost	 in‐

strumentul	impunerii	unui	regim	politic	similar	şi	partenerul	privile‐

giat	de	discuţie	în	relaţia	cu	Moscova,	superior	organelor	de	stat	din	

punctul	de	vedere	al	importanţei	atribuite	de	hegemon.	De	asemenea,	

fie	 că	politica	acestuia	emula	 iniţiativele	 şi	viziunile	 sovietice,	 fie	 că	

era	elaborată	pe	plan	 local	 (naţional),	politica	externă	era	 întotdea‐

una	 justificată	 şi	 explicată	 în	 termenii	 ideologiei	 marxist‐leniniste,	

chiar	şi	atunci	când	se	îndepărta	de	aceasta.1	

																																																																		
1	Sau	mai	ales	atunci	când	se	îndepărta	de	aceasta.	Este	binecunoscut	faptul	că	în	

polemica	 sino‐sovietică,	 ambele	 părţi	 s‐au	 acuzat	 reciproc	 în	 mod	 special	 de	

trădarea	principiilor	marxist‐leniniste	(„revizionism”,	„şovinism	de	mare	putere”,	

„aventurism”,	 „maoism”,	 toate	aceste	concepte	 implicau	un	grad	de	 îndepărtare,	

de	„deviere”	faţă	de	marxism‐leninism).	Este	cunoscută	strategia	conducerii	PMR	

de	a‐şi	justifica	poziţiile	diferite	faţă	de	cele	ale	Moscovei	în	special	prin	citate	din	

V.I.	 Lenin.	 Vezi:	 Ruxandra	 Ivan,	 „Între	 internaţionalismul	 proletar	 şi	 naţional‐

comunismul	autarhic.	Politica	externă	sub	regimul	comunist”,	 în	Ruxandra	Ivan,	

coord.,	„Transformarea	socialistă”.	Politici	ale	regimului	comunist	între	ideologie	şi	
administraţie,	Editura	Polirom,	 Iaşi,	2009,	p.	109;	Declaraţie	cu	privire	 la	poziţia	
Partidului	Muncitoresc	 Român	 în	 problemele	mişcării	 comuniste	 şi	muncitoreşti	
internaţionale	adoptată	de	Plenara	 lărgită	a	CC	al	PMR	din	aprilie	1964,	Editura	
Politică,	 Bucureşti,	 1964;	 Paul	 Niculescu‐Mizil,	O	 istorie	 trăită:	memorii,	 vol.	 1,	
Editura	Enciclopedică,	București,	2002.	
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Sfera	internaţională	de	acţiune	a	partidelor	comuniste,	fie	că	erau	

plasate	sub	control	sovietic,	fie	că	nu	erau,	a	fost	reprezentată	de	miş‐

carea	comunistă	internaţională.	Aceasta	reprezenta	cadrul	organiza‐

toric,	dar	şi	ideologic	al	acţiunii	internaţionale,	pe	baza	premisei	mar‐

xist‐leniniste	 privind	 caracterul	 internaţionalist	 al	 comunismului	 şi	

pe	baza	experienţei	organizatorice	interbelice,	reprezentată	de	Inter‐

naţionala	Comunistă.	Mişcarea	comunistă	internaţională	a	continuat	

să	 reprezinte	 pe	 plan	 extern	 cadrul	 de	 referinţă	 pentru	 toate	 par‐

tidele	comuniste,	chiar	şi	atunci	când	mişcarea	îşi	pierduse	caracterul	

organizat,	ierarhic,	după	desfiinţarea	Internaţionalei	Comuniste.	Înţe‐

legerea	relaţiilor	la	nivel	de	stat	dintre	ţările	comuniste	sau	a	politicii	

lor	externe	este	aşadar	strict	dependentă	de	înţelegerea	relaţiilor	lor	

la	nivel	de	partid	şi	a	modului	în	care	se	raportau	la	–	şi	acţionau	în	

interiorul	–	mişcării	comuniste	internaţionale.		

Cu	intenţia	de	a	contribui	 la	mai	buna	cunoaştere	şi	 înţelegere	a	

politicii	externe	a	României,	această	lucrare	şi‐a	propus	să	analizeze	

în	primul	rând	politica	internaţională	a	partidului,	respectiv	modul	în	

care	PCR	a	acţionat	 în	mişcarea	comunistă	 internaţională,	modul	 în	

care	s‐a	raportat	la	aceasta	precum	şi	relaţiile	cu	alte	partide	comu‐

niste.	Analiza	relaţiilor	la	nivel	de	partid,	precum	şi	viziunea	şi	poziţia	

PCR	 în	 mişcarea	 comunistă	 internaţională	 au	 potenţialul	 de	 a	

îmbunătăţii	 cunoaşterea,	 de	 a	 nuanţa	 concluzii	 deja	 formulate	 în	

literatura	ştiinţifică	şi	de	a	formula	explicaţii	suplimentare	cu	privire	

la	activitatea	internaţională	a	României	în	intervalul	de	referinţă.	

Relaţiile	la	nivel	de	partid	şi	poziţia	comuniştilor	români	în	cadrul	

mişcării	 comuniste	 internaţionale	au	 fost	 tratate	până	 în	prezent	 în	

cadrul	unor	tematici	de	cercetare	mai	ample,	dedicate	în	mod	special	

relaţiilor	româno‐sovietice	sau	româno‐chineze.	O	menţiune	specială	

în	acest	sens	merită	lucrările	semnate	de	Dan	Cătănuş,	care	a	cercetat	

pe	 larg	poziţia	PMR	 în	 cadrul	disputei	 sino‐sovietice,	 publicând	nu‐

meroase	 contribuţii	de	o	valoare	deosebită.	 Studiile	 şi	documentele	

publicate	 de	Dan	Cătănuş	 au	 lămurit	 numeroase	 aspecte	mai	 puţin	

cunoscute	 ale	 relaţiilor	 dintre	 români,	 pe	 de	 o	 parte,	 şi	 sovietici	 şi	

chinezi	de	cealaltă	parte,	ilustrând	atât	curajul	poziţiilor	asumate	de	

conducerea	 PMR,	 cât	 şi	 limitele	 acestora,	 ridicând	 totodată	 în	

dezbatere	 problematici	 noi,	 care	 evidenţiază	 echilibristica	 fina	
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realizată	 de	 regimul	 Gheorghiu‐Dej	 între	 cele	 două	 mari	 partide.2	

Aceeaşi	 problematică	 a	 fost	 analizată	 şi	 în	 largul	 studiu	 introductiv	

semnat	 de	 Florian	 Banu	 şi	 Liviu	 Ţăranu	 şi	 dedicat	Declaraţiei	 PMR	

din	1964.3	Despre	urmările	acesteia	în	relaţiile	româno‐sovietice	s‐a	

ocupat	şi	Vasile	Buga,	volumul	de	documente	publicat	de	acesta	des‐

pre	întâlnirea	de	la	Moscova	din	iulie	1964	între	conducerea	PMR	şi	

cea	a	PCUS	fiind	remarcabil	prin	faptul	că	relevă	foarte	bine	diferen‐

ţele	de	viziune	dintre	cele	două	partide	în	problemele	mişcării	comu‐

niste	 internaţionale	 şi	 modul	 în	 care	 partea	 română	 a	 administrat	

relaţia	 cu	 Uniunea	 Sovietică	 după	 Declaraţia	 din	 1964.4	 Pentru	

înțelegerea	 relațiilor	 româno‐sovietice	 în	 perioada	 de	 referință,	 o	

contribuție	 fundamentală	 este	 reprezentată	de	 sinteza	 întocmită	pe	

baza	unui	vast	material	documentar	provenit	din	arhivele	românești	

și	sovietice	de	cercetătorul	Vasile	Buga.5		

Contribuţii	esenţiale	au	fost	publicate	şi	de	istoricul	clujean	Mihai	

Croitor,	care	şi‐a	concentrat	cercetările	asupra	problemei	chineze	în	

relaţiile	externe	ale	PMR,	analizând	de	asemenea	nuanţele	şi	 fluctu‐

aţiile	 poziţiei	 PMR	 faţă	 de	 China,	 Uniunea	 Sovietică	 şi	 Iugoslavia.6	

Mihai	 Croitor	 a	 dedicat	 şi	 un	 volum	 distinct	 consfătuirii	 partidelor	

comuniste	şi	muncitoreşti	de	la	Moscova,	din	1960.7	

Pentru	 perioada	 regimului	 Ceauşescu,	 o	 importanţă	 deosebită	 o	

au	 contribuţiile	 istoricului	Mihai	Retegan,	 în	 special	 cercetările	 sale	

asupra	evenimentelor	din	cursul	anului1968	şi	a	poziţiei	adoptată	de	

																																																																		
2	Dan	Cătănuş,	Tot	mai	departe	de	Moscova…	Politica	externă	a	României	1956‐
1965,	 Institutul	Naţional	pentru	Studiul	Totalitarismului,	Bucureşti,	2011;	 idem,	
Între	Beijing	 şi	Moscova.	România	 şi	 conflictul	 sovieto‐chinez,	 Institutul	 Naţional	
pentru	Studiul	Totalitarismului,	Bucureşti,	2004.	
3Florian	 Banu,	 Liviu	 Ţăranu,	Aprilie	 1964.	 „Primăvara	 de	 la	Bucureşti”.	Cum	 s‐a	
adoptat	 „Declaraţia	 de	 independenţă”	 a	 României?,	 Editura	 Enciclopedică,	
Bucureşti,	2004.	
4Vasile	 Buga,	 O	 vară	 fierbinte	 în	 relaţiile	 româno‐sovietice.	 Convorbirile	 de	 la	
Moscova	 din	 iulie	 1964,	 Institutul	 Naţional	 pentru	 Studiul	 Totalitarismului,	
Bucureşti,	2012.	
5	Vasile	Buga,	Pe	muchie	de	cuțit.	Relațiile	româno‐sovietice	1965‐1989,	 Institutul	
Național	pentru	Studiul	Totalitarismului,	București,	2013.	
6Mihai	 Croitor,	 România	 și	 conflictul	 sovieto‐chinez	 (1956‐1971),	 Editura	 Mega,	
Cluj‐Napoca,	 2009;	Mihai	 Croitor,	 Sanda	Borșa,	Triughiul	 suspiciunii.	Gheorghiu‐
Dej,	Hrușciov	și	Tito	(1954‐1964),	vol.	I	și	II,	Editura	Mega,	Cluj‐Napoca,	2014.		
7	 idem,	 La	 București	 s‐a	 scris	 „sciziune!”	 Consfătuirea	 partidelor	 comuniste	 și	
muncitorești	din	iunie	1960,	Editura	Mega,	Cluj‐Napoca,	2013.	
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conducerea	 de	 partid	 şi	 de	 stat	 în	 privinţa	 intervenţiei	 sovietice	 în	

Cehoslovacia.8	De	asemenea,	o	lucrare	care	tratează	problema	relaţii‐

lor	 româno‐chineze	 şi	 implicit	 impactul	 acestora	 asupra	 relaţiilor	

româno‐sovietice	este	cea	semnată	de	istoricul	chinez	Lui	Yong,	deşi	

pe	baza	unei	documentări	de	arhivă	devenită	insuficientă	în	prezent.9	

În	privinţa	relaţiilor	sino‐române	în	timpul	 lui	N.	Ceauşescu,	au	fost	

publicate	două	volume	foarte	consistente	de	documente	diplomatice,	

care	descriu	relaţiile	la	nivel	de	stat	dar	au	semnificaţii	importante	şi	

pentru	 relaţiile	 inter‐partinice.10	 Lucrări	 dedicate	 în	 mod	 special	

relaţiilor	româno‐sovietice	la	nivel	de	partid	şi	evoluţiilor	din	mişca‐

rea	 comunistă	 internaţională	 sunt	 relativ	 puţine	 în	 comparaţie	 cu	

cele	dedicate	perioadei	1960‐1964,	însă	pot	fi	menţionate	o	serie	de	

sinteze	care	ating	tangenţial	şi	această	problematică.11		

Memorialistica	 asupra	 perioadei	 este	 foarte	 importantă	 şi	 pot	 fi	

menţionate	 în	 acest	 caz	 în	 primul	 rând	 interviurile	 realizate	 de	

Lavinia	Betea	 cu	 personalităţi	marcante	 ale	 regimului,	 direct	 impli‐

cate	 în	 desfăşurarea	 evoluţiilor	 descrise	 în	 această	 lucrare,	 precum	

Alexandru	Bârlădeanu,	Ion	Gheorghe	Maurer,	Corneliu	Mănescu.12	Au	

publicat	memorii	şi	amintiri	şi	alţi	membri	ai	conducerii	superioare	

de	partid,	care	cuprind	referiri	la	tematica	dezbătută	în	acest	studiu,	

																																																																		
8	 Mihai	 Retegan,	 1968.	Din	 primăvară	 până	 în	 toamnă,	 Editura	 Rao,	 Bucureşti,	
1998.	 Atitudinea	 României	 faţă	 de	 criza	 cehoslovacă	 a	 reprezentat	 subiectul	 a	

numeroase	 cercetări,	 dintre	 care	 le	 amintim	 doar	 pe	 câteva	 dintre	 cele	 mai	

recente:	Lavinia	Betea	(coord.),	Cristina	Diac,	Florin‐Răzvan	Mihai,	Ilarion	Ţiu,	21	
august	1968.	Apoteoza	lui	Ceauşescu,	Editura	Polirom,	Iaşi,	2009;	1968.	Primăvara	
de	la	Praga.	Documente	diplomatice	ianuarie	1968‐aprilie	1969,	ediţie	de	Dumitru	
Preda,	Editura	MondoMedia,	Bucureşti,	2009.	
9	 Liu	 Yong,	 Sino‐Romanian	 Relations	 1950s‐1960s,	 Institutul	 Naţional	 pentru	
Studiul	Totalitarismului,	Bucureşti,	2006.		
10	Romulus	Ioan	Budura,	coord.,	Relaţiile	româno‐chineze	1880‐1974.	Documente,	
Ministerul	Afacerilor	Externe	–	Arhivele	Naţionale,	Bucureşti,	2005;	idem,	Politica	
independentă	 a	 României	 şi	 relaţiile	 româno‐chineze	 1954‐1975.	 Documente,	
Arhivele	Naţionale	ale	României,	Bucureşti,	2008.	
11	Adam	Burakowski,	Dictatura	lui	Nicolae	Ceauşescu	1965‐1989.	Geniul	Carpaţilor,	
Editura	 Polirom,	 Iaşi,	 2011;	 Emanuel	 Copilaş,	 Geneza	 leninismului	 romantic.	 O	
perspectivă	 teoretică	 asupra	 orientării	 internaţionale	 a	 comunismului	 românesc	
1948‐1989,	Institutul	European,	Iaşi,	2012.	
12	Vezi	 varianta	 republicată	 într‐un	 singur	volum	a	 celor	 trei	 interviuri:	 Lavinia	

Betea,	Partea	lor	de	adevăr,	Editura	Compania,	Bucureşti,	2009.	



Nicolae	Ceaușescu	și	mișcarea	comunistă	internațională		|	17	

precum	Paul	Niculescu‐Mizil	şi	Ştefan	Andrei.13	Cu	toate	acestea,	 in‐

formaţiile	furnizate	de	către	cei	implicaţi	direct	în	aceste	evoluţii	sunt	

relativ	 sumare	 şi	 nu	 cuprind	 descrieri	 şi	 analize	 consistente	 ale	

evenimentelor	 pe	 care	 le	 vom	prezenta	mai	 jos.	 Trebuie	menţionat	

însă	că,	 în	multe	cazuri,	 cercetările	de	arhivă	confirmă	 în	bună	mă‐

sură	afirmaţiile	chiar	şi	sumare	ale	acestora.		

Titlul	lucrării	este	justificat	de	influenţa	deosebită	pe	care	a	avut‐o	

secretarul	 general	 al	 PCR,	 Nicolae	 Ceauşescu,	 asupra	 activităţii	 in‐

ternaţionale	pe	 linie	de	partid	 şi	de	 stat,	 cu	atât	mai	mult	 cu	 cât	 în	

intervalul	de	referinţă,	prestigiul	naţional	şi	internaţional	al	acestuia	

a	cunoscut	a	ascensiune	spectaculoasă,	din	raţiuni	de	politică	externă	

în	primul	rând.14	De	asemenea,	în	intervalul	de	referinţă,	înlăturarea	

progresivă	 a	 altor	 membri	 influenţi	 ai	 conducerii	 superioare	 de	

partid	şi	promovarea	unor	oameni	mai	tineri	au	condus	de	asemenea	

la	creşterea	autorităţii	 exercitate	de	N.	Ceauşescu	asupra	aparatului	

de	partid	şi	de	stat.15	La	rândul	său,	intervalul	de	referinţă	este	justifi‐

cat	 prin	 faptul	 că	 în	 1967	 a	 avut	 loc	 consfătuirea	 partidelor	 comu‐

niste	şi	muncitoreşti	din	Europa,	 la	Karlovy	Vary	–	prima	după	pre‐

luarea	conducerii	PCR	de	către	N.	Ceauşescu	–	iar	în	1976,	la	Berlin,	a	

avut	loc	ultima	astfel	de	consfătuire.		

Aşadar,	 lucrarea	are	 în	centru	consfătuirile	partidelor	comuniste	

și	muncitorești	ca	forme	de	manifestare	ale	mişcării	comuniste	inter‐

naţionale	în	plan	organizatoric.	După	desfiinţarea	Internaţionalei	Co‐

muniste	în	1943,	Moscova	a	continuat	să‐şi	exercite	influenţa	şi	con‐

trolul	asupra	celorlalte	partide	comuniste	în	acelaşi	mod	şi	prin	mij‐

loace	 similare	 pentru	 mult	 timp.	 Cu	 toate	 acestea,	 după	 al	 doilea	

																																																																		
13	 Paul	Niculescu‐Mizil,	op.	 cit.;	 idem,	O	 istorie	 trăită.	Memorii,	 vol.	 II.	Bucureşti,	
Moscova,	Praga,	Bologna,	Editura	Democraţia,	Bucureşti,	2003;	Ştefan	Andrei,	Din	
frac	 în	zeghe.	 Istoriile	mele	dintr‐un	pătrar	de	veac	românesc,	Adevărul	Holding,	
Bucureşti,	2013.		
14	 Acest	 fapt	 a	 fost	 remarcat	 de	 majoritatea	 autorilor	 care	 s‐au	 ocupat	 fie	 de	

perioadă,	 fie	 de	 tematica	 politicii	 externe	 a	 regimului	 Ceauşescu.	 Pentru	 câteva	

exemple,	 vezi:	 Stephen	 Fischer‐Galaţi,	 Europa	 de	 Est	 şi	 războiul	 rece,	 Institutul	
European,	 Iaşi,	 1996,	p.	 53‐55;	Dennis	Deletant,	România	 sub	 regimul	comunist,	
ediţia	 a	 II‐a,	 Fundaţia	Academia	Civică,	Bucureşti,	 2006,	p.	 181‐182;	Anneli	Ute	

Gabanyi,	Cultul	lui	Ceauşescu,	Editura	Polirom,	Iaşi,	2003,	p.	59.	
15	 Adam	 Burakowski,	 op.	 cit.,	 p.	 135‐145;	 Pierre	 du	 Bois,	 Ceauşescu	 la	 putere.	
Anchetă	 asupra	 unei	 ascensiuni	 politice,	 Editura	 Humanitas,	 Bucureşti,	 2008;	 p.	
127‐136;	 Vladimir	 Tismăneanu,	 Stalinism	 pentru	 eternitate.	 O	 istorie	 politică	 a	
comunismului	românesc,	Editura	Polirom,	Iaşi,	2005,	p.	242‐246.	
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război	mondial,	Uniunea	Sovietică	 şi‐a	 concentrat	presiunile	 asupra	

acelor	partide	care	serveau	sau	aveau	potenţialul	de	a	servi	 în	mod	

direct	 interesele	 sale	 de	 stat,	 cum	este	 cazul	 cu	partidele	 central	 şi	

est‐europene	sau	cu	cele	occidentale.16		

Controlul	sovietic	a	fost	însă	subminat	treptat	de	evoluţia	mişcării	

comuniste	internaţionale,	în	mod	distinct	prin	ascensiunea	la	putere	

a	unor	partide	care	nu	erau	dependente	de	sprijinul	sovietic	şi	care,	

din	această	cauză,	au	contestat	relaţiile	de	inegalitate	care	existau.	Un	

bun	exemplu	 în	acest	caz	este	reprezentat	de	Uniunea	Comuniştilor	

Iugoslavi.17	Dacă	în	perioada	anterioară	obţinerii	puterii,	majoritatea	

partidelor	acceptau	relaţii	de	subordonare	faţă	de	Moscova	din	cauza	

lipsei	de	experienţă	şi	a	dependenţei	de	sprijin	extern,	după	obţine‐

rea	puterii	şi	a	tuturor	resurselor	politice	şi	materiale	ale	puterii	de	

stat,	relaţia	de	subordonare	a	fost	tot	mai	dificil	de	acceptat.	În	peri‐

oada	stalinistă	totuşi,	mişcarea	comunistă	internaţională	a	continuat	

să	aibă	o	formă	organizată,	instituţională,	deşi	într‐o	variantă	extrem	

de	restrânsă,	prin	Biroul	Informativ	al	Partidelor	Comuniste.		

Prin	 însăşi	compoziţia	sa,	Biroul	Informativ	 ilustrează	restrânge‐

rea	pretenţiilor	 sovietice	 de	 control	 asupra	 acelor	 partide	 care	 ser‐

veau	interesele	sale	de	stat	în	contextul	războiului	rece.	După	moar‐

tea	lui	Stalin	însă,	N.S.	Hruşciov	a	încercat	să	redefinească	relaţiile	din	

interiorul	mişcării	 comuniste	 internaţionale	 într‐un	cadru	mai	echi‐

tabil,	care	să	ofere	un	plus	de	viabilitate	relaţiilor	inter‐partinice,	pe	

termen	lung.18	De	asemenea,	în	timpul	lui	N.S.	Hruşciov,	PCUS	şi‐a	în‐

dreptat	atenţia	tot	mai	mult	şi	către	alte	partide	comuniste,	în	special	

cele	 care	 activau	 în	 spaţiul	 extra‐european.	 Această	 tendinţă	 refor‐

mistă	a	fost	ilustrată	fidel	de	decizia	desfiinţării	Biroului	Informativ	al	

Partidelor	Comuniste	în	1956,	decizie	care,	la	fel	ca	şi	desfiinţarea	In‐

ternaţionalei	Comuniste	în	1943,	reprezenta	şi	un	mesaj	de	disociere	

faţă	de	 trecut,	mesaj	adresat	atât	partidelor	comuniste,	cât	mai	ales	

																																																																		
16	Gheorghe	Buzatu,	România	şi	marile	puteri	(1939‐1947),	Editura	Enciclopedică,	
Bucureşti,	2003,	p.	431	et	passim.	
17	 Florin	 Constantiniu,	 Adrian	 Pop,	 Schisma	 roşie.	 România	 şi	 declanşarea	
conflictului	sovieto‐iugoslav	(1948‐1950),	Editura	Compania,	Bucureşti,	2007,	p.	35	
18	Vladimir	Tismăneanu,	Reinventarea	politicului.	Europa	Răsăriteană	de	la	Stalin	
la	Havel,	ediţia	a	II‐a,	Editura	Polirom,	Iaşi,	2007,	p.	75.	
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occidentului,	 în	 contextul	promovării	doctrinei	 coexistenţei	paşnice,	

după	Congresul	al	XX‐lea	al	PCUS.19		

Desfiinţarea	 formelor	 instituţionale	 de	 organizare	 a	mişcării	 co‐

muniste	 internaţionale,	 fie	mai	 largi,	 fie	mai	 restrânse,	 a	 creat	 o	 si‐

tuaţie	 în	 care	 Moscova	 reuşea	 mult	 mai	 greu	 să	 controleze	 sau	 să	

influenţeze	 celelalte	 partide	 comuniste.	 Evenimentele	 din	 1956	 din	

Polonia	 și	 Ungaria	 au	 impus	 însă,	 în	 viziunea	 sovietică,	 necesitatea	

păstrării	unui	asemenea	control,	fie	şi	sub	alte	forme.	Soluţia	pentru	

care	a	optat	conducerea	sovietică	a	fost	cea	a	consfătuirilor	interna‐

ţionale	ale	partidelor	comuniste,	o	formă	non‐instituţională,	dar	care	

avea	 potenţialul	 de	 a	 impune	 o	 linie	 comună,	 facilitând	 controlul	

sovietic	 şi	 simulând	 unitatea	 ierarhică	 a	 mişcării,	 aşa	 cum	 fusese	

aceasta	 în	 perioada	 Internaţionalei	 Comuniste.	 Au	 fost	 organizate	

două	consfătuiri	 internaţionale	ale	partidelor	comuniste	şi	muncito‐

reşti,	în	1957	şi	1960,	la	care	s‐a	adăugat	o	consfătuire	mult	mai	res‐

trânsă,	organizată	în	1965.		

Comuniştii	români	au	participat	la	primele	două	dar	au	refuzat	să	

participe	la	cea	de‐a	treia.	În	condiţiile	emergenţei	şi	acutizării	dispu‐

tei	sino‐sovietice,	influenţa	şi	prestigiul	Moscovei	în	mişcarea	comu‐

nistă	internaţională	au	avut	mult	de	suferit,	numeroase	partide	pre‐

cum	cel	albanez,	cel	român	şi	din	nou	cel	iugoslav,	revendicând	o	au‐

tonomie	mai	largă	sau	mai	restrânsă	faţă	de	Moscova,	contestând	im‐

plicit	rolul	istoric	al	PCUS	ca	centru	al	mişcării	comuniste	internaţio‐

nale.	Fenomene	similare	s‐au	făcut	simţite	şi	în	rândul	partidelor	din	

Europa	 occidentală.	 Astfel,	 după	 înlăturarea	 lui	 N.S.	 Hruşciov	 de	 la	

putere,	noua	echipă	de	conducere	sovietică	în	frunte	cu	L.I.	Brejnev,	a	

căutat	să	refacă	prestigiul	şi	influenţa	care	fuseseră	anterior	pierdute.	

Deoarece	reorganizarea	instituţională	a	mişcării	nu	mai	era	posibilă	

la	acel	moment,	conducerea	sovietică	a	recurs	la	metoda	consfătuiri‐

lor	internaţionale	ca	formă	de	reafirmare	a	unităţii	în	jurul	Moscovei,	

formă	ce	avea	potenţialul	de	a	confirma	statutul	privilegiat	al	PCUS	în	

mişcare	şi	care	ar	fi	izolat	totodată	China,	plasând‐o	în	afara	mişcării	

comuniste.		

Lucrarea	de	 faţă	 urmăreşte	poziţia	 PCR	 faţă	 de	 aceste	 încercări,	

modul	în	care	a	încercat	să	compromită	obiectivele	sovietice	de	rea‐

firmare	a	unităţii	în	jurul	centrului	moscovit,	promovând	în	schimb	o	

																																																																		
19	Stéphane	Courtois,	Comunism	şi	totalitarism,	Editura	Polirom,	Iaşi,	2011,	p.	127‐
129.	
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altă	formă	a	unităţii,	care	să	includă	China	sau	cel	puţin	–	dacă	acest	

lucru	nu	era	cu	putinţă	–	să	conteste	unitatea	de	tip	ierarhic,	structu‐

rată	în	jurul	unui	centru,	în	favoarea	unei	unităţii	multipolare,	apropi‐

ată	de	teza	comuniştilor	italieni	privind	„policentrismul”	mişcării	co‐

muniste.		

Au	 fost	 atribuite	 câte	 un	 capitol	 fiecărui	 astfel	 de	 eveniment	

(Karlovy	 Vary	 1967,	 Budapesta	 1968,	Moscova	 1969,	 Berlin	 1976),	

capitol	care	tratează	modul	în	care	PCR	a	influenţat	desfăşurarea	eve‐

nimentului	 respectiv,	 importanţa	 atribuită	 evenimentului	 de	 partea	

română	 dar	 şi	 de	 celelalte	 partide,	 cu	 precădere	 cel	 sovietic.	 Alte	

capitole	au	fost	rezervate	pentru	dezbaterea	în	acest	cadru	a	relaţiilor	

PCR	cu	alte	mişcări	şi	partide	politice	apreciate	ca	fiind	„progresiste”,	

„antiimperialiste”	 şi,	 deci,	 apropiate	 mişcării	 comuniste	 internaţio‐

nale	(socialişti,	social‐democraţi,	mişcările	de	eliberare	naţională).	În‐

cercarea	de	„lărgire”	a	mişcării	comuniste	către	alte	forţe	politice	ne‐

comuniste	era	o	formă	implicită	de	diluare	a	mişcării	comuniste	astfel	

încât	 influenţa	 sovietică	 să	 fie	diminuată.	 Fiecare	 capitol	 analizează	

contextul	internaţional	al	problematicii	respective	şi	în	mod	deosebit	

formele	şi	raţiunile	poziţiei	PCR.		

Lucrarea	va	evidenţia	 faptul	 că	PCR	a	perceput	 într‐adevăr	exis‐

tenţa	 unui	 pericol	 real	 de	 consolidare	 a	 controlului	 sovietic	 asupra	

partidelor	 comuniste	 şi	 a	 angajat	 eforturi	 politice	majore	 pentru	 a	

împiedica	aceasta.	Strategia	PCR	însă,	va	arăta	acest	studiu,	nu	a	fost	

aceea	de	a	se	plasa	în	afara	mişcării,	cum	era	cazul	cu	chinezii	sau	cu	

albanezii,	 ci	de	a	submina	controlul	sovietic	din	 interior.	Asigurarea	

independenţei	de	acţiune	 faţă	de	Moscova	a	 fost	 concepută	nu	prin	

izolarea	 faţă	 de	mişcarea	 comunistă	 internaţională,	 ci	 prin	 reforma	

mişcării	 pe	 asemenea	 baze	 şi	 într‐un	 asemenea	 spirit	 care	 să	 nu	

permită	exercitarea	controlului	 sovietic.	Aceasta	a	 fost	de	altfel	una	

dintre	 trăsăturile	 distinctive	 ale	 politicii	 internaţionale	 a	 PCR	 în	

perioada	de	referinţă.		

Pentru	 a	 putea	 sublinia	 aspecte	 distincte	 ale	 politicii	 interna‐

ţionale	a	PCR	care	au	fost	puţin	sau	deloc	dezbătute	în	 literatura	de	

specialitate,	 lucrarea	va	acorda	spaţii	mai	ample	acelor	evoluţii	care	

nu	 au	 fost	 analizate	 până	 în	 prezent	 şi	 spaţii	 mai	 restrânse	 acelor	

evoluţii	 care	 au	 constituit	 până	 în	 prezent	 subiectul	 unor	 lucrări	

numeroase.	 De	 asemenea,	 din	 raţiuni	 de	 spaţiu	 şi	 având	 în	 vedere	

volumul	 impresionant	 de	 material	 arhivistic	 disponibil,	 o	 serie	 de	

aspecte	au	fost	tratate	sub	forma	studiilor	de	caz,	deoarece	descrie‐
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rea	relaţiilor	PCR	cu	 toate	partidele	comuniste,	 socialiste,	 social‐de‐

mocrate	sau	cu	mişcările	de	eliberare	naţională	ar	fi	ocupat	un	spaţiu	

enorm,	 fără	a	 suplimenta	 în	mod	special	 concluziile	cu	nuanţe	dife‐

rite.		

Trebuie	menţionat	de	asemenea	că	foarte	multe	dintre	aspectele	

discutate	 privesc	 concomitent	 atât	 politica	 de	 stat,	 cât	 şi	 de	 cea	 de	

partid;	acolo	unde	a	fost	posibil,	am	evitat	tratarea	problemelor	pe	li‐

nie	de	stat,	pentru	a	ne	concentra	asupra	celor	pe	linie	de	partid,	deşi	

în	multe	cazuri	disocierea	a	fost	extrem	de	dificilă	(un	bun	exemplu	

este	asistenţa	acordată	nord‐vietnamezilor	în	războiul	contra	Statelor	

Unite,	asistenţă	care	era	acordată	pe	linie	de	stat	dar	din	raţiuni	care	

ţineau	de	 linia	 ideologică	a	partid,ului	de	solidaritatea	 internaţiona‐

listă	în	lupta	contra	imperialismului).		

Comuniştii	români	şi	unitatea	mişcării	comuniste	
internaţionale	(1948‐1964)	

Existenţa	unui	 centru	 conducător	 al	mişcării	 comuniste	 interna‐

ţionale	a	fost	enunţată,	teoretizată	şi	impusă	celorlalte	partide	comu‐

niste	încă	din	1919,	când	Lenin	a	luat	iniţiativa	organizării	la	nivel	in‐

ternaţional	a	mişcării	comuniste,	aducând	argumente	privind	unita‐

tea	 internaţională	 a	 mişcării	 revoluţionare	 comuniste20.	 Internaţio‐

nala	 Comunistă	 (Cominternul)	 a	 reprezentat	 nu	 doar	 centrul	 orga‐

nizatoric	 –	 deseori	 financiar	 –	 al	 comunismului	 internaţional,	 ci	 şi	

centrul	său	ideologic.	Având	în	vedere	prestigiul	lui	Lenin	şi	al	Rusiei	

sovietice	 în	rândul	comuniştilor	din	 întreaga	 lume,	direcţiile	 ideolo‐

gice	 impuse	 de	 acesta	 au	 fost	 în	 bună	măsură	 acceptate,	 ceea	 ce	 a	

încurajat	 şi	 confirmat	 pretenţiile	Moscovei	 de	 centru	 conducător	 al	

comunismului	mondial.21		

Un	 promotor	 activ	 al	 ideilor	 privind	 unitatea	 mişcării	 revolu‐

ţionare	internaţionale	a	fost	însuşi	Lev	Troţki,	autorul	cunoscutei	teze	

a	revoluţiei	permanente,	care	stabilea	o	legătură	indestructibilă	între	

succesul	 revoluţiei	 socialiste	 la	 nivel	mondial	 şi	 soarta	 revoluţiei	 în	

Rusia22.	 Locul	 unei	 Rusii	 socialiste,	 argumenta	 Troţki,	 nu	 putea	 fi	
																																																																		
20	 V.	 I.	 Lenin,	 Opere,	 vol.	 28	 iulie	 1918	 –	martie	 1919,	 Editura	 de	 Stat	 pentru	
Literatură	Politică,	Bucureşti,	1955,	p.	478‐479.	
21	Martin	McCauley,	Stalin	 şi	stalinismul,	Editura	Meteor	Press,	Bucureşti,	2010,	p.	
68.	
22	Leon	Trotski,	The	History	of	the	Russian	Revolution,	trans.	Max	Eastman,	Victor	
Gallancz	Ltd.,	London,	1934,	p.	1230.	



22	|	Cezar	Stanciu	

decât	în	sânul	unei	Europe	socialiste,	altminteri	revoluţia	era	amenin‐

ţată	 cu	 eşecul23.	Dincolo	de	 aceste	 dezbateri	 intelectuale,	 de	natură	

teoretică	şi	 filozofică	pe	care	 le‐a	găzduit	Comintern‐ul	 în	primii	săi	

ani,	ideea	unui	centru	al	mişcării	comuniste	internaţionale	a	dobândit	

–	 prin	 victoria	 lui	 Stalin	 în	 disputa	 cu	 Troţki	 –	 un	 mai	 pronunţat	

caracter	politic,	în	defavoarea	celui	teoretic,	un	caracter	administrativ	

şi	 represiv	 chiar.24	 Stalin	 a	 folosit	 ideea	 ca	 parte	 a	 unei	 strategii	 de	

apărare,	 fie	 împotriva	 ascensiunii	 extremei	 drepte,	 înainte	 de	 al	

doilea	război	mondial,	fie	împotriva	occidentului,	după	război.	Conso‐

lidarea	controlului	Moscovei	asupra	mişcării	comuniste	internaţiona‐

le	reprezenta,	 în	ambele	conjuncturi,	parte	a	răspunsului	său	în	faţa	

unui	 climat	 internaţional	ostil,	mai	ales	 în	 condiţiile	 în	 care	această	

ostilitate	dobândise	şi	o	 latură	militară25.	Stalin	argumenta	că	Uniu‐

nea	 Sovietică	 era	 refugiul	 mişcării	 comuniste	 internaţionale	 în	 faţa	

ameninţărilor	 imperialiste	 şi	 fasciste	 şi	 din	 acest	 motiv	 trebuia	

susţinută	 cu	orice	preţ,	 fiind	 reduta	 cea	mai	de	preţ26.	De	 aceea,	 în	

fond,	măsura	credinţei	în	socialism	şi	revoluţie	au	ajuns	să	fie	apreci‐

ate	de	Comintern	în	funcţie	de	dragostea	şi	loialitatea	faţă	de	Uniunea	

Sovietică.		

După	al	doilea	război	mondial,	această	politică	a	căpătat	un	carac‐

ter	mult	mai	complex,	în	condiţiile	în	care	Uniunea	Sovietică	nu	mai	

era	singura	ţară	socialistă	din	lume,	ci,	aşa	cum	susţinea	propaganda	

epocii,	apăruse	un	„sistem	socialist	mondial”.	Se	ştie	că	Stalin	plănuia	

încă	 din	 timpul	 războiului	 diverse	 variante	 privind	 impunerea	

controlului	 său	 în	 ţările	 central	 şi	 est‐europene27.	Un	 rol	 important	

																																																																		
23	 Dmitri	 Volkogonov,	Troţki,	 eternul	 radical,	 trans.	 Anca	 Irina	 Ionescu,	 Editura	
Lider,	Bucureşti,	1996,	p.	222.	
24	 Despre	 modul	 în	 care	 represiunea	 internă	 condusă	 de	 I.V.	 Stalin	 a	 afectat	

Internaţionala	Comunistă,	vezi	de	pildă:	Roy	Medvedev,	Stalin	şi	stalinism,	Editura	
Humanitas,	Bucureşti,	1991,	p.	130‐132.	
25	 I.V.	 Stalin,	 Opere,	 vol.	 IX	 1926‐1927,	 Editura	 Partidului	 Muncitoresc	 Român,	
Bucureşti,	1951,	p.	29‐30.	Despre	modul	în	care	Moscova	a	folosit	Internaţionala	

Comunistă	pentru	a‐şi	promova	 interesele	externe	 în	perioada	 interbelică,	 vezi:	

Laurenţiu	Constantiniu,	Uniunea	Sovietică	 între	obsesia	securităţii	 şi	 insecurităţii,	
Editura	Corint,	Bucureşti,	2010,	p.	49	et	passim.	
26	idem,	Raportul	politic	al	Comitetului	Central	la	Congresul	al	XVI‐lea	al	PC(b)US	al	
URSS	1930,	Editura	Partidului	Muncitoresc	Român,	Bucureşti,	1951,	p.	53‐54		
27	Tatiana	Volokitina,	Organizarea	postbelică	a	României	în	proiectele	sovietice,	în	
Arhivele	 Totalitarismului,	 nr.	 2‐3/1997,	 p.	 26.	 Vezi,	 de	 asemenea:	 Ioan	 Chiper,	
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însă	 în	 opţiunile	 sale	 l‐au	 jucat	 relaţiile	 cu	 foştii	 aliaţi	 din	 timpul	

războiului,	 care	 au	 cunoscut	din	1945	o	puternică	deteriorare,	 cau‐

zată,	printre	altele,	tocmai	de	politicile	sovietice	din	Europa	centrală	

şi	de	est28.	Deteriorarea	acestor	relaţii	şi	ruptura	la	care	s‐a	ajuns	în	

final	au	impus	radicalizarea	politicilor	de	sovietizare	şi	o	revenire	im‐

plicită	 la	 retorica	 de	 tip	 cominternist,	 care	 fusese	 abandonată	 un	

timp,	 în	 condiţiile	 colaborării	 cu	 puterile	 occidentale	 în	 război29.	

Pentru	a	doua	oară,	politica	de	securitate	sovietică,	aşa	cum	era	con‐

cepută	de	Stalin,	implica	ralierea	mişcării	comuniste	internaţionale	în	

jurul	Moscovei,	doar	că	de	această	dată	nu	mai	era	vorba	de	partide	

aflate	în	bună	măsură	în	ilegalitate,	ci	de	statele	pe	care	aceste	parti‐

de	 le	controlau,	cu	toate	resursele	economice,	politice	şi	militare	de	

care	acestea	dispuneau30.	

În	condiţiile	sovietizării	şi	existenţei	unui	sistem	socialist	interna‐

ţional,	 conceptul	 de	 unitate	 a	mişcării	 comuniste	 internaţionale	 ca‐

pătă	noi	 accente,	 inexistente	 anterior.	 Cât	 timp	 construirea	 socialis‐

mului	în	alte	ţări	nu	era	decât	o	chestiune	teoretică,	în	anii	interbelici,	

problema	 modelului	 de	 urmat	 rămăsese	 una	 secundară.	 Pentru	

Moscova,	era	mult	mai	important	ca	partidele	comuniste	din	lume	–	

incapabile	de	altfel	să	construiască	socialismul,	nefiind	la	putere	–	să	

fie	 obediente,	modelul	 construirii	 socialismului	 rămânând	 o	 chesti‐

une	care	aparţinea	viitorului	îndepărtat.	După	război	însă,	sovietiza‐

rea	Europei	centrale	şi	de	răsărit	a	pus	cu	acuitate	problema	modelu‐

lui	de	urmat.	Tocmai	de	aceea,	problema	unităţii	mişcării	comuniste	

internaţionale	implica	o	nouă	componentă,	respectiv	a	modelului	bol‐

şevic	de	construire	a	socialismului.	Modelul	bolşevic	a	fost	transpus	

orbeşte	în	ţările	aflate	în	sfera	sovietică	de	influenţă,	ca	fiind	singurul	

																																																																																																																																				
Florin	Constantiniu,	Adrian	Pop,	Sovietizarea	României.	Percepţii	anglo‐americane	
1944‐1947,	Editura	Iconica,	Bucureşti,	1993,	p.	136.	
28	Cosmin	Popa,	1945‐1953:	URSS	 între	reforma	 ideologică	şi	declanşarea	unor	noi	
epurări,	în	Studii	şi	Materiale	de	Istorie	Contemporană,	serie	nouă,	vol.	I/2002,	p.	126.	
29	Eduard	Mark,	Revolution	by	Degrees.	Stalin’s	National‐Front	Strategy	for	Europe	
1941‐1947,	 Working	 Paper	 no.	 31,	 Woodrow	 Wilson	 International	 Center	 for	
Scholars,	Washington,	2001,	p.	41.	
30	 Andrei	 Jdanov,	 Despre	 situaţia	 internaţională.	 Raport	 făcut	 la	 Consfătuirea	
informativă	a	 reprezentanţilor	unor	Partide	Comuniste,	 ce	a	avut	 loc	 la	 sfârşitul	
lunii	septembrie	1947,	 în	Polonia,	Editura	Partidului	Comunist	Român,	Bucureşti,	
1947,	p.	16‐18.	
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valabil,	verificat	istoric31.	Unitatea	se	reflecta	de	această	dată	nu	doar	

în	subordonarea	faţă	de	Moscova,	ci	şi	 în	adoptarea	aceluiaşi	model	

de	construire	a	socialismului.		

Exerciţiul	 de	 bază	 al	 unităţii	 –	 sau	mai	 degrabă	 al	 uniformităţii,	

având	 în	 vedere	 existenţa	 modelului	 unic	 –	 îl	 reprezintă	 schisma	

sovieto‐iugoslavă.	Ralierea	partidelor	comuniste	în	jurul	Moscovei	în	

condiţiile	disputei	cu	Tito	reprezenta	modelul	de	unitate	 internaţio‐

nală	a	mişcării	comuniste,	pe	care	Stalin	şi‐l	dorea	cel	mai	mult32.	În	

perioada	interbelică,	testul	nu	consta	în	ralierea	împotriva	dreptei,	ci	

împotriva	social‐democraţilor,	care	concurau	comunismul	pe	acelaşi	

palier	şi	cu	aceleaşi	argumente33.	În	perioada	postbelică,	se	regăseşte	

acelaşi	tipar	de	acţiune:	nu	solidaritatea	împotriva	„imperialismului”	

este	testul	–	oricât	de	importantă	ar	fi	 fost	aceasta	–	ci	solidaritatea	

contra	unui	alt	partid	comunist,	dar	care,	scăpând	controlului	centru‐

lui	unic,	submina	unitatea,	aşa	cum	era	aceasta	concepută	de	Stalin34.	

Partidul	din	România	fiind	unul	mărunt	şi	periferic,	care	a	supravie‐

ţuit	anilor	 ilegalităţii	doar	cu	ajutorul	Comintern‐ului	 şi	 care	depin‐

dea	 de	 sprijinul	 sovietic	 pentru	 a	 supravieţui	 la	 putere,	 îşi	 pusese	

toate	 speranţele	 în	 ajutorul	Moscovei.	 Cea	mai	mare	 parte	 a	 oame‐

nilor	 aflaţi	 la	 vârf	 fuseseră	 formaţi	 la	Moscova	 şi	 educaţi	 în	 spiritul	

loialităţii	faţă	de	Stalin.	Veniţi	la	putere	şi	confruntaţi	cu	acţiuni	ostile	

precum	adversitatea	puterilor	occidentale	 sau	 rezistenţa	din	munţi,	

comuniştii	români	se	simţeau	la	fel	de	vulnerabili	ca	şi	înainte,	la	fel	

de	dependenţi	de	sprijinul	sovietic.35		

Din	acest	punct	de	vedere,	unitatea	mişcării	comuniste	internaţio‐

nale,	în	accepţiunea	sovietică,	reprezenta	garanţia	propriei	securităţi.	

																																																																		
31	 E.	 Burdjalov,	 Importanţa	 internaţională	 a	 experienţei	 istorice	 a	 Partidului	
Bolşevic,	în	Probleme	Externe,	nr.	6/Octombrie	1948,	p.	7.	
32	 Comunicat	 asupra	 Consfătuirii	 Biroului	 Informativ	 al	 Partidelor	 Comuniste,	
Editura	Partidului	Muncitoresc	Român,	Bucureşti,	1948,	p.	9‐12.	
33	 I.V.	 Stalin,	 Opere,	 vol.	 9	 decembrie	 1926	 –	 iulie	 1927,	 Editura	 Partidului	
Muncitoresc	Român,	Bucureşti,	 1951,	 p.	 63‐64.	 Vezi,	 de	 asemenea:	 Cyril	 Lionel,	

Robert	 James,	World	 revolution,	 1917‐1936:the	 rise	 and	 fall	 of	 the	 Communist	
International,	Humanities	Press,	1993,	p.	353.	
34	Adam	Ulam,	Titoism	and	the	Cominform,	Harvard	University	Press,	Cambridge,	
1952,	p.	136.	
35	 Vladimir	 Tismăneanu,	 Fantoma	 lui	 Gheorghiu‐Dej,	 ediţia	 a	 II‐a,	 Editura	
Humanitas,	 Bucureşti,	 2008,	 p.	 123.	 Vezi,	 de	 asemenea:	 Paul	Nistor,	 Înfruntând	
Vestul.	PCR,	România	 lui	Dej	 şi	 politica	 americană	 de	 îngrădire	 a	 comunismului,	
Editura	Vremea,	Bucureşti,	2006,	p.	119.	
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În	anii	grei	ai	stalinismului,	în	intervalul	1949‐1952	mai	ales,	ajutorul	

Uniunii	 Sovietice	 părea	 singura	 speranţă36.	 Partidul	 Muncitoresc	

Român	a	 fost,	de	aceea,	un	 susţinător	al	unităţii	 internaţionale	 şi	 al	

modelului	bolşevic.	 Industrializarea	de	tip	stalinist	părea	exact	ceea	

ce	îi	trebuia	unei	ţări	înapoiate	şi	agrare	ca	România	şi	a	reprezentat	

în	permanenţă	unul	dintre	obiectivele	fundamentale	ale	regimului.37	

De	altfel,	PMR	nici	nu	avea	prea	multe	alte	opţiuni,	având	în	vedere	

vulnerabilitatea	 sa.	 Gheorghiu‐Dej	 a	 înţeles	 puterea	 în	 aceeaşi	 ter‐

meni	ca	şi	Stalin,	nu	doar	pe	plan	intern,	ci	şi	pe	plan	extern.		

Problema	a	intervenit	în	momentul	în	care,	după	ce	a	eliminat	cel	

mai	important	nucleu	opoziţionist	şi	şi‐a	consolidat	puterea	în	partid	

într‐o	manieră	în	care	nimeni	nu	o	făcuse	până	atunci,	Gheorghiu‐Dej	

s‐a	simţit	ameninţat	tocmai	de…	Moscova.	Moartea	lui	Stalin	şi	schim‐

bările	pe	care	le	plănuia	Hruşciov	îi	amenințau	poziţia	lui	Gheorghiu‐

Dej,	poziţie	pe	care	se	străduise	atât	de	mult	să	o	obţină;	el	nu	putea	

tolera	o	soartă	similară	cu	cea	a	lui	Mátyás	Rákosi,	chemat	la	Moscova	

şi	insultat,	umilit,	silit	să	„abdice”,	în	vara	lui	195338.	Moscova	îi	cerea	

lui	Gheorghiu‐Dej	să	renunţe	la	planul	de	industrializare,	inspirat	de	

modelul	stalinist	şi	de	care	Gheorghiu‐Dej	era	ataşat	atât	de	mult39.		

Regimul	a	înţeles	atunci	că	singura	soluţie	pentru	propria	supra‐

vieţuire	şi	dezvoltare	era	să	se	bazeze	doar	pe	sine	însuşi,	pe	propriile	

forţe.	A	fost	o	concluzie	dureroasă,	cu	implicaţii	periculoase,	dar	care	

a	 sădit	 germenii	 pentru	 „dizidenţa”	 României	 în	 blocul	 comunist,	

mulţi	ani	mai	târziu.	La	rândul	său,	Hruşciov	se	simţea	la	rândul	său	

vulnerabil,	 din	 raţiuni	 diferite.	 Conducerea	 partidului,	 pe	 care	 o	

obţinuse	 după	moartea	 lui	 Stalin,	 nu‐i	 garanta	 nimic	 fără	 controlul	

resorturilor	aferente.	 În	plus,	 situaţia	pe	 care	o	moştenise	Hruşciov	

era	foarte	dificilă	atât	pe	plan	economic	cât	şi	pe	plan	politic,	inclusiv	

																																																																		
36	Raport	Politic	General	făcut	de	tov.	Gh.Gheorghiu‐Dej	la	Congresul	P.M.R.	din	21‐
23	februarie	1948,	Editura	PMR,	p.	6‐7.	
37	Stelian	Tănase,	Elite	şi	societate.	Guvernarea	Gheorghiu‐Dej	1948‐1965,	Editura	
Humanitas,	Bucureşti,	2006,	p.	180;	Liviu	Ţăranu,	România	 în	Consiliul	de	Ajutor	
Economic	Reciproc	1949‐1965,	Editura	Enciclopedică,	Bucureşti,	2007,	p.	35‐36	
38	 János	 Rainer,	 The	 New	 Course	 in	 Hungary	 in	 1953,	 Working	 Paper	 nr.	 38,	
Woodrow	Wilson	International	Center	for	Scholars,	Washington,	2002,	p.	31.	
39	Liviu	Ţăranu,	„Noul	Curs”	în	politica	economică	a	României	comuniste.	August	

1953,	I”,	în	Arhivele	Totalitarismului,	nr.	1‐2/2004,	p.	147.	
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în	relaţiile	cu	sateliţii40.	În	această	ultimă	privinţă,	Hruşciov	a	încercat	

să	schimbe	natura	relaţiilor	pentru	a	reduce	presiunea	de	pe	umerii	

Uniunii	Sovietice.	Uniformitatea	lui	Stalin	însemna,	printre	altele,	şi	o	

strânsă	dependenţă	a	sateliţilor	de	URSS,	dependenţă	care	se	trans‐

formase	 într‐o	grea	povară.	 În	privinţa	 relaţiei	 cu	 lumea	exterioară,	

noua	echipă	de	conducere	 încerca	să	dezamorseze	conflictele	gene‐

rate	de	Stalin,	precum	agravarea	relaţiilor	cu	occidentul	în	contextul	

războiului	 din	 Coreea	 sau	 eşecul	 în	 relaţia	 cu	 Iugoslavia41.	 Toate	

acestea	aveau	implicaţii	majore	asupra	modului	în	care	ideologia	era	

înţeleasă	şi	„tradusă”.		

Primul	semnal	a	fost	dat	de	vizita	pe	care	Hruşciov	a	efectuat‐o	la	

Belgrad,	 ca	 dovadă	 a	 reconcilierii	 sovieto‐iugoslave,	 în	 mai	 195542.	

Ameninţarea	devierii	 naţionaliste	 (titoiste)	 îşi	 pierdea	 greutatea	 iar	

unicitatea	modelului	bolşevic	de	construire	a	socialismului	era	pusă	

sub	semnul	întrebării,	în	condiţiile	reconcilierii.	Pe	moment,	Hruşciov	

a	 încercat	 să	minimalizeze	 impactul,	 prin	diverse	 semnale	 adresate	

sateliţilor,	 însă	 tăvălugul	 schimbărilor	 nu	mai	 putea	 fi	 oprit43.	 Dacă	

schimbarea	 echipelor	 de	 conducere	 din	 unele	 democraţii	 populare	

şubrezise	deja	coeziunea	blocului	comunist,	aceasta	a	fost	şi	mai	mult	

periclitată	de	Raportul	Secret	al	lui	Hruşciov	de	la	al	XX‐lea	Congres	al	
PCUS,	 care	 aşeza	 conducerile	 comuniste	 din	 statele	 satelit	 într‐o	

postură	 foarte	 vulnerabilă,	 după	 cum	 au	 dovedit	 foarte	 repede	

evenimentele	anului	1956.44	Confruntat	cu	discuţiile	tot	mai	aprinse	

privitoare	 la	 abuzurile	 stalinismului	 şi	 cu	 cererile	 imperioase	 de	

reformă,	Hruşciov	a	 făcut	un	pas	 înapoi,	prin	publicarea	cunoscutei	

Declaraţii	 din	 30	 octombrie	 1956,	 cu	 privire	 la	 relaţiile	 dintre	

Uniunea	Sovietică	 şi	democraţiile	populare.	Documentul	 recunoştea	

																																																																		
40	 Mark	 Kramer,	 „The	 Early	 Post‐Stalin	 Succession	 Struggle	 and	 Upheavals	 in	

East‐Central	Europe.	Internal	and	External	Linkages	in	Soviet	Policy	Making	(Part	

I)”,	în	Journal	of	Cold	War	Studies,	vol.	I,	nr.	1/1999,	p.	7‐10.	
41	Martin	McCauley,	Rusia,	America	 şi	războiul	rece	1949‐1991,	Editura	Polirom,	
Iaşi,	1999,	p.	58.	
42	 Michael	 Shafir,	 „Eastern	 Europe”,	 în	 Martin	 McCauley,	 ed.,	 Khrushchev	 and	
Khrushchevism,	MacMillan,	London,	1987,	p.	162.	
43	Comitetului	Central	al	Partidului	Muncitoresc	Român,	în	ANIC,	fond	CC	al	PCR	–	
secţia	Relaţii	Externe,	dosar	nr.	62/1955.,	f.	1‐2.	
44	 Vladimir	 Tismăneanu,	 „Prima	 lovitură.	 Anul	 1956:	 începutul	 dezagregării	

comunismului”,	în	Vladimir	Tismăneanu,	Doina	Jela,	coord.,	Ungaria	1956:	revolta	
minţilor	 şi	 sfârşitul	mitului	 comunist,	 Editura	 Curtea	 Veche,	 Bucureşti,	 2006,	 p.	
110‐114.		
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greşelile	comise	în	trecut	inclusiv	în	privinţa	acestor	relaţii	şi	enunţa	

ca	principii	de	bază	ale	relaţiilor	dintre	statele	blocului	comunist	nea‐

mestecul	în	treburile	interne,	egalitatea	şi	avantajul	reciproc,	respec‐

tarea	integrităţii	teritoriale45.	

Evenimentele	 din	 Polonia	 şi	 mai	 ales	 cele	 din	 Ungaria,	 care	 au	

avut	 loc	 în	 toamna	 anului	 1956,	 precum	 şi	 admiterea	 explicită	 a	

abuzurilor	săvârşite	în	trecut	de	către	Uniunea	Sovietică	în	relaţiile	cu	

alte	 state	 socialiste,	 au	 contribuit	 la	 compromiterea	 prestigiul	 şi	

autorităţii	 de	 care	 se	 bucura	Moscova	 în	 blocul	 comunist.	 În	 lunile	

care	au	urmat	intervenţiei	din	Ungaria,	Hruşciov	simţea	mai	mult	ca	

oricând	 nevoia	 unei	 reafirmări	 a	 solidarităţii	 mişcării	 comuniste	

internaţionale	 în	 jurul	 Uniunii	 Sovietice.	 Astfel,	 problema	 unităţii	

mişcării	 comuniste	 internaţionale	 revenea	 pe	 agendă,	 deşi	 în	 alte	

condiţii	 şi	 în	 alţi	 termeni.	 Reprezentative	 pentru	 noua	 abordare	

hruşciovistă	 a	 relaţiilor	din	 sânul	mişcării	 comuniste	 internaţionale	

sunt	cele	două	consfătuiri	 internaţionale	ale	partidelor	comuniste	şi	

muncitoreşti,	care	au	avut	loc	în	1957	şi	în	1960.	Declaraţiile	adopta‐

te	 de	 acestea	 reflectă	 foarte	 bine	 atât	 intenţiile	 cât	 şi	 limitele	 care	

condiţionau	abordarea	sovietică	asupra	relaţiilor	între	state.	În	1957	

Hruşciov	 se	 afla	 sub	 presiunea	 evenimentelor	 din	 toamna	 anului	

precedent	şi	resimţea	în	mod	imperativ	nevoia	unei	ralieri	politice	şi	

ideologice	a	mişcării	comuniste	în	jurul	său46.	În	1960	însă,	atmosfera	

se	 calmase	 şi	 liniile	 directoare	 ale	 noii	 interpretări	 ideologice	 sunt	

mai	clare.		

Istoricul	Dan	Cătănuş	a	remarcat	 faptul	că	una	dintre	semnifica‐

ţiile	consfătuirii	internaţionale	a	partidelor	comuniste	şi	muncitoreşti	

din	1957	a	fost	aceea	de	a	reafirma	rolul	Moscovei	ca	centru	conducă‐

tor	 în	 mişcarea	 comunistă,	 după	 tulburările	 anului	 precedent.47	

Hruşciov	însă	era	obligat	să	redefinească	relaţiile	cu	celelalte	partide	

comuniste	în	aşa	fel	încât	să	permită	un	spaţiu	de	manevră	mai	larg,	

																																																																		
45	 Aceste	 principii	 fuseseră	 pentru	 prima	 dată	 cuprinse	 în	 Acordul	 sino‐indian	

asupra	 Tibetului	 din	 1954	 şi	 fuseseră	 preluate	 de	 către	 Conferinţa	 statelor	

nealiniate	 de	 la	 Bandung,	 din	 aprilie	 1955.	 Anterior,	 în	 februarie	 1955,	 o	

Declaraţie	a	Sovietului	Suprem	al	URSS	reiterase	principiile	respective,	afirmând	

că	ele	reprezintă	baza	relaţiilor	externe	ale	Uniunii	Sovietice.	Vezi:	David		J.	Dallin,	

Soviet	Foreign	Policy	after	Stalin,	Greenwood	Press	Publishers,	1975,	p.	297.	
46	 Aleksandr	 Stykalin,	 „Consfătuirile	 de	 la	 Moscova	 ale	 partidelor	 comuniste	 şi	

muncitoreşti,	noiembrie	1957”,	în	Arhivele	totalitarismului,	nr.	1‐2/2008,	p.	89‐90	
47	Dan	Cătănuş,	Tot	mai	departe	de	Moscova…,	p.	151.	
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subliniind	însă	în	acelaşi	timp	faptul	că	modelul	titoist	nu	este	totuşi	

o	 opţiune,	 mai	 ales	 pentru	 acele	 partide	 aflate	 la	 putere	 în	 ţările	

Pactului	de	la	Varşovia.	Libertatea	controlată,	auto‐cenzurată,	părea	a	

fi	principiul	la	ordinea	zilei.	Documentul	afirma:	„marxism‐leninismul	
cere	aplicarea	creatoare	a	principiilor	generale	ale	revoluţiei	socialiste	
şi	 construcţiei	 socialiste,	 în	 funcţie	 de	 condiţiile	 istorice	 concrete	 ale	
fiecărei	 ţări,	 nu	 admite	 copierea	 mecanică	 a	 politicii	 şi	 tacticii	
partidelor	comuniste	din	alte	ţări.”48		

Însă	următorul	paragraf	completa:	 „manifestările	naţionalismului	
şi	 ale	 limitării	 naţionale	 nu	 dispar	 în	 mod	 automat,	 o	 dată	 cu	
instaurarea	orânduirii	socialiste.	Pentru	consolidarea	relaţiilor	frăţeşti	
şi	a	prieteniei	dintre	 ţările	socialiste	sunt	necesare	o	politică	marxist‐
leninistă,	 internaţionalistă	 a	 partidelor	 comuniste	 şi	 muncitoreşti,	
educarea	 oamenilor	muncii	 în	 spiritul	 îmbinării	 internaţionalismului	
cu	patriotismul	(…)”49		

Grija	 faţă	de	eventuale	 „denaturări”	 sau	 „revizuiri”	 ale	marxism‐

leninismului,	adică	interpretări	ce	contraveneau	intereselor	sovietice,	

fusese	o	preocupare	constantă	a	Moscovei,	mai	ales	după	reconcilie‐

rea	cu	Iugoslavia,	când	„contaminarea”	cu	„titoism”	părea	a	fi	o	posi‐

bilitate	reală.		

Astfel,	 încă	 de	 la	 Consfătuirea	 restrânsă	 a	 PC‐urilor	 din	 statele	

satelit,	 care	 a	 avut	 loc	 în	 ianuarie	 1956,	 imediat	după	 reconcilierea	

sovieto‐iugoslavă,	Hruşciov	a	atras	atenţia	 că	democraţiile	populare	

trebuiau	 să‐şi	 îmbunătăţească	 relaţiile	 cu	 Iugoslavia,	 fără	 a	 renunţa	

totuşi	la	punctele	lor	de	vedere.	Reconcilierea	era	utilă	la	nivel	de	stat,	

susţinea	 Hruşciov,	 pentru	 a	 lua	 o	 armă	 de	 propagandă	 din	mâinile	

duşmanilor,	ale	imperialiştilor,	dar	la	nivel	de	partid	poziţiile	trebuiau	

menţinute:	 „partidele	 frăţeşti	 trebuie	 să	 îmbunătăţească	 relaţiile	 cu	

Iugoslavia,	 dar	 principial,	 fără	 concesii	 nejuste”,	 afirma	 liderul	

sovietic50.	 Titoismul,	 vroia	 el	 să	 spună,	 nu	 era	 un	 curs	 acceptabil	

pentru	 democraţiile	 populare.	 De	 asemenea,	 în	 cadrul	 Consfătuirii	

din	 1957,	 Hruşciov	 a	 reiterat	 acelaşi	 punct	 de	 vedere,	 chemând	 la	

menţinerea	 purităţii	 ideologiei	 în	 faţa	 atacurilor:	 „(…)	 trebuie	 să	

																																																																		
48	 Declaraţia	 Consfătuirii	 reprezentanţilor	 partidelor	 comuniste	 şi	 muncitoreşti	
(noiembrie	1960),	Editura	Politică,	Bucureşti,	1960,	p.	25.	
49	Ibidem,	p.	25‐26.	
50	Note	 6‐12.	 I.	 1956,	 în	 ANR,	 fond	 CC	 al	 PCR,	 secţia	 Relaţii	 Externe,	 dosar	 nr.	
95/1956,	f.	17‐18.	
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ţinem	 armele	 mereu	 pregătite.	 Iar	 arma	 noastră	 este	 marxism‐
leninismul.	De	aici	urmează	 că	 trebuie	 să	 întărim	neîncetat	unitatea	
rândurilor	 proletare,	 să	 luptăm	 împotriva	 denaturărilor	 marxism‐
leninismului,	să	menţinem	puritatea	ideologiei	noastre.”51		

În	concluzie,	în	privinţa	modelului	de	urmat	în	construcţia	socia‐

lismului,	semnalele	Moscovei	păreau	contradictorii:	pe	de	o	parte	era	

recunoscută	 justeţea	 unui	 model	 naţional,	 pe	 de	 altă	 parte	 erau	

contestate	„denaturările”	ideologiei,	care	nu	putea	veni	decât	dintr‐o	

prelucrare	naţională,	adică	diferită	de	cea	a	Moscovei.		

Ceea	 ce	 părea	 a	 fi	 contradicţie	 pentru	 ochii	 diletanţilor,	 nu	 era	

deloc	aşa	pentru	cei	experimentaţi:	cei	vizaţi	înţelegeau	că	este	vorba	

de	o	lărgire	a	spaţiului	de	manevră,	că	partidele	căpătau	posibilitatea	

de	a	se	acomoda	cu	societatea	după	cum	considerau	de	cuviinţă,	dar	

că	 în	permanenţă	 trebuia	reţinut	 faptul	că	relaţiile	 „speciale”	dintre	

PCUS	 şi	 PC‐urile	 din	 ţările	 satelit	 vor	 continua	 să	 rămână	 relaţii…	

„speciale”.	 Libertatea	 controlată	era	 soluţia	 lui	Hruşciov.	O	altă	 linie	

directoare	a	Declaraţiei	–	şi	este	vorba	atât	de	cea	din	1957,	cât	şi	de	

cea	din	1960,	o	reprezenta	unitatea.	În	nenumărate	pasaje	termenul	

era	repetat	obsesiv,	parcă	cu	intenţia	de	a	suplini	deficitul	de	unitate	

reală	din	mişcarea	comunistă.	Unitatea	tuturor	partidelor	comuniste,	

a	mişcării	comuniste	internaţionale	în	faţa	atacurilor	era	descrisă	ca	

garanţia	 supremă	 a	 securităţii	 pentru	 ţările	 socialiste:	 „forţele	unite	
ale	 lagărului	socialist	reprezintă	o	garanţie	de	nădejde	pentru	fiecare	
ţară	socialistă	împotriva	atentatelor	din	partea	reacţiunii	imperialiste.	
Astfel,	unirea	strânsă	a	statelor	socialiste	într‐un	singur	lagăr,	unitatea	
tot	mai	puternică	şi	forţa	mereu	crescândă	a	acestui	lagăr	asigură,	în	
cadrul	 întregului	 sistem,	 în	ansamblul	 lui,	 victoria	deplină	a	 socialis‐
mului.”52		

Principiul	 unităţii	 era	 fundamental	 pentru	 conservarea	 domina‐

ţiei	sovietice	într‐o	mişcare	comunistă	internaţională	aflată	în	perma‐

nentă	extindere,	mai	ales	 în	rândul	ţărilor	 lumii	a	treia,	 în	contextul	

mişcării	de	de‐colonizare,	care	ridica	probleme	cu	totul	diferite	 faţă	

de	cele	cu	care	se	confruntase	în	perioada	interbelică	Comintern‐ul.	

																																																																		
51	 Consfătuirea	 reprezentanţilor	 partidelor	 comuniste	 şi	 muncitoreşti	 din	 ţările	
socialiste	14‐16	noiembrie	1957.	 Stenogramă.	 Şedinţa	 I‐a,	14	noiembrie	 seara,	 în	
ANIC,	fond	CC	al	PCR	–	secţia	Cancelarie,	dosar	nr.	1/1957,	f.	13.	
52	Declaraţia	Consfătuirii	reprezentanţilor	partidelor	comuniste	şi	muncitoreşti…,	p.	
20‐21.	
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Unitatea	însemna	că	nu	erau	permise	puncte	de	vedere	diferite,	ceea	

ce	 reprezenta	 un	 avantaj	 evident	 pentru	Uniunea	 Sovietică.	Unitate	
însemna	 unitate	 în	 jurul	 PCUS.	 Cu	 toate	 acestea,	 nuanţa	 reformistă	
însoţeşte	şi	principiul	unităţii:	„călăuzindu‐se	după	principiile	egalită‐

ţii	 depline	 în	 drepturi,	 avantajului	 reciproc	 şi	 întrajutorării	 tovără‐

şeşti,	 statele	 socialiste	 perfecţionează	 colaborarea	 economică,	 poli‐

tică	şi	culturală	multilaterală	(…)”53	sau	şi	mai	explicit	în	paginile	ur‐

mătoare:	„cele	cinci	principii	ale	coexistenţei	paşnice,	formulate	în	co‐

mun	de	către	Republica	Populară	Chineză	şi	Republica	India,	precum	

şi	tezele	adoptate	de	conferinţa	de	la	Bandung	corespund	intereselor	

păcii	şi	ale	popoarelor	iubitoare	de	pace”54.		

Liderii	comunişti	est‐europeni	ştiau,	în	linii	mari,	să	deosebească	

discursul	propagandistic	de	planurile	reale	de	acţiune	ale	Kremlinu‐

lui.	Cu	toate	acestea,	o	frântură	de	adevăr	exista	în	toată	această	de‐

monstraţie	de	reformism:	acceptarea	tacită	a	faptului	că	Moscova	nu	

putea	 păstra	 acelaşi	 grad	 de	 control	 asupra	 mişcării	 comuniste	 pe	

care	îl	avusese	Stalin,	deoarece	mişcarea	comunistă	internaţională	se	

deosebea	mult,	în	1960,	faţă	de	ceea	ce	fusese	în	cu	două‐trei	decenii	

în	urmă;	era	vorba	de	o	generalizare	a	situaţiei	iugoslave	–	respectiv	

extinderea	 mişcării	 comuniste	 în	 spaţii	 asupra	 cărora	 Moscova	 nu	

avea	autoritate.		

În	privinţa	unităţii	mişcării	 comuniste	 internaţionale,	 comuniştii	

români	au	avut	opinii	foarte	variate,	în	funcţie	de	context,	 în	funcţie	

de	posibilităţi	şi	de	interese.	Aşa	cum	s‐a	arătat	anterior,	în	anii	stali‐

nismului	PMR	a	 fost	obedient,	după	 cum	 îi	 cerea	poziţia	precară	 în	

cadrul	societăţii,	dar	şi	situaţia	relativ	neclară	a	conducerii	de	partid,	

care	s‐a	tranşat	definitiv	abia	în	1952	prin	epurarea	grupului	Pauker.	

După	moartea	 lui	 Stalin	au	 apărut	primele	 tentative	de	emancipare	

de	 sub	 tutela	 sovietică,	 prudente,	 disimulate,	 şi	 care	 s‐au	 accentuat	

abia	în	contextul	tulburărilor	anului	195655.		

Conducerea	PMR	vedea	în	unitatea	mişcării	comuniste	internaţio‐

nale	garanţia	sa	de	securitate,	fiind	confruntată	cu	o	ostilitate	deose‐

bită	 atât	 din	 partea	 occidentului,	 cât	 şi	 din	 partea	 societăţii	

																																																																		
53	Ibidem,	p.	24.	
54	Ibidem,	p.	36.	
55	 Dan	 Cătănuş,	 „Relaţiile	 externe	 ale	 României	 şi	 influenţa	 factorului	 sovietic	

asupra	 acestora	 în	 primele	 două	 decenii	 postbelice”,	 în	 Studii	 şi	Materiale	 de	
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