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Într-un articol publicat anterior1 detaliam amplul schimb epistolar
determinat de masivele divergenţe ideologice ivite în interiorul
monolitului comunist pe parcursul Consfãturii partidelor comuniste şi
muncitoreşti, desfãşuratã la Bucureşti între 24-26 iunie 1960.2 Astfel, pe
parcursul studiului în cauzã identificam şi analizam câteva scrisori
adresate Comitetului Central (C. C.) al Partidului Comunist Chinez (P. C.
C.) de cãtre C. C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia (P. C. Ch.),3
C. C. al Partidului Comunist Bulgar (P. C. B.), 4 C. C. al Partidului
Muncitoresc Român (P. M. R.),5 C. C. al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice (P. C. U. S.),6 C. C. al Partidului Muncii din Albania (P. M. A.),7
Vezi în acest sens: Mihai Croitor, Sanda Borşa, „Ecouri politico-ideologice ale
Consfãtuirii Partidelor Comuniste şi Muncitoreşti din iunie 1960 (I)”, în Astra Salvensis,
an IV, numãr 8, 2016, pp.187-202.
2 Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei consfãtuiri, vezi: Mihai Croitor (ed.), La
Bucureşti s-a scris: „Sciziune!”. Consfãtuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960,
Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, passim.
3 Vezi: Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A. N. I. C.), Fond C. C. al P.
C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 2C/1948-1962, f. 162-168.
4 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic-Dej, dos.4B, f. 158162.
5 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos.7C/1960, f. 3-23.
6 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 10U/1959-1960,
f. 326-333.
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C. C. al Partidului Socialist Unit din Germania (P. S. U. G.),8 C. C. al
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (P. M. S. U.),9 C. C. al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez (P. M. U. P.),10 şi C. C. al al Partidului Popular
Revoluţionar Mongol (P. P. R. M.).11 În cele ce urmeazã, ne vom cantona
atenţia asupra unora dintre scrisorile de rãspuns adresate de cãtre C. C. al
P. C. C.
Pentru început, însã, meritã a ne focaliza analiza asupra rãspunsului
chinez la nota informativã sovieticã din 21 iunie 1960. Documentul în
cauzã fusese distribuit, ulterior, delegaţiilor participante la Consfãtuirea
partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960, întâlnire convocatã
de cãtre sovietici la Bucureşti, unde urmau, de asemenea, a se desfãşura
şedinţele Congresului al III-lea al P. M. R.12 Pe cale de consecinţã, la 10
septembrie 1960, C. C. al P. C. C. rãspundea acuzaţiilor formulate de
cãtre sovietici pe parcursul notei informative din 21 iunie 1960, 13 epistola
în cauzã fiind structuratã pe şapte capitole distincte: „Despre epoca
noastrã”, „Despre problema rãzboiului şi a pãcii”, „Despre coexistenţa
paşnicã”, „Problema trecerii paşnice”, „Despre activitatea organizaţiilor
democratice internaţionale”, „Problema luptei împotriva revizionismului
şi a dogmatismului”, „Problema întãririi coeziunii”, precum şi o anexã
intitulatã „Tezele pãrerilor în problema trecerii paşnice”. 14 De la bun
început, C. C. al P. C. C. înştiinţa partea sovieticã de faptul cã atât nota
Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 2A/1949-1960,
f. 165-170.
8 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic-Dej, dos. 1G, f. 219237.
9 Vezi rãspunsul C. C. al P. C. C. la scrisoarea C. C. al P. M. S. U. din 8 septembrie 1960
în: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 312314.
10 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic-Dej, dos. 3P, f. 5762.
11 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 5M/1951-1964,
f. 24-32.
12 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 28/1964, vol. II, f. 27.
13 Meritã a fi menţionat faptul cã nota informativã sovieticã era organizatã în jurul a
şapte chestiuni distincte: „Cu privire la caracterul epocii contemporane”, „Problemele
rãzboiului şi pãcii”, „Cu privire la coexistenţa paşnicã”, „Cu privire la diferitele forme
ale trecerii la socialism”, „Cu privire la atitudinea tovarãşilor chinezi faţã de activitatea
organizaţiilor democratice internaţionale”, „Abaterea tovarãşilor chinezi de la Declaraţie
şi Manifestul Pãcii” şi „Necesitatea cimentãrii lagãrului socialist şi a mişcãrii comuniste
internaţionale”. Vezi în acest sens: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos.
33/1960, f. 4-68.
14 Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 396.
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informativã a C. C. al P. C. U. S., cât şi raportul delegaţiei C. C. al P. C.
C. prezentã la Bucureşti (şi condusã de cãtre Peng Zhen) formaserã
obiectul unei ample analize în interiorul cercurilor de putere de la Beijing.
Prin urmare, factorii decizionali chinezi nu ascundeau faptul cã la acel
moment relaţiile dintre cele douã partide (P. C. C. şi P. C. U. S.) treceau
printr-o „crizã serioasã”, aceasta fiind, în viziunea Beijingului, rezultatul
direct al acuzaţiilor false proferate de cãtre Kremlin.15 În egalã mãsurã,
autoritãţile chineze contestau afirmaţiile Moscovei, potrivit cãrora
disensiunile sino-sovietice debutaserã odatã cu publicarea în aprilie 1960
a unei suite de articole,16 cu ocazia aniversãrii a 90 de ani de la naşterea
lui Lenin (editoriale care promovau viziuni ideologice distincte,
comparativ cu cele sovietice) sau odatã cu divergenţele manifestate în
cadrul sesiunii Federaţiei Sindicale Mondiale (F. S. M.), desfãşuratã între
5-8 iunie 1960 la Beijing. 17 „În nota informativã a C. C. al P. C. U. S.-sublinia
rãspunsul Beijingului-se face încercarea de a convinge lumea cã disputele dintre cele
douã partide ale noastre îşi au ca izvor faptul cã în ultimul timp, în special în
articolele şi în expunerea consacrate celei de a 90-a aniversãri a naşterii lui V. I.
Lenin, precum şi în cuvântãrile rostite în cadrul sesiunii Consiliului General al
Federaţiei Sindicale Mondiale care s-a desfãşurat la începutul lunii iunie 1960 la
Pekin, tovarãşii chinezi au abandonat marxism-leninismul şi Declaraţia de la
Moscova (din 1957, n. a.),18 revizuindu-şi poziţia justã din trecut”.19
În opinia factorilor decizionali de la Zhongnanhai, divergenţele
ideologice sino-sovietice debutaserã în februarie 1956, odatã cu
convocarea Congresului al XX-lea al P. C. U. S. Potrivit pãrţii chineze,
douã chestiuni fundamentale par a fi deranjat Beijingul pe parcursul
Potrivit rãspunsului chinez din 10 septembrie 1960: „În prezent relaţiile dintre cele douã
partide ale noastre trec printr-o crizã serioasã. În cuvântãrile rostite de delegaţia P. C. U. S., în frunte
cu tov. Hruşciov, în cadrul întâlnirilor partidelor frãţeşti la Bucureşti şi în nota informativã a C. C. al
P. C. U. S. adresatã C. C. al P. C. C. şi difuzatã cu prilejul acestor întâlniri au fost formulate
acuzaţii cât se poate de grave la adresa Partidului Comunist Chinez, acuzaţii care sunt în contradicţie
cu faptele” (Ibidem, f. 6).
16 În fapt este vorba de trei articole distincte: „Trãiascã leninismul”, „Înainte, pe calea
arãtatã de marele Lenin” şi „Sã ne unim sub steagul revoluţionar al lui Lenin!”, ultimul
elaborat de cãtre Lu Dingyi. Vezi: Long Live Leninism, Peking, Foreign Languages Press,
1960, passim
17 Vezi în acest sens: A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos.
34/1960, f. 1-13.
18 Pentru o privire de ansamblu asupra acestui document vezi: „Declaraţia de la
Moscova (noiembrie 1957)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, pp.
430-446.
19A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 7.
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desfãşurãrii congresului în cauzã: procesul destalinizãrii şi problema
trecerii paşnice de la capitalism la socialism (implicit doctrina coexistenţei
paşnice). Astfel, discursul secret rostit de cãtre Nikita S. Hruşciov la 25
februarie 1956,20 pe parcursul cãruia recurgea la o amplã condamnare a
abuzurilor staliniste, a fost receptat cu rãcealã la Beijing. Bunãoarã,
epistola chinezã sublinia urmãtoarele: „Tovarãşul Hruşciov, în raportul sãu
secret, fãrã sã facã o analizã marxistã completã în privinţa lui I. V. Stalin, de fapt a
şters dintr-o trãsãturã de condei, marile merite ale lui I. V. Stalin în lupta pentru
apãrarea leninismului, împotriva imperialismului şi pentru construirea socialismului
în Uniunea Sovieticã [...] Partidul Comunist Chinez pe de o parte a exprimat
Comitetului Central al P. C. U. S. punctul sãu diferit de vedere, iar pe de altã parte,
rãspunzând la atacurile serioase ale imperialiştilor a publicat în diferite momente
articolele «Despre experienţa istoricã a dictaturii proletariatului» şi «Încã o datã
despre experienţa istoricã a dictaturii proletariatului», 21 în care a fãcut o apreciere sub
toate aspectele a lui I. V. Stalin, a infirmat nãscocirile neruşinate ale imperialiştilor
şi ale acoliţilor lor, a apãrat prestigiul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a
apãrat unitatea lagãrului socialist în frunte cu Uniunea Sovieticã, a apãrat unitatea
mişcãrii comuniste internaţionale”. 22 A doua chestiune deranjantã pentru
chinezi fusese reprezentatã de viziunea sovieticã cu privire la trecerea
paşnicã de la capitalism la socialism, viziune expusã pentru prima oarã în
cadrul Congresului al XX-lea al P. C. U. S. şi reiteratã pe parcursul
desfãşurãrii Consfãtuirii partidelor comuniste şi muncitoreşti de la
Moscova, din noiembrie 1957. Pe cale de consecinţã, nu e surprinzãtor
faptul cã autoritãţile chineze subliniau urmãtoarele: „Am declarat cã nu
suntem de acord cu formularea unilateralã a problemei trecerii paşnice, expusã de
tovarãşul Hruşciov la Congresul XX al P. C. U. S. (din februarie 1956, n. a.).
Totuşi, mergând în întâmpinarea dorinţelor tovarãşilor sovietici, am acceptat ca în
Declaraţia de la Moscova (din noiembrie 1957, n. a.) unele pasaje privitoare la
formularea problemei trecerii paşnice sã fie coordonate cu felul cum s-a pus aceastã
problemã de cãtre Congresul XX al P. C. U. S.”.23
Odatã finalizate consideraţiile cu privire la originea diferendelor
ideologice sovieto-chineze, epistola C. C. al P. C. C. din 10 septembrie
1960 rãspundea punctual acuzaţiilor formulate de cãtre liderii politici de
la Kremlin, prima chestiune fiind reprezentatã de „caracterul epocii
Pentru o perspectivã detaliatã asupra raportului în cauzã, vezi: Ibidem, Fond C. C. al P.
C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 23/1956, f. 2-61.
21 Vezi în acest sens: The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat, Peking,
Foreign Languages Press, 1959, passim.
22 A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 8-9.
23 Ibidem, f. 10.
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contemporane”. Astfel, în cadrul notei informative din 21 iunie 1960, liderii
P. C. U. S. reproşau factorilor decizionali chinezi faptul cã interpretau
perioada contemporanã ca fiind exclusiv „epoca imperialismului, rãzboaielor şi
revoluţiilor”, 24 o atare interpretare denotând, în viziunea sovieticilor,
absenţa unei perspective multilaterale de interpretare. În replicã, liderii
comunişti chinezi respingeau acuzaţiile formulate de cãtre sovietici,
adãugând, însã, faptul cã evoluţiile internaţionale survenite dupã moartea
lui Lenin, nu alteraserã, totuşi, preceptele fundamentale ale
leninismului. 25 Prin urmare, factorii decizionali de la Beijing identificau
douã interpretãri distincte ale epocii contemporane: „prima apreciere
porneşte de la metoda marxist-leninistã a analizei de pe poziţii de clasã, de la
concepţia materialistã a istoriei şi studierea ştiinţificã a realitãţii înconjurãtoare;
aceasta este aprecierea datã în Declaraţia de la Moscova (din 1957, n. a.), aprecierea
pe care o urmeazã cu consecvenţã comuniştii chinezi; a doua apreciere reprezintã o
abatere de la metoda marxist-leninistã a analizei de pe poziţii de clasã, porneşte de la
concepţia idealistã despre istorie şi de la nãscociri subiective; aceasta este aprecierea
datã de tovarãşul Hruşciov şi de cãtre un numãr de alţi tovarãşi care împãrtãşesc
concepţiile lui”.26
Pe parcursul desfãşurãrii Congresului al XX-lea al P. C. U. S.
(februarie 1956), liderii comunişti sovietici elaboraserã o nouã viziune
ideologicã privind posibilitatea „preîntâmpinãrii rãzboaielor” în perioada
contemporanã.27 De altfel, chestiunea în cauzã va fi reafirmatã inclusiv în
cuprinsul Declaraţiei partidelor comuniste şi muncitoreşti, adoptate la
Moscova în noiembrie 1957, unde se subliniau urmãtoarele: „În prezent,
forţele pãcii au crescut într-atâta încât existã posibilitatea realã de a preîntâmpina un

Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 33/1960, f. 12.
Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 22.
26 În egalã mãsurã, liderii comunişti chinezi adãugau urmãtoarele: „Deşi a doua concepţie
poate sã stârneascã pentru un timp vâlvã, dar în ultimã instanţã ea va fi inevitabil infirmatã de viaţa
însãşi. De exemplu, a trecut un an de la întâlnirea tovarãşului Hruşciov cu Eisenhower la Camp
David, dar se pune întrebarea, în ce îşi gãseşte expresie aşa numita «erã nouã» în relaţiile
internaţionale şi «punctul de cotiturã în istoria omenirii»? Au devenit oare într-adevãr, la urma
urmelor, Eisenhower şi cei de o seama cu el îngeri ai pãcii din pricinã cã unii comunişti le-au întins
ramura de mãslin? Numeroasele aprecieri ale tovarãşului Hruşciov şi ale unor alţi tovarãşii (sic!),
aprecieri în care imperialismul este înfrumuseţat, nu au putut câtuşi de puţin sã-i împiedice pe
imperialişti sã-şi continue cursa înarmãrilor, pregãtirile de rãzboi şi sã se dedea la provocãri împotriva
Uniunii Sovietice, ci au stârnit numai divergenţe serioase ideologice şi politice în rândurile
proletariatului internaţional şi ale popoarelor din lumea întreagã, cauzând în felul acesta prejudicii
cauzei pãcii în întreaga lume şi cauzei socialismului” (Ibidem, f. 29-30).
27 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 33/1960, f. 17.
24
25

181

Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018
rãzboi”.28 În cadrul notei informative din 21 iunie 1960, liderii sovietici îi
acuzau pe cei chinezi de faptul cã se distanţeazã de interpretarea comunã
a partidelor comuniste şi muncitoreşti asupra chestiunii „rãzboiului şi
pãcii”, Beijingul catalogând posibilitatea „preîntâmpinãrii rãzboaielor” drept o
„iluzie”.29 În scrisoarea de rãspuns din 10 septembrie 1960, C. C. al P. C.
C. recurgea la o amplã analizã a chestiunii în cauzã. Bunãoarã, potrivit
pãrţii chineze, problema „rãzboiului şi a pãcii” trebuia sã fie analizatã
dintr-o dublã perspectivã. Astfel, deşi posibilitatea preîntâmpinãrii unui
rãzboi mondial erau una de luat în seamã, totuşi nu putea fi negatã
posibilitatea izbucnirii unui atare conflict, tocmai datoritã naturii „agresive”
a „imperialismului”. Or, potrivit pãrţii chineze, Kremlinul era adeptul
primei perspective, ignorând-o sistematic pe cea de-a doua. Expozitiv,
din aceastã perspectivã, este urmãtorul fragment: „În ce constau în acest caz
divergenţele dintre noi şi C. C. al P. C. U. S. în problema preîntâmpinãrii unui nou
rãzboi? Aceste divergenţe constau în primul rând în faptul cã C. C. al P. C. U. S.
transformã o luptã actualã cum este lupta pentru preîntâmpinarea rãzboiului
mondial, pentru preîntâmpinarea rãzboiului nuclear, pentru dezarmare şi pentru
interzicerea armei nucleare, în iluzii nereale cu privire la lichidarea în condiţiile
actuale a tuturor rãzboaielor, cu privire la distrugerea tuturor tipurilor de armament,
cu privire la înfãptuirea «unei lumi fãrã arme, fãrã armate şi fãrã rãzboaie» [...] În
al doilea rând, divergenţele dintre noi şi C. C. al P. C. U. S. constau în problema
dacã trebuie sã se recunoascã existenţa a douã posibilitãţi în ceea ce priveşte rãzboiul
mondial. Declaraţia şi Manifestul Pãcii adoptate de consfãtuirile de la Moscova (din
noiembrie 1957, n. a.) indicã atât posibilitatea preîntâmpinãrii rãzboiului, cât şi
pericolul dezlãnţuirii unui rãzboi de cãtre imperialişti şi necesitatea care decurge de
aici de a spori vigilenţa”.30
În nota informativã din 21 iunie 1960, liderii sovietici acuzau
factorii decizionali de la Beijing de faptul cã „pun la îndoialã”
„Declaraţia de la Moscova (noiembrie 1957)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra
Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, p. 434.
29A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 33/1960, f. 18.
30 De asemenea, în cadrul scrisorii din 10 septembrie 1960, liderii comunişti chinezi
adãugau urmãtoarele: „Acest lucru îl recunosc uneori şi tovarãşii sovietici, printre care şi tovarãşul
Hruşciov. Dar în realitate când tovarãşii chinezi indicã existenţa acestor douã posibilitãţi, necesitatea
de a demasca primejdia dezlãnţuirii de cãtre imperialişti a unui nou rãzboi şi cheamã popoarele sã dea
dovadã de vigilenţã, tovarãşii sovietici ne copleşesc cu reproşuri, declarând cã aceasta ar însemna cã
negãm posibilitatea preîntâmpinãrii unui rãzboi mondial, cã «nu credem» în forţele pãcii, cã
«paralizãm voinţa activã a oamenilor». Toate acestea aratã un singur lucru: tovarãşii sovietici
considerã de fapt cã existã o singurã posibilitate, posibilitatea preîntâmpinãrii rãzboiului mondial, cã
existã de pe acum o posibilitate fatalã de a evita rãzboiul mondial şi cã nu mai existã posibilitatea
dezlãnţuirii de cãtre imperialism a unui rãzboi mondial”. Vezi în acest sens: Ibidem, Fond C. C.
al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 36-37.
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fundamentele doctrinei coexistenţei paşnice. 31 Drept urmare, în
rãspunsul din 10 septembrie 1960, autoritãţile chineze respingeau
alegaţiile sovietice, principalul argument invocat de cãtre Beijing fiind
reprezentat de faptul cã încã din 1954, la iniţiativa pãrţii chineze,
Republica Popularã Chinezã (R. P. C.) împreunã cu India şi Birmania
adoptaserã „cele cinci principii ale coexistenţei paşnice”.32 Mai mult decât atât,
liderii comunişti chinezi proclamau identitatea poziţiilor P. C. C. şi P. C.
U. S. cu privire la doctrina coexistenţei paşnice. „Poziţia comuniştilor chinezi
în problema necesitãţii de a realiza coexistenţa paşnicã a ţãrilor cu orânduiri sociale
diferite-sublinia scrisoarea din 10 septembrie 1960-nu se deosebeşte de poziţia
tovarãşilor sovietici. Concepţia noastrã despre coexistenţã paşnicã îşi gãseşte expresia
în cele cinci principii cunoscute şi în aceastã problemã nu existã niciun fel de
neclaritate”.33
În egalã mãsurã, chestiunea formelor de „trecere de la capitalism la
socialism” avea sã formeze obiectul rãspunsului chinez din 10 septembrie
1960. În cadrul notei informative din 21 iunie 1960, sovieticii acuzau
Beijingul de faptul cã negau posibilitatea cãii paşnice de preluare „a puterii
de cãtre proletariat”.34 Meritã a fi menţionat faptul cã posibilitatea paşnicã a
preluãrii puterii fusese preliminatã pentru prima oarã pe parcursul
desfãşurãrii Congresului al XX-lea al P. C. U. S. (februarie 1956). 35
Rãspunsul chinez era, însã, unul fãrã echivoc: „Tovarãşul Hruşciov neagã
urmãtoarea legitate: forţele reacţionare vor opune neapãrat o rezistenţã serioasã
forţelor revoluţionare şi poporul trebuie sã fie pregãtit pentru a da o ripostã violenţei
contrarevoluţionare cu ajutorul violenţei revoluţionare. Aici el neagã de fapt legitãţile
luptei dintre revoluţie şi contrarevoluţie, legitãţi care au fost confirmate de Revoluţia
din Octombrie, au fost confirmate de nenumãrate ori de toate revoluţiile populare şi
care au fost confirmate de Declaraţia de la Moscova (din noiembrie 1957, n. a.)”.36
În argumentarea propriei poziţii, liderii P. C. C. readuceau în discuţie
evenimentele petrecute pe parcursul Consfãtuirii partidelor comuniste şi
muncitoreşti de la Moscova, din noiembrie 1957, când delegaţia chinezã
a formulat o serie de obiecţii vis-a-vis de proiectul de declaraţie pregãtit
de sovietici, una dintre aceste obiecţii vizând includerea „cãii violente”
Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 33/1960, f. 25.
Cele cinci principii ale coexistenţei paşnice: „respectarea reciprocã a integritãţii teritoriale şi a
suveranitãţii, neagresiune, neamestec în treburile interne, egalitate în drepturi şi avantaje reciproce,
coexistenţã paşnicã”. Vezi în acest sens: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe,
Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 45.
33 Ibidem, f. 51.
34 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 33/1960, f. 44.
35 Ibidem.
36 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 59.
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alãturi de cea „paşnicã” în conţinutul declaraţiei.37 Pe cale de consecinţã, în
privinţa chestiunii „trecerii de la capitalism la socialism”, autoritãţile chineze
recunoşteau atât calea paşnicã/parlamentarã, cât şi şi cea violentã, fãrã,
însã, prevalenţa uneia sau alteia.38
Dupã cum menţionam anterior, în cele ce urmeazã ne vom
cantona atenţia asupra unor epistole expediate de C. C. al P. C. C. cãtre
conducerile partidelor comuniste şi muncitoreşti care, ulterior
Consfãtuirii de la Bucureşti, condamnaserã viziunile ideologice chineze.
De pildã, la 18 septembrie 1960, Beijingul expedia Bucureştiului o
scrisoare de rãspuns la epistola din 2 august 1960.39 De la bun început,
scrisoarea C. C. al P. C. C. identifica identitatea ideologicã dintre C. C. al
P. C. U. S. şi C. C. al P. M. R., mãrginindu-se la a sublinia faptul cã
rãspunsul la acuzaţiile proferate (şi) de Bucureşti putea fi identificat în
scrisoarea din 10 septembrie 1960, adresatã liderilor politici sovietici. 40
Ce-a mai mare parte a epistolei C. C. al P. C. C. avea, însã, sã fie dedicatã
organizãrii şi modalitãţii de desfãşurare a Consfãtuirii partidelor
comuniste şi muncitoreşti de la Bucureşti (24-26 iunie 1960). De altfel,
liderii chinezi vor adresa autoritãţilor de la Bucureşti douã întrebãri
retorice: „Poate fi oare consideratã justã şi echitabilã poziţia pe care v-aţi situat în
calitate de comunişti şi de gazdã care a invitat oaspeţi? Puteţi oare sã spuneţi cu
mâna pe inimã cã aveţi conştiinţa împãcatã?”.41 Contestând afirmaţia C. C. al P.
M. R., potrivit cãruia Consfãtuirea de la Bucureşti se desfãşurase „în spirit
democratic şi tovãrãşesc”, 42 autoritãţile chineze susţineau faptul cã scopul
ultimativ al convocãrii acestei întâlniri fusese condamnarea P. C. C., fiind
utilizatã metoda „atacului prin surprindere”.43 De altfel, causticul rechizitoriu
Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei declaraţii, vezi: Mihai Croitor, România şi
conflictul sovieto-chinez (1956-1971), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, pp. 156-164.
38 A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 60.
39 Pentru o pespectivã detaliatã asupra scrisorii C. C. al P. M. R. adresate C. C. al P. C.
C., vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 7C/1960, f. 323.
40 Potrivit epistolei chineze din 18 septembrie 1960: „În scrisoarea dv. vã declaraţi pe de-a
întregul de acord cu condamnãrile la adresa Partidului Comunist Chinez cuprinse în nota informativã
a C. C. al P. C. U. S. (din 21 iunie 1960. n. a.) trimisã C. C. al P. C. Chinez. În privinţa acestor
condamnãri am rãspuns la 10 septembrie (1960, n. a.) Comitetului Central al P. C. U. S., printr-o
scrisoare amãnunţitã. Copia acestei scrisori v-a fost trimisã şi dv. Sperãm cã veţi cumpãni obiectiv şi cu
toatã seriozitatea argumentele P. C. Chinez şi P. C. U. S.”. Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 246.
41 Ibidem, f. 247.
42 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 7C/1960, f. 4.
43 Potrivit factorilor decizionali de la Beijing: „În prima jumãtate a zilei de 24 iunie (1960, n.
a.), îndatã dupã ce consfãtuirea a fost deschisã în mod oficial, delegaţia noastrã a adresat tovarãşilor
37
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chinez nu îl ocolea nici pe liderul de la Kremlin, factorii decizionali de la
Beijing afirmând tranşant urmãtoarele: „Tovarãşul Hruşciov a adoptat la
aceastã consfãtuire o atitudine patriarhalã, arbitrarã şi samavolnicã faţã de Partidul
Comunist Chinez, adicã a adoptat o poziţie care se caracterizeazã prin relaţii de la
«partidul pãrinte la un partid fiu», în loc de relaţii proprii partidelor frãţeşti,
încercând sã oblige Partidul Comunist Chinez cu ajutorul bastonului sãu diriguitor,
sã constrângã Partidul Comunist Chinez sã se supunã concepţiilor sale greşite care
contravin marxism-leninismului”.44
La 23 septembrie 1960, C. C. al P. C. C. rãspundea scrisorii C. C. al
P. M. S. U. din 8 septembrie 1960, reiterând consideraţiile cu privire la
convocarea intempestivã a Consfãturii de la Bucureşti din iunie 1960.
Prin urmare, liderii chinezi subliniau faptul cã sovieticii convocaserã
întâlnirea în cauzã uzând de un pretext, respectiv analizarea evoluţiilor
internaţionale survenite în urma eşecului summit-ului de la Paris din mai
1960.45 În realitate, însã, potrivit Beijingului, singurul scop al convocãrii
Consfãtuirii de la Bucureşti rezida în condamnarea viziunilor ideologice
promovate de cãtre P. C. C.46 Referindu-se la poziţia adoptatã de cãtre
delegaţia P. M. S. U. la Bucureşti, scrisoarea chinezã sublinia urmãtoarele:
„În ceea ce priveşte delegaţia dv., ea n-a adoptat la aceste întâlniri o poziţie justã; pe
de altã parte, dv. continuaţi în scrisoarea dv. sã justificaţi greşelile tovarãşului
Hruşciov şi chiar învinuiţi delegaţia P. C. Chinez cã declaraţia ei cuprinde asemenea
«momente» care constituie «învinuiri neîntemeiate». În legãturã cu aceasta nu putem
decât sã ne exprimãm regretul nostru”.47 În ceea ce priveşte viziunile ideologice
promovate de cãtre P. C. C., viziuni contestate în cadrul epistolei C. C. al
P. M. S. U. din 8 septembrie 1960, Beijingul sublinia faptul cã îşi
expusese propria interpretare în cadrul rãspunsului, din 10 septembrie
1960, la nota informativã sovieticã, adãugând urmãtoarele: „Sperãm cã veţi
putea cântãri în mod obiectiv şi cu toatã seriozitatea argumentele P. C. Chinez şi ale
P. C. U. S.”.48
Gheorghiu-Dej şi Hruşciov întrebarea: ce fel de consfãtuire are loc, la urma urmelor? Şi tovarãşii
români, şi tovarãşul Hruşciov au continuat sã se eschiveze de la un rãspuns clar. Despre ce fel de
«spirit democratic şi tovãrãşesc» poate sã fie deci vorba, din moment ce nu ni s-a comunicat dinainte
nimic, nici mãcar despre caracterul consfãtuirii şi nu ni s-a spus nimic clar la deschiderea consfãtuirii.
Cum poate fi altfel calificatã aceastã atitudine, dacã nu atac prin surprindere?”. Vezi în acest sens:
Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 247.
44 Ibidem, f. 248.
45 Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei chestiuni, vezi: John Lewis Gaddis, The
Cold War: a new history, New York, The Penguin Press, 2005, pp. 73-74, 167-168.
46 A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 312.
47 Ibidem, f. 313.
48 Ibidem.
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La 7 octombrie 1960, C. C. al P. C. C. rãspundea epitolei C. C. al
P. M. U. P. din 14 septembrie 1960. De la bun început, scrisoarea
chinezã contesta afirmaţia polonezilor, potrivit cãrora pe parcursul
Consfãturii de la Bucureşti, Nikita S. Hruşciov nu uzase de metoda
„atacului prin surprindere”. 49 Astfel, potrivit liderilor comunişti chinezi, la
Bucureşti, lucrãrile consfãturii se bazaserã exclusiv pe viziunile ideologice
promovate de cãtre sovietici în cadrul notei informative din 21 iunie
1960, fãrã însã a se permite o „discuţie tovãrãşeascã” şi fãrã a fi ascultate şi
argumentele chineze în sprijinul propriei linii politice. 50 Prin urmare,
potrivit pãrţii chineze: „Niciun partid marxist-leninist serios nu poate în niciun
caz sã tolereze o serie întreagã de afirmaţii şi acţiuni ale tovarãşului Hruşciov, care
vin în contrazicere cu marxism-leninismul şi cu Declaraţia de la Moscova (din 1957,
n. a.), poziţia patriarhalã, arbitrarã şi samavolnicã adoptatã de el la aceastã
întâlnire, precum şi apucãturile lui vicioase de mare putere, caracteristice prin
atitudinea «unui partid-tatã faţã de un partid-fiu» în relaţiile dintre partidele
frãţeşti”. 51 Pornind de la premisa cã scrisoarea polonezã nu reprezenta
nimic altceva decât o reiterare a acuzaţiilor formulate la adresa P. C. C.
de cãtre sovietici în nota informativã din 21 iunie 1960, Beijingul
îndemna Varşovia sã studieze rãspunsul chinez din 10 septembrie 1960,
exprimându-şi, totodatã, speranţa cã liderii P. M. U. P. vor „putea cântãri
în mod obiectiv şi serios argumentele P. C. Chinez şi ale P. C. U. S.”.52
În fine, la 24 octombrie 1960, C. C. al P. C. C. rãspundea epistolei
autoritãţilor mongole din 26 septembrie 1960. Pe parcursul scrisorii C. C.
al P. P. R. M. (intitulatã „Punctul de vedere al Comitetului Central al
Partidului Popular Revoluţionar Mongol cu privire la nota informativã a
C. C. al P. C. U. S., la declaraţia scrisã a P. C. Chinez şi la rãspunsul C. C.
al P. C. Chinez la nota informativã a C. C. al P. C. U. S.”), autoritãţile
comuniste de la Ulaanbaatar reluau, în fapt, toate acuzaţiile formulate de
cãtre sovietici vis-a-vis de „ereziile” ideologice chineze. 53 Pe cale de
Potrivit epistolei poloneze din 14 septembrie 1960: „În aceastã luminã, afirmaţia cã în
problema adoptãrii comunicatului tov. Hruşciov a folosit metoda unui «atac prin surprindere» este
absolut neîntemeiatã şi jignitoare. Acuzaţiile neîntemeiate cuprinse în declaraţia delegaţiei P. C.
Chinez, cu privire la pretinsele metode neloiale care s-ar fi folosit faţã de ea la Consfãtuirea de la
Bucureşti, sunt menite sã stârneascã un protest cu atât mai mare, cu cât P. C. Chinez foloseşte în
ultima vreme metode care nu pot decât sã aducã prejudicii serioase coeziunii şi forţei mişcãrii
muncitoreşti internaţionale”. Vezi: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe,
Alfabetic-Dej, dos. 3P, f. 59.
50 Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 324.
51 Ibidem, f. 325.
52 Ibidem, f. 326.
53 Vezi în acest sens: Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos.
5M/1951-1964, f. 24-32.
49
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consecinţã, în cadrul epistolei din 24 octombrie 1960, autoritãţile
chineze, referindu-se la alegaţiile formulate de cãtre liderii P. P. R. M.,
subliniau faptul cã factorii decizionali de la Beijing rãspunseserã acestor
acuzaţii în scrisoarea din 10 septembrie 1960, adãugând urmãtoarele:
„Dv. însã, fãrã sã cântãriţi în mod obiectiv şi serios argumentele şi faptele juste
prezentate în scrisoarea noastrã, declaraţi totuşi cã sprijiniţi o serie de greşeli serioase
ale unor tovarãşi sovietici, greşeli care constituie o abatere de la principiile
fundamentale ale marxism-leninismului şi ale Declaraţiei de la Moscova (din 1957,
n. a.), şi în multe probleme repetaţi acuzaţiile formulate de C. C. al P. C. U. S. la
adresa noastrã, lucru cu care nu putem decât sã ne exprimãm regretul nostru”.54
Analiza epistolelor mai sus menţionate ne permite formularea
câtorva consideraţii finale. În primul rând, se remarcã trimiterile
constante în scrisorile de rãspuns ale C. C. al P. C. C. cãtre epistola din
10 septembrie 1960 (conceputã ca o replicã la nota informativã sovieticã
din 21 iunie 1960), o atare strategie având drept scop ultimativ o
înţelegere în profunzime a preceptelor ideologice chineze. În al doilea
rând, meritã a fi menţionat faptul cã, precum procedaserã şi sovieticii,
liderii comunişti chinezi îşi vor legitima propriile viziuni ideologice prin
apelul la comandamentele ideologice ale Declaraţiei de la Moscova, din
1957. În fine, se poate constata faptul cã în scrisorile de rãspuns,
Beijingul va sancţiona identitate de vederi dintre P. C. U. S. şi partidele
comuniste şi muncitoreşti, semnatare ale scrisorilor analizate pe parcursul
acestui studiu, exprimându-şi speranţa cã, într-un final, acestea din urmã
se vor apleca cu maximã obiectivitate asupra divergenţelor ideologice
sino-sovietice. Era începutul unei polemici sovieto-chineze care, pe
parcursul urmãtorilor ani, va primi profunde conotaţii publice.

54

Ibidem, Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dos. 8C/1960, f. 338.

187

Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018

188

