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Communist and Workers’ Parties (I)
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Abstract: Following the Meeting of the Communist and Workers‟ Parties held in
Bucharest between June 24 and 26, 1960, a large part of the communist and workers‟ parties
from the socialist countries expressed their views on this conference through secret letters. Of
course, most parties will comply with the Soviet commandments on ,,the nature of the
contemporary era”, ,,the forms of transition to socialism”, ,,the issue of war and peace” and
,,the peaceful coexistence”, criticizing the Chinese ideological ,,heresies”. In contrast, the Party
of Labour of Albania will criticize the way the Bucharest conference was organized, thus
adopting a different position from that of the majority of the communist and workers‟ parties
from the socialist states.
Keywords: June 1960 Meeting of the Communist and Workers’
Parties, Sino-Soviet Split, Communism, Marxism-Leninism, ideological debates,
Nikita S. Khrushchev.

Organizatã între 24-26 iunie 1960 la Bucureşti, consfãtuirea
partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960 avea sã consacre
profunda diviziune ideologicã a monolitului comunist. Contemporanii
evenimentului în cauzã, însã, nu aveau sã perceapã aceastã rupturã
ideologicã, o atare percepţie fiind determinatã de faptul cã principalele
dezbateri care au jalonat aceastã consfãtuire s-au desfãşurat în spatele
uşilor închise. În plus, comunicatul elaborat la finalul întâlnirii de la
Bucureşti nu menţiona, în mod evident, amplele disensiuni ideologice
manifestate pe parcursul acestei consfãtuiri, menţinând aparenţa unitãţii
ideologice a lagãrului comunist. 1 Mai mult decât atât, inclusiv astãzi
istoriografia naţionalã şi internaţionalã tinde sã neglijeze rolul consfãturii
de la Bucureşti în cadrul conflictului sovieto-chinez, preferându-se
analizarea acestei rupturi din perspectiva diferendelor ideologice dintre
Partidul Comunist Chinez (PCC) şi Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice (PCUS) manifestate pe parcursul consfãtuirii partidelor
comuniste şi muncitoreşti covocatã în noiembrie 1960 la Moscova. Nu
vom stãrui, însã, pe parcursul acestui studiu asupra divergenţelor sovieto„Comunicatul cu privire la întâlnirea reprezentanţilor partidelor comuniste şi
muncitoreşti din ţările socialiste”, în Scânteia, XXIX, număr 4872, 28 iunie 1960, p. 1.
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chineze manifestate pe parcursul consfãtuirii din iunie 1960,
cantonându-ne, în schimb, atenţia asupra urmãrilor politico-ideologice
ale întâlnirii de la Bucureşti.2
De la bun început trebuie subliniat faptul cã ecourile politicodiplomatice ale consfãtuirii partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie
1960 au fost determinate de douã documente diseminate în rândul
participanţilor la întâlnirea de la Bucureşti: o notã informativã sovieticã
referitoare la diferendele sino-sovietice (elaboratã în 21 iunie 1960, aşadar
înainte de debutul consfãtuirii) şi o declaraţie din 26 iunie 1960 a
delegaţiei PCC prezentã la Bucureşti, referitoare la modul în care a fost
organizatã întâlnirea de la Bucureşti.
Primul dintre ele, elaborat de cãtre CC al PCUS, reprezenta o
amplã expunere a divergenţelor sino-sovietice, în paralel cu sublinierea
,,legitimitãţii” interpretãrilor Kremlinului. În cele ce urmeazã, fãrã a intra
în detalii, ne vom focaliza atenţia asupra principalelor puncte divergente
ilustrate în aceastã notã informativã sovieticã, structuratã în şapte capitole
distincte. De la bun început, documentul sovietic sublinia sprijinul pe
care PCUS îl acordase PCC încã înainte de proclamarea Republicii
Populare Chineze (RPC), exprimându-şi dezamãgirea cu privire la
apariţia unor interpretãri ideologice chineze contrare celor promovate de
cãtre Kremlin. În aceastã ordine de idei, sovieticii condamnau
diseminarea prin intermediul presei centrale chineze a trei articole
(„Trãiascã leninismul”; „Înainte, pe calea arãtatã de marele Lenin” şi „Sã
ne unim sub steagul revoluţionar al lui Lenin!”), reunite ulterior în
broşura intitulatã „Trãiascã leninismul”, 3 articole care promovau o

Pentru o perspectivă detaliată asupra dezbaterilor ideologice care au jalonat
consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960 vezi: „Document 2: 24
iunie 1960, Bucureşti. Stenograma consfăturirii reprezentanţilor partidelor comuniste şi
muncitoreşti din ţările socialiste, referitoare la divergenţele ideologice sovieto-chineze
(fragment)”; „Document 3: 25 iunie 1960, Bucureşti. Stenograma consfătuirii
reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergenţele
ideologice sovieto-chineze (fragment)”; „Document 4: 26 iunie 1960, Bucureşti.
Stenograma consfăturirii reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările
socialiste, referitoare la poziţia delegaţiei chineze faţă de semnarea comunicatului
întâlnirii”; „Document 5: 26 iunie 1960, Bucureşti. Stenograma consfătuirii
reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergenţele
ideologice sovieto-chineze (fragment)”, în Mihai Croitor (ed.), La Bucureşti s-a scris:
„Sciziune!”. Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960, Cluj-Napoca,
Editura Mega, 2013, pp. 66-306.
3 Vezi în acest sens: Long Live Leninism, Peking, Foreign Languages Press, 1960, passim.
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viziune ideologicã distinctã comparativ cu cea sovieticã.4 În egalã mãsurã,
sovieticii se declarau nemulţumiţi de comportamentul adoptat de cãtre
reprezentanţii chinezi în cadrul celei de XI-a sesiuni a Federaţiei Sindicale
Mondiale (FSM), desfãşuratã între 5-8 iunie 1960 la Beijing. 5 „Tovarãşii
chinezi-sublinia nota informativã sovieticã-s-au silit sã facã din punctele lor de vedere,
diferite de linia generalã a mişcãrii comuniste internaţionale, o linie a mişcãrii
muncitoreşti internaţionale în persoana FSM. Toate aceste acţiuni ale tovarãşilor
chinezi au constituit în fond un apel, o chemare deschisã adresatã organizaţiei
sindicale internaţionale, împotriva punctelor de vedere ale PCUS şi ale celorlalte
partide comuniste în multe probleme internaţionale. Aceastã concluzie este confirmatã
şi de faptul cã şedinţa Consiliului General al FSM a fost precedatã de publicarea în
presa chinezã a unei serii de articole, în care poziţia PCUS în problemele de bazã ale
dezvoltãrii internaţionale actuale şi în problemele teoriei şi tacticii leniniste a fost
supusã în mod direct sau indirect unei critici. Dupã cum subliniazã înşişi tovarãşii
chinezi, unele din aceste articole, şi anume: «Trãiascã leninismul» din revista
«Hunţi», «Înainte, pe calea arãtatã de marele Lenin» din ziarul «Jenmin Jibao»,
precum şi raportul ţinut de membrul adjunct al Biroului Politic al CC al Partidului
Comunist Chinez, tov. Liu Din-i la şedinţa solemnã închinatã aniversãrii a 90 de
ani de la naşterea lui V. I. Lenin, oglindesc linia CC al Partidului Comunist
Chinez. Tovarãşii chinezi rãspândesc stãruitor aceste articole în celelalte ţãri socialiste,
fãcând aceasta adesea peste capul conducerii partidelor frãţeşti”.6
În esenţã, sovieticii identificau şase chestiuni disticte care formau
obiectul divergenţelor ideologice sovieto-chineze. Prima dintre ele viza
„caracterul epocii contemporane”, Kremlinul reproşând Beijingului
unilateralismul promovat vis-a-vis de aceastã chestiune. Astfel, potrivit
sovieticilor: „În ultimul timp însã tovarãşii chinezi vãd numai o singurã laturã a
epocii contemporane şi subliniazã prin toate mijlocele cã epoca contemporanã este epoca
imperialismului, rãzboaielor şi revoluţiilor. Ei considerã cã cine nu defineşte în felul
acesta epoca contemporanã se abate de la aprecierea leninistã datã naturii
imperialismului”.7 La polul opus, CC al PCUS, invocând Declaraţia de la
Moscova din 1957,8 sublinia faptul cã: „Aprecierea epocii contemporane numai
ca epocã a imperialismului, a rãzboaielor şi revoluţiilor nu prezintã o analizã
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A. N. I. C. ), Fond CC al PCR-Secţia
Relaţii Externe, dosar 33/1960, f. 6.
5 Pentru o perspectivă detaliată asupra divergenţelor sino-sovietice manifestate pe
parcursul sesiunii FSM din iunie 1960 vezi: Ibidem, dosar 34/1960, ff. 1-13.
6 Ibidem, dosar 33/1960, f. 10.
7 Ibidem, f. 12.
8 Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei declaraţii, 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.
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marxist-leninistã multilateralã, nu ia în consideraţie întregul ansamblu al relaţiilor
dintre toate clasele societãţii contemporane, deplasãrile sociale dintre cele mai mari şi
schimbãrile în raportul de forţe pe arena mondialã în favoarea socialismului. Epoca
noastrã nu este pur şi simplu epoca imperialismului şi rãzboaielor, aceasta este epoca
imperialismului, epoca revoluţiilor, epoca trecerii de la capitalism la socialism, a
formãrii şi consolidãrii sistemului socialist mondial”.9
Un alt punct contondent pe agenda disensiunilor ideologice
sovieto-chineze era reprezentat de „problemele rãzboiului şi pãcii”.
Astfel, catalogarea de cãtre comuniştiii chinezi a posibilitãţii
preîntâmpinãrii rãzboaielor, promovate de cãtre sovietici, drept o
„iluzie”,10 va determina o reacţie promptã din partea Kremlinului. Prin
urmare, în cadrul notei informative sovietice din iunie 1960 se afirmau
urmãtoarele: „Principalul şi cel mai hotãrâtor factor al pãcii care creeazã
posibilitatea obiectivã de preîntâmpinare a rãzboiului este puternicul sistem socialist
mondial. Socialismul mondial foloseşte pentru preîntâmpinarea agresiunii şi pentru
întãrirea pãcii întreaga sa forţã materialã, care creşte neîncetat, uriaşa sa autoritate
moralã. Tocmai de la aceasta a pornit, în primul rând, cel de al XX-lea Congres al
PCUS (din februarie 1956-n.n.), când a tras concluzia asupra posibilitãţii de a se
evita rãzboiul mondial în epoca noastrã”.11
Utilitatea concretã a principiului coexistenţei paşnice avea, de
asemenea, sã formeze obiectul divergenţelor dintre PCUS şi PCC.
Subliniind caracterul leninist al acestui principiu, liderii sovietici
considerau coexistanţa paşnicã drept „singura alternativã a rãzboiului”.12 Mai
mult decât atât, CC al PCUS adãuga urmãtoarele: „Partidele comuniste
considerã cã principiul coexistenţei paşnice nu este o lozincã tacticã, de conjuncturã, ci
linia generalã a politicii externe a ţãrilor socialiste”. 13 În atare condiţii,
Kremlinul acuza liderii comunişti chinezi de faptul cã deşi în mod
declarativ susţineau principiul coexistenţei paşnice, „pe de altã parte ei
formuleazã astfel de teze care în practicã duc la negarea posibilitãţii de coexistenţã
paşnicã şi posibilitãţii de a se preîntâmpina rãzboiul”. 14 Şi în privinţa
A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 33/1960, f. 12.
Ibidem, f. 18.
11 Ibidem, f. 19.
12 Ibidem, f. 24.
13 Ibidem
14 În sprijinul acestei afirmaţii, sovieticii aduceau următorul argument: „«Jenmin Jibao»
scria, de asemenea, la 25 aprilie anul 1960 că «Până la lichidarea complectă (sic!) a capitalismului şi
imperialismului în toată lumea, alternarea războiului şi păcii va fi un fenomen permanent şi
inevitabil.» Acelaşi punct de vedere a fost dezvoltat şi în cuvântarea tov. Liu Cian-şen la sesiunea din
iunie a Consiliului General al FSM. La început el a declarat că China luptă pentru coexistenţa
paşnică şi pentru dezarmare. Totodată oratorul a proclamat: ar fi absolut greşit să se creadă că în
9
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„dezarmãrii generale şi totale” cele douã pãrţi se vor afla pe poziţii
divergente. Astfel, potrivit notei informative sovietice din iunie 1960, în
timp ce în mod formal se declarau de acord cu principiul în cauzã, totuşi
liderii de la Beijing considerau imposibilã implementarea acestuia,
subliinind faptul cã „cã dezarmarea rãmâne ca o iluzie de neîmplinit (sic!) pânã la
victoria socialismului pe întreg globul pãmântesc”.15 De asemenea, „formele de
trecere a ţãrilor la socialism” vor determina disensiuni între cele douã
partide, partea chinezã acuzând Kremlinul de faptul cã acordã o
importanţã mult prea mare aşa-zisei „revoluţii paşnice”. În replicã, CC al
PCUS invoca faptul cã în toate documentele partidului (inclusiv în
rezoluţia Congresului al XX-lea al PCUS din februarie 1956), erau
menţionate atât calea paşnicã de „trecere a ţãrilor la socialism”, cât şi cea
violentã. 16 În fine, ultimul punct pe agenda diferendelor ideologice
sovieto-chineze a fost reprezentat de acuzaţia formulatã de Kremlin cu
privire la încãlcarea de cãtre partea chinezã a preceptelor Declaraţiei de la
Moscova şi a Manifestului Pãcii din noiembrie 1957. 17
Dupã cum aminteam anterior, un alt document care a determinat,
ulterior Consfãturirii partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960,
o amplã dezbatere ideologicã este reprezentat de declaraţia delegaţiei
PCC prezentã la Bucureşti. Elaboratã la 26 iunie 1960, aceasta se
constituia într-un amplu rechizitoriu la adresa modului în care fusese
organizatã Consfãtuirea de la Bucureşti, fiind structuratã punctual. De la
bun început, delegaţia PCC, prezentã în capitala României, sublinia faptul
cã pe parcursul desfãşurãrii întâlnirii, principiul consultãrilor fusese
încãlcat de cãtre liderul PCUS, Nikita S. Hruşciov, care prin decizia
adoptãrii unui comunicat al consfãtuirii uzase de „metoda atacului prin
condiţiile de existenţă a imperialismului, războiul poate fi exclus pentru totdeauna, iar teza privind
posibilitatea de a se exclude războiul din viaţa societăţii înainte de victoria socialismului pe scară
mondială a fost declarată drept absolut greşită şi necorespunzând realităţii” (Ibidem, ff. 25-26).
15 Pentru a-şi legitima propria viziune, sovieticii adăugau următoarele: „Înfăptuind
principiul leninist al coexistenţei paşnice, PCUS a făcut propunerea de dezarmare generală şi totală. În
problema dezarmării PCUS urmează neabătut poruncile lui Lenin, care a arătat că dezarmarea este
un ideal al socialismului. Tocmai Lenin a formulat această idee după victoria Revoluţiei din Octombrie
şi crearea statului nostru socialist” (Ibidem, f. 36).
16 Potrivit sovieticilor: „Din declaraţiile tovarăşilor chinezi se vede că ei nu sunt de acord cu
concluziile PCUS privind posibilitatea în anumite condiţiuni a cuceririi paşnice a puterii de către
proletariat. Totodată, în pofida adevărului, ei afirmă cum că, începând de la Congresul al XX-lea,
PCUS se manifestă pentru cale (sic!) paşnică, ca singură cale de trecere de la capitalism la socialism. În
realitate, însă, al XX-lea Congres al PCUS a arătat calea paşnică ca una din căile posibile alături de
calea luptei armate, ca mijloc pentru doborârea puterii burgheziei şi pentru victoria revoluţiei” (Ibidem,
f. 44).
17 Ibidem, ff. 52-60.
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surprindere”, dat fiind faptul cã iniţial se dorise ca reuniunea de la
Bucureşti sã se limiteze la un simplu „schimb de pãreri”. 18 Recunoscând
divergenţele ideologice sovieto-chineze şi asumându-şi legitimitatea
propriilor interpretãri tot prin apelul la Declaraţia şi Manifestul Pãcii de
la Moscova din 1957, delegaţia PCC denunţa atitudinea afişatã de cãtre
Hruşciov la Bucureşti, reclamând, în egalã mãsurã, necesitatea egalitãţii
între partidele comuniste şi muncitoreşti. „În ceea ce priveşte problemele asupra
cãrora existã divergenţe-sublinia declaraţia delegaţiei PCC-orice marxist-leninist
trebuie sã dea dovadã de seriozitate în abordarea lor, sã chibzuiascã cu toatã
seriozitatea şi sã ducã o discuţie tovãrãşeascã, pentru ca sã se ajungã la concluzii
unice. Însã, tovarãşul Hruşciov s-a situat pe o poziţie patriarhalã, samavolnicã şi
arbitrarã. El, de fapt, priveşte relaţiile dintre marele Partid al Uniunii Sovietice şi
partidul nostru nu ca relaţii între partide-frãţeşti, ci ca relaţii între un partid-tatã şi
un partid-fiu. În timpul acestei consfãtuiri el încearcã, ca pe calea exercitãrii de
presiuni, sã constrângã partidul nostru sã se supunã vederilor lui nemarxistleniniste”.19 În finalul declaraţiei în cauzã, liderii PCC îşi exprimau regretul
cã în cadrul comunicatului final al întâlnirii de la Bucureşti, revizionismul
„ca principalul pericol în mişcarea muncitoreascã internaţionalã” nu fusese
menţionat (aluzie la „revizionismul” iugoslav). 20
Cele douã documente mai sus prezentate vor determina un
amplu schimb epistolar în interiorul monolitului comunist, majoritatea
partidelor comuniste şi muncitoreşti din statele socialiste susţinând
poziţia adoptatã de cãtre Nikita S. Hruşciov la Bucureşti, în iunie 1960.
Astfel, la 11 iulie 1960, Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist
din Cehoslovacia (PCCh) disemina în rândul partidelor comuniste şi
muncitoreşti poziţia sa faţã de Consfãtuirea de la Bucureşti din iunie
1960. De la bun început, factorii decizionali cehoslovaci salutau
convocarea întâlnirii de la Bucureşti, considerând-o „utilã şi necesarã”.21
Exprimându-şi consternarea cu privire la „tonul” declaraţiei delegaţiei
Potrivit declaraţiei delegaţiei PCC: „Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez
consideră că şeful delegaţiei Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarăşul Hruşciov, a încălcat în
întregime, în timpul acestei întâlniri, principiul consultării între partidele frăţeşti pentru rezolvarea
problemelor comune, principiul care de multă vreme este practicat în mişcarea comunistă internaţională,
a încălcat în întregime înţelegerea realizată până la întâlnire cu privire la faptul că întâlnirea se
limitează numai la un schimb de păreri, fără luarea vreunor hotărâri, prin metoda atacului prin
surprindere a prezentat proiectul comunicatului cu privire la întâlnire, fără să ceară dinainte părerea
partidului frăţesc asupra conţinutului comunicatului şi fără să permită în timpul întâlnirii o dezbatere
deplină şi normală”. Vezi în acest sens: Ibidem, dosar 35/1960, volum II, f. 234.
19 Ibidem, f. 235.
20 Ibidem, f. 237.
21 Ibidem, Alfabetic, dosar 2C/1948-1962, f. 162.
18
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PCC, comuniştii cehoslovaci respingeau acuzaţiile formulate de
reprezentanţii chinezi la adresa liderului PCUS. „Partidul nostru-sublinia CC
al PCCh-respinge afirmaţiile cu privire la pretinsa poziţie «patriarhalã»,
«samavolnicã» şi «arbitrarã» a tovarãşilor sovietici, sau afirmaţiile în care poziţia
principalã a PCUS este calificatã ca «cel mai urât» exemplu. Partidul nostru
considerã cã aceste afirmaţii sunt neîntemeiate şi constituie atacuri dãunãtoare nu
numai împotriva Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ci şi împotriva celorlalte
partide frãţeşti, cât şi împotriva partidului nostru [...] CC al PC din Cehoslovacia
trebuie sã-şi exprime de asemenea dezacordul sãu hotãrât cu acuzaţia adusã
tovarãşului Hruşciov de a fi comis un «atac prin surprindere», prin propunerea lui de
a se adopta un comunicat de încheiere, întrucât se ştie cã nu era vorba de formularea
unor noi concluzii, ci doar de confirmarea justeţei şi valabilitãţii generale a principiilor
Declaraţiei din 1957 pentru activitatea partidelor comuniste şi muncitoreşti prezente
la consfãtuire; pe aceastã Declaraţie stã şi semnãtura Partidului Comunist
Chinez”. 22 În egalã mãsurã, liderii comunişti de la Praga contestau
afirmaţia delegaţiei chineze în virtutea cãreia ar exista divergenţe între
PCC şi PCUS, subliniind faptul cã aceste diferende se manifestau, în
realitate între PCC şi restul partidelor comuniste şi muncitoreşti. 23 Deloc
surprinzãtor, cehoslovacii caracterizau nota informativã sovieticã din 21
iunie 1960 drept „justã”, reprezentând „o analizã marxist-leninistã a
concepţiilor nejuste ale Partidului Comunist Chinez, analizã cu care partidul nostru
este cu totul de acord”.24
Câteva zile mai târziu, la 19 iulie 1960, CC al Partidului Comunist
Bulgar (PCB) adresa o epistolã CC al PCC, pe parcursul cãreia îşi
expunea propria poziţie vis-a-vis de nota informativã sovieticã din 21
iunie 1960, precum şi faţã de declaraţia delegaţiei PCC din 26 iunie 1960.
De la bun început, factorii dezicionali de la Sofia îşi manifestau
ataşamentul faţã de preceptele ideologice promovate de Kremlin: „Noi
sprijinim fãrã rezerve poziţia expusã de CC al PCUS în nota informativã în
legãturã cu greşelile sãvârşite de dv., precum şi concluziile trase de Consfãtuirea de la
Ibidem, ff. 162-163.
Potrivit liderilor comunişti cehoslovaci: „Comitetul Central al PC din Cehoslovacia
apreciază întru totul iniţiativa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care a dat posibilitatea ca, în
faţa unui auditoriu larg al partidelor comuniste, să fie dezbătute probleme principiale, în privinţa
cărora PC Chinez manifestă vederi care se deosebesc de principiile Declaraţiei din 1957. Consfătuirea
de la Bucureşti a reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti a confirmat cu claritate că nu e
vorba de divergenţe între Partidul Comunist Chinez şi PCUS, aşa cum afirmă neobosit tovarăşii
chinezi, ci de divergenţe între PC Chinez şi toate partidele comuniste, întreaga mişcare comunistă, în
problemele principiale de program şi în aprecierea fundamentală a caracterului şi perspectivelor
dezvoltării mondiale actuale” (Ibidem, f. 164).
24 Ibidem, f. 167.
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Bucureşti. În nota informativã se subliniazã în mod just cã în aprecierea situaţiei
internaţionale şi a politicii de coexistenţã paşnicã dv. vã abateţi de la linia adoptatã
de cãtre toate partidele comuniste în ceea ce priveşte caracterul epocii contemporane, ca
epocã a trecerii lumii de la capitalism la socialism. Aprecierile dv. asupra
imperialismului şi a epocii contemporane numai ca epocã de rãzboaie şi revoluţii, în
care dv. nu luaţi în considerare schimbãrile hotãrâtoare intervenite în raportul de forţe
în lume în favoarea socialismului, cât şi posibilitãţile de preîntâmpinare a unui nou
rãzboi mondial, care decurg din aceste schimbãri, sunt rupte de realitatea
contemporanã”.25 Condamnând acuzaţiile proferate la adresa sovieticilor în
cadrul declaraţiei delegaţiei PCC prezentã la Bucureşti în iunie 1960,
precum şi diseminarea în interiorul Bulgariei a broşurii „Trãiascã
leninismul” fãrã acordul autoritãţilor locale,26 liderii comunişti de la Sofia,
dupã cum procedaserã şi cei cehoslovaci, se vor grãbi sã sublinieze faptul
cã divergenţele ideologice nu se manifestau între PCC şi PCUS, ci între
PCC şi restul partidelor comuniste şi muncitoreşti. 27
La rândul sãu, CC al Partidului Muncitoresc Român (PMR)
disemina, la 2 august 1960, o amplã epistolã cu privire la poziţia PMR
faţã de comportamentul adoptat de delegaţia PCC prezentã la Bucureşti
în iunie 1960. Epistola în cauzã avea sã fie adresatã CC al PCC, fiind
distribuitã şi unui numãr de zece partide comuniste şi muncitoreşti: CC al
PCUS, CC al PCCh, CC al Partidului Muncii din Coreea (PMC), CC al
Partidului celor ce muncesc din Vietnam (PMV), CC al Partidului
Socialist Unit din Germania (PSUG), CC al Partidului Popular
Revoluţionar Mongol (PPRM), CC al Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar (PMSU), CC al PCB, CC al PMA şi CC al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez (PMUP). 28 Mult mai vastã, comparativ cu misivele
anterioare, de la bun început scrisoarea CC al PMR informa factorii
decizionali de la Beijing cu privire la şedinţa CC al PMR din 1 august
1960, şedinţã care avusese pe ordinea de zi analizarea declaraţiei
delegaţiei chineze din 26 iunie 1960. Verdictul autoritãţilor române era
unul tranşant: „Comitetul Central al Partidului nostru, al cãrui prim-secretar a
Ibidem, Alfabetic, dosar 4B, ff. 158-159.
Ibidem, f. 160.
27 Potrivit epistolei bulgare: „Doriţi să prezentaţi divergenţele dv. numai ca divergenţe între dv. şi
tov. Hruşciov. Dar atacurile împotriva tov. Hruşciov sunt şi nu pot să nu fie decât atacuri împotriva
liniei generale a PCUS, a mişcării comuniste internaţionale, deoarece concepţiile tov. Hruşciov sunt
tocmai concepţiile lor. Dv. declaraţi chiar că poziţia tov. Hruşiov în problemele fundamentale ale
situaţiei internaţionale, expuse în cuvântarea lui la Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc
Român, nu este marxist-leninistă. Aceasta este însă poziţia CC al PCUS, a întregii mişcări
comuniste mondiale” (Ibidem, f. 161).
28 Ibidem, Alfabetic, dosar 7C/1960, f. 1.
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prezidat şedinţele ce au avut loc, respinge, ca total necorespunzãtoare realitãţii,
afirmaţiile cuprinse în declaraţia Partidului Comunist Chinez, dupã care în cursul
întâlnirii s-ar fi «încãlcat principiul consultãrii între partidele frãţeşti», s-ar fi folosit
«metoda atacului prin surprindere», s-ar fi «exercitat presiuni şi constrângeri» şi nu sar fi asigurat o «dezbatere deplinã şi normalã». Dupã cum se ştie, schimbul de pãreri
a avut loc pe baza consultãrilor prealabile şi cu acordul tuturor partidelor frãţeşti din
ţãrile socialiste, inclusiv al Partidului Comunist Chinez. În întrevederea avutã de
reprezentanţii partidului nostru cu delegaţia chinezã, în ziua de 23 iunie a. c.,
tovarãşul Pîn Cijen a confirmat cã este împuternicit de conducerea Partidului
Comunist Chinez sã participe la un schimb de pãreri”.29 Dupã cum procedaserã
anterior şi celelalte partide comuniste şi muncitoreşti care expediaserã
scrisori cãtre CC al PCC, şi liderii români vor „sancţiona” intenţia
delegaţiei chineze de a prezenta divergenţele ideologice ivite în interiorul
monolitului comunist drept diferende bilaterale, manifestate strict între
PCC şi PCUS. Astfel, potrivit scrisorii CC al PMR: „În consfãtuirile de la
Bucureşti, reprezentanţii partidelor frãţeşti au respins încercarea delegaţiei chineze de
a prezenta deosebirile de vederi existente drept divergenţe numai între douã partidePartidul Comunist Chinez şi Partidul Comunist al Uniunii Sovietice-care ar urma
sã fie rezolvate prin discuţii bilaterale. A pune astfel chestiunea înseamnã a ignora
celelalte partide, a subaprecia rolul lor şi a le trata de sus, a le înlãtura de la
discutarea problemelor ce formeazã obiectul divergenţelor. Noi considerãm cã o
asemenea poziţie faţã de celelalte partide comuniste este jignitoare şi necorespunzãtoare
relaţiilor din mişcarea comunistã internaţionalã, unde toate partidele sunt egale în
drepturi, fiecare aducându-şi contribuţia la dezbaterea şi rezolvarea problemelor de
interes comun. Reprezentanţii tuturor partidelor frãţeşti au subliniat cã în realitate
este vorba de divergenţe esenţiale [...] nu numai între Partidul Comunist Chinez şi
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ci între Partidul Comunist Chinez, pe de o
parte, şi toate celelalte partide comuniste şi muncitoreşti, pe de altã parte”.30
Interesant este faptul cã liderii PMR respingeau şi ideea potrivit
cãreia divergenţele ideologice s-ar manifesta între PCC şi Nikita S.
Hurşciov, idee care, în opinia factorilor decizionali de la Bucureşti, era
Totodată, liderii comunişti români adăugau următoarele: „Este de la sine înţeles că în
cadrul acestui schimb de vederi tovărăşesc, nu putea fi vorba de vreun «atac prin surprindere» împotriva
Partidului Comunist Chinez sau împotriva vreunui alt partid. Schimbul de vederi trebuia însă să se
refere în mod inevitabil la problemele cele mai arzătoare ale politicii mişcării comuniste şi, îndeosebi, la
problemele luptei pentru pace. Cu acest prilej nu au putut să nu iasă la iveală deosebirile de păreri
principiale dintre toate partidele frăţeşti şi Partidul Comunist Chinez, care s-a îndepărtat în problemele
luptei pentru pace şi coexistenţă paşnică, ca şi în alte probleme fundamentale teoretice şi practice, de la
linia comună marxist-leninistă a partidelor comuniste şi muncitoreşti, exprimată în Declaraţia de la
Moscova din 1957 şi în Manifestul Păcii” (Ibidem, ff. 3-4).
30 Ibidem, f. 9.
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perceptibilã pe parcursul declaraţiei chineze din 26 iunie 1960. 31 În egalã
mãsurã, autoritãţile de la Bucureşti reiterau interpretãrile ideologice ale
PCUS, prezente în cadrul notei informative sovietice din 21 iunie 1960,
referitoare la chestiuni precum: coexistenţa paşnicã, „problemele
rãzboiului şi pãcii”, „trecerea de la capitalism la socialism”, şedinţa
Consiliului General al FSM din iunie 1960 etc. 32
Câteva zile mai târziu, la 13 august 1960, CC al PCUS adresa o
scrisoare CC al PCC referitoare la declaraţia chinezã diseminatã la 26
iunie 1960. Încã de la bun început, sovieticii repingeau ideile cuprinse în
documentul distribuit de cãtre delegaţia chinezã: „Comitetul Central al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a primit din partea delegaţiei dv. la cel de
al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român o scrisoare pe care ea, referinduse la indicaţia Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a difuzat-o
tuturor partidelor frãţeşti din ţãrile socialiste. CC al PCUS este extrem de uimit atât
de tonul grosolan, netovãrãşesc al scrisorii, cât şi de lipsa de dorinţã a dv. de a
examina în mod calm şi nepreconceput esenţa problemei. Bazându-se numai pe
informarea unilateralã, neobiectivã primitã din partea reprezentanţilor dv., CC al PC
Chinez trage concluzii nejuste, care merg departe, încercând sã ponegreascã activitatea
delegaţiei CC al PCUS în timpul consfãtuirii partidelor frãţeşti de la Bucureşti”.33
În egalã mãsurã, CC al PCUS respingea „încercãrile” CC al PCC de
înfãţişa divergenţele sovieto-chineze drept diferende ivite între PCC şi
Nikita S. Hruşciov, adãugând faptul cã: „Atribuindu-i tovarãşului N. S.
Hruşciov acţiuni şi pãreri nãscocite de delegaţie şi deschizând lupta împotriva lor, dv.
încercaţi sã-l separaţi pe tovarãşul N. S. Hruşciov de Comitetul Central al PCUS,
încercaţi sã contrapuneţi linia CC al PCUS liniei şi vederilor tuturor partidelor
frãţeşti”. 34 În opinia factorilor decizionali de la Kremlin, Consfãtuirea
partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Bucureşti, din iunie 1960,
demonstrase faptul cã existau o serie de divergenţe clare între PCC, pe de
De altfel, autorităţile române au văzut în scrisoarea în cauză posibilitatea de a-şi etala
totala obedienţă faţă de Kremlin. Astfel, potrivit epistolei CC al PMR din 2 august 1960:
„În declaraţia Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez se încearcă chiar să se prezinte
lucrurile ca şi cum ar fi vorba de divergenţe între Partidul Comunist Chinez şi personal tovarăşul
Hruşciov. Noi considerăm de neîngăduit atacurile personale împotriva tovarăşului Hruşciov, care este
privit de către comuniştii din întreaga lume ca eminent fruntaş al mişcării muncitoreşti internaţionale,
strălucit luptător pentru cauza lui Marx, Engels şi Lenin, ca încercat conducător al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice în opera de construire a comunismului, adversar neînduplecat al
imperialiştilor şi al tuturor duşmanilor socialismului.Activitatea sa neobosită pentru cauza păcii este
preţuită de sute de milioane de oameni simpli din toate ţările, şi contribuie la sporirea prestigiului
ideilor socialismului în întreaga lume” (Ibidem, f. 10).
32 Ibidem, ff. 11-23.
33 Ibidem, Alfabetic, dosar 10U/1959-1960, f. 326.
34 Ibidem, ff. 326-327.
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o parte, şi mişcarea comunistã internaţionalã, pe de altã parte,
exemplificând o atare afirmaţie prin publicarea de cãtre liderii comunişti
chinezi a broşurii „Trãiascã leninismul”, diseminarea articolelor chineze
în statele socialiste fãrã a cere în prealabil acordul autoritãţilor locale sau
„acţiunile nejuste” sãvârşite de cãtre reprezentanţii chinezi în cadrul sesiunii
FSM din iunie 1960. 35 Cât priveşte raţiunile care determinaserã elaborarea
notei informative sovietice din 21 iunie 1960, CC al PCUS sublinia
urmãtoarele: „Pentru a informa în mod obiectiv partidele frãţeşti, contrar informãrii
unilaterale a tovarãşilor chinezi, pentru a lãmuri esenţa divergenţelor apãrute şi a
arãta netemeinicia vederilor exprimate în articolele amintite, publicate în presa
chinezã, CC al PCUS a trimis partidelor frãţeşti din ţãrile socialiste cunoscuta notã
informativã, bazatã pe fapte şi documente de necontestat”.36 De asemenea, deloc
surprinzãtor, CC al PCUS sublinia faptul cã participanţii de la
Consfãtuirea de la Bucureşti se pronunţaserã în „unanimitate” împotriva
viziunilor ideologice chineze, manifestându-şi sprijinul faţã de poziţia
PCUS. 37 Respingând acuzaţia PCC potrivit cãreia pe parcursul
Consfãtuirii de la Bucureşti fusese încãlcat „principiul consultãrilor”,
liderii sovietici catalogau declaraţia chinezã din 26 iunie 1960 drept „o
dovadã a atitudinii de desconsiderare faţã de partidele frãţeşti care au participat la
consfãtuirea de la Bucureşti, o încercare de a ponegri pãrerea lor unanim
exprimatã”.38
La 27 august 1960, CC al PMA adresa o scrisoare atât CC al PCC,
cât şi CC al PCUS. Spre deosebire de epistolele prezentate anterior,
scrisoarea factorilor decizionali de la Tirana adopta un cu totul alt ton
vis-a-vis de pretinsele „erezii” ideologice propagate de Beijing. Astfel, de
la bun început, albanezii condamnau atitudinea duplicitarã a Moscovei
care uzase de un pretext pentru convocarea consfãturii de la Bucureşti,
Ibidem, ff. 327-328.
Ibidem, f. 329.
37 Potrivit scrisorii CC al PCUS din 13 august 1960: „Schimbul de păreri între partidele
frăţeşti, care a avut loc la Bucureşti, a arătat că reprezentanţii celor 50 de partide care au participat la
Consfătuire s-au pronunţat împotriva vederilor nejuste ale tovarăşilor chinezi asupra dezvoltării sociale
contemporane şi au condamnat acţiunile lor nejuste. Delegaţiile partidelor comuniste şi muncitoreşti din
lagărul socialist, ca şi reprezentanţii partidelor frăţeşti din ţările capitaliste, au declarat în unanimitate
că CC al PC Chinez, prin orientarea sa propagată în presă şi în cuvântările conducătorilor chinezi,
îngreunează lupta comuniştilor din întreaga lume pentru slăbirea încordării internaţionale, pentru
lărgirea influenţei asupra maselor, pentru cauza păcii şi socialismului [...] Participanţii la consfătuire
au subliniat uriaşa însemnătate a activităţii PCUS şi a guvernului sovietic pentru întreaga mişcare
muncitorească internaţională şi pentru mişcarea de eliberare, pentru lupta împotriva imperialismului şi
a pericolului de război, pentru întărirea păcii în lume [...] La consfătuirile de la Bucureşti, delegaţia
PC Chinez a rămas complect (sic!) izolată” (Ibidem, ff. 329-330).
38 Ibidem, ff. 331-332.
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adevãratul scop rezidând, potrivit CC al PMA, în sancţionarea viziunilor
ideologice promovate de cãtre PCC. 39 În ceea ce priveşte acuzaţiile
formulate de cãtre sovietici la adresa PCC, albanezii nu vor adopta o
atitudine tranşantã, susţinând faptul cã abia dupã o analizã „marxistleninistã” realizatã în cadrul plenarei CC al PMA vor emite o poziţie
proprie cu privire la aceastã chestiune.40 Tirana va adopta, însã, o poziţie
tranşantã faţã de Consfãtuire de la Bucureşti, subliniind urmãtoarele:
„Noi socotim cã a acţiona altfel, procedând aşa dupã cum s-a procedat la consfãtuirea
de la Bucureşti, înseamnã «a condamna» un partid frãţesc, fãrã o analizã
amãnunţitã şi calmã a tuturor faptelor care dau posibilitatea de a se ajunge la
concluzia dacã au fost sãvârşite greşeli de cãtre partidul respectiv sau nu. În aceste
cazuri graba este dãunãtoare. Tocmai pentru aceasta, la conferinţa de la Bucureşti
delegaţia partidului nostru a arãtat cã aceste divergenţe s-au ivit între CC al PCUS
şi CC al PC Chinez, şi cã pentru rezolvarea lor ar fi fost necesar sã se depunã
eforturi, pe calea tratativelor, între aceste douã partide, iar în cazul în care acest scop
nu ar fi fost atins, abia atunci aceastã problemã ar fi trebuit pusã în faţa tuturor
partidelor frãţeşti, pentru ca ele sã-şi spunã pãrerea; cã consfãtuirea de la Bucureşti a
fost prematurã şi neconformã cu normele leniniste”.41
În egalã mãsurã, scrisoarea CC al PMA condamna conţinutul
epistolelor trimise de cãtre celelalte partide comuniste şi muncitoreşti
cãtre CC al PCC, dupã Consfãtuirea de la Bucureşti, 42 contestând în
acelaşi timp afirmaţia sovieticilor (şi nu numai!) cu privire la „unitatea”
de opinii a partidelor comuniste şi muncitoreşti vis-a-vis de „ereziile”
ideologice chineze. „În afarã de aceasta-sublinia scrisoarea CC al PMA-în toate
aceste scrisori se subliniazã cã la Consfãtuirea de la Bucureşti s-a reafirmat «unitatea
deplinã a tuturor partidelor comuniste şi muncitoreşti» prin criticarea «greşelilor» PC
Chinez. Aceastã afirmaţie face sã se înţeleagã cã Partidul Muncii din Albania,
chipurile, a stat de asemenea în acelaşi rând cu majoritatea partidelor comuniste şi
Ibidem, Alfabetic, dosar 2A/1949-1960, ff. 165-166.
Ibidem, f. 166-167.
41 Ibidem.
42 În cadrul epistolei CC al PMA din din 27 august 1960 se afirmau următoarele: „După
Consfătuirea de la Bucureşti, unele partide comuniste şi muncitoreşti din ţările lagărului socialist,
printre care şi PCUS, au trimis Comitetului Central al partidului nostru copii după scrisorile pe care
ei le-au trimis PC Chinez. În aceste scrisori s-au tras concluzii în conformitate cu care PC Chinez «s-a
îndepărtat de la teoria şi practica marxist-leninistă», el a alunecat în «dogmatism», «procedează
asemănător revizioniştilor iugoslavi», în acţiunile lui «îşi găseşte expresia şovinismul de mare putere» şi
aşa mai departe. Aceste afirmaţii ne încredinţează şi mai mult că poziţia noastră la Bucureşti a fost
într-adevăr absolut justă, marxist-leninistă. Aceste afirmaţii, după părerea noastră, confirmă că
Consfătuirea de la Bucureşti nu s-a limitat la un simplu «schimb» de păreri «cu privire la greşelile PC
Chinez» şi că «de fapt» partidele frăţeşti, care ne-au trimis nouă aceste scrisori, au condamnat PC
Chinez” (Ibidem, f. 168).
39
40

198
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, număr 8, 2016
muncitoreşti relativ la greşelile atribuite PC Chinez [...] Dacã vorbim despre unitatea
«tuturor partidelor» referitor la divergenţele care au apãrut între PCUS şi PC
Chinez, aceasta nu corespunde realitãţii, cel puţin în ceea ce priveşte partidul nostru,
întrucât Partidul Muncii din Albania nu s-a alãturat majoritãţii celorlalte partide şi,
aşa dupã cum a declarat de nenumãrate ori, pãrerea sa despre aceste divergenţe el şi-o
va spune la apropiata Consfãtuire a partidelor comuniste şi muncitoreşti, care va avea
loc în noiembrie a. c. (la Moscova-n. n.). A afirma cã la Consfãtuirea de la Bucureşti
s-a manifestat «deplina unitate a tuturor partidelor» în critica «greşelilor» PC Chinez
înseamnã, dupã pãrerea noastrã, a denatura faptele şi realitatea”.43
La 6 septembrie 1960, urmând exemplul celorlalte partide
comuniste şi muncitoreşti din statele socialiste, CC al PSUG adresa o
scrisoare CC al PCC. Încã de la debutul acestei epistole, CC al PSUG îşi
exprima „adânca sa nelinişte” cu privire la „abaterile” liderilor PCC,
„abateri” perceptibile în comportamentul adoptat de cãtre delegaţia
chinezã în cadrul sesiunii Consiliului General al FSM din iunie 1960.44 În
continuare, scrisoarea comuniştilor est-germani recurgea la un aspru
rechizitoriu al viziunilor ideologice chineze propagate prin broşura
„Trãiascã leninismul”, precum şi prin intermediul altor articole publicate
în presa chinezã. Focalizându-şi discursul asupra unor chestiuni
punctuale, precum „caracterul epocii contemporane”, „problemele
rãzboiului şi pãcii” sau coexistanţa paşnicã (accentul cãzând pe analizarea
diferendului dintre China şi India), comuniştii est-germani îi acuzau pe
liderii PCC de încãlcarea principiilor Declaraţiei partidelor comuniste şi
muncitoreşti din noiembrie 1957. 45
În egalã mãsurã, dupã cum procedaserã şi celelalte partide
comuniste şi muncitoreşti, CC al PSUG va respinge acuzaţiile formulate
de cãtre chinezi în declaraţia din 26 iunie 1960, subliniind faptul cã
divergenţele ideologice pe care Beijingul le acredita a fi între PCC şi
PCUS, se manifestau, în realitate, între PCC şi mişcarea comunistã
internaţionalã.46 De asemenea, la 8 septembrie 1960, CC al PMSU înainta
CC al PCC o scrisoare similarã celorlalte epistole prezentate mai sus.47
Ibidem, f. 168.
Ibidem, Alfabetic, dosar 1G, ff. 219-220.
45 Ibidem, ff. 220-230.
46 Potrivit scrisorii CC al PSUG din 6 septembrie 1960: „CC al PSUG constată cu o mare
părere de rău că delegaţia CC al PC Chinez a întreprins prin declaraţia scrisă difuzată la 26 iunie, la
sfârşitul Consfătuirii partidelor comuniste din ţările socialiste, un atac împotriva PCUS şi a celorlalte
partide comuniste, atac incompatibil cu internaţionalismul proletar. PSUG respinge acest document,
având în vedere conţinutul său fals şi încercarea de a-l izola pe tovarăşul Hruşciov în cadrul conducerii
PCUS, prin atacuri cu totul nefundamentate [...]Partidul nostru respinge cu toată hotărârea în
primul rând afirmaţia din declaraţia dv. care contrazice întru totul adevărul, cum că divergenţele de
43
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Câteva zile mai târziu, la 14 septembrie 1960, CC al PMUP
adresa o scrisoare CC al PCC, pe parcursul cãreia îşi expunea propria
poziţie cu privire la nota informativã sovieticã din 21 iunie 1960, precum
şi faţã de declaraţia delegaţiei PCC din 26 iunie 1960. Într-o manierã
similarã cu celelalte epistole mai sus prezentate (cu excepţia celei
elaborate de CC al PMA), scrisoarea polonezã ilustra divergenţele
sovieto-chineze drept diferende manifestate între PCC, pe de o parte, şi
celelalte partide comuniste şi muncitoreşti. Pe cale de consecinţã, liderii
comunişti polonezi afirmau urmãtoarele: „Regretãm profund cã CC al PC
Chinez şi-a însãrcinat reprezentanţii din Bucureşti sã facã o asemenea declaraţie, a
cãrei idee conducãtoare este încercarea-contrarã normelor leniniste ale vieţii de partidde a contrapune persoana tovarãşului Hruşciov, prim-secretar al CC al PCUS,
propriul sãu partid şi întregii mişcãri comuniste internaţionale. CC al PMUP
constatã cã divergenţele care au apãrut nu sunt numai divergenţe între PC Chinez şi
PCUS, aşa cum cautã sã prezinte situaţia tovarãşii chinezi, ci în aceeaşi mãsurã sunt
divergenţe între PC Chinez şi partidul nostru şi toate partidele comuniste şi
muncitoreşti, ceea ce a dovedit, de asemenea, şi consfãtuirea de la Bucureşti”. 48 În
ceea ce priveşte declaraţia chinezã din 26 iunie 1960, rãspunsul CC al
PMUP era unul tranşant: „Conţinutul şi tonul declaraţiei delegaţiei dv.-afirmau
liderii comunişti polonezi-nu sunt întemeiate şi nu sunt determinate nici prin poziţia
delegaţiei PCUS, nici prin felul cum s-a desfãşurat consfãtuirea de la Bucureşti. Din
aceastã cauzã noi le apreciem ca inadmisibile în relaţiile dintre partide marxistleniniste, ca atacuri nejuste împotriva PCUS, a conducerii sale şi a tovarãşului
Hruşciov personal”. 49 În schimb, însã, factorii decizionali de la Varşovia,
deloc surprinzãtor, se declarau pe deplin de acord cu ideile cuprinse în
nota informativã sovieticã din 21 iunie 1960. 50 În egalã mãsurã, CC al
păreri în principalele probleme ale politicii internaţionale ar exista numai între conducerea PC Chinez
şi a PCUS. Reprezentanţii partidelor comuniste din ţările socialiste, precum şi din ţările capitaliste au
constatat în mod unanim la Consfătuirea de la Bucureşti, prin critica lor la adresa concepţiilor greşite şi
a metodelor inadmisibile folosite de conducerea PC Chinez, că este vorba de divergenţe de păreri serioase
între PC Chinez şi întreaga mişcare comunistă internaţională” (Ibidem, f. 233).
47 Trebuie să menţionăm faptul că, până la acest moment, nu am identificat epistola în
cauză în arhivele româneşti, informaţiile referitoare la aceasta parvenindu-ne din
răspunsul CC al PCC adresat CC al PMSU la 23 septembrie 1960, răspuns care a fost
diseminat de către liderii chinezi în rândul partidelor comuniste şi muncitoreşti din
statele socialiste. Răspunsul chinez trădează faptul că epistola PMSU se încadra în
direcţiile ideologice asumate de către celelalte partide comuniste şi muncitoreşti (cu
excepţia PMA). Vezi în acest sens: Ibidem, Alfabetic, dosar 8C/1960, ff. 312-314.
48 Ibidem, Alfabetic, dosar 3P, ff. 57-58.
49 Ibidem.
50 Astfel, în cadrul epistolei CC al PMUP se subliniau următoarele: „Critica concepţiilor
partidului dv., expusă de către PCUS la consfătuire în materialul informativ difuzat, precum şi în
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PMUP sancţiona comportamentul delegaţiei chineze la sesiunea FSM din
iunie 1960, precum şi distribuirea unor materiale propagandistice al PCC
pe teritoriul Poloniei fãrã a solicita acordul autoritãţilor de la Varşovia.51
În fine, la 26 septembrie 1960, CC al PPRM transmitea partidelor
comuniste şi muncitoreşti din statele socialiste propria sa poziţie vis-a-vis
de nota informativã sovieticã din 21 iunie 1960 şi declaraţia delegaţiei
chineze din 26 iunie 1960. Cum era de aşteptat, PPRM se va plasa pe
poziţia susţinerii depline a viziunilor ideologice sovietice. În egalã
mãsurã, dupã cum procedaserã şi majoritatea partidelor comuniste şi
muncitoreşti din statele socialiste, CC al PPRM sublina faptul cã
divergenţele ideologice se manifestau între PCC şi întreaga mişcare
comunistã internaţionalã.52
Prezentare epistolelor de mai sus ne permite formularea unor
concluzii clare. Astfel, majoritatea partidelor comuniste şi muncitoreşti
din statele socialiste îşi vor declara, la unison, deplinul acord cu privire la
nota informativa sovieticã din 21 iunie 1960, respingând, în paralel, ideile
cuprinse în declaraţia chinezã din 26 iunie 1960. Pe cale de consecinţã,
aceste partide se vor ralia comandamentelor ideologice promovate de
Kremlin, o atare constatare fiind perceptibilã în condamnarea „ereziilor”
ideologice chineze vis-a-vis de „caracterul epocii contemporane”,
„problemele rãzboiului şi pãcii”, coexistenţa paşnicã sau „trecerea de la
capitalism la socialism”. În plus, tot la unison, partidele în cauzã vor
sublinia faptul cã divergenţele ideologice nu atingeau doar cadrul bilateral
sovieto-chinez, ele manifestându-se între PCC şi întreaga mişcare
comunistã internaţionalã. La polul opus, CC al PMA va expedia o
scrisoare cu un conţinut radical diferit faţã de cele înaintate de cãtre
celelalte partide. Deşi ezita în a formula o concluzie finalã, totuşi CC al
PMA sublinia faptul cã în timpul Consfãtuirii de la Bucureşti din iunie
1960 se recursese la o condamnare a PCC fãrã ca, în prealabil, sã se fi
desfãşurat o analizã adecvatã care sã stabilieasca dacã viziunile ideologice
chineze erau contrare Declaraţiei partidelor comuniste şi muncitoreşti
din 1957. În egalã mãsurã, CC al PMA critica şi epistolele trimise, pânã la
acel moment, de cãtre partidele comuniste şi muncitoreşti din statele
socialiste, misive care pretindeau faptul cã diferendele ideologice sovietocadrul discuţiilor, a fost o critică principială, făcută de pe poziţii partinice. Această critică a fost dictată
de grija pentru interesele socialismului şi păcii, pentru asigurarea şi adâncirea unităţii muncitoreşti
internaţionale, pe baza principiilor marxism-leninismului. De pe aceleaşi poziţii a fost criticată poziţia
PC Chinez şi de către reprezentanţii celorlalte partide” (Ibidem, ff. 58-59).
51 Ibidem, ff. 59-60.
52 Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei epistole, vezi: Ibidem, Alfabetic, dosar
5M/1951-1964, ff. 24-32.
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chineze invocate de cãtre Beijing se desfãşurau, în realitate, între PCC şi
celelalte partide comuniste şi muncitoreşti. Desigur, CC al PCC avea sã
rãspundã, ulterior, atât notei informative sovietice, cât şi epistolelor
trimise de partidele comuniste şi muncitoreşti. Însã aceste chestiuni vor fi
abordate în partea a doua a articolului de faţã.
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