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Anul 1963 semnificã, din perspectiva direcţiei asumate în politica
externã a Republicii Populare Române (R. P. R.), o rupturã fundamentalã
cu trecutul. Dacã pânã la momentul respectiv fidelitatea faţã de Moscova
şi, implicit, faţã de preceptele ideologice promovate de cãtre Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice (P. C. U. S.) reprezentau reperele
fundamentale ale viziunii de politicã externã promovate de cãtre R. P. R.,
începând cu anul 1963 perspectiva îndepãrtãrii de Kremlin îşi fãcea tot
mai mult simţitã prezenţa. În opinia noastrã, la baza deciziei R. P. R. de
a-şi schimba radical culoarul de politicã externã a stat emergenţa
viziunilor economice integraţioniste promovate de cãtre sovietici (şi nu
numai!) în cadrul Consiliului pentru Ajutor Economic Reciproc (C. A. E.
R.), începând cu anul 1962. 1 Or, aceste viziuni economice contraveneau
Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestor disensiuni economice româno-sovietice,
vezi: Mihai Croitor, România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971), Cluj-Napoca, Editura
Mega, 2009, pp. 214-242. Vezi de asemenea: Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în
continuare A. N. I. C.), Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 24/1963, vol. I,
f. 79-97, 109-120, 133-164 (Documentele în cauzã au fost publicate. Vezi în acest sens:
„Document 51: 1963 iulie 1. Prima variantã a discursului care urma a fi rostit de cãtre
Gh. Gheorghiu-Dej încadrul Consfãturii C. A. E. R., preconizatã a se organiza la
Moscova între 24-26 iulie 1963”, „Document 52: 1963 iulie 1. A doua variantã a
discursului care urma a fi rostit de cãtre Gh. Gheorghiu-Dejîn cadrul Consfãturii C. A.
E. R., preconizatã a se organiza la Moscova între 24-26 iulie 1963”, „Document 53:
1963 iulie 25. Discursul rostit de cãtre Gh. Gheorghiu‑ Dej, prim-secretar al C. C. al P.
M. R., încadrul Consfãtuirii C. A. E. R., desfãşuratã la Moscova între 24-26 iulie 1963”,
în Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Triunghiul suspiciunii: Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito
(1954-1964). Documente, volum II, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, pp. 344-376).
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prevederilor incluse în planul economic şesenal, adoptat în cadrul
Congresului al III-lea al P. M. R. (din iunie 1960), plan care sublinia
angajamentul liderilor comunişti de la Bucureşti pentru o consistentã
industrializare a României. 2 Pe cale de consecinţã, liderii comunişti
români vor urmãri o recalibrare a relaţiilor dintre R. P. R. şi Republica
Popularã Chinezã (R. P. C.), deopotrivã cu normalizarea relaţiilor
politico-diplomatice româno-iugoslave, tensionarea raporturilor cu cele
douã state (China şi Iugoslavia) fiind o consecinţã directã a conformisului
ideologic urmat în politica externã a României pânã în anii 1962-1963.3
În privinţa relaţiilor româno-chineze, trebuie menţionat faptul cã
organizarea la Bucureşti a Consfãturirii partidelor comuniste şi
muncitoreşti, între 24-26 iunie 1960, avea sã determine o rãcire
consistentã a relaţiilor dintre P. M. R. şi Partidul Comunist Chinez (P. C.
C.), tocmai datoritã atitudinii prosovietice adoptate de cãtre partea
românã. 4 Totuşi, dupã cum afirmam anterior, apariţia diferendelor
economice româno-sovietice în cadrul C. A. E. R., începând cu anul
1962, va determina autoritãţile de la Bucureşti sã sondeze posibilitatea
unei apropieri româno-chineze, ştiute fiind divergenţele ideologice sinosovietice, aflate în plinã desfãşurare la acel moment.
În atare condiţii, Gh. Gheorghiu-Dej îi va solicita şefului
diplomaţiei române, Corneliu Mãnescu, sã ia legãtura cu autoritãţile
chineze în scopul înştiinţãrii acestora din urmã cu privire la emergenţa
tensiunilor româno-sovietice în cadrul C. A. E. R., precum şi cu privire la
dorinţa Bucureştiului de a-şi normaliza relaţiile cu Beijingul. 5 Pe cale de
Vezi în acest sens: „Directivele Congresului al III-lea al PMR cu privire la planul de
dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1960-1965 şi la schiţa planului economic de
perspectivã pe 15 ani”, în Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti,
Editura Politicã, 1960, pp. 645-688.
3 Eforturile întreprinse de autoritãţile române în direcţia normalizãrii raporturilor cu
Iugoslavia nu formeazã obiectul prezentului studiu. Pentru o perspectivã detaliatã
asupra aceste chestiuni vezi: Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Triunghiul suspiciunii:
Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964), volum I, pp.150-226.
4 Pentru o perspectivã detaliatã asupra consecinţelor Consfãturii de la Bucureşti, din
iunie 1960, vezi: 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.
5 Corneliu Mãnescu rememora astfel episodul în cauzã: „A venit un moment în care Dej mi-a
spus sã stau de vorbã cu ambasadorul chinez-eram ministru de externe-şi sã-i explic poziţia noastrã în
cadrul C. A. E. R. Sã-i spun cum concepem noi relaţiile dintre statele comuniste şi cã dorim cu China
relaţii normale. Cu China şi partidul comuniştilor chinezi, indiferent de poziţia sovieticilor, noi vrem sã
avem relaţii bune şi decomunicare. Cam acestea au fost indicaţiile pe care Dej mi le-a dat între patru
ochi, încheind: «dacã merge, bine, dacã nu, te priveste»”. Vezi în acest sens: Lavinia Betea,
Convorbiri neterminate, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 89.
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consecinţã, la 16 mai 1963, ministrul român de externe îl primea în
audienţã pe ambasadorul R. P. C. la Bucureşti (Xu Jianguo), Corneliu
Mãnescu subliniind de la început faptul cã partea românã plasa la baza
politicii sale externe respectarea suveranitãţii naţionale şi principiul
neamestecului în chestiunile interne. În egalã mãsurã, Mãnescu înştiinţa
partea chinezã cu privire la evoluţiile survenite în interiorul C. A. E. R.,
subliniind, de asemenea, poziţia adoptatã de R. P. R. faţã de acestea.6
Urmãtoarea întâlnire dintre cei doi se va organiza la 5 iunie 1963, agenda
de discuţii incluzând patru chestiuni distincte. Astfel, primul topic de
discuţie avea sã fie reprezentat de necesitatea ca ambasada R. P. C. la
Bucureşti sã nu disemineze public diferite materiale care analizau poziţiile
ideologice antagonice preliminate în interiorul lagãrului comunist (în
esenţã fiind vorba de relaţiile sino-sovietice), un angajament pe care
partea chinezã şi l-a asumat.7 A doua chestiune care a format obiectul
discuţiilor din 5 iunie 1963 avea sã fie reprezentatã de solicitarea lui Xu
Jianguo privind facilitarea de cãtre partea românã a editãrii/tipãririi
buletinului ambasadei R. P. C. la Bucureşti.8 Discursul rostit de cãtre Gh.
Gheorghiu-Dej în ziua precedentã avea, de asemenea, sã ocupe o bunã
parte a discuţiilor dintre Corneliu Mãnescu şi Xu Jianguo. Bunãoarã,
ministrul român de externe îi va releva oaspetelui chinez faptul cã pe
parcursul discursului în cauzã, liderul P. M. R. fãcuse referire la trei
chestiuni foarte importante: necesitatea industrializãrii R. P. R.,
respectarea suveranitãţii naţionale şi principiul neamestecului în
chestiunile interne.9 În fine, ultima chestiune aflatã pe agenda de discuţii
va fi reprezentatã de preconizatele negocieri sovieto-chineze ce urmau a
fi organizate la Moscova în iulie 1963. 10 Astfel, cu aceastã ocazie,
Corneliu Mãnescu îl interoga pe ambasadorul chinez la Bucureşti cu
privire la posibilele şanse de reuşitã a acestor negocieri sovieto-chineze,
subliniind, în egalã mãsurã, faptul cã Beijingul respecta „linia” Declaraţiei
Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei întâlniri, vezi: A. N. I. C., Fond C. C. al P.
C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos.53/1963, f. 2-20 (Documentul în cauzã a fost publicat.
Vezi în acest sens: „Document 3: 1963 mai 16. Notã cu privire la audienţa lui Xu
Jianguo, ambasador al R. P. C. la Bucureşti, la Corneliu Mãnescu, ministru al Afacerilor
Externe, referitoare la divergenţele româno-sovietice”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra
Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, Cluj-Napoca,
Editura Mega, 2012, pp. 29-44).
7 Vezi Document 1.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Pentru o perspectivã amplã asupra acestor negocieri vezi: Mihai Croitor, Sanda Borşa
(ed.), Moscova 1963: eşecul negocierilor sovieto-chineze, Cluj-Napoca, Editura Eikon/Editura
Mega, 2014, passim.
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de la Moscova din 1960. 11 Rãspunsul ambasadorului chinez va fi unul
rezervat, acesta ferindu-se sã ofere un rãspuns tranşant în aceastã
chestiune, mãrginindu-se la a afirma faptul cã, datã fiind amplitudinea
chestiunilor divergente, întâlnirea preconizatã nu avea sã fie una „prea
uşoarã”.12
În esenţã, putem cataloga întâlnirea din 5 iunie 1963 drept una de
tatonare, ambele pãrţi scrutând posibilitatea normalizãrii relaţiilor. De
altfel, cele douã întâlniri (din 16 mai 1963, respectiv 5 iunie 1963) aveau
sã pregãteascã terenul pentru o întâlnire face à face între ambasadorul
chinez la Bucureşti şi liderul P. M. R.. Astfel, la 12 decembrie 1963, Gh.
Gheorghiu-Dej îl primea la Snagov pe Xu Jianguo, discuţiile
desfãşurându-se pe parcursul a 6 ore şi 30 de minute. În cadrul acestei
întâlniri, liderul comunist român îşi exprima regretul cu privire la
scãderea în intensitate a constactelor sino-române dupã Consfãtuirea de
la Bucureşti, din iunie 1960, manifestându-şi dorinţa în direcţia
normalizãrii relaţiilor dintre cele douã partide. Referindu-se strict la
întâlnirea din iunie 1960, organizatã la Bucureşti, Gh. Gheorghiu-Dej
avea sã sublinieze faptul cã şi conducerea P. M. R. fusese luatã prin
surprindere de retorica antichinezã promovatã de cãtre Hruşciov, nefiind
înştiinţatã în prealabil de cãtre liderii P. C. U. S. În egalã mãsurã, o bunã
parte a discuţiilor aveau sã se cantoneze pe diferendele economice
româno-sovietice în cadrul C. A. E. R., perspectiva curtenitoare la adresa
P. C. C., adoptatã de cãtre liderul comunist român, fiind mai mult decât
evidentã.13 În opinia noastrã, scopul principal al organizãrii întâlnirii din
12 decembrie 1963 rezidã în intenţia autoritãţilor române de a reaşeza
raporturile româno-chineze pe un fãgaş de normalitate, în pofida
comandamentelor ideologice promovate de cãtre Kremlin. Interesant
este şi faptul cã în cursul aceleaşi zile (12 decembrie 1963), ambasadorul
R. P. R. la Beijing, Dumitru Gheorghiu, se întâlnea cu Peng Zhen,
Pentru o perspectivã detaliatã asupra preceptelor ideologice incluse în Declaraţia
partidelor comuniste şi muncitoreşti din 1960, vezi: „Declaraţia de la Moscova
(noiembrie 1960)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi
geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 446-490.
12 Vezi Document 1.
13 Pentru o pespectivã detaliatã asupra acestei întâlniri vezi: A. N. I. C., Fond C. C. al P.
C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos. 94/1963, f. 3-32 (Documentul în cauzã a fost publicat.
Vezi în acest sens: „Document 9: 1963 decembrie 12. Notã privind convorbirea de la
Snagov, dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C. C. al P. M. R., şi Xu
Jianguo, ambasador al R. P. C. la Bucureşti, referitoare la divergenţele româno-sovietice
şi necesitatea apropierii româno‑ chineze. (fragment)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra
Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 196-226).
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membru al Biroului Politic al C. C. al P. C. C. şi primar al Beijingului.
Parcurgerea raportului întocmit de cãtre ambasadorul român relevã
faptul cã întâlnirea în cauzã nu a vizat, însã, dinamica relaţiilor sinoromâne, cantonându-se, în schimb, pe prezentarea de cãtre partea
chinezã a principalelor chestiuni contondente în relaţiile dintre P. C. C. şi
P. C. U. S.14
Ca urmare a discuţiilor purtate la Snagov la 12 decembrie 1963,
câteva zile mai târziu (18 decembrie 1963), Emil Bodnãraş îl primea în
audienţã pe Xu Jianguo. Cu aceastã ocazie ambasadorul chinez avea sã
transmitã rãspunsul C. C. al P. C. C. cu privire la cele discutate cu câteva
zile în urmã la Snagov. În esenţã, C. C. al P. C. C. îşi manifesta deplinul
acord cu privire la punctul de vedere al P. M. R. vis-a-vis de relaţiile sinosovietice, sovieto-albaneze şi româno-sovietice, precum şi faţã de modul
în care liderii comunişti români percepeau relaţiile dintre partidele
comuniste şi muncitoreşti. În egalã mãsurã, Xu Jianguo transmitea
factorilor decizionali de la Bucureşti faptul cã Beijingul era de acord cu
propunerea P. M. R. de creştere în intensitate a relaţiilor româno-chineze.
La rândul sãu, Emil Bodnãraş îşi manifesta satisfacţia cu privire la
rãspunsul liderilor comunişti chinezi, însã, în egalã mãsurã documentul
ne relevã o reticenţã a autoritãţilor române vis-a-vis de organizarea unor
contacte directe româno-chineze. În aceastã ordine de idei, nu e
suprinzãtor faptul cã Bodnãraş îi solicita ambasadorului chinez sã lase la
opţiunea Bucureştiului locul şi intervalul de desfãşurare a viitoarelor
întâlniri secrete româno-chineze.15
În manierã conclusivã, putem afirma cu certitudine faptul cã
întâlnirile secrete româno-chineze, desfãşurate pe parcursul anului 1963,
au pregãtit terenul pentru lansarea unul amplu demers diplomatic în anul
1964, al cãrui rezultat final va fi reprezentat de fundamentarea unei
apropieri româno-chineze.16

Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei chestiuni vezi: Mihai Croitor, „Dincolo
de dezbaterea ideologicã: viziunea lui Peng Zhen asupra conflictului sovieto-chinez
(1963)”, în Astra Salvensis, an III, numãr 5, pp. 147-156.
15 Vezi Document 2.
16 Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei chestiuni vezi: Mihai Croitor, România şi
conflictul sovieto-chinez (1956-1971), Cluj-Napoca, Editura Eikon/Editura Mega, 2014, pp.
250-330.
14
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ANEXE DOCUMENTARE
ANEXA 1
Stenograma întâlnirii dintre Corneliu Mãnescu, ministrul de
Externe ale R. P. R., şi Xu Jianguo, ambasadorul R. P. C. la
Bucureşti (5 iunie 1963)

STRICT SECRET
DE IMPORTANŢÃ DEOSEBITÃ
NOTÃ
Tov. Ambasador Chinez: Bunã ziua tovarãşe ministru.
Tov. Ministru Mãnescu: Vã salut tovarãşe ambasador, bun venit. Vã
rog sã luaţi loc. Cunoaşteţi locul foarte bine.
Tov. Ambasador Chinez: Ne-am întâlnit de mai multe ori şi am reuşit
sã cunosc locul. Ce mai faceţi?
Tov. Ministru Mãnescu: Bine, tovarãşe ambasador, bine.
Tov. Ambasador Chinez: Ploile ce au cãzut în ultima vreme sunt foarte
bune pentru recolta din ţara Dv.
Tov. Ministru Mãnescu: Cred cã sunt bune, iar dacã va fi şi niţeluşi
soare va fi foarte bine.
Tov. Ambasador Chinez: Acum a început sã fie şi soare.
Tov. Ministru Mãnescu: Da, acesta este un lucru foarte important
pentru agriculturã. Sã începem cu o ţigarã. Ce mai faceţi, tovarãşe ambasador?
Tov. Ambasador Chinez: Mulţumesc, bine, sunt sãnãtos.
Tov. Ministru Mãnescu: Se vede.
Tov.Ambasador Chinez: Am venit astãzi la Dv. pentru a vã expune o
problemã…17(este rugat de tov. ministru Mãnescu sã aştepte puţin pentru a servi o
cafea).18
Tov. Ministru Mãnescu: V-aţi obişnuit cu cafeaua, ori tot ceaiul este
mai bun?
Tov. Ambasador Chinez: Îmi place şi cafeaua şi ceaiul. Cafeaua
turceascã este foarte bunã.
Tov. Ministru Mãnescu: Acesta este unul din puţinele lucruri bune pe
care le-au lãsat turcii.
Tov. Ambasador Chinez: Are un gust foarte plãcut. În regiunile calde
cafeaua se preparã altfel, este o deosebire.
17
18

În conformitate cu originalul.
În conformitate cu originalul.
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Tov. Ministru Mãnescu: Cum este obişnuit fiecare (se serveşte

cafeaua).19

Tov. Ambasador Chinez: Dupã discuţia avutã cu Dv. ultima oarã am
studiat problemele privind contradicţiile ce s-au ivit între statele socialiste. Convorbirea
avutã eu am înţeles-o în felul urmãtor: ca toate ambasadele ţãrilor socialiste sã nu
rãspândeascã astfel de materiale care sã conţinã pãreri diferite şi divergenţele ivite între
partidele comuniste. Noi n-am difuzat asemenea materiale.
Studenţii noştri au avut unele materiale penţru studiu. Unii studenţi strãini
care învaţã în ţara Dv. au cerut asemenea materiale de la noi. Am dat într-adevãr
anumite materiale. Au fost unii prieteni care ne-au cerut şi noi am dat anumite
materiale.
Noi am studiat problema pe care Dv. aţi ridicat-o ultima datã. Noi înţelegem
greutãţile pe care le aveţi. Noi vrem sã respectãm pãrerea Dv. şi nu vom da asemenea
materiale, despre care ne-aţi informat, acelor oameni care ne cer astfel de materiale.
Am venit la Dv. în mod special pentru ca sã cunoaşteţi acest lucru.
Tov. Ministru Mãnescu: Vã foarte (sic!) mulţumesc, tovarãşe
ambasador.
Eu am încercat sã vã informez asupra acestei chestiuni care este foarte
complexã şi am fost convins cã aţi înţeles-o. Nu îmi rãmâne decât acum, când îmi
transmiteţi acest lucru, sã vã mulţumesc pentru modul în care Dv. îl înţelegeţi. Cred
cã este bine aşa.
Noi nu am fãcut din aceasta o problemã însã, atrãgându-vã atenţia asupra
acestui lucru l-am fãcut tocmai în scopul de a îndepãrta absolut tot ceea ce poate sã
dãuneze limpezirii problemelor, aşa cã nu sunt deloc surprins cã Dv. aţi înţeles just.
Acest lucru e în interesul şi al nostru al amândoura (sic!), el foloseşte şi pe plan
internaţional pentru clarificarea problemelor care sunt puse în discuţie.
Tov. Ambasador Chinez: De acord cu Dv.
Tov. Ministru Mãnescu: Foarte bine.
Tov. Ambasador Chinez: Vreau sã spun cã nu am difuzat în mod
intenţionat un asemenea material şi nici în viitor nu vom oferi nimãnui un asemenea
material.
Pentru întãrirea mişcãrii comuniste internaţionale, în interesul celor douã
partide ale noastre, noi, înţelegem problemele pe care le-aţi ridicat Dv.
O altã problemã pe care vreau s-o discut cu Dv. este aceea cã pentru o adâncire
a înţelegerii între popoarele noastre şi ţãrile noastre, pentru a întãri prietenia între cele
douã ţãri ale noastre, ambasada noastrã scoate un buletin şi noi am dori ca odatã la
douã luni sã scoatem un asemenea buletin, care sã fie tipãrit la Tipografia Nr. 2.
Acest buletin va conţine aspecte ale operei de construire a socialismului în ţara
19

În conformitate cu originalul.
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noastrã, oameni şi fapte noi, bune, care sã oglindeascã opera de construire a
socialismului în R. P. Chinezã.
Anul trecut noi am scos numai 3 numere în loc de 6 şi ultimul numãr
(numãrul 4) 20 pentru anul trecut este încã la tipografie, nu este încã tipãrit.
Noi credem cã tipãrirea unui asemenea buletin este în interesul adâncirii
prieteniei între cele douã popoare ale noastre, contribuie la cunoaşterea mai bine a
activitãţii poporului nostru.
De fapt pentru o asemenea problemã minorã nu trebuia sã vin în faţa Dv. Eu
aş dori sã obţin din partea Dv. sprijin în aceastã problemã.
Tov. Ministru Mãnescu: Buletinul a întârziat sã aparã?
Tov. Ambasador Chinez: Pânã acum trebuia (sic!) sã aparã 3 numere
pentru anul acesta, însã nu a ieşit nici ultimul numãr pe anul trecut. Pentru anul
acesta nu a ieşit niciun numãr.
Tov. Ministru Mãnescu: Foarte bine aţi fãcut cã aţi ridicat o asemenea
problemã şi vã rog ca şi pe viitor când sunt asemenea probleme sã vã adresaţi chiar
direct mie. Nu consider cã este o problemã care se poate discuta numai la nivelul
Direcţiei pe relaţii sau a adjuncţilor. Când sunt asemenea probleme sã vã adresaţi mie
şi vom depune toatã strãduinţa pentru a vi le rezolva.
Tov. Ambasador Chinez: Vã mulţumesc. Nu m-am adresat Dv.
fiindcã am considerat cã, fiind o problemã nu aşa de mare şi de importantã, nu are
rost sã vã deranjez.
Tov. Ministru Mãnescu: Mã voi interesa de aceastã problemã. Pãrerea
mea este cã, dat fiind schimbul de pãreri pe care l-am avut, buletinul ambasadei
Republicii Populare Chineze va putea fi întotdeauna editat. Mã refer la faptul cã Dv.
aţi înţeles sensul discuţiei noastre şi cã veţi ţine seama de el şi în ceea ce priveşte
editarea buletinului.
Tov. Ambasador Chinez: Pot sã vã asigur cã vom proceda aşa cum aţi
spus Dv.
Dacã ambasada Dv. din ţara noastrã întâmpinã greutãţi în ce priveşte
editarea buletinului de ambasadã vã rog sã-mi spuneţi ca sã transmit guvernului
nostru pentru a lua mãsuri şi cred cã nu o sã întâmpinaţi greutãţi.
S-ar putea ca ambasada Dv. de la Pekin sã facã cunoscut cetãţenilor noştri
despre politica partidului Dv., despre realizãrile din industrie şi din alte sectoare de
activitate din ţara Dv. şi aceasta n-ar face decât sã contribuie la întãrirea prieteniei
dintre popoarele noastre şi a înţelegerii reciproce dintre noi. Aceasta exprimã un
imbold pentru ambele popoare de a depune eforturi şi mai mari în opera de construire
a socialismului.

20

În conformitate cu originalul.

196

Astra Salvensis, an VI, numãr 11, 2018
În Republica Popularã Românã, sub conducerea Partidului Muncitoresc
Român, opera de construire a socialismului cunoaşte un ritm foarte mare de
dezvoltare. Aceasta este pãrerea mea personalã.
Tov. Ministru Mãnescu: Sunt de acord cu tot ce aţi spus Dv. În ce
priveşte apariţia buletinului nostru, nu sunt informat cã ar exista greutãţi în apariţia
lui. Sunt unele greutãţi privind traducerea, greutãţi pe care cred cã le aveţi şi Dv. Este
vorba de traducerea din limba românã în limba chinezã şi din limba chinezã în limba
românã, lucru mai dificil decât din alte limbi. Aceasta este greutatea, alte greutãţi nu
cunosc sã fie şi dacã ar fi fost ori dacã sunt, o sã le putem discuta deschis fie aici, fie în
altã parte şi sunt convins cã se vor lua mãsurile corespunzãtoare.
Tov. Ambasador Chinez: Sunt foarte mulţumit de discuţia aceasta
tovãrãşeascã şi sunt întru totul de acord cu Dv. ca asemenea probleme sã se discute în
mod deschis.
Tov. Ministru Mãnescu: Cred cã putem discuta aceste probleme
întotdeauna deschis, tovãrãşeşte, cu convingerea cã ele pot fi rezolvate. Personal nu cred
cã asemenea probleme pe care le discutãm sã nu poatã fi rezolvate. Aceasta este
pãrerea mea fermã. Dv. cunoaşteţi lucrul acesta şi sunt o serie întreagã de factori care
aratã aceastã dorinţã sincerã, prieteneascã, în rezolvarea problemelor.
Tov. Ambasador Chinez: Ne bucurã cele spuse. Pentru asta am venit la
Dv. astãzi.
Tov. Ministru Mãnescu: Dacã doriţi sã ridicaţi vreo problemã sau sã
aflaţi ceva, noi o sã vã informãm întotdeauna şi suntem convinşi cã şi Dv. veţi face la
fel.
Tov. Ambasador Chinez: Delegaţia activiştilor de partid sovietici s-a
întors în Uniunea Sovieticã?
Tov. Ministru Mãnescu: Da, astãzi a plecat.
Tov. Ambasador Chinez: Am auzit despre mitingul care a avut loc.
Acolo au fost rostite si cuvântãri.
. Tov. Ministru Mãnescu: Ce pãrere aveţi?
Tov. Ambasador Chinez: Nu am citit, încã, decât discursul tovarãşului
(Nicolae, n. a.) Ceauşescu, ţinut la Braşov.
Tov. Ministru Mãnescu: Cuvântarea tovarãşului Gheorghiu-Dej n-aţi
citit-o?
Tov. Ambasador Chinez: Cuvântarea rostitã ieri de tovarãşul
Gheorghiu-Dej n-am citit-o, cunosc numai în mare despre ce este vorba.
Tov. Ministru Mãnescu: Nu mai este nevoie sã vã recomand s-o citiţi
fiindcã sunt sigur cã veţi face acest lucru. S-o citiţi foarte amãnunţit si veţi vedea
reafirmarea punctului nostru de vedere în ceea ce priveşte dezvoltarea multilateralã a
ţãrii noastre, a industriei constructoare de maşini, a chimiei, a maşinilor unelte, adicã
a acelor sectoare de bazã care condiţioneazã construcţia socialismului, dezvoltarea
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nivelului de trai al poporului, a culturii, a bunãstãrii întregului nostru popor. De
asemenea veţi vedea reafirmat punctul de vedere ferm al Partidului Muncitoresc
Român în ce priveşte respectarea hotãrârilor consfãtuirii partidelor comuniste şi
muncitoreşti de la Moscova din 1960: respectarea suveranitãţii şi neamestecul în
treburile interne ale altor ţãri. Discursul tovarãşului Gheorghiu-Dej conţine tocmai
aceste idei şi cred cã este un document care pledeazã încã odatã pentru a face tot ce este
de datoria partidelor comuniste şi muncitoreşti pentru întãrirea unitãţii întregului
lagãr socialist în lupta împotriva capitalismului.
V-aş ruga ca (sic!) sã gãsiţi un prilej sã-mi spuneţi pãrerea Dv. despre acest
document.
Tov. Ambasador Chinez: Voi studia cuvântarea tovarãşului
Gheorghiu-Dej cu mare atenţie. Dacã n-o voi înţelege aşa cum trebuie, vã rog sã-mi
daţi explicaţii.
Tov. Ministru Mãnescu: Am sã vã dau aceste explicaţii însã sunt sigur
cã Dv. o veţi înţelege.
Tov. Ambasador Chinez: Nivelul meu politic nu este aşa de dezvoltat,
am şi limite în înţelegerea anumitor probleme (Râsete).21
Tov. Ministru Mãnescu: Vã stau la dispoziţie.
Tov. Ambasador Chinez: Într-un timp foarte scurt v-aţi strãduit de mai
multe ori pentru lãmurirea anumitor probleme.
Tov. Ministru Mãnescu: Nu este rãu. Câteodatã se mai întâmplã.
Tov. Ambasador Chinez: Apreciez cã fiecare întâlnire a noastrã este un
lucru folositor pentru ambele noastre ţãri, pentru cauza socialismului, pentru unitatea
mişcãrii comuniste internaţionale, pentru dezvoltarea nivelului ţãrilor socialiste şi
pentru aceasta sã ţinem sus steagul declaraţiilor consfãtuirilor partidelor comuniste şi
muncitoreşti de la Moscova.22
Tov. Ministru Mãnescu: Partidul nostru se situeazã pe aceastã poziţie
şi va sta pe aceastã poziţie. Nu este un punct de vedere strict naţional, este-dupã
pãrerea noastrã-un punct de vedere marxist-leninist, este o poziţie care contribuie la
întãrirea lagãrului socialist, este o contribuţie la întãrirea mişcãrii comuniste şi
muncitoreşti internaţionale.
Tov. Ambasador Chinez: Este adevãrat ce spuneţi Dv. Aceastã poziţie
corespunde nu numai intereselor clasei muncitoare, dar şi menţinerii pãcii în lumea
întreagã, corespunde şi intereselor dezvoltãrii pe mai departe a operei de construire a
socialismului în ţãrile noastre. De fiecare datã când am avut discuţii împreunã, Dv.
aţi subliniat acest lucru.
În conformitate cu originalul.
Vezi în acest sens: „Declaraţia de la Moscova (noiembrie 1957)” şi „Declaraţia de la
Moscova (noiembrie 1960)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 430-490.
21
22
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Tov. Ministru Mãnescu: Mi se pare cã aceasta este şi pãrerea Dv. Este

un lucru pozitiv.

Tov. Ambasador Chinez: Astãzi v-am reţinut cam mult.
Tov. Ministru Mãnescu: Vã rog sã nu socotiţi timpul. Sunt probleme

care ne frãmântã şi gãsim timp pentru ele.
Tov. Ambasador Chinez: Timpul este preţios şi pentru noi, ca sã
lucrãm.
Tov. Ministru Mãnescu: Ne vom strãdui sã lucrãm şi sã realizãm,
pentru cã oamenii muncii aşteaptã de la noi ca ei sã ducã o viaţã mai bunã, sã fie
pace şi aceasta se poate realiza în primul rând prin politica partidelor noastre, prin
unitatea noastrã, printr-o luptã comunã a partidelor comuniste şi muncitoreşti. Se
apropie 5 iulie?23
Tov. Ambasador Chinez: Peste o lunã. Clasa muncitoare, din lumea
întreagã, aşteaptã ziua aceasta şi sper ca, prin aceastã întâlnire, sã se ajungã la o
înţelegere.
Tov. Ministru Mãnescu: Şi noi suntem printre aceia. În discursul
tovarãşului Gheorghiu-Dej de ieri se salutã aceastã întâlnire. Ce pãrere aveţi?
Tov. Ambasador Chinez: Nu cunosc situaţia, am numai o pãrere
personalã. Întâlnirea aceasta este o întâlnire principialã, într-un fel „misterioasã”.
Noi vom susţine şi pe mai departe principiul marxist, principiu care este stabilit în
declaraţia de la Moscova din 1960 24 principiu care stabileşte relaţiile dintre ţãrile
socialiste şi partidele frãţeşti.
Duşmanii noştri nu vor ca noi sã ne unim, vor sã ne dezbine, dar noi vom
apãra ca lumina ochilor unitatea mişcãrii comuniste internaţionale. Considerãm însã
cã aceastã unitate trebuie sã fie principialã, atât în ce priveşte unitatea ţãrilor
socialiste cât şi în ce priveşte sprijinirea luptei de eliberare naţionalã a popoarelor
asuprite. Noi trebuie sã sprijinim popoarele care luptã pentru eliberare naţionalã
fiindcã şi ele ne sprijinã la rândul lor. Numai astfel slãbeşte puterea imperialismului.
La aceastã întâlnire se vor discuta asemenea probleme mari, aşa cã nu va fi o
întâlnire prea uşoarã. Aceasta este pãrerea mea personalã.
Tov. Ministru Mãnescu: Ce înţelegeţi când spuneţi cã nu este o întâlnire
aşa de uşoarã?
Tov. Ambasador Chinez: Aceasta înseamnã cã pânã la a ajunge la o
unitate de vederi existã greutãţi şi înlãturarea lor necesitã un timp mai îndelungat.
Aluzie la preconizatele negocieri sovieto-chineze. Acestea se vor organiza în
intervalul 6-20 iulie 1963, la Moscova. Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei
chestiuni, vezi: Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Moscova 1963: eşecul negocierilor sovietochineze, passim.
24 Vezi în acest sens: „Declaraţia de la Moscova (noiembrie 1960)”, în Mihai Croitor
(ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp.
446-490.
23
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Tov. Ministru Mãnescu: Este adevãrat. În declaraţia de la Moscova din

1960 este clar precizatã, linia, linie pe care Dv. vã situaţi. Înseamnã cã aceastã
declaraţie este încã bunã. Trebuiesc numai gãsite. cãile concrete pentru aplicarea ei, sã
existe o privire asemãnãtoare în ce priveşte condiţiile concrete de aplicare a ei în fiecare
ţarã. Desigur cã fiecare partid şi fiecare stat este cel mai în mãsurã sã ştie ce trebuie sã
facã.
Tov. Ambasador Chinez: În declaraţia din 1960 de la Moscova sunt
cuprinse principii universal valabile şi ele sunt obligatorii pentru toate partidele.
Fiecare ţarã are condiţiile ei specifice dar principiile acestea universale trebuiesc
aplicate într-un mod creator, potrivit condiţiilor specifice fiecãrei ţãri.
În problema ajutorului reciproc, noi trebuie sã ne cãlãuzim dupã principiul
egalitãţii, şi avantajului reciproc pentru fiecare ţarã. Schimburile comerciale cu ţãrile
socialiste nu trebuie fãcute în felul acesta: sã vindem produsele noastre la un preţ foarte
mare şi sã cumpãrãm de la alţii produse cu preţuri foarte mici. Aceasta ar fi ceva
inegal.
Prin comerţul exterior, noi am primit utilaje din alte ţãri, utilaje care sunt
fãcute prin munca popoarelor acestor ţãri. La rândul nostru, le-am livrat mãrfurile
noastre. Aceste mãrfuri sunt fãcute de poporul nostru, aşa cã este un schimb pe baza
avantajului reciproc şi nu trebuie sã existe la baza lor niciun fel de şovinism de mare
naţiune, în sensul cã numai noi am dat ajutor altora şi cã n-am primit nimic în
schimb de la alţii. Noi suntem împotriva şovinismului de mare naţionalitate. Noi am
luptat întotdeauna împotriva acestui şovinism. Noi înţelegem cã trebuie sã avem o
adevãratã independenţã economicã, sã dispunem de un sistem economic independent,
liber.
La cea de-a 10-a plenarã a C. C. al P. C. Chinez au fost stabilite obiectivele
industriale pe care le vom construi. S-a întocmit un plan prin care s-a stabilit ce
anume se va construi, obiectivele care se vor construi în ţara noastrã cu ajutorul unor
ţãri, însã aceste ţãri nu ne-au livrat utilajele de care aveam nevoie. În unele cazuri noi
am construit uzina dar nu ne-au fost date utilajele cheie, aşa cã nu am putut pune în
funcţiune uzina respectivã. În cele din urmã ne-au fost anulate si contractele, fapt ce a
provocat foarte mari greutãţi.
Tov. Ministru Mãnescu: Înţeleg la ce vã referiţi.
Tov. Ambasador Chinez: Trebuie sã ne strãduim ca sã luãm în
propriile noastre mâini problema industrializãrii, aşa cum aţi spus şi Dv. cã vreţi sã
vã construiţi industrie, sã ridicaţi nivelul de trai al poporului Dv. Rãmâne sã ne
bazãm mai mult pe noi.
Noi ne strãduim ca sã primim şi ajutor din strãinãtate, acesta constituind de
fapt un aspect al internaţionalismului proletar. Dacã nu sunt posibilitãţi aşa de mari
pentru obţinerea unui ajutor din strãinãtate, atunci trebuie sã facem noi totul.
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Tov. Ministru Mãnescu: Eu vã înţeleg, ştiu la ce vã referiţi. Cred cã

aceasta face parte din rândul problemelor care trebuiesc lãmurite. Normal este sã ne
ajutãm, sã colaborãm pe bazã de avantaj reciproc, dar aceasta înseamnã unitatea
comunitãţii noastre socialiste. Noi trebuie sã ne ajutãm.
O ţarã are posibilitãţi mai mari, alta are posibilitãţi mai mici; una este mai
înaintatã din punct de vedere al construirii socialismului, alta mai puţin şi tocmai
aceasta din urmã trebuie ajutatã mai mult. Acest ajutor însã nu trebuie sã însemne
în niciun moment nici dominaţie economicã şi mai ales politicã. În privinţa aceasta
declaraţia din 1960 de la Moscova este foarte clarã. Dacã lucrurile nu merg astfel,
aceasta trebuie sã ne dea la toţi de gândit, pentru cã trebuie înţeles cã colaborarea
economicã reciprocã ne face mai puternici.
Tov. Ambasador Chinez: Sunt de acord cu tot ce aţi spus Dv. Partidul
nostru considerã cã este o datorie internaţionalistã ca ţãrile socialiste sã se ajute
reciproc, pe baza egalitãţii în drepturi şi a avantajului reciproc, aceasta înseamnã ca
ţãrile socialiste mai dezvoltate din punct de vedere economic sã ajute ţãrile mai slab
dezvoltate ca sã se dezvolte şi ele, indiferent dacã o ţarã este mare sau micã. Trebuie
înţeles cã dezvoltarea fiecãrei ţãri socialiste contribuie la întãrirea forţei întregului
lagãr socialist. Trebuie, totodatã, respectatã suveranitatea şi independenţa naţionalã a
fiecãrei ţãri. Aceste principii sunt indisolubil legate între ele mai ales în situaţia de
astãzi, când lupta este foarte complexã, când apar unele pãreri diferite în abordarea
unor probleme internaţionale. Problema însã trebuie pusã în felul urmãtor: cum sã
rezolvãm aceste divergenţe (?). Noi credem cã modalitatea este aceasta, ca sã rezolvãm
aceste probleme pe calea consultãrilor tovãrãşeşti între partide, pe baza principiilor
declaraţiilor consfãtuirilor de la Moscova (din 1957 şi 1960, n. a.).
Lucrurile nu pot fi rezolvate dupã cum spun unii: dacã cineva nu este de acord
cu o pãrere a unui om, atunci i se spune cã este contra acestuia. Atunci cum mai stãm
cu principiul acesta al egalitãţii în drepturi şi al respectului reciproc?
Partidul nostru susţine întotdeauna ca sã luptãm împotriva acestor idei având
în vedere principiile marxist-leniniste. Este foarte important a ne conduce pe baza
acestor principii. S-ar putea spune de cãtre cineva cã el are dreptate, iar altul sã
susţinã cã, dimpotrivã, justeţea este de partea lui. Dacã la baza abordãrii problemelor
avem principii juste, comune, rãmâne sã vedem care dintre pãrerile noastre sunt mai
juste.
Noi considerãm tocmai, pentru cã o ţarã este mai mare şi mai avansatã din
punct de vedere a construcţiei economice, ori cã este o ţarã socialistã mai veche şi are un
partid mai vechi, ea sã asculte şi sã ţinã seamã şi de pãrerile altor partide frãţeşti.
Astãzi, aceste probleme trebuiesc discutate, dupã pãrerea mea. Eu urmãresc cu
mare interes aceastã întâlnire.25
25

Referire la negocierile sovieto-chineze, preconizate a debuta la Moscova în iulie 1963.
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Tov. Ministru Mãnescu: V-am ascultat şi-mi dau seama cã este şi mai

necesarã aceastã întâlnire pentru ca sã se rezolve aceste probleme pe cale paşnicã.
Dorinţa noastrã sincerã şi urarea noastrã este ca aceastã întâlnire între reprezentaţii
Partidului Comunist Chinez şi ai P. C. U. S., sã rezolve aceste probleme divergente.
Tov. Ambasador Chinez: Pãrerea noastrã este cã sunt multe probleme,
dar nu le putem relua pe toate odatã, ci rãmâne sã le rezolvãm treptat, treptat, iar
dacã sunt unele probleme pe care nu le putem elucida acum, sã lãsãm ca istoria sã
dovedeascã justeţea lor.
Tov. Ministru Mãnescu: De acord. Este adevãrat cã istoria s-ar putea
sã dea dreptate unuia sau altuia, dar poate ar fi mai bine ca aceste probleme sã fie
rezolvate într-un viitor mai apropiat.
Tov. Ambasador Chinez: Cu atât va fi mai bine cu cât se vor rezolva
mai repede Aceasta va face ca mişcarea comunistã internaţionalã sã se întãreascã.
Tov. Ministru Mãnescu: Întâlnirea aceasta şi în general problemele care
sunt, nu intereseazã douã partide, nu intereseazã numai partidele comuniste, aceasta
intereseazã întreaga lume care doreşte pacea, pace care nu poate fi asiguratã decât dacã
existã unitate între ţãrile socialiste. Acesta este factorul hotãrâtor pentru menţinerea
pãcii.
Tov. Ambasador Chinez: Situaţia este foarte încordatã. Duşmanii
noştri au tot interesul ca sã ne dezbine. Pentru noi, lucrul cel mai necesar este ca sã
întãrim unitatea lagãrului socialist şi sã sprijinim în mod hotãrât popoarele care luptã
pentru eliberarea lor naţionalã, pentru cã în felul acesta vom reuşi sã menţinem pace şi
vom putea asigura popoarelor noastre un trai mai bun.
Vã mulţumesc foarte mult pentru întâlnirea şi discuţia avutã.
În viitor, dacã voi mai avea probleme, voi cere audienţã la Dv. şi vã rog ca şi
Dv., dacã veţi mai avea probleme, sã mã chemaţi.
Tov. Ministru Mãnescu: Tovarãşe ambasador, vã aştept ori de câte ori
doriţi sã staţi de vorbã cu mine. De asemeni (sic!), am sã vã rog sã poftiţi ori de câte
ori va fi vreo problemã de discutat.
Tov. Ambasador Chinez: La revedere, tovarãşe ministru.
Tov. Ministru Mãnescu: Noroc, tovarãşe ambasador.
Sursã: A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos.
58/1963, f. 3-14.
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ANEXA 2
Stenograma întâlnirii dintre Emil Bodnãraş, vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri al R. P. R. şi Xu Jianguo, ambasadorul
R. P. C. la Bucureşti (18 decembrie 1963)

STRICT SECRET
NOTÃ DE AUDIENŢÃ
În ziua de 18 decembrie 1963, orele 11,00, tov. Emil Bodnãraş, membru al
Biroului Politic al C. C. al P. M. R., vicepreşedinteal Consiliului de Miniştri al R.
P. R., a primit în audienţã la Consiliul de Miniştri pe tov. Siu Gien Guo,
ambasadorul R. P. Chineze la Bucureşti. Au participat ca translatori: Li Si-lin,
ataşat al ambasadei chineze la Bucureşti şi Ion Dorobanţu de la M. A. E. al R. P.
R.
Dupã un schimb de amabilitãţi, a avut loc urmãtoarea convorbire:
Tov. Siu Gien-Guo: Vã mulţumesc tovarãşe Bodnãraş pentru cã m-aţi
primit aşa de repede.
Tov. Emil Bodnãraş: Tovarãşul Gh. Gheorghiu-Dej lucreazã în prezent
la materialele pentru plenara Comitetului Central. O sã avem în curând o plenarã la
care vom discuta bugetul şi planul de dezvoltare a economiei naţionale pentru anul
1964, dupã care va urma sesiunea Marii Adunãri Naţionale şi de aceea suntem toţi
ocupaţi. Acesta este unul dintre motivele pentru care am fost însãrcinat eu sã vã
primesc, sunt mai liber.
Am socotit cã aci (sic!) este mai puţin bãtãtor la ochi, decât la sediul
Comitetului Central, în piaţa aceea mare unde pot fi observatori întâmplãtori. Ne
face plãcere sã vã primim oriunde.
Tov. Siu Gien Guo: Înţeleg acest lucru.
Tov. Emil Bodnãraş: Sunteţi comunist vechi, pricepeţi.
Tov. Siu Gien Guo: Vreau sã aduc în primul rând un salut tovarãşului
Gh. Gheorghiu-Dej, dv. şi Comitetului Central al P. M. R.
Data trecutã, tov. Gh.Gheorghiu-Dej, dv. şi tov. Alex. Bârlãdeanu aţi avut
cu mine o convorbire sincerã şi deschisã, al cãrei conţinut l-am adus la cunoştinţa
Comitetului Central al P. C. Chinez.26
Este vorba despre întâlnirea din 12 decembrie 1963, de la Snagov. Pentru o
pespectivã detaliatã asupra discuţiilor purtate cu aceastã ocazie, vezi: „Document 9:
1963 decembrie 12. Notã privind convorbirea de la Snagov, dintre Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C. C. al P. M. R., şi Xu Jianguo, ambasador al R. P. C.
la Bucureşti, referitoare la divergenţele româno-sovietice şi necesitatea apropierii
româno‑ chineze. (fragment)”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 196-226.
26
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1. Comitetul Central al P. C. Chinez este pe deplin de acord cu punctul de
vedere al tovarãşului Gh. Gheorghiu-Dej şi al Comitetului Central al P. M. R.
asupra lui Hruşciov şi a conducerii P. C. U. S.; este de acord cu punctul de vedere
asupra normelor privind relaţiile dintre partidele frãţeşti şi dintre ţãrile socialiste.
(Parantezã în timpul cât s-au servit cafelele)27
Tov. Emil Bodnãraş: Aţi mai fost pe undeva prin ţarã? Acum este
timpul rãu, se merge foarte greu cu maşina.
Tov. Siu Gien Guo: Eu nu am fost, în schimb este plecat în prezent
consilierul ambasadei, Van Tung, într-o vizitã în Moldova, unde o sã viziteze
întreprinderi ale industriei chimice.
Tov. Emil Bodnãraş: În Moldova sunt întreprinderi interesante. Noi
cumpãrãm numai utilaje noi, moderne. Cumpãrãm de unde gãsim, pentru cã maşina
în sine nu are caracter de clasã, ea capãtã acest caracter în mâna celui care se aflã.
Cumpãrãm de la englezi, de la americani etc.
Tov. Siu Gien Guo (reia discuţia întreruptã):28 Comitetul Central al P.
C. Chinez este de acord cu punctul de vedere în problema lui Stalin şi în alte
probleme. În acelaşi timp, Comitetul Central al P. C. Chinez mulţumeşte pentru
aprecierile fãcute asupra tovarãşului Mao Tze-dun29 şi a P. C. Chinez.
2. Partidul nostru înţelege foarte bine situaţia în care se aflã tov.
Gh.Gheorghiu-Dej.
Partidului Muncitoresc Român nu i-a fost uşor ca, izolat fiind şi în condiţii
grele, sã se situeze în C. A. E. R. pe o poziţie justã şi independentã în problema
relaţiilor dintre partidele frãţeşti şi în special în problema relaţiilor chino-sovietice şi
sovieto-albaneze, lucru pe care noi îl admirãm.
3. Având în vedere situaţia Partidului Muncitoresc Român, noi suntem de
acord cu poziţia adoptatã de P. M. R. în aceastã perioadã de timp, în problema
relaţiilor româno-sovietice şi în alte probleme.
Considerãm cã poziţia adoptatã de P. M. R.-o luptã principialã persistentã şi
cãutarea metodelor şi mãsurilor adecvate-este în avantajul izolãrii grupului Hruşciov
şi atragerii unor tovarãşi din partidele frãţeşti din ţãrile Europei Rãsãritene. În
acelaşi timp, el poate sã evite pierderile ce pot fi evitate.
Este pe deplin posibil şi chiar necesar ca în aceastã situaţie P. M. R. sã aibã
unele rezerve (reţineri, distanţe)30 faţã de P. C. Chinez.
Cu toate cã între noi existã unele puncte de vedere diferite, ele nu împiedicã
unitatea şi prietenia noastrã.

În conformitate cu originalul.
În conformitate cu originalul.
29 Pinyin: Mao Zedong.
30 În conformitate cu originalul.
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4. Am dori ca tov. Gh.Gheorghiu-Dej şi Comitetul Central al P. M. R.,
folosind poziţia lor, sã ducã o muncã, pe care o considerã posibilã, în rândurile unor
partide frãţeşti şi conducãtori din ţãrile Europei Rãsãritene.
5. Cu privire la modificarea statutului C. A. E. R., problemã ridicatã de tov.
Gh. Gheorghiu-Dej: noi nu putem avea pãreri diferite.
Cu privire la posibilitatea ca China sã intre în C. A. E. R.: desigur cã o sã
luãm în consideraţie aceastã problemã, însã, în general, având în vedere situaţia
actualei conduceri a P. C. U. S., este mai bine ca China sã nu participe la C. A. E.
R.
6. În privinţa ridicãrii schimburilor, la nivel înalt, între ţãrile noastre pentru a
discuta probleme de interes comun, şi noi avem aceleaşi dorinţe, exprimate de tov. Gh.
Gheorghiu-Dej.
În ce priveşte modul de efectuare al schimburilor: în ce ne priveşte, existã mai
puţine greutãţi; desigur cã trebuie luatã în consideraţie situaţia în care se aflã P. M.
R.; în legãturã cu aceastã problemã, dorim sã ascultãm pãrerea tov. Gh.GheorghiuDej
Este normal ca cel puţin sã se intensifice schimburile comerciale şi culturale
între ţãrile noastre şi acest lucru se poate realiza prin consultãri între forurile
competente din cele douã ţãri.
Comitetul Central al P. C. Chinez acordã foarte mare atenţie celor expuse de
tov. Gh. Gheorghiu-Dej în ziua de 12 decembrie 1963.
Recent, tovarãşii Liu Sao-tzi,31 vicepreşedinte al C. C. al P. C. Chinez; Den
Siao-pin, 32 secretar general al C. C. al P. C. C.; Pîn Cijen, 33 membru al Biroului
Politic şi secretar al C. C. al P. C. C. şi alţi tovarãşi au primit pe tov. Dumitru
Gheorghiu, ambasadorul dv. la Pekin şi au avut cu dânsul o convorbire detailatã.
Probabil cã tovarãşul ambasador Dumitru Gheorghiu va aduce la cunoştinţã
conţinutul detailat al acestei convorbiri tovarãşului Gh. Gheorghiu-Dej şi Comitetului
Central al P. M. R.
Tov. Emil Bodnãraş: Tovarãşul ambasador (Dumitru, n. a.) Gheorghiu
va veni sã ia parte la lucrãrile plenarei.
Tov. Siu Gien Guo: Intrucât acestea sunt probleme cu caracter foarte
urgent, am adus la cunoştinţã esenţialul din aceastã convorbire conducãtorilor P. M.
R.
Vã rog sã transmiteţi tovarãşului Gh. Gheorghiu-Dej toate aceste lucruri.
Cu aceastã ocazie transmit tovarãşului Gh. Gheorghiu-Dej, dv. şi celorlalţi
conducãtori ai P. M. R., salutul tovarãşilor Mao Tze-dun, Liu Sao-tzi şi al altor
conducãtori ai P. C. Chinez.
Pinyin: Liu Shaoqi.
Pinyin: Deng Xiaoping.
33 Pinyin: Peng Zhen.
31
32
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Acestea am avut de transmis.
Tov. Emil Bodnãraş: Vã mulţumesc din partea tovarãşului Gh.
Gheorghiu-Dej pentru aceastã comunicare, care m-a însãrcinat sã vã primesc şi-i voi
transmite îndatã tot ce mi-aţi comunicat. Cred cã aceastã comunicare va produce
multã satisfacţie în conducerea noastrã de partid. Vã mulţumesc de asemenea pentru
atenţia cu care conducerea P. C. Chinez a analizat problemele, aşa cum noi le-am
pus, şi pentru gândurile bune şi tovãrãşeşti exprimate în aceastã comunicare.
Aşteptãm cu interes sosirea tovarãşului ambasador Dumitru Gheorghiu, de la
care probabil vom cunoaşte mai pe larg ce s-a discutat, ţinând seama de nivelul înalt
la care a fost primit.
Mi-au rãmas amintiri foarte plãcute din cele douã vizite pe care le-am fãcut în
China.
Tov. Siu Gien Guo: Şi tov. Gh.Gheorghiu-Dej a fost în China. A fost
oaspetele (sic!) la cel de-al VIII-lea congres al P. C. Chinez în anul 1956. Şi eu am
participat la acel congres şi dupã încheierea lucrãrilor am însoţit oaspeţii în vizitele pe
care le-au întreprins la Sanhai, Uhan etc. Atunci eram secretar al Comitetului de
Partid Sanhai. Primar al oraşului Sanhai era tov. Cen I,34 însã dânsul şedea puţin
la Sanhai, aşa cã eu mã ocupam cu treburile curente.
Tov. Emil Bodnãraş: Câţi locuitori avea atunci Sanhaiul? Dar acum?
Tov. Siu Gien Guo: În anul 1956 avea 7 milioane locuitori, iar acum are
10 milioane, inclusiv suburbiile.
Tov. Emil Bodnãraş: Ştiţi, din anul 1958 am rãmas cu o legãturã cu
China, neoficialã. În timpul vizitei delegaţiei noastre la Palatul de Iarnã erau acolo
mulţi vizitatori. Printre ei vãd o bãtrânicã, cu picioare legate, cu o fetiţã de vreo trei
ani, se uitau la delegaţie. Am scos o insignã şi i-am dat fetiţei, i-am dat şi bãtrânei
una. Dupã şase luni am primit o scrisoare din China de la aceastã fetiţã, scrisã de
mama ei, care este învãţãtoare. Îmi scria de fericirea fetei cã a primit un semn de
atenţie de la un conducãtor român. Din aceastã scrisoare am aflat cã mama ei este
învãţãtoare, cã fetiţa fusese la Pekin cu bunica ei. În anul 1959, când am fost din
nou în China, i-am dus o pãpuşã, i-am trimis-o prin ambasada noastrã din Pekin.
Apoi am primit o nouã scrisoare şi o fotografie. Peste câţiva ani, acum doi ani, am
mai primit o scrisoare din care am aflat cã este fetiţã de şcoalã. Am cumpãrat de la
noi o servietã de şcoalã, caiete, creioane şi i-am trimis. Am primit din nou scrisoare de
la ea. Acum are 8 ani şi jumãtate. Au trecut anii! Acum, de anul nou, vreau sã-i
trimit iar ceva. Ştiu cã locuieşte pe undeva pe lângã oraşul Ciunţing, prin China
centralã.
Voi transmite imediat tovarãşului Gheorghiu-Dej cele ce mi-aţi adus la
cunoştinţã şi dupã venirea tovarãşului ambasador (Dumitru, n. a.) Gheorghiu vom
34

Pinyin: Chen Yi.
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analiza. Si noi ne gândim la legãtura aceasta, ne gândim cum sã fie mai bine şi vã
vom arãta pãrerea noastrã.
Un lucru este clar, pe care îl şi reţin: aprecierea pe care aţi dat-o cã suntem
într-o situaţie deosebitã. Deocamdatã suntem singurii între atâţia.
Trebuie sã fim foarte vigilenţi şi foarte atenţi cum procedãm pentru ca sã
asigurãm permanent autoritatea poziţiei noastre în relaţiile cu celelalte partide frãţeşti
şi ţãri socialiste din Europa şi în general, pentru cã prin aceastã autoritate a poziţiei
noastre, a cuvântului nostru putem influenţa alte partide şi alte state. Autoritatea
rezultã din seriozitatea cu care punem problemele, cu care arãtãm pãreri juste, lucru
confirmat şi de informarea dv. Dar în politicã nu este suficient numai sã ai dreptate,
trebuie sã şi convingi cã ai dreptate şi acest lucru nu este întotdeauna uşor.
Noi suntem hotãrâţi sã afirmãm poziţiile noastre aşa cum le-am exprimat în
conversaţia pe care am avut-o. Facem acest lucru acolo unde trebuie şi numai acolo
unde trebuie, în cele mai convenabile forme, dupã împrejurãri. Socotim cã din acest
punct de vedere putem fi ajutaţi de dv., în sensul de a nu ne face prea multã reclamã,
ca sã zic aşa, de a nu manifesta în forme exagerate atenţia pentru România. Sub
influenţa acestei campanii care a fost dezlãnţuitã împotriva P. C. Chinez, mulţi au
prejudecãţi, sau stau sub influenţa unor prejudecãţi, iar a combate şi rãspândi aceste
prejudecãţi nu este un lucru uşor. Acest lucru trebuie fãcut cu multã rãbdare şi multã
pricepere. Noi rãbdare avem şi facem tot posibilul ca sã facem lucrurile şi cu pricepere.
În acest cadru de gândire cred cã vom gãsi şi modul de a asigura cãile de
legãturã, care sã contribuie la rezolvarea problemelor pe baze principiale şi juste.
Relaţiile dintre ţãrile noastre (România şi China), 35 dintre oamenii noştri sã
se desfãşoare sub o formã normalã, evitând forme spectaculoase-aceasta este ca rezultat
al unui schimb de pãreri pe care l-am avut cu tov. Gh.Gheorghiu-Dej dupã
convorbirea noastrã şi pe care am vrut sã vi-1 împãrtãşim, întrucât problemele sunt
foarte serioase nu numai pentru noi, ci pentru întreaga mişcare comunistã.
Suntem pãtrunşi de toatã rãspunderea şi în acelaşi timp ne dãm seama de
toatã rãspunderea pe care o purtãm în cãutarea cãilor şi mijloacelor juste, aşa dupã
cum am exprimat hotãrârea noastrã şi dupã cum ne dãm seama cã este tratat şi P.
C. Chinez.
Dacã am fost clar, tovarãşe ambasador?
Tov. Siu Gien Guo: Da, am înţeles.
Tov. Emil Bodnãraş: Ori de câte ori aveţi sã ne comunicaţi ceva, folosiţi
aceeaşi legãturã care este bunã şi care astãzi a funcţionat bine. Noi, de asemenea, ori
de câte ori vom avea ceva de comunicat o sã vã cãutãm. Vã rugãm însã sã ne lãsaţi
nouã iniţiativa în ce priveşte locul şi timpul, pe care le vom stabili în raport de
situaţie; poate ne vom întâlni şi acasã, dupã situaţie, sã nu dãm prilej la nimeni sã
35
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speculeze, sã înceapã sã ghiceascã. Dacã o sã avem sã le spunem ceva o s-o facem
atunci când trebuie şi acolo unde trebuie.
Personal sunt bucuros de aceastã convorbire şi o sã transmit conţinutul ei
tovarãşului Gh. Gheorghiu-Dej.
Tov. Siu Gien Guo: Vã mulţumesc tovarãşe Bodnãraş pentru cã m-aţi
primit sã vã aduc la cunoştinţã pãrerile Comitetului Central al P. C. Chinez. Cu
aceastã ocazie vreau sã transmit conducãtorilor P. M. R. şi Comitetului sãu Central
un salut din partea tovarãşului Mao Tze-dun şi a conducerii P. C. Chinez.
Personal consider cã noi înţelegem situaţia în care se aflã P. M. R. Eu am
acordat atenţie caracterului relaţiilor dintre noi şi voi continua sã acord atenţie acestui
lucru pentru a nu da naştere la situaţii neplãcute. Voi ţine cont, în orice situaţie, şi în
orice problemã, privind contactele noastre, de pãrerile dv.
Tov. Emil Bodnãraş: Noi cunoaştem mai bine situaţia.
Tov. Siu Gien Guo: Voi respecta şi mai strict pãrerile dv.
Vã mai pot spune, tovarãşe Bodnãraş, cã eu am fost nu numai secretar al
Comitetului de partid din oraşul Sanhai, ci şi adjunct al ministrului securitãţii, aşa
cã ştiu ce înseamnã secretul de stat şi ştiu sã-l pãstrez.
Doresc ca tovarãşii din conducerea P. M. R. sã fie vigilenţi în probleme
privind securitatea personalã. Acest lucru este foarte important pentru toţi tovarãşii şi
în special pentru tov. Gh. Gheorghiu-Dej.
Vã mulţumesc încã o datã, tovarãşe Bodnãraş, cã, ocupat fiind, v-aţi fãcut
timp sã mã primiţi.
Audienţa a durat 50 de minute.36
Sursã: A. N. I. C., Fond C. C. al P. C. R.-Secţia Relaţii Externe, dos.
96/1963, f. 3-9.
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În conformitate cu originalul.
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