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MUNCITOREŞTI (1965)
A forgotten letter: RWP’s refusal to attend a new Meeting of the
Communist and Workers’ Parties (1965)
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Abstract: In 1964, the Kremlin proposed the convening of a new meeting of the
communist and workers‟ parties. At that time, Romanian Workers‟ Party sought to
normalize its relations with the Chinese Communist Party, Bucharest‟s intention being to
create the premises for a Sino-Romanian rapprochement. In such circumstances, although the
Romanians will not directly refuse the Soviet proposal, they would stressed that RWP will
attend a new conference only if three conditions shall be met: the Conference will be the result
of unanimous willingness of the communist and workers‟ parties; the meeting will not resort to
the ,,excommunication” of any party from the International Communist Movement; a new
Preparatory Commission will be organized with a different structure from that of the 1960.
Keywords: Communism, Romanian Workers’ Party, Chinese
Communist Party, Communist Party of the Soviet Union, Gheorghe
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Pe ampla agendã a disensiunilor româno-sovietice de la sfârşitul
primei jumãtãţi a anilor ’60 ai secolului trecut s-a aflat şi refuzul liderilor
Partidului Muncitoresc Român (PMR) de a participa la o nouã
consfãtuire a partidelor comuniste şi muncitoreşti, iniţiatã de Moscova.
Când apare ideea convocãrii unei atare consfãtuiri? Care erau raţiunile
pentru care Kremlinul insista sã organizeze o asemenea întâlnire? De ce
s-a lovit Moscova de refuzul Bucureştiului? Toate aceste întrebãri îşi vor
gãsi rãspunsul în cele ce urmeazã.
De la bun început, trebuie sã subliniem faptul cã la momentul
anului 1963 relaţiile sino-sovietice se deterioraserã într-un asemenea grad,
încât polemica dintre cele douã pãrţi va primi profunde conotaţii publice.
Bunãoarã, eşecul negocierilor sovieto-chineze, organizate la Moscova
între 6-20 iulie 1963, 1 precum şi publicarea, la 14 iulie 1963, de cãtre
Comitetul Central (CC) al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
(PCUS) a unei vaste scrisori deschise cu privire la diferendele sovieto-

Pentru o perspectivă detaliată asupra stenogramelor aferente acestor negocieri vezi:
Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Moscova 1963: eşecul negocierilor sovieto-chineze, ClujNapoca, Editura Mega/Editura Eikon, 2014, pp. 23-299.
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chineze, 2 va determina o reacţie pe mãsurã a Beijingului. Astfel, în
rãstimp de un an, Partidul Comunist Chinez (PCC) avea sã autorizeze
publicarea unui numãr de nouã comentarii, pe marginea epistolei
sovietice din 14 iulie 1963, în presa centralã chinezã: „Originea şi evoluţia
diferenţelor dintre conducerea PCUS şi noi” (6 septembrie 1963); „În
problema lui Stalin” (13 septembrie 1963); „Este oare Iugoslavia o ţarã
socialistã?” (26 septembrie 1963); „Apologeţii neo-colonialismului” (22
octombrie 1963); „Douã linii diferite cu privire la chestiunea rãzboiului şi
a pãcii” (19 noiembrie 1963); „Coexistenţa paşnicã-douã viziuni
diametral opuse” (12 decembrie 1963); „Conducãtorii PCUS sunt cei mai
mari scizionişti ai timpurilor noastre” (4 februarie 1964); „Revoluţia
proletarã şi revizionismul lui Hruşciov” (31 martie 1964) şi „Cu privire la
falsul comunism al lui Hruşciov şi învãţãturile sale istorice pentru lume”
(14 iulie 1964).3
Deşi ideea convocãrii unei noi consfãtuiri a partidelor comuniste
şi muncitoreşti şi-a fãcut simţitã prezenţa în cadrul polemicii sovietochineze începând cu anul 1962, 4 totuşi niciuna dintre pãrţi nu a adoptat o
poziţie fermã vis-a-vis de aceastã chestiune. Însã la 4 februarie 1964,
dupã cum am afirmat anterior, presa centralã chinezã publica cel de-al
şaptelea comentariu pe marginea scrisorii sovietice din 14 iulie 1963,
comentariu intitulat „Conducãtorii PCUS sunt cei mai mari scizionişti ai
timpurilor noastre”. 5 În atare condiţii, la 12 februarie 1964, liderii
comunişti sovietici au elaborat o causticã epistolã (expediatã a doua zi
cãtre un numãr consistent de partide comuniste şi muncitoreşti), pe
parcursul cãreia denunţau comportamentul CC al PCC care, în opinia
sovieticilor, refuza sã înceteze polemica deschisã.6 Pe cale de consecinţã,
liderii sovietici afirmau urmãtoarele: „În prezent, conducãtorii chinezi se
Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei epistole vezi: Arhivele Naţionale Istorice
Centrale (în continuare A. N. I. C.), Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 61/1963,
ff. 1-68 sau „Open Letter of the Central Committee of the Communist Party of the
Soviet Union to all Party Organisations, to all Communists of the Soviet Union (July 14,
1963), în The Polemic on the General Line of the International Communist Movement, Peking,
Foreign Languages Press, 1965, pp. 526-586.
3 Vezi: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 71/1963, ff. 1-76; dosar
73/1963, ff. 1-25; dosar 83/1963, ff. 1-49; dosar 90/1963, ff. 1-37; dosar 61/1964, ff.
2-64; dosar 65/1964, ff. 2-69; dosar 102/1964, ff. 2-77 şi The Polemic on the General Line
of the International Communist Movement, pp. 55-480.
4 Vezi în acest sens: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dosar
9C/1961-1964, ff. 34-54, 92-98; dosar 14U/1962, ff. 199-231; dosar 17U/1963, ff. 166173; dosar 41/1963, ff. 8-15; dosar 47/1963, ff. 2-33.
5 Ibidem, dosar 61/1964, ff. 2-64.
6 Ibidem, Alfabetic, dosar 19U/1964, ff. 123-125.
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strãduiesc sã tãrãgãneze data convocãrii consfãtuirii. Pornind pe linia scindãrii
mişcãrii comuniste, ei doresc sã foloseascã timpul pentru crearea de grupuri, fracţiuni
şi partide pseudocomuniste, pe care sã le opunã partidelor marxist-leniniste. Totodatã,
ei vor sã frâneze lupta activã împotriva concepţiilor lor nejuste, antileniniste în
rândurile partidelor comuniste şi sã rãspândeascã cât mai larg concepţiile lor. În
prezent, conducãtorii chinezi şi-au concentrat principalele eforturi împotriva PCUS şi
conducerii partidului nostru, folosind aceeaşi metodã pe care au folosit-o curentele
antileniniste, îndeosebi troţkiştii, cu scopul de a dezorganiza mai uşor rândurile
mişcãrii comuniste. Toate acestea cer o ripostã colectivã din partea partidelor marxistleniniste. De aceea, amânarea pe multã vreme a consfãtuirii nu ar fi indicatã. Dupã
pãrerea CC al PCUS, convocarea consfãtuirii capãtã o tot mai mare actualitate.
Pãrerea noastrã cu privire la consfãtuire vã vom comunica-o mai concret ulterior”.7
Or, la momentul în care CC al PCUS disemina aceastã scrisoare,
liderii comunişti români începuserã sã-şi reconfigureze relaţiile politice cu
omologii lor chinezi. Pânã la începutul anului 1962, PMR s-a raliat în
totalitate directivelor ideologice promovate de cãtre Kremlin, recurgând
la o vãditã retoricã antichinezã. 8 Însã debutul viziunilor economice
integraţioniste în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
(CAER), viziuni sprijinite din plin de cãtre sovietici, 9 va conduce la o
repoziţionare radicalã a Republicii Populare Române în interiorul
lagãrului comunist. Pe cale de consecinţã, începând cu a doua jumãtate a
anului 1962, liderii PMR se vor abţine de la formularea de acuzaţii cu
privire la viziunile ideologice chineze, militând, în paralel, pentru
normalizarea relaţiilor dintre PCUS şi PCC. În secret, însã, atât la
Bucureşti, cât şi la Beijing, vor fi organizate întâlniri între cele douã pãrţi,
întâlniri menite a contribui, mai întâi, la normalizarea relaţiilor dintre
PMR şi PCC şi, ulterior, la o apropiere româno-chinezã. În acest proces
de apropiere româno-chinezã se înscrie şi „medierea” conflictului
sovieto-chinez de cãtre liderii PMR (în martie 1964), ocazia fiind folositã
de delegaţia românã pentru a-i convinge pe factorii decizionali de la
Beijing cu privire la noua opticã de politicã externã ce survenise la
Ibidem, f. 126.
Ultima poziţie vădit antichineză adoptată de Bucureşti este reprezentată de scrisoarea
CC al PMR din 3 martie 1962. Vezi în acest sens: „Document 2: 1962 martie 3.
Scrisoarea CC al PMR adresată CC al PCC, cu privire la promovarea de către comuniştii
chinezi a unor teze potrivnice Declaraţiei de la Moscova din 1960”, în Mihai Croitor
(ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, ClujNapoca, Editura Mega, 2012, pp. 21-28.
9 Pentru o perspectivă detaliată asupra divergenţelor economice româno-sovietice (şi nu
numai!), vezi: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 28/1964, volum II,
ff. 124-137.
7
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Bucureşti. 10 Prin urmare, la începutul anului 1964, conducerea de la
Bucureşti se afla în faţa unei dileme: fie va susţine iniţiativa Kremlinului
privind convocarea unei noi consfãturi a partidelor comuniste şi
muncitoreşti, fapt ce ar fi însemnat anularea tuturor eforturilor PMR în
direcţia fundamentãrii unei apropieri româno-chineze, fie sã refuze
convocarea unei atare întâlniri, acţiune ce ar fi condus spre o tensionare
semnificativã a raporturilor româno-sovietice.
Într-un final, autoritãţile române aveau sã identifice o soluţie pe
cât de ingenioasã, pe atât de simplã. În esenţã, Bucureştiul nu avea sã se
opunã convocãrii unei noi consfãtuiri a partidelor comuniste şi
muncitoreşti, însã condiţiona iniţierea acesteia de trei aspecte: în cadrul
preconizatei consfãtuiri vor participa toate partidele comuniste şi
muncitoreşti, întâlnirea în cauzã fiind rezultatul voinţei unanime
exprimate de aceste partide; nu se va recurge la „excomunicarea” vreunui
partid din mişcarea comunistã internaţionalã; sarcina pregãtirii noii
consfãtuiri trebuie sã revinã unei comisii pregãtitoare cu o structurã
diferitã de cea din 1960. Aceste trei aspecte, perceptibile în cadrul
discuţiilor din iulie 1964 dintre delegaţia PCUS (condusã de cãtre Nikolai
V. Podgornîi) şi delegaţia PMR (condusã de cãtre Gheorghe GheorghiuDej),11 se vor regãsi pe tot parcurul anului 1964 în luãrile de poziţie ale
liderilor comunişti români vis-a-vis de convocarea unei noi consfãtuiri a
partidelor comuniste şi muncitoreşti. Fãrã a rãpi cititorului plãcerea de a
parcurge rãspunsul final al autoritãţilor române cu privire la aceastã
chestiune, trebuie sã menţionãm faptul cã cele trei aspecte, mai sus
invocate, se regãsesc şi pe parcursul acestei epistole.

Pntru o perspectiva detaliată asupra acestei chestiuni vezi: Mihai Croitor, România şi
conflictul sovieto-chinez (1956-1971), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, pp. 242-284.
11 Pentru o perspectivă detaliată asupra acestor discuţii vezi: „Document 28: 1964 iulie
27-28. Note de discuţie privind întâlnirea de la Eforie dintre delegaţia sovietică, condusă
de Nikolai V. Podgornîi, membru al Secretariatului CC al PCUS, şi delegaţia română,
condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la
convocarea unei noi Consfătuiri a partidelor comuniste şi muncitoreşti”, în Mihai
Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie
1964, pp. 293-328.
10
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ANEXÃ DOCUMENTARÃ:
Scrisoarea CC al PMR adresatã CC al PCUS
(4 ianuarie 1965)
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Dragi tovarãşi,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român doreşte sã-şi
exprime în cele ce urmeazã considerentele sale privind scrisoarea dv. din
30 iulie 1964 prin care aţi adus la cunoştinţã cã CC al PCUS convoacã la
Moscova comisia redacţionalã formatã din cele 26 de partide care au
elaborat proiectul de Declaraţie a Consfãtuirii din 1960-cât şi scrisoarea
din 24 noiembrie (1964-n. n.) prin care informaţi de amânarea acestei
convocãri de la 13 decembrie 1964 la 1 martie 1965.
Partidul Muncitoresc Român, ca şi alte partide frãţeşti, şi-a
manifestat în repetate rânduri îngrijorarea faţã de adâncirea divergenţelor
care au produs mari daune unitãţii mişcãrii comuniste internaţionale şi
coeziunii ţãrilor socialiste. Punctul nostru de vedere asupra acestor
probleme l-am expus în Declaraţia plenarei lãrgite a CC al PMR din
aprilie 1964,12 precum şi în discuţiile bilaterale avute în deplinã sinceritate
cu reprezentanţi ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cât şi ai altor
partide comuniste şi muncitoreşti.
Pornind de la premisa cã în momentul de faţã sarcina
internaţionalã cea mai arzãtoare a fiecãrui partid comunist este aceea de a
depune cele mai mari eforturi pentru salvgardarea unitãţii mişcãrii
comuniste şi muncitoreşti mondiale, Partidul Muncitoresc Român se
pronunţã în favoarea organizãrii unei consfãtuiri internaţionale care sã
prilejuiascã o dezbatere tovãrãşeascã a problemelor, având ca obiectiv
fundamental restabilirea unitãţii şi coeziunii partidelor frãţeşti pe baza
marxism-leninismului.
Dorim cu acest prilej sã subliniem din nou punctul nostru de
vedere cã în interesul unitãţii, o consfãtuire internaţionalã trebuie
organizatã pe baza acordului unanim 13 al partidelor comuniste şi
Vezi în acest sens: „Declaraţia cu privire la poziţia Partidului Munictoresc Român în
problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, adoptată de Plenara lărgită
a CC al PMR din aprilie 1964”, Bucureşti, Editura Politică, 1964, pp. 7-61 sau
„Declaraţia din aprilie 1964”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 511-549.
13 Subliniere în conformitate cu originalul.
12
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muncitoreşti şi convocatã numai dupã ce va fi temeinic pregãtitã. Pãrerea
noastrã este cã o consfãtuire la care ar participa numai o parte din
partidele comuniste ar duce la adâncirea şi ascuţirea divergenţelor care
frãmântã în prezent mişcarea comunistã şi muncitoreascã internaţionalã.
În problema restabilirii şi a întãririi continue a unitãţii mişcãrii
comuniste mondiale, considerãm cã trebuie pornit de la realitatea
obiectivã cã partidele marxist-leniniste, acţionând în spirit de unitate şi
solidaritate şi acordându-şi sprijin reciproc în lupta pentru înfãptuirea
ţelului comun, activeazã în condiţii social-economice şi politice deosebit
de variate de la o ţarã la alta. În aceste împrejurãri, coeziunea mişcãrii
comuniste mondiale trebuie conceputã în lumina cerinţei de a se asigura
unitatea de gândire şi de acţiune a partidelor comuniste şi muncitoreşti în
problemele mari, fundamentale, care determinã dezvoltarea societãţii.
Aceastã unitate-care nu exclude pãreri diferite într-o problemã sau altapoate fi numai rodul eforturilor şi al înţelepciunii tuturor partidelor
comuniste şi muncitoreşti. În desfãşurarea procesului revoluţionar
mondial, în condiţiile activitãţii extrem de variate şi de complexe a
diferitelor detaşamente ale mişcãrii comuniste mondiale, ale maturizãrii
crescute a partidelor comuniste, a devenit evident cã existenţa vreunui
centru internaţional sau a vreunui partid conducãtor care sã elaboreze
linia politicã sau sã ia hotãrâri pentru întreaga mişcare comunistã
mondialã este perimatã şi ar constitui o permanentã sursã de erori şi de
disensiune în relaţiile dintre partidele comuniste, dintre ţãrile socialiste.
În aceastã ordine de idei, noi considerãm cã este de o importanţã
hotãrâtoare sã se ţinã seama în mod riguros de faptul cã toate partidele,
fie ele mari sau mici, sunt partide de sine stãtãtoare. În rândul partidelor
comuniste şi muncitoreşti, niciun partid nu are şi nu poate avea un loc
privilegiat, toate sunt egale între ele şi fiecare îşi aduce aportul teoretic şi
practic la îmbogãţirea tezaurului comun al experienţei revoluţionare a
întregii noastre mişcãri.
Din pãcate, principiul neamestecului în treburile altor partide,
normele de colaborare şi de rezolvare a problemelor comune ale mişcãrii
comuniste mondiale, bazate pe consultãri reciproce şi dezbateri
tovãrãşeşti, au fost adeseori încãlcate, cu serioase urmãri negative asupra
relaţiilor dintre partidele comuniste şi muncitoreşti, asupra unitãţii şi
coeziunii lor.
Nouã ne-a provocat o profundã amãrãciune faptul cã deosebirile
de vederi şi de interpretare care au apãrut în mişcarea comunistã într-o
serie de probleme nu au fost tratate în spirit tovãrãşesc, cu strãduinţa
comunã de a se gãsi soluţii pe baza principiilor marxist-leniniste. Ne-am
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exprimat, în repetate rânduri, dezaprobarea faţã de transformarea
divergenţelor în subiect de polemicã publicã tot mai ascuţitã şi faţã de
recurgerea la procedee cum ar fi: calificarea poziţiilor şi pãrerilor diferite
de cea proprie drept abandonare a marxism-leninismului; declanşarea de
atacuri la adresa altor partide comuniste de la tribuna congreselor, cât şi
în documente de partid, în presã şi radio, prezentarea deformatã a
poziţiei altor partide; folosirea de etichetãri şi aprecieri jignitoare, acuzaţii
şi procese de intenţii; imixtiunile în treburile interne ale altor partide,
îndemnurile la scindarea partidelor şi apelurile la înlãturarea sau
schimbarea conducerii sau a unor conducãtori de partid; extinderea
divergenţelor de pãreri dintre partide asupra relaţiilor dintre statele
socialiste. Evoluţia lucrurilor a confirmat cã toate acestea n-au fãcut
decât sã agraveze continuu divergenţele, sã învenineze raporturile dintre
partidele frãţeşti, slãbind capacitatea de luptã a mişcãrii comuniste
mondiale.
Convingerea noastrã fermã este cã înlãturarea unor astfel de
practici constituie una din condiţiile fundamentale pentru restabilirea
încrederii dintre partidele comuniste, pentru întãrirea frãţiei şi solidaritãţii
lor internaţionaliste.
Fireşte, pentru aceasta este nevoie de eforturi stãruitoare, pline de
rãbdare, din partea tuturor. Numai printr-o perseverentã muncã
pregãtitoare, prin contacte şi consultãri multiple, duse cu stãruinţã şi în
scopul obţinerii consensului unanim se pot crea condiţiile propice
discutãrii problemelor în divergenţã la o consfãtuire internaţionalã cu
participarea tuturor14 partidelor comuniste şi muncitoreşti.
Pornind de la aceste considerente, nu putem împãrtãşi punctul de
vedere exprimat în scrisorile CC al PCUS din 30 iulie (1964-n. n.) şi din
24 noiembrie 1964 cu privire la modul de pregãtire a consfãtuirii
internaţionale a partidelor comuniste şi muncitoreşti.
În scrisoarea din 30 iulie (1964-n. n.), CC al PCUS ne-a adus la
cunoştinţã cã «deoarece în cursul schimbului preliminar de pãreri a ieşit
în evidenţã faptul cã problema componenţei comisiei redacţionale poate
deveni o nouã piedicã în calea convocãrii ei, noi15 vedem unica soluţie
înţeleaptã în convocarea comisiei în aceeaşi componenţã în care ea şi-a
desfãşurat lucrãrile în cursul pregãtirii Consfãtuirii din 1960 ...».16
Partidul nostru acordã o înaltã preţuire prestigiului de care se
bucurã Partidul Comunist al Uniunii Sovietice în rândul partidelor
Subliniere în conformitate cu originalul.
În conformitate cu originalul.
16 În conformitate cu originalul.
14
15
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comuniste şi muncitoreşti, datoritã meritelor şi experienţei sale
revoluţionare. Fãrã îndoialã însã cã acest prestigiu nu creeazã Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice prerogativa de a decide-singur sau cu
consimţãmântul unui numãr de partide, chiar dacã acestea ar forma
majoritatea-în probleme privind întreaga mişcare comunistã
internaţionalã. Ţinând seama tocmai de necesitatea obţinerii consensului
unanim, Hotãrârea Consfãtuirii din 1957, prin care s-a încredinţat PCUS
sarcina de a convoca consfãtuiri internaţionale ale partidelor comuniste,
menţiona cã aceastã convocare va avea loc numai prin consultarea
partidelor frãţeşti.
Nu îşi poate gãsi nicio motivare valabilã punctul de vedere cã
alcãtuirea comisiei pregãtitoare trebuie sã fie identicã cu aceea din 1960.
Doar este bine cunoscut cã mandatul comisiei celor 26 de partide nu
avea un caracter permanent, el era strict limitat la pregãtirea Consfãtuirii
din noiembrie 1960, iar acest mandat a luat sfârşit odatã cu prezentarea
în faţa Consfãtuirii a proiectului de Declaraţie.
Cu toate acestea s-a trecut în mod practic la convocarea comisiei
şi la stabilirea atribuţiilor ei, fãrã a se ţine seama de pãrerile, propunerile
şi obiecţiile exprimate de un şir de partide frãţeşti. Acest lucru este
ilustrat şi prin faptul cã, în scrisoarea pe care ne-aţi adresat-o, ni se cere
sã comunicãm componenţa delegaţiei partidului nostru la comisia
redacţionalã, deşi era cunoscut punctul nostru de vedere, opus convocãrii
acestei comisii. Mai mult, în scrisoare ne aduceţi la cunoştinţã cã chiar şi
în cazul cã vreunul din cele 26 de partide convocate nu-şi va trimite
reprezentanţi la data stabilitã de dv., comisia redacţionalã îşi va începe
lucrãrile.
În scrisoarea dv. din 24 noiembrie 1964 se declarã cã «în
problema convocãrii consfãtuirii internaţionale şi a comisiei redacţionale
voinţa mişcãrii comuniste a fost exprimatã suficient de clar şi cã partidele
frãţeşti care s-au pronunţat pentru convocarea comisiei redacţionale au
dreptul sã treacã la pregãtirea practicã a şedinţei acesteia».
Nu putem împãrtãşi aprecierea dv. cã aceasta ar fi voinţa mişcãrii
comuniste, când se ştie cã un numãr de partide au exprimat serioase
rezerve, iar altele s-au pronunţat în mod categoric împotriva modului
cum s-a procedat la alcãtuirea şi convocarea acestei comisii redacţionale.
Ideia (sic!) cã un grup de partide, chiar majoritar, ar avea dreptul de a-şi
asuma calitatea de exponent al «voinţei mişcãrii comuniste» şi de a-şi
impune astfel voinţa asupra altor partide este incompatibilã cu normele
de egalitate şi independenţã între partide şi genereazã serioase pericole
pentru cauza unitãţii. Principiul supunerii minoritãţii faţã de majoritate,
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valabil în interiorul fiecãrui partid comunist, nu este aplicabil în relaţiile
dintre partidele comuniste şi muncitoreşti.
Este locul sã reamintim aici cã, la timpul sãu, într-o serie de
documente oficiale ale CC al PCUS şi ale altor partide, se preconiza o
«ripostã colectivã din partea partidelor marxist-leniniste» împotriva altor
partide frãţeşti-ideie (sic!) faţã de care partidul nostru şi-a exprimat, în
mod hotãrât, dezacordul. În legãturã cu aceasta, o deosebitã îngrijorare a
provocat ideia (sic!) potrivit cãreia partidele care vor refuza sã participe la
o astfel de consfãtuire, s-ar exclude singure din mişcarea comunistã.
Deşi în ultimul timp s-au fãcut declaraţii cã la proiectata
consfãtuire nu se urmãreşte condamnarea sau excomunicarea vreunui
partid, este evident cã o consfãtuire convocatã fãrã consimţãmântul
unanim al tuturor partidelor şi îndeosebi fãrã participarea tuturor pãrţilor
aflate în divergenţã, exclude posibilitatea confruntãrii şi dezbaterii
deosebirilor de vederi existente, face cu neputinţã gãsirea în comun de
soluţii pentru realizarea unitãţii în problemele fundamentale, duce în mod
inevitabil la adâncirea în continuare a divergenţelor.
În legãturã cu aceasta, atrage atenţia faptul cã CC al PCUS, odatã
cu amânarea convocãrii comisiei redacţionale, emite ideia (sic!) de a se
încredinţa acestei comisii, alcãtuitã fãrã luarea în considerare a punctelor
de vedere a o serie de alte partide, funcţia de a organiza consultãri cu
partidele frãţeşti, în problemele privind pregãtirea viitoarei consfãtuiri
internaţionale. Dupã pãrerea noastrã, aceasta ar constitui o formã de
presiune colectivã asupra partidelor care au alte puncte de vedere, ceea ce
ar agrava actuala stare de lucruri din mişcarea comunistã.
În convorbirile avute la Moscova în iulie 1964, 17 la întâlnirile din
România în luna iulie (1964-n. n.) cu tov. N. V. Podgornîi18 şi în august

Vezi în acest sens: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 35/1964,
volum II, ff. 1-237 sau „4. 1964 iulie 7–14, Moscova. Stenograma discuţiilor dintre
delegaţiile română şi sovietică referitoare la problemele sensibile ale relaţiilor bilaterale
(sovromurile, statutul persoanelor de cetăţenie sovietică, agentura sovietică din România,
Basarabia etc.), colaborarea în cadrul CAER şi a Tratatului de la Varşovia, evoluţia
mişcării comuniste internaţionale etc.”, în Vasile Buga (ed.), O vară fierbinte în relaţiile
româno-sovietice: convorbirile de la Moscova din iulie 1964, Bucureşti, INST, 2012, pp. 36-197.
18 Vezi în acest sens: „Document 28: 1964 iulie 27-28. Note de discuţie privind
întâlnirea de la Eforie, dintre delegaţia sovietică, condusă de Nikolai V. Podgornîi,
membru al Secretariatului CC al PCUS, şi delegaţia română, condusă de Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, referitoare la convocarea unei noi
Consfătuiri a partidelor comuniste şi muncitoreşti”, în Mihai Croitor (ed.), În umbra
Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 293-328.
17
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1964 cu tov. A. I. Mikoian, 19 ca şi în discuţiile purtate la Moscova cu
prilejul celei de-a 47-a aniversãri a Marii Revoluţii Socialiste din
Octombrie,20 partidul nostru şi-a expus punctul sãu de vedere, arãtând
motivele pentru care nu va participa la lucrãrile comisiei redacţionale
alcãtuitã şi convocatã în aceste condiţii. Aceasta rãmâne şi în prezent
poziţia Partidului Muncitoresc Român.
În cursul schimburilor de scrisori dintre PCUS şi PC Chinez, la
începutul anului 1964, se ajunsese la anumite elemente care, dupã pãrerea
noastrã, puteau servi drept punct de plecare pentru discutarea problemei
pregãtirii unei consfãtuiri a partidelor comuniste şi muncitoreşti, deşi
persistau deosebiri de vederi pronunţate în ce priveşte termenele
consfãtuirii, componenţa comisiei pregãtitoare, data convocãrii ei.
Regretãm cã nu s-a mers mai departe, cu perseverenţã, pe calea
consultãrilor bi şi multilaterale, atât dintr-o parte, cât şi din alta
manifestându-se spirit de conciliaţiune, maximum de rãbdare şi calm spre
a se ajunge la un acord care sã poatã întruni consensul tuturor partidelor
comuniste.
Dupã pãrerea noastrã, întâlnirea la Moscova, cu prilejul
aniversãrii Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, a delegaţiilor de
partid şi guvernamentale la nivel înalt din ţãrile lagãrului socialist oferea
un prilej deosebit de prielnic pentru realizarea unui acord privind
renunţarea la convocarea comisiei pregãtitoare în componenţa din 1960.
Fãrã îndoialã cã aceasta ar fi constituit o contribuţie deosebit de apreciatã
la crearea condiţiilor favorabile pentru cãutarea în comun a cãilor de
restabilire a unitãţii.
Este regretabil cã lucrurile nu s-au petrecut aşa. Scrisoarea dv. din
24 noiembrie (1964-n. n.), aducându-ne la cunoştinţã amânarea întrunirii
comisiei redacţionale de la 15 decembrie 1964 la 1 martie 1965, aratã cã
CC al PCUS menţine la ordinea zilei convocarea comisiei redacţionale în
componenţa din 1960. Trebuie sã constatãm cã aceasta face sã persiste
Vezi în acest sens: „Document 31: 1964 august 25. Notă privind convorbirea dintre
delegaţia română, condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, şi
delegaţia sovietică, condusă de Anastas Mikoian, membru al Biroului Politic al CC al
PCUS, referitoare la divergenţele româno-sovietice, precum şi la convocarea unei noi
Consfătuiri a partidelor comuniste şi muncitoreşti (fragment)”, în Ibidem, pp. 340-347.
20 Vezi în acest sens: „46. 1964 noiembrie 10. Stenograma discuţiilor avute de delegaţia
de partid şi de stat a R. P. Române cu ocazia primirii sala la C. C. al P. C. U. S. de către
L. I. Berejnev” şi „47. 1964 noiembrie 12. Stenograma discuţiilor avute de delegaţia de
partid şi guvernamentală a R. P. R. cu conducători ai P. C. U. S.”, în Dan Cătănuş (ed.),
Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, volum I, 1957-1965, Bucureşti,
INST, 2004, pp. 459-480.
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un important factor de disensiune, un mare obstacol în drumul
normalizãrii relaţiilor dintre partidele comuniste.
În discuţiile avute cu delegaţia Partidului Muncitoresc Român,
conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, referindu-se la
cauzele îndepãrtãrii lui N. S. Hruşciov, ne-a informat despre gravele sale
abateri de la normele leniniste ale vieţii de partid, manifestate prin
încãlcarea principiilor muncii colective, monopolizarea conducerii şi
luarea hotãrârilor de unul singur în probleme deosebit de importante ale
vieţii de partid, ale organizãrii şi conducerii economiei naţionale a URSS,
proslãvirea propriei sale personalitãţi.
Desigur, acestea sunt probleme interne ale Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice şi el este singurul în drept de a stabili cãile rezolvãrii
lor. Noi, tovarãşi, am reflectat foarte mult asupra factorilor care au
format obiectul îngrijorãrii şi preocupãrilor dv., şi care au determinat
înlãturarea lui N. S. Hruşciov. Trebuie sã vã spunem cã ne este cu
neputinţã sã limitãm greşelile şi manifestãrile sale negative numai la viaţa
internã de partid şi de stat a Uniunii Sovietice. Aceasta a şi determinat
delegaţia partidului nostru, ca în discuţia avutã la Moscova în ziua de 10
noiembrie 1964 21 cu tovarãşul (Leonid I.-n. n.) Brejnev, sã-şi exprime
pãrerea cã practicile dãunãtoare ale lui (Nikita S.-n. n.) Hruşciov pe plan
intern nu pot fi despãrţite de activitatea sa în domeniul relaţiilor
internaţionale. În aceastã ordine de idei am reţinut cu multã atenţie cele
spuse de tovarãşul (Leonid I.-n. n.)Brejnev cã problemele externe la care
s-a referit delegaţia noastrã sunt cea mai grea moştenire lãsatã de (Nikita
S.-n. n.) Hruşciov.
Dupã pãrerea noastrã, N. S. Hruşciov acţiona şi în problemele
mişcãrii comuniste şi ale sistemului mondial socialist ca exponent al unor
concepţii şi metode incompatibile cu normele leniniste, rãmãşiţe ale
practicilor nefaste din perioada cultului personalitãţii. Se încãlca
principiul egalitãţii între partidele comuniste, se practicau imixtiuni în
treburile interne ale altor partide şi state socialiste pentru a le impune un
anumit punct de vedere în probleme de ordin intern şi internaţional; se
foloseau presiuni economice şi politice împotriva lor; se crea o atmosferã
de suspiciune şi neîncredere între partide frãţeşti; se preconiza şi se
încerca introducerea în domeniul colaborãrii dintre statele socialiste a
unui complex de forme şi metode care duceau la încãlcarea
independenţei şi suveranitãţii naţionale a acestor state, cu implicaţii din
Vezi în acest sens: „46. 1964 noiembrie 10. Stenograma discuţiilor avute de delegaţia
de partid şi de stat a R. P. Române cu ocazia primirii sala la C. C. al P. C. U. S. de către
L. I. Berejnev”, în Ibidem, pp. 459-470.
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cele mai serioase asupra relaţiilor dintre ţãrile socialiste şi a puterii de
atracţie exercitatã de aceste relaţii pe arena internaţionalã. Hotãrâri de
mare importanţã internaţionalã care priveau îndeaproape toate ţãrile
socialiste şi le angajau în mod nemijlocit, au fost adoptate fãrã
consultarea acestora.
Sunt bine cunoscute numeroasele fapte care aratã câte daune au
adus mişcãrii comuniste, ţãrilor socialiste asemenea practici şi metode. În
legãturã cu multe din acestea, v-am împãrtãşit pãrerile noastre încã în
scrisorile noastre din 15 martie (1963-n. n.)22 şi 7 iunie 1963,23 13 ianuarie
(1964-n. n.)24 şi 25 martie 1964, 25 precum şi în convorbirile prilejuite de
repetatele întâlniri din ultimii doi ani cu conducãtorii Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice. Noi socotim cã cele arãtate mai sus meritã o
temeinicã examinare, pentru a se curãţi terenul de orice fenomene care
genereazã neîncredere şi dezbinare în mişcarea comunistã mondialã.
Constatãm cu satisfacţie cã în ultimul timp în relaţiile dintre
partide are loc o atenuare a polemicii publice; tot mai multe partide
comuniste se pronunţã pentru rezolvarea divergenţelor prin dezbateri
tovãrãşeşti purtate cu perseverenţa şi tactul necesar elaborãrii unor poziţii
comune.
Festivitãţile prilejuite de aniversãrile care au avut loc în a doua
jumãtate a anului 1964 la Moscova, Pekin, Berlin, Bucureşti au
demonstrat cã este pe deplin posibil ca reprezentanţii partidelor între
care existã divergenţe de pãreri, sã se întâlneascã în spirit de respect
reciproc.
Vezi în acest sens: „Document 43: 1963 martie 15. Scrisoarea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hruşciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la respingerea de către partea română a propunerii
sovietice privind construirea hidrocentralei de la Porţile de Fier pe o «bază
multilaterală»”, în Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Triunghiul suspiciunii: Gheorghiu-Dej,
Hruşciov şi Tito (1954-1964). Documente, volum II, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, pp.
237-244.
23 Vezi în acest sens: „Document 49: 1963 iunie 7. Scrisoarea adresată de Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, lui Nikita S. Hruşciov, prim-secretar al CC
al PCUS, referitoare la divergenţele româno-sovietice”, în Ibidem, pp. 306-327.
24 Vezi în acest sens: „Document 64: 1964 ianuarie 13. Scrisoarea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, adresată lui Nikita S. Hruşciov, primsecretar al CC al PCUS, referitoare la refuzul părţii române de a accepta convocarea de
două ori pe an a unor Consfătuiri ale miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre
ale Pactului de la Varşovia, precum şi la unele disfuncţionalităţi în activitatea
Comitetului Politic Consultativ”, în Ibidem, pp. 463-466.
25 Vezi în acest sens: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dosar
19U/1964, ff. 198-208.
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Cãlãuzindu-se dupã tezele fundamentale elaborate şi adoptate în
comun la Consfãtuirile internaţionale de la Moscova din 1957 şi 1960 26 şi
preocupat de grija pentru restabilirea unitãţii şi coeziunii mişcãrii
comuniste, Partidul Muncitoresc Român propune sã se renunţe la
convocarea comisiei redacţionale a celor 26 de partide, sã se desfãşoare
contacte şi consultãri bilaterale şi multilaterale, depunându-se eforturi
perseverente pentru normalizarea relaţiilor dintre partidele comuniste,
dintre statele socialiste, pentru crearea climatului favorabil constituirii, pe
baza acordului unanim, a unei comisii pregãtitoare în vederea unei noi
consfãtuiri internaţionale.
Ne reafirmãm convingerea cã mai presus de toate divergenţele,
mai puternic decât orice este ceea ce uneşte partidele comuniste şi
muncitoreşti în lupta comunã împotriva imperialismului, pentru pace,
libertate naţionalã şi socialism, pentru înfãptuirea sarcinilor istorice puse
de epoca noastrã în faţa mişcãrii comuniste mondiale.
Cu salutãri tovãrãşeşti,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român
Sursã: A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, Alfabetic, dosar
21U/1965, ff. 67-77.

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.
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