
PP are a exista un consens, atât în
privinţa surselor româneşti, cât şi în
privinţa celor occidentale, asupra

faptului ca Declaraţia din Aprilie 1964 a Partidului
Muncitoresc Român se constituie în punctul de
pornire al referirilor de tipul „cu excepţia
României”, legate de situaţia din cadrul Pactului de
la Varşovia, dar şi în contextul discuţiilor
economice din cadrul C.A.E.R.-ului1.

Ţintind către contracararea “Planului Valev”,
pentru o mai mare integrare economică în cadrul
C.A.E.R., dar mai ales intenţionând a afirma un
sens de autonomie al elitei politice, în raport cu cea
sovietică, Declaraţia marchează distanţarea
României de politicile ruseşti în Europa Centrală şi
de Est(4). (...) Este posibil chiar ca unii dintre liderii
politici români - poate şi inspiraţi de anumite
politici albaneze - să fi încercat să ţină o politică de
balanţă de putere, punându-se sub o eventuală
protecţie chineză faţă de Uniunea Sovietică.

Declaraţia era afirmarea unui mod complet nou,
în care liderii români înţelegeau să-şi reprezinte
relaţiile internaţionale. Pentru ei „partidele
comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste au
aşezat la baza acestor relaţii principiile

independenţei si suveranităţii naţionale, egalităţii în
drepturi, avantajului reciproc, întrajutorării
tovărăşeşti, neamestecului în treburile interne,
respectării integrităţii teritoriale, principiile
internaţionalismului socialist”2. Prioritară în
Declaraţie rămâne însă poziţia sa economică. În
acest sens, putem mai degrabă vorbi de o tentativă
de autonomizare economică a României în
interiorul subsistemului coordonat de Uniunea
Sovietică. Declaraţia… era semnată CC al PMR
tocmai pentru a sublinia coeziunea fără fisură a
„echipei” de la Bucureşti, ea revendicându-se
continuu de la dogma marxistă3, tocmai pentru a nu
trezi suspiciunile vreunei erezii. Sunt foarte
numeroase în text referirile la principiile dogmatice
leniniste ca şi trimiterile la tezele lui Marx:
„Partidul Muncitoresc Român consideră nejustă
practica de a se folosi în documentele de partid, în
materiale de presă şi radio, în întâlnirile din cadrul
organizaţiilor internaţionale, aprecieri şi calificative
jignitoare, acuzaţii şi procese de intenţie etichetări
de antimarxist şi antileninist la adresa partidelor
frăţeşti şi a conducerii lor, de a se prelucra în mod
nefiresc şi dezinformat în rândurile partidelor sau
în mase, poziţia altor partide, de a se condamna la
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congrese sau în hotărârile unui partid punctele de
vedere ale altor partide”4.

Astfel, Bucureştiul afirma răspicat că ideea
organului unic de planificare, comun pentru toate
ţările din C.A.E.R., comporta implicaţii economice
şi politice dintre cele mai serioase. Conducerea
planificată a economiei naţionale era unul din
atributele fundamentale, esenţiale şi inalienabile ale
suveranităţii statului socialist, iar planul de stat este
unic şi indivizibil, din el nu se pot extrage părţi sau
secţiuni care să fie transferate în afara statului5. 

Conducerea economiei naţionale în ansamblu
nu este posibilă, dacă problemele conducerii unor
ramuri sau întreprinderi sunt scoase din
competenţa partidului şi guvernului ţării respective
şi trecute unor organe extrastatale. Teza după care
acest act de contestare, fie şi teoretică, a hegemoniei
sovietice este inspirat de adoptarea unei linii
naţionale de către comunişti este necontestată până
în prezent. Şi după schimbarea conducerii de la
Bucureşti, în urma decesului lui Gheorghiu-Dej, în
martie 1965, poziţia românească a rămas pe linia
Declaraţiei din aprilie . Nicolae Ceauşescu, tânărul
Secretar General al PCR, admitea că pot să apară
deosebiri de vederi şi de interpretare cu privire la
problemele mişcării revoluţionare internaţionale
sau la problemele dezvoltării sociale contemporane.
Cheia acestor probleme trebuia să fie găsită în
dezbateri principiale, bazate pe respectarea
normelor de bază ale raporturilor dintre popoare, a
principiilor independenţei, egalităţii în drepturi şi
neamestecului în treburile interne ale altor
popoare6.

Bucureştiul şi-a afirmat, progresiv, propriile
interese. Într-un anumit fel, acest lucru a fost uşurat
de marea ruptură dintre Moscova şi Pekin şi de cea
de mai mică anvergură, dintre Moscova şi Tirana.
În iunie 1960, la Bucureşti, cu ocazia celui de al
VlII-lea Congres al PMR, sovieticul Hruşciov -
prim-secretar al PCUS - şi chine zul Peng Chen,
primarul Beijingului, au avut un aspru duel verbal.
În noiembrie, la Moscova, delegatul chinez Deng
Xiao Ping a reînnoit atacul şi Enver Hodja, prim-se -
cretar al Partidului Comunist Albanez, l-a lansat pe
al său. Nici China, nici Albania nu mai voiau tutelă
sovietică. Blocul nu mai era monolitic. Un alt
semnal politic important a fost transmis de liderul
PMR 1963. Dej a refuzat să asiste, în Berlinul de
Est, la sărbătorirea împlinirii a 70 de ani de către
Walter Ulbricht, prim-secretar al Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands - Partidul Socialist Unit
German -, chiar dacă toţi conducătorii din Est erau
invitaţi acolo. În noiembrie 1963, Ion Gheorghe
Maurer7 a declarat în Les problèmes de la paix et du

socialisme, revistă a mişcării comuniste
internaţionale că: „Egalitatea între partidele frăţeşti
presupune, firesc, aplicarea strictă a principiului
neamestecului în afacerile interne ale altor partide8.
S-au accentuat contactele cu Iugo slavia, la
conducerea căreia se afla Tito, delegaţiile României
au întreprins vizite la Moscova şi Beijing în anii
1963 şi 1964, iar PCR a susţinut perspectiva
policentrică a liderului comunist din Italia, Palmiro
Togliatti, asupra blocului comunist. Distanţarea
faţă de Moscova s-a produs, din punct de vedere
ideologic, încă dinainte de 1964. Începând cu anul
1962 au fost din ce în ce mai vizibile coordonatele
unei campanii de derusificare în principalele
domenii culturale. Muzeul Româno-Rus din
Bucureşti a fost închis, la fel s-a întâmplat cu editura
Cartea Rusă. Românii au început să-şi redescopere
particularităţile valorice naţionale şi să le afirme.

La începutul anului 1964, conducerea P.M.R.
a decis să se implice în conflictul chino-sovietic,
cerând încetarea polemicii între P.C.U.S. şi
Partidul Comunist Chinez. Această iniţiativă nu
era bine văzută de liderii altor partide „frăţeşti”,
între care János Kádár, care a apreciat că cele două
partide nu trebuiau puse pe acelaşi plan, deoarece
numai P.C. Chinez era vinovat de situaţia creată. În
şedinţa Biroului Politic al C.C. al P.M.R., din 28
februarie 1964, Gheorghe Gheorghiu-Dej califica
astfel poziţia lui János Kádár9: „Sluga este totdeauna
mai catâr decât stăpânul”, iar pe liderii maghiari
drept „nişte slugi”. El avea în vedere faptul că
sovieticii acceptaseră să înceteze polemica pe
timpul demersului întreprins de P.M.R., dar
„tovarăşii maghiari” continuau să-i încrimineze pe
chinezi.

O succintă analiză de presă evidenţiază faptul că
existau puternice dovezi ale răcelii dintre PCUS şi
PMR. Un moment semnificativ al evoluţiei acestor
relaţii politice (anticipând şi discuţiile înregistrate
de stenograma analizată în studiul nostru) a fost
reprezentat de serbarea zilei de naştere a lui Nichita
S. Hruşciov. Atât ziarul „Scânteia”, cât şi „România
Liberă”, au fost extrem de rezervate în ceea ce
priveşte ilustrarea amplă a omagiilor prezentate de
comuniştii români, cu prilejul momentului
aniversar menţionat10. Un detaliu aparent minor
poate concentra stadiul diferendelor dintre PCUS şi
PMR, în contextul tulburător al anului 1964. 

La 17 aprilie 1964, Nichita Sergheevici Hruşciov
împlinea 70 de ani, prilej pentru PCUS şi multe alte
partide comuniste şi muncitoreşti de a-l omagia pe
liderul de la Kremlin. S-au difuzat filme
documentare privind activitatea acestuia, s-au
publicat articole elogioase în presă, televiziunile şi-
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au adaptat programul pentru a marca evenimentul.
Mai mult decât atât, în acele zile, trecuse la cele
veşnice artistul George Vraca, decorat de regimul
comunist, beneficiar al distincţiei de artist al
poporului. Artistului i se vor organiza funeralii
naţionale, iar cronicile mortuare, vor ocupa
paginile „Scânteii” sau „României Libere”11, în
detrimentul momentului major, reprezentat de
sărbătorirea lui N.S. Hrusciov. Reticenţa vizibilă a
PMR de a subscrie la efortul de glorificare a
liderului sovietic, este mai mult decât suficientă
dovadă că relaţiile dintre cele două state erau mai
mult decât tensionate.

În acest timp, conducerea politică de la
Bucureşti avea o atitudine extrem de rezervată,
evitând să se înscrie în „corul lăudătorilor”.
Explicaţiile sunt multiple, dar, în ultimă instanţă,
era vorba despre deosebirile de vederi, tot mai
pronunţate dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej şi
Nichita Sergheevici Hruşciov, despre starea
tensionată dintre P.M.R. şi P.C.U.S., între
conducerea de stat a României şi cea a Uniunii
Sovietice12. 

Diversitatea de direcţii, abordate şi reunite în
documentul analizat par să coincidă cu ceea ce
tânărul pe atunci Nicolae Ceauşescu numea
deosebirea de opinii cu privire la mişcarea
comunistă internaţională.

Documentul substanţial recuperat de noi din
Arhiva Comitetului Central al PMR, Secţia
Cancelarie, devine în opinia noastră un exemplu

elocvent, despre cum înţelegeau autorităţile
comuniste să determine o efervescenţă politico
ideologică, dar să genereze simultan şi o reacţie de
solidarizare a intelectualilor români, membri ai
PMR, pentru ca, ulterior, acest moment să
beneficieze de o exploatare propagandistică pe
măsură13. Nu întâmplător, instrumentul - pretext,
în jurul căruia se vor coagula dezbaterile, este
reprezentat de chiar textul Declaraţiei.

Caracterul substanţial al documentului (peste 70
de pagini de discuţii) denotă interesul crescut al
autorităţilor comuniste pentru demersul de
coalizare politică în jurul intereselor sale majore, a
oamenilor de cultură, a celor de ştiinţă care,
dezbăteau, evident pe tărâm specific, problemele
majore ale Declaraţiei din aprilie. Se diseminează
două mari planuri de discuţie:

I. relevanţa şi implicaţiile Declaraţiei din aprilie
1964, pentru domeniul culturii naţionale;

II. implicaţiile economice al aceluiaşi act politic
şi, de aici, statutul României în cadrul CAER-ului.

Intelectuali comunişti, reuniţi în contextul
întâlnirilor şi discuţiilor la care ne vom referi pun
în discuţie, dar şi în dubiu, problema unei reale
colaborări între oamenii de cultură din statele
comuniste, conform modelului de colaborare oferit
de „piaţa culturală comună” din societăţile
capitaliste. Dificultatea insurmontabilă din şirul
ipotezelor analizate apare atunci când în subsidiarul
„principiilor colaborării culturale frăţeşti” se
disting intenţiile de implicare şi de control al
sovieticilor14.

Intenţiile sovieticilor de a monopoliza dinamica
economică a C.A.E.R. –ului sunt demontate, în
cadrul aceleiaşi plenare lărgite a C.C. al P.C.R. din
22.04.1964, de către Barbu Zaharescu. Acesta,
pornind de la un exemplu cu o încărcătură negativă
şi propagandistică specifice perioadei, pune semnul
echivalenţei între globalismul socialist (dorit de
sovietici) şi la fel de perniciosul globalism al pieţei
comune occidentale. Ba chiar îi acuză pe sovietici
de utilizarea improprie a unei terminologii
burgheze, noţiuni care, în viziunea comuniştilor
români, sunt dovada consistentă a intenţiilor
hegemonice: „Termenul de integrare economică a
venit de la Comitetul Economic european, de la piaţa
comună. Noi ştim ce înseamnă integrarea în piaţa
comună. Înseamnă acapararea economiilor ţărilor
mai slabe, acapararea întreprinderilor mai mici de
către un grup restrâns de mari monopolişti
internaţionali şi, în acest sens, desigur, şi trecând peste
graniţele ţărilor. Dar cum să trecem peste graniţă?
Putem noi să acceptăm această trecere? Economia
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noastră nu este o economie de proprietate, bazată pe
proprietatea privată. Întregul popor este stăpân pe
mijloacele de producţie. Atunci integrarea ar însemna
ca proprietatea întregului nostru popor să treacă în
proprietatea cui?”15

Este foarte interesant şi de reţinut faptul că
documentul aduce, în prim plan, germenii unei
discuţi ale cărei concluzii invocau ideea unei
„globalizări” cel puţin culturale a statelor
comuniste. Era vorba aici de identificarea unor
coordonate culturale comune ce vizau drepturile de
autor ale scriitorilor şi publiciştilor comunişti,
realizarea unor programe culturale comune,
intensificarea traducerilor reciproce din scriitori
marxişti sau editarea unei publicaţii comune, care să
dezbată problematici culturale în general şi literare
în special. 

Documentul propus discuţiei noastre este
substanţial, el reţinând în mare măsură şi reacţiile
intelectualilor înregimentaţi, ale oamenilor de
ştiinţă români (şi ei membri ai PMR) vizavi de
pretenţiile hegemonice ale sovieticilor, atât în
cadrul CAER, cât şi în ceea ce priveşte Tratatul de
la Varşovia. 

Vorbim în acest caz de o mobilizare exemplară
din partea PMR a intelectualilor, membri de partid
şi deţinători ai unor funcţii importante în ierarhia
partinică, în sensul susţinerii şi din acest plan, a
deciziei politice de afirmare a liniei acţionale
proprii, a liderilor comunişti români. Considerăm
extrem de important ca, la acest punct al discuţiei,
să subliniem rolul lui Paul Niculescu Mizil în
elaborarea şi afirmarea Declaraţiei din aprilie 1964,
având în vedere ralierea acestuia şi sprijinul oferit

lui Dej, în plan extern, în efortul de distanţare faţă
de sovietici. Mizil a fost unul din artizanii politicii
de distanţare de Moscova, de după 1963, şi a jucat
un rol important în elaborarea unor documente de
imensă importanţă pentru istoria comunismului
românesc şi a relaţiilor dintre România şi URSS.
Amintesc aici replica din „Revista Economică” dată
planului Valev de creare a unui complex agro-
industrial suprastatal, publicarea volumului Marx
despre români (cu prefaţa academicianului Andrei
Oţetea)16.

Impresia creată de asemenea discuţii (care ocupă
multe file din arhiva CC-ului) duce cu gândul la o
antrenare a elitelor în eforturi majore, de
teoretizare a neamestecului17 politic şi economic în
politicile decizionale interne ale statelor comuniste.

Textul de plecare al acestor dezbateri, ca de
altfel firul roşu ce traversează toate aceste discuţii
este tocmai Declaraţia cu privire la poziţia
Partidului Muncitoresc Român în problemele
mişcării comuniste şi muncitoreşti
internaţionale adoptată de Plenara lărgită a C.C.
al P.M.R. din aprilie 196418.

Poziţia PMR fusese deja precizată în aprilie
1964, în cadrul unei declaraţii referitoare la
neintervenţia altui stat socialist în mecanismele
politice, economice sau instituţionale ale unui alt
stat socialist. Aceleaşi concepte ale
neintervenţionismului erau valabile şi în cazul
raporturilor politice dintre guverne sau partide
comuniste, considerate frăţeşti. 

În acest ultim sens lucrurile erau explicit
formulate în Declaraţia Plenarei Lărgite a CC al
PMR, din aprilie acelaşi an: „este deosebit de grav
faptul că în polemică au fost antrenate toate
partidele frăţeşti şi că tonul îl dau partidele care
datorită meritelor şi experienţei lor revoluţionare
au o mare experienţă în mişcarea comunistă
mondială. Nici unui partid nu-i este îngăduit a trece
peste capul conducerii de partid dintr-o ţară sau alta
şi cu atât mai mult nu-i este îngăduit a face apeluri
la înlăturarea sau schimbarea conducerii de partid.
Aprecierile şi manifestările lipsite de respect faţă de
un partid sau altul şi de conducerea acestuia pot fi
interpretate pe drept cuvânt ca lipsă de respect faţă
de clasa muncitoare, de poporul care acordă
încredere partidului şi conducerii partidului
comunist în ţara sa. Aceasta agravează mi mult
relaţiile dintre partide, dintre state socialiste,
afectează prietenia popoarelor respective”19. 

Teama de o polemică ce ar putea scăpa de sub
control este puternică, fapt care-i determină pe
autorii Declaraţiei din 1964 să condamne intenţia de
sciziune a PCUS. Acest fapt era perceput ca un
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moment în care relaţiile dintre partidele frăţeşti nu
doar că puteau scăpa de sub control, ba chiar mai
mult, se putea naşte o vulnerabilitate irevocabilă a
sistemului partinic monolit, din cadrul „spaţiului
de democraţie populară”. Situaţia tensionată pe
plan internaţional şi eforturile comuniştilor români
de a se erija în postura de mediatori transpar,
evident, din contextul ideatic al discuţiilor. Dincolo
de formulele voalate de limbaj apar atenţionări
ferme, vizavi de pericolul creat de o polemică
nedorită care putea să devină un factor
destabilizator. Acest din urmă fapt constituia un
fapt infinit mai nociv, chiar decât intenţiile
anterioare ale burgheziei de a penetra mult clamata
unitate a mişcării muncitoreşti internaţionale. 

Se poate distinge de la bun începu caracterul
eterogen (ca funcţie deţinute în aparatul de partid)
al compoziţie echipei de dezbateri. Astfel, alături de
Ion Gheorghe Maurer20, îi întâlnim pe Ion Roşianu,
Barbu Zaharescu, sculptorul Ion Jalea, Valter
Roman21 (profesor universitar şi membru al CC)
Tudor Arghezi sau Ilie Murgulescu, preşedintele
Academiei Române. Planul în care sunt constituite
argumentele şi analizate este evident cel cultural,
însă prezenţa poziţiei verticale a PMR este
elementul reper, în jurul căruia sunt organizate
discuţiile. Acestea au loc în mai, la puţin timp după
emiterea Declaraţiei.

Este de remarcat atitudinea aparent curajoasă
manifestată de unii participanţi la discuţii, membri
ai aparatului ideologic al PMR. Redăm câteva
aspecte din luarea de poziţie a lui Ion Roşianu,
acesta lansând o acuză publică la adresa PCUS,
PCC pentru diferendele ideologice care influenţau
întreaga mişcarea muncitorească, acuzând cele două
puteri de a fi devenit exponentele unui instabil şi
indezirabil curent de sciziune:

„Tocmai într-un asemenea moment, când
majoritatea partidelor comuniste, pierzând din
vedere prejudiciile ireparabile pe care le-ar aduce
scindarea mişcării muncitoreşti comuniste, luptei
pentru pace, democraţie şi socialism, s-au antrenat
în această dispută, care nu mai are nimic principial
cu toate citatele luate din clasici, tocmai în acest
moment partidul nostru, dând dovadă de
înţelepciune şi luciditate, îşi îndeplineşte datoria sa
internaţionalistă, suprema îndatorire a oricărui
partid marxist leninist, de a apăra cu hotărâre
unitatea şi coeziunea mişcării comuniste”22. 

Apelul virulent făcut de comuniştii români
devine cu atât mai pregnant cu cât aceştia
considerau că diferendele dintre chinezi şi sovietici
trebuiau să înceteze, prin aceasta înţelegând
totodată şi renunţarea URSS de a mai emite

principii axiomatice, de natură economică sau
politică, cu rol de reper absolut pentru celelalte
partide comuniste23. 

O primă etapă a discuţiilor invocate de
document a reunit reprezentanţi ai diverselor
domenii publice. Ceea ce am putut deduce e că
acele prime luări de poziţie denunţă sistematic
încercările sovieticilor de a impune o uniformizare
instituţională, în ceea ce priveşte Uniunile
Scriitorilor din ţările socialiste precum şi posturile
publice de televiziune, acestea urmând să
beneficieze de  unele agenţii literare comune ale
ţărilor comuniste, aducându-se argumentul că, pe
lângă o „integrare economică comună, să existe şi o
aşa zisă monitorizare a creaţiei spirituale, din partea
sovieticilor. Un argument revelator în acest sens era
tocmai propunerea sovieticilor privind crearea
imediată a unei redacţii internaţionale a scriitorilor
din ţările socialiste. O asemenea propunere apărea
tocmai în februarie 1964, în contextul întâlnirii
scriitorilor din ţările socialiste, la PRAGA, acolo
unde această intenţie a fost respinsă de
reprezentanţii RPR: „La întâlnirea din februarie
1964 din RS Cehoslovacă a reprezentanţilor
uniunilor scriitoriceşti din unele ţări socialiste: RP
Bulgaria, RS Cehoslovacia, RD Germană, RF
Iugoslavă, RP Polonă, RP Română s-au emis idei,
enunţate prin referatul scriitorului maghiar Darvas:
înfiinţarea unei publicaţii comune, cu caracter
internaţional, a Uniunilor, în câteva limbi, potrivit
unei mai vechi propuneri a Revistei Plamen şi o
agenţie literară comună a ţărilor socialiste, aducându-
se ca argument, că, în Apus, în paralel cu integrarea
economică are loc integrarea spirituală, faţă de care
trebuie să acţionăm identic, prin puneri de acord, în
bloc şi prin organisme corespunzătoare”. Nu era mai
puţin un evident argument propagandistic, potrivit
căruia „statele socialiste trebuiau să servească
Vestului o lecţie de internaţionalism”24. Formule
propagandistice induse de sovietici, în contextul
acelor propuneri, invocau deopotrivă o colaborare
intensă, care să ducă, după model vest-european, la
dispariţia graniţelor.

La fel de anacronică li s-a părut românilor şi
propunerea editorilor din URSS (formulată încă
din 1963 de maghiari, la cererea sovieticilor), de a se
fundamenta o Asociaţie a Editorilor din ţările
socialiste europene, ce urma să coordoneze
activitatea editorială din toate statele socialiste
europene. 

Discursul artistic din aceleaşi state urmă să fie şi
el supus unei atente monitorizări externe, de vreme
ce a existat o propunere, prin care sovieticii doreau
înfiinţarea unui Comitet de Coordonare a
activităţilor editurilor de artă25. A fost respinsă şi
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intenţia repetată a matematicienilor sovietici, de a
elabora manualele de matematică din celelalte ţări.
Aceştia din urmă au grăbit reacţia de repudiere a
românilor, mai ales atunci când şi-au exprimat
încrederea că, peste toate opoziţiile şi argumentele
aduse în discuţie, CAER-ul va fi acela care va grăbi
realizarea acelor deziderate. Era de remarcat că în
special maghiarii şi cehoslovacii percutau cu
fidelitate la iniţiativele sovieticilor, în timp ce
poziţia tovarăşilor români era adesea antinomică.

Au fost contestate de reprezentanţii PMR şi
încercările ruşilor de a realiza o uniformizare a
programelor de televiziune (programe care trebuiau
să se axeze pe prezentarea avantajelor deosebite ale
colaborării economice din cadrul CAER şi pe
reliefarea aporturilor importante ale sovieticilor în
cadrul acestei organizaţii): „În luna martie,
televiziunea poloneză a cerut printr-o scrisoare
adresată televiziunii noastre participarea la realizarea
unui jurnal pentru Interviziune, despre colaborarea în
cadrul C.A.E.R. În scenariul trimis, vorbindu-se
despre o nouă etapă în activitatea C.A.E.R. se
menţionează: la cel mai înalt nivel al ţărilor noastre
a fost adoptată o hotărâre comună, care a constituit
începutul unei noi etape în istoria colaborării
economice a ţărilor socialiste –etapa integrării
socialiste.”26 În substratul acestei propuneri avansate
de polonezi se regăseau hotărârile Consfătuirii de la
Moscova din Iunie 1962, care fixa ceea ce urma să se
transmită în cadrul emisiunilor de propagandă
referitoare la activitatea C.A.E.R.: reflectarea
specializării şi cooperării între state, ilustrarea
dezvoltării şi planificării comune din punct de
vedere economic a bazei de materii prime şi
descrierea dezvoltării bazei energetice şi de
combustibil comune. 

Sovieticii doreau chiar înfiinţarea unei agenţii
internaţionale de radio, Interradio şi realizarea unei
serii de emisiuni având ca temă popularizarea
activităţii C.A.E.R.-ului27. 

Intenţiile de control ale sovieticilor se
manifestaseră şi în domeniul arhitecturii (conform
celor stabilite la întâlnirea uniunilor de arhitecţi din
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România,
Ungaria şi U.R.S.S., în mai 1963), astfel încât aceştia
intenţionau constituirea unor comisii comune, cu
un rol consultativ de suprafaţă. Se vorbea, în fapt,
de instituirea unor politici arhitecturale în
conformitate cu dezideratele Moscovei. 

Consecvenţa românilor în ceea ce priveşte
demontarea propunerilor evidente sau induse ale
sovieticilor a făcut ca, la finalul discuţiilor, nici una
dintre propuneri să nu prindă consistenţă28.

În consecinţă, reprezentanţii PMR afirmau:
„Menţionăm că toate propunerile amintite nu au

fost puse în practică, datorită activităţii ferme a
delegaţilor RPR, care de multe ori au avut de
înfruntat opoziţia tuturor celorlalţi participaţi”29. 

Respingerea sistematică a încercărilor sovietice,
de a promova o aşa zisă colaborare în baza
principiilor internaţionaliste, ca şi descurajarea
altor asemenea direcţii venite dinspre terţi denotă
poziţia oarecum singulară a PMR şi a lui Dej, în
raporturile cu URSS, încă din 1962.

Continuarea dezbaterilor interne, având ca scop
declarat reliefarea poziţiilor oamenilor de cultură, a
reprezentanţilor Uniunilor de creaţie, a vizat
consecvent solidarizarea acestora in urmă, cu
poziţia critică a PMR, în context internaţional.
Deopotrivă scriitorii, ideologii marxism-
leninismului, ai lumii ştiinţifice, au denunţat
tendinţele sovietice de cumulare a puterii întru-un
centru unic decizional: „Conducerea partidului
nostru a subliniat că prin unitate nu se înţelege
coordonarea într-un centru unic, Partidele
Comuniste şi muncitoreşti s-au maturizat,
condiţiile sociale şi economice din fiecare ţară sunt,
actualmente, atât de diferite, încât numai aceia care
lucrează la faţa locului şi cunosc condiţiile concrete
de la faţa locului, pot indica cele mai potrivite
forme de acţiune30”. Condamnarea atitudinii
polemice a sovieticilor (cum ar fi - acapararea
spaţiului publicistic al revistei „Problemele Păcii şi
Socialismului” cu articole critice la adresa reacţiilor
de nesupunere a unor state socialiste) este expusă şi
analizată de participanţii la dezbateri, ca o formulă
a tendinţelor hegemonice ale ruşilor. Repudierea
unor asemenea pretenţii a fost marcată de PMR,
prin nerecunoaşterea şi neasimilarea conceptelor
expuse, în paginile acelei reviste: „Trebuie spus că
acţiunea partidului nostru a reuşit în parte să
împiedice formele cel mai grosolane şi mai urâte de
polemică, dar polemica nu a fost oprită şi acest
lucru se datoreşte relei credinţe cu care au acţionat
unii reprezentaţi ai partidelor frăţeşti”. Odată în
plus, în faţa elitelor şi a societăţii, PMR apărea în
postura de factor ce încerca respingerea formelor de
obedienţă, repetate, manifestate de celelalte partide
comuniste. 

Creaţia plastică 

Discuţiile capătă complexitate atunci când sunt
aduse în discuţie repere ideologice presante în
funcţie de care se orientase anterior creaţia artistică.
Pictorul Brăduţ Covaliu31 (promotor al realismului
socialist, în expresia sa autohtonă) invocă, în
contextul dat, dimensiunea de independenţă
politică – reprezentată de Declaraţia din aprilie –
care dobândeşte, în discuţiile de faţă, şi valenţele
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unei independenţe artistice în raport cu canoanele
estetice de inspiraţie stalinistă, ce sufocase în
deceniul anterior creaţia artistică. Fără a enunţa
abandonarea normelor leniniste, concluziile
discuţiilor se orientează către diseminarea unei linii
naţionale, în specificul creaţiei. Nimic din luările de
poziţie ale esteticienilor şi autorilor de artă plastică
nu mai aminteşte acum de subordonarea grosolană
faţă de reţetarul ideologic impus dinspre plastica
sovietică. Atacul şi contestarea voalate, la adresa
realismului socialist de inspiraţie sovietică, sunt
evidente: „arta noastră a depăşit închistarea pe care
a primit-o la un moment dat, din afară. Mai trebuie
să luptăm pentru o ţinută serioasă a artei pe care o
facem, pentru originalitatea şi profunzimea ei.
Maturizarea şi creşterea ideologică şi politică a
poporului nostru (a se înţelege PMR), a artiştilor,
suntem convinşi că-şi va arăta în plastică, din ce în
ce mai mult roadele”. Conceptul de originalitate,
invocat de Covaliu ascunde în substrat o pledoarie
pentru anularea definitivă a canalelor de
comunicarea ideatică dintre Bucureşti şi Moscova.
O situaţie similară adoptă şi sculptorul Ion Jalea, o
personalitate conturată a creaţiei şi criticii plastice a
perioadei32.

În contextul abordărilor relative la literatură,
este extrem de revelatorie poziţia lui Ovid S.
Crohmălniceanu, care adânceşte cursul protestatar
al expunerilor, vizavi de pretenţiile intervenţioniste
ale Moscovei. Criticul merge mai departe,
contestând ceea ce, în urmă cu câteva decenii ar fi
reprezentat o autocondamnare. Acestea anulează
orice pretenţie sovietică, potrivit căreia, creaţiile
literare din ţările socialiste trebuiau să ţină cont de
reperele şi experienţele oferite de scriitorii sovietici.
Mai mult, asemenea formule impuse reprezentau
un afront adus culturii naţionale şi chiar
suveranităţii României.

Pledoaria lui Ovid S. Crohmălniceanu a fost
continuată de profesorul Alexandru Graur, acela
care contesta, la rândul său, virulent eforturile
sovieticilor de a anula specificul naţional în
domeniul culturii. Este evident că unul dintre
ţelurile PMR era de a vedea o unitate de monolit în
jurul opiniilor sale. 

Discuţiile se extind şi asupra funcţiilor statului
socialist, ajungându-se la concluzia că graniţele
acestuia sunt inviolabile, chiar în condiţiile în care
ar apărea o organizaţie suprastatală care vorbeşte
„în numele interesului comun”. Acelaşi Barbu
Zaharescu condamnă tendinţele apărute în unele
ţări socialiste de a „crea întreprinderi comune, a
căror viabilitate era pusă de la început sub semnul
întrebării.”33 Este semnalat şi respins pericolul

reprezentat de dezideratele sovieticilor de a crea o
piaţă culturală cu o publicaţie culturală comună, în
care drepturile de autor urmau să fie încasate în
mod egal, indiferent de aportul unor reprezentanţi
dintr-o ţară socialistă sau alta. Este condamnată şi
intenţia ungurilor şi a bulgarilor de a adera
necondiţionat la principiile de globalizare enunţate
de sovietici. Mai mult decât atât, se detectau
manevre ascunse ale sovieticilor de a impune
celorlalţi, cu toată fermitatea, un set de linii
culturale, care să servească pentru ansamblul
activităţilor (publicistice, editoriale) ce se vor derula
în cadrul configuraţiei culturale comune.
Vehemenţa liderilor comunişti români merge până
acolo încât echivalează aceste practici cu
intangibilul concept de cult al personalităţii, pe
care, în acele momente, „îl vedeau reeditat, sub
diferite forme, de către tovarăşul Hrusciov.”34 Era
agitat spectrul unor disensiuni iminente al unei
încrederi permanente între partide, care erau puse
în perspectiva unei inacceptabile prăbuşiri a
întregului sistem socialist. Se vorbea chiar de
exemplul negativ pe care îl ofereau statele socialiste
statelor capitaliste, care, la rândul lor, luptau pentru
destabilizarea comunismului35. 

Era pusă în discuţie, în plan economic, însăşi
configuraţia C.A.E.R.-ului şi reprezentarea statelor
socialiste în cadrul acestei organizaţii. Un alt
element de gravitate sesizat şi reproşat în subsidiar
sovieticilor, era acela că doar opt din cele
paisprezece state socialiste făceau parte din
C.A.E.R. ceea ce reprezenta doar 31% din
populaţia sistemului socialist. Aceste date nu
reprezentau nici pe departe forţa „lagărului
socialist”, pe care numeroasele organe de
propagandă o proclamau ca argument suprem. 

Dezbaterile din spectrul economic, generate de
declaraţia P.M.R. din aprilie 1964, pun în context
realităţi dramatice pentru „caracterul imbatabil” al
colaborării dintre statele socialiste. Discuţiile
reprezintă unul din puţinele momente în care, prin
formule de o sinceritate brutală, autorităţile
comuniste sesizează ineficienţe grave în cadrul
schimburilor dintre Uniunea Sovietică, ţările
membre C.A.E.R. şi ţările occidentale. Astfel, Ion
Roşianu relevă faptul că, în perioada 1950-1962,
volumul comerţului dintre U.R.S.S. şi statele
socialiste scăzuse dramatic, de la 81% la 70%, în
timp ce ponderea schimburilor cu mult mai
eficientele state comuniste crescuse de la 18,9% la
29,8%. Observaţiile critice ale comunistului român
ating şi reacţia anterioară a reprezentanţilor
R.D.G.-ului în cadrul C.A.E.R., aceştia obiectând,
ca urmare a ritmului ascendent al schimburilor
dintre România şi R.F.G. Argumentul invocat de
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reprezentanţii P.M.R. evidenţiază chiar creşterea cu
400 milioane de dolari a schimburilor dintre R.F.G.
şi R.D.G., în ciuda intereselor economice ale
sovieticilor36. Ba chiar mai mult, românii răspund
atitudinii negative a sovieticilor, invocând creditele
de care sovieticii beneficiaseră de pe pieţele
capitaliste. Astfel, în 1962, beneficiaseră de un
credit japonez de peste 32 milioane de dolari, iar la
momentul discuţiei se derulau tratative cu
„capitaliştii englezi pentru un credit de 300 de
milioane de dolari”37. Sovieticii şi-au manifestat
interesul în a trasa liniile directoare ale unei politici
de credit pe care urmau să o controleze, „să dea
aprobare cât de unde şi pentru ce să se accepte credite
pentru capitalişti.”38 Această secţiune a discuţiilor
este încheiată de Roşianu în mod apoteotic la adresa
personalităţii lui Gheorghiu-Dej care, în viziunea
vorbitorului, acţiona inteligent pentru a evita
sciziunea mişcării comuniste. 

Planul cultural al dezbaterii Declaraţiei
P.M.R. din aprilie 1964.

Ceea ce îi frapa, atât pe Mihai Beniuc39, cât şi pe
Brăduţ Covaliu, era aşa zisul „spirit de înaltă
principialitate care traversa întreg documentul”40. O
altă dominantă a documentului, în viziunea
aceloraşi oficiali ai culturii din perioada comunistă,
era luciditatea analizei mişcării comuniste
internaţionale, ca şi principialitatea dezbaterilor la
care invitau „tovarăşii români”. În numele
creatorilor din R.F.R., se proclama unitatea
artiştilor plastici şi, evident, corelarea viziunilor cu
viziunea politică oficială, din aprilie 1964. Era
momentul oportun pentru propaganda culturală să
resusciteze resorturile discursului comunist
naţional. Creaţia, în general, urma să se inspire, de
această dată, din realităţile originale româneşti şi să
conteste canoanele externe: „Arta noastră a depăşit
închistarea pe care am primit-o la un moment dat din
afară. Mai trebuie să luptăm pentru o ţinută serioasă
a artei pe care o facem, pentru originalitatea şi
profunzimea ei. E necesar să-i acordăm strunele ce i se
potrivesc, să-i făurim culorile care exaltă, care cântă
într-un elan de bucurie forţa şi victoriile
muncitorimii noastre.”41 Se acceptă chiar termenul
de sensibilitate în artă, un concept nemaiîntâlnit în
critica partinică asupra producţiei artistice din
deceniile 5 şi 6. Se invoca o evoluţie direct
proporţională între „realizările poporului” şi
datoria oamenilor de cultură „de a ridica tot mai sus
steagul progresului social, al păcii, al independenţei
naţionale”42. Modelul sovietic, importat
necondiţionat în deceniile anterioare, este redus la
un simplu balast fotografic, de o importanţă

artificială. Succedându-i la cuvânt lui Covaliu,
Constanţa Crăciun se situează, prin aprecierile sale,
pe aceeaşi linie a contestării intervenţiilor
sovietice43. 

Aceeaşi Constanţa Crăciun lăuda virtuţile
educative ale documentarelor sovietice, pentru
„cultivarea prieteniei” între cele două ţări, în
contextul unei analize a activităţilor culturale
desfăşurate de regionala P.M.R. Bârlad. În
contextul evenimentelor din 1964, Constanţa
Crăciun, în aceeaşi consecvenţă deja manifestată de
ceilalţi exponenţi ai conducerii partidului,
condamna intervenţia sovietică în cadrul C.A.E.R.-
ului şi pleda în favoarea dogmatismului stalinist,
antihrusciovist al sovieticilor. Pentru a cuantifica
pericolul reprezentat de atitudinea destabilizatoare
a sovieticilor, Constanţa Crăciun apela la exemplul
constructiv al unităţii de acţiune a comuniştilor
spanioli în raporturile lor cu dictatura franchistă,
concluzionând nevoia revenirii la unitatea de
monolit a mişcării comuniste internaţionale44. 

Radicalismul în atitudine al Constanţei Crăciun
atinge paroxismul, proclamând ceea ce în anii
anteriori ar fi fost considerat o lezmajestate,
atrăgând cu siguranţă condamnarea şi, poate, chiar
executarea emitentului: „În discursul public în cursul
vizitei din Ungaria, Hruşciov spune: Mao Tse Dun
este un idiot. Trebuie înlăturat Hruşciov din
conducerea P.C.U.S., aşa după cum se arată în
articolele care se publică zilnic în China.”45

Contestarea dorinţei de a impune necondiţionat
puncte de vedere de către sovietici reprezenta o altă
constantă a discursului Constanţei Crăciun.
Aceasta impunea prin atitudinea sa nevoia
regândirii raporturilor dintre sovietici şi celelalte
state socialiste. Îi este contestată poziţia de lider
absolut lui Hruşciov şi chiar acele enunţuri şi
judecăţi de valoare care impuneau drept model unic
experienţa sovietică. Un astfel de moment, analizat
în cadrul discuţiilor, l-a reprezentat vizita în
România a delegaţiei sovietice. Cu acel prilej,
Hruşciov a vizitat uzinele din Braşov şi Craiova,
răspunzând intenţiei autorităţilor comuniste de a-i
demonstra liderului sovietic progresul pe care
România populară îl realizase în ultimii ani.
Indicaţiile tehnice ale lui Hruşciov, ca şi rezervele
sale faţă de neaplicarea unor metode sovietice în
domeniul stimulării producţiei agricole, au fost
privite cu scepticism la acel moment de autorităţi46.
Era un semnal clar al contestării supremaţiei
sovietice în noua configuraţie politică: „În Uniunea
Sovietică porumbul se seamănă în pătrat. La noi s-au
făcut alte încercări de semănare a porumbului.
Aceasta nu are de-a face cu mişcarea comunistă
internaţională. La noi au ajuns agronomii la alte
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metode. Era nevoie neapărat ca tovarăşul Hruşciov să
sublinieze cultivarea sovietică?”47

Autorităţile au reacţionat negativ şi la
persistenţa cu care Hruşciov căuta să impună
modelul sovietic în agronomie. Ceea ce a agravat
lucrurile la nivelul percepţiei reciproce între liderii
P.M.R. şi P.C.U.S. a fost faptul că, în contextul
menţionatei vizite, Hruşciov ignorând discuţiile
anterioare, a vorbit ţăranilor cooperatori dintr-o
gospodărie colectivă de importanţa sporirii
producţiei agricole prin raportarea la tehnica de
cultură de tip sovietic. 

Dezbaterile sunt reorientate către spectrul
economic, către relaţiile din interiorul C.A.E.R.-
ului, o dată cu intervenţia academicianului Ilie
Murgulescu. Acesta îşi exprima scepticismul cu
privire la funcţionalitatea continuă a relaţiilor din
cadrul Comisiei de Ajutor Economic Reciproc,
atâta vreme cât, mai întâi de toate, erau discrepanţe
în ceea ce priveşte nivelurile de dezvoltare. În acest
context, intenţia sovietică de statuare a României în
postura de hinterland agricol al organizaţiei era
repudiată de acelaşi om de ştiinţă48. Chiar mai mult,
era respinsă neîncrederea sovieticilor privitoare la
incapacitate industriei româneşti de a fi
performantă la nivelul C.A.E.R. Tocmai de aceea,
Ilie Murgulescu considera că poziţia tranşantă a lui
Gheorghiu-Dej, exprimată prin declaraţie,
reprezenta o atitudine de ieşire de sub tendinţele
hegemonice sovietice. Totodată, în numele
oamenilor de ştiinţă şi într-o manieră tipic
propagandistică, Ilie Murgulescu asigura
solidaritatea Academiei R.P.R. cu politica
partidului: „Declaraţia partidului nostru îşi va cuceri
un loc proeminent în istoria mondială a
socialismului, dar pentru ca ea să-şi aducă efectele
binefăcătoare asupra unităţii şi coeziunii mişcării
comuniste şi muncitoreşti, partidul nostru trebuie să
continue acţiunea şi lupta începută. Noi, oamenii de
ştiinţă, vom sprijini din toate puterile această acţiune
de nobilă luptă”49.

Este interesantă şi poziţia lui Ovid S.
Crohmălniceanu50, care considera – la fel ca şi unii
dintre antevorbitorii săi – că liderii P.C.U.S.
renunţaseră de bună voie la principiile leniniste,
fapt care, în viziunea criticului de direcţie,
reprezenta principalul temei al disensiunilor
manifestate în cadrul mişcării comuniste
internaţionale. Mai mult decât atât,
Crohmălniceanu contesta poziţia absurdă care i se
impunea României din punct de vedere economic,
dar considera nepotrivită şi tendinţa de control a
producţiei publicistice şi literare de către sovietici.
Mai mult decât atât, Crohmălniceanu considera
nepotrivite politicile de omogenizare a

specificurilor naţionale şi de ignorare a
particularităţilor şi tradiţiilor statelor socialiste. Era
o repudiere agresivă a ceea ce se întâmplase în
ultimele decenii, când modelul sovietic prezent în
toate domeniile creaţiei, aproape că dizolvase
sursele locale de originalitate. Era minimalizată
chiar şi importanţa limbii ruse, ca limbă dominantă
în procesul de formare intelectuală. Practica
culturală anterioară, din întreg deceniul 6, era
catalogată drept un surplus dăunător de prezenţă şi
influenţă a modelului sovietic. 

Crohmălniceanu considera dăunătoare
minimalizarea ponderii ideilor unor personalităţi
locale (cu potenţial revoluţionar, ce le propulsa în
panteonul eroilor conform modelului comunist),
precum N. Bălcescu, I. Heliade-Rădulescu, chiar
Grigore Alexandrescu. Critica lui Crohmălniceanu
ajunge până acolo încât respinge vehement multe
dintre traducerile de literatură sau de filozofie, din
autorii oficial acceptaţi de conducerea de partid din
U.R.S.S. Crohmălniceanu exersa individualismul şi
capacitatea de critică şi contestaţie, în contextul în
care spaţiul cultural românesc continua să fie
confruntat cu „produsele sovietice”: „Trebuie să ne
obişnuim ca în astfel de probleme să avem puncte de
vedere proprii şi să le avem cu toată răspunderea, cu
toată temeinicia şi cu toată hotărârea.”51 Criticul
român sesizează pericolul deformării mesajului
literar transmis de multe dintre creaţiile româneşti,
capabile de inovare, în manifestarea sa paralelă cu
alte producţii propagandistice traduse din limba
rusă52. 

La rândul său, unul dintre cei mai importanţi
lideri comunişti, Valter Roman, invocă revenirea la
tezele lui Lenin, referitoare la unitatea de monolit a
mişcării comuniste internaţionale. Vorbitorul
invoca un grad crescut de maturizare politică a
Partidului Muncitoresc Român, punând pe seama
acestei evoluţii poziţia sa tranşantă, în ceea ce
privea tendinţele de sciziune apărute în cadrul
Tratatului de la Varşovia sau al C.A.E.R.-ului.
Contestând şi el tactica intervenţionistă a
sovieticilor în treburile altor state socialiste, Valter
Roman apelează la un exemplu istoric, delicat, în
raporturile politice comune dintre comuniştii
români şi perioada lui Stalin. Era vorba de
procesele spectacol de la sfârşitul anilor ’30, atunci
când peste oricare altă hotărâre a partidelor
comuniste locale, membre ale Internaţionalei a III-
a, dictatorul sovietic a judecat şi condamnat la
moarte o serie de exponenţi ai acestora, afectându-
le grav acestora capacitatea de acţiune politică: „S-a
vorbit aici, a amintit tovarăşul Voicu, despre
practicile din ultimul timp ale Cominternului. Şi
partidul nostru a avut de suferit de pe urma
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evenimentelor care au avut drept rezultat cultul
personalităţii.”53

Sintetizând transformările politice apărute în
cadrul relaţiilor diplomatice de la nivelul statelor
socialiste, Valter Roman sublinia rolul important
pe care şi-l arogase România, acela de mediator, în
cadrul tensionat al diferenţelor de viziune dintre
cele două mari state comuniste: U.R.S.S. şi China
comunistă. Aducând şi el un tribut lui Gheorghiu-
Dej, exponentul P.M.R. asimilează Declaraţia ca pe
un act marxist, cu valenţe vizionare. 

Concluzii

Menţiunile documentare reprezentate de
discuţiile din mai-iunie 1964 reprezintă un
argument puternic pentru a demonstra interesul
crescut al comuniştilor români pentru o mobilizare
socială care să clameze unitatea în jurul Partidului
Unic.

Totodată, aceste documente reprezintă o dovadă
peremptorie a faptului că Partidul-Stat coagula în
jurul său, în funcţie de momentele de tensiune
politică, pe aceia care, prin atitudinea lor partinică,
puteau conferi substanţialitate discursului public.

În mare măsură, se poate constata că realităţile
surprinse în prima parte a discuţiilor ajută la
diseminarea şi înţelegerea poziţiei reale a PMR în
cadrul acestor dezbateri, dar contribuie deopotrivă
şi la reconstituirea atmosferei de lucru, a
raporturilor politice dintre statele socialiste
participante la diversele întruniri şi la decelarea din
context a tensiunilor dintre români şi sovietici54.

Dezbaterile reunite în stenograma de faţă
contribuie, la fel de bine, la efortul de ilustrare a
modalităţilor în care polemicile culturale, în mod
deliberat şi controlat, pot căpăta expresie politică şi
pot fi subsumate, la un moment dat, discursului
politic şi propagandistic al unui partid de esenţă
totalitară. Este vorba aici de decelarea unor liante
complexe, ce s-au stabilit în economia raporturilor
dintre cultură şi jocul politic. Reacţiile imediate ale
intelectualilor (specialişti în varii domenii şi chiar
membri ai Academiei Populare) în ton cu linia roşie
a dezideratelor ideologice pot repune în discuţie
eterna teorie a conformismului fără nuanţe sau
echivoc.

Opiniile oficiale întâlnite în document nu pun
la îndoială nici măcar un crâmpei de secundă
victoria finală a socialismului asupra capitalismului,
în sensul unei plenitudini sociale şi economice, cel
puţin egală cu cea existentă în statele capitaliste.
Observăm aşadar că dezbaterile se derulează într-o
perfectă concordanţă cu normele marxismului şi
chiar cu cele leniniste, dacă avem în vedere obsesia

continuă vizavi de ameninţările continue ale
imperialismului precum şi necesitatea contracarării
lui. În aceste condiţii, disensiunile generate de
polemicile dintre sovietici şi chinezi erau repudiate
ca un factor ce eroda mult clamata unitate a statelor
socialiste: „Faptul că între cel două mari partide este
angajată o asemenea bătălie pe care trebuie să o
denunţăm ca neprincipială nu ne cruţă de a lupta
pentru ca mişcarea muncitorească internaţională să
nu fie paralizată de asemenea divergenţe,
neprincipiale. Socialismul este nu numai o orânduire
economică superioară ci socialismul trebuie să
însemne şi o etică mai înaltă, superioară şi pentru asta
trebuie luptat cu toată fermitatea, cu toată hotărârea
pentru triumful acestei orânduiri social-economice”55.

Angrenaţi în scenariul propus de responsabilii
propagandei oficiale, oamenii de cultură, secondaţi
de reprezentanţi din conducerea PMR, dau expresie
„declaraţiei de independenţă faţă de Moscova,
folosind argumente complexe, însă bine
direcţionate, contra acţiunilor centralizatoare
evidente sau latente, aparţinând Moscovei.
Aparent, discuţiile înregistrate de document tind să
evidenţieze şi eforturile unui proces de devasalizare
a elitei cultural partinice de sub presiunea cupolei
ideologice sovietice. Unul dintre argumentele
solide care pot susţine această ultimă afirmaţie ţine
de faptul că unii între numele grele ale literaturii şi
propagandei (vezi Ovid S.  Crohmălniceanu sau
Valter Roman) invocă pe un ton nemaiîntânit
nevoia de distanţare faţă de modelul ideatic şi
propagandistic sovietic. Câteva dintre publicaţiile
politice sovietice care fuseseră asimilate de români
în perioada lui Stalin sunt acum repudiate cu
vehemenţă. Orice prezenţă sovietică, în această
direcţie este privită cu maximă circumspecţie.

Declaraţia din aprilie 1964 nu reprezintă
simbolul vreunui proces de reformare interioară în
cadrul PMR. Faptul este vizibil din reacţia imediată
a participanţilor la discuţii, obedienţa lor fiind
poate semnalul unui scenariu de discuţii pregătit în
detaliu.

Declaraţia PMR din luna aprilie 1964 aducea, în
concluzie, o nouă viziune asupra relaţiilor
internaţionale: prin acest document fundamen tal,
comuniştii din România se detaşează de conceptul
sovietic al internaţionalismului socialist, subliniind
totodată aderarea la principiile independenţei şi
suveranităţii naţionale, egalităţii de pline,
neamestecului în afacerile interne ale altor state şi
partide şi cooperării bazate pe avantajul reciproc. În
acelaşi timp, Româ nia arăta un interes sporit în
ameliorarea relaţiilor cu Occidentul. În ultimii ani
ai conducerii lui Gheorghiu-Dej, strategia PMR a
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fost bivalentă. Pe de o parte, România părea a fi
antrenată într-o proces de rapidă desovietizare, care
ar fi avut ca urmare liberalizarea ţării. Pe de altă
parte, nu poate fi trecut cu vederea faptul că, în loc
să-şi piardă controlul asupra societăţii, condu cerea
PCR a strâns şi mai tare hăţurile, refuzând să
permită chiar şi o minimă destalinizare. Deci, chiar
de la început, politica inter nă a României trăda un
potenţial ambiguu: după înclinaţiile şi interesele
clasei de la putere, precum şi în funcţie de
circumstan ţele internaţionale, s-ar fi putut ajunge la
iugoslavizare (adică desovietizare, cuplată cu
destalinizare) sau la albanizare (desta linizare,
dublată de un stalinism intern radical).

Note:

1. Poziţia exprimată de Partidul Muncitoresc Român în
aprilie 1964 reprezintă un subiect care a intrat cu
predilecţie în atenţia istoriografiei româneşti, după
evenimentele din anul 1989. Accesul la documente a
permis liberalizarea cercetării acestei complexe
problematici politico-diplomatice, astfel încât astăzi
deţinem în peisajul istoriografic câteva studii reper
asupra subiectului invocat mai jos. În mod evident nu
putem trece cu vederea importanţa memorialisticii, în
special dacă ne raportăm la câteva mărturii esenţiale, ale
unora dintre principalii actanţi politici români,
implicaţi în derularea evenimentelor. Întrucât spaţiul
nu ne permite, în rândurile ce urmează câteva repere
bibliografice şi memorialistice: Alexandru Oşca, Vasile
Popa, O fereastră în cortine de fier. Declaraţie de
independenţă, Focşani, 1997, Mihai Retegan, 1968, din
primăvară până în toamnă, Rao, 1998; Stelian Tănase,
Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej, Humanitas,
Bucureşti, 2006; Idem, Istoria căderii regimurilor
comuniste. Miracolul revoluţiei, Humanitas, 2009;
Niculescu-Mizil, Paul, O istorie trăită, Bucureşti, 1997.
Niculescu-Mizil, Paul, De la Comintern la comunism
naţional, Bucureşti, 2001; Vladimir Tismăneanu,
Fantoma lui Gheorghiu Dej, Humanitas, 1995 (ediţia I);
Idem, Fantoma lui Gheorghiu Dej, Ediţia a II-a,
Humanitas, 2008; Idem, Stalinism pentru eternitate,
Polirom, Iaşi, 2005; Idem, Scrisori din Washington
Polirom; Idem, Sociologia comunismului în „22” din 18
februarie 2002; Idem, Revizionismul Marxist şi spectrele
comunismului în „22” din 9 februarie 2007; Pierre du
Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni
politice, Humanitas, 2004; Liviu Ţăranu, România în
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 2007. Pentru problema a
raporturilor economice şi militare din cadrul CAER şi
al Tratatului de la Varşovia vezi şi Andrei Miroiu, Locul
României în Tratatul de la Varşovia, în „22” din 3, 11,
18, 25 august, 2004; Lavinia Betea, Maurer şi lumea de
ieri, Arad, 1995; Vladmir Tismăneanu, Cristian Vasile,

Perfectul acrobat. Leonte Răutu, Măştile Răului,
Humanitas, Bucureşti, 2008; Sorin Toma Privind
înapoia amintirile unui fost ziarist comunist, Bucureşti,
Compania, 2004; Karl Marx, Însemnări despre români,
Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964.
2. Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond CC al
PCR, Secţia Propagandă şi Agitaţie, Dos. 31, 1964, ff.
28-70. 80-144. Studiul reprezintă valorificarea unor
discuţii ale membrilor CC şi ale Biroului Politic al
PMR, cu privire la raporturile politice, economice şi
sociale ale statelor membre ale CAER, Tratatului de la
Varşovia precum şi consideraţii, privitoare la poziţia
internaţionale a Republicii Populare Chineze şi a
contradicţiilor acesteia cu URSS. Se remarcă punctul de
vedere antisovietic, al participanţilor la dezbateri, chiar
dacă această poziţie era nuanţată de un act de dirijare
latentă, dinspre conducerea PMR.
3. Sunt foarte numeroase în text referirile la principiile
dogmatice leniniste ca şi trimiterile la tezele lui Marx. 
4. Poziţia Partidului –muncitoresc Român în problemele
mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale în
„Probleme ale păcii şi socialismului” nr. 7, 1964 pp. 10-
12.
5. Ibidem
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în istoria comunismului românesc, Curtea Veche,
Bucureşti, 2007, p. 221.
7. Dej era în deplină cunoştinţă de cauză asupra
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unei ascensiuni politice, Humanitas, Bucureşti, 2008, pp.
40-41.
9. János Kádár, (născut János Jozsef Csermanek) (n. (26
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1988, şi prim-ministru al Ungariei între anii 1956 şi
1958 si între 1961-1965. Era de origine mixtă -
maghiară, slovacă şi germană. 
10. „România Liberă”, 17, aprilie, 1964.
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integral textul Declaraţiei in aprilie, în numărul 7 pe
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redactorilor. La fel de important de subliniat este faptul
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14. Ibidem, f. 51.
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17. A se înţelege neintervenţia sovietică.
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pp. 36-39.
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20. Ion Gheorghe Maurer (n. 23 septembrie 1902,
Bucureşti - d. 8 februarie 2000. În anul 1937 a devenit
membru al Partidului Comunist din România. Între
anii 1947-1951, a deţinut funcţia de preşedinte al
Comitetului Olimpic Român. Membru titular al
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Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. În acelaşi an, a
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subordine pe Ana Pauker, Leonte Răutu şi Iosif
Chişinevschi. A fost decorat în 1945 de Moscova cu
“Steaua roşie”. În acelaşi an, sub ocupaţie sovietică şi
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Educaţie, Cultură şi Propagandă a Armatei, iar între
1947-1951 ocupă postul de şef al Direcţiei Superioare
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PCR şi ministru al Poştelor şi Telecomunicaţiilor (până
în ianuarie 1953, când a fost înlăturat funcţii odată cu
îndepărtarea „grupului Luca-Pauker-Georgescu”). Din
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34.
24. Ibidem, p. 35. 
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26. Ibidem, f. 37.
27. Ibidem, f. 38.
28. Ibidem, f. 39.
29. Ibidem.
30. Ibidem.
31. Brăduţ Covaliu (n. 1 aprilie 1924, Sinaia - d. 29 mai
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realismului socialist.Între 1942-1947, a studiat la
Academia de arte frumoase din Bucureşti avându-l ca
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32. Ion Jalea (n. 19 mai 1887, Casimcea, judeţul Tulcea
- d. 7 noiembrie 1983), academician şi sculptor român.
După ce absolvă în 1908 Şcoala de Arte şi Meserii,
urmează studiile Academiei de Arte Frumoase din
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33. ANIC, Fond, cit, f. 52.
34. Ibidem, f. 82.
35. Ibidem, f. 83.
36. Ibidem, f. 84.
37. Ibidem, f. 85.
38. Ibidem, f. 86.
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Blaga, aflat pe atunci în dizgraţie din motive politice).
Publică în medie câte o carte pe an, îşi reediteazã cu o
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43. În anul 1935 a devenit membru al Partidului
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Moise Cohn. Exclamativul „O“ a devenit Ovid,
„Sache“ a disparut rămânând numai un simplu „S“, în
timp ce „Crohmălniceanu“ a fost păstrat întocmai,
impunându-se treptat cu o autoritate care îi anula orice
deriziune. Născut în anul 1921 la Galaţi şi decedat în
anul 2000 la Berlin. A urmat şcoala primară şi liceul la
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şef adjunct între 1963-1966. Începuturile sale literare au
fost marcate de o fază de interpretare sociologizantă şi
marxistă: în 1950 critica, de exemplu, avangarda
românească considerându-i pe suprarealiştii (de origine
evreiască) Victor Brauner, Gherasim Luca şi Jack
Herold duşmani ai realismului socialist. Opera
ulterioară, precum sinteza sa Istoria literaturii române
între cele două războaie mondiale îl plasează în rândul
celor mai importanţi istorici literari români postbelici.
A practicat şi critica de întâmpinare şi a lansat o serie de
prozatori postmodernişti tineri. A condus cenaclul de
proză „Junimea“, şi a publicat antologia Desant ‘83. A
jucat un rol activ în fandom-ul românesc, a scris
literatură fantastică şi de anticipaţie. A scris în
colaborare cu Klaus Heitmann, Cercul Literar de la
Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane (2001,
publicată postum).
51. ANIC, Fond cit. f. 144.
52. Ibidem, f. 144.
53. Ibidem, f. 156.
54. Ibidem.
55. Ibidem, f. 134. Discuţiile se orientează în cele din
urmă tot către condamnarea intenţiilor de
monopolizare şi control economic pe care le
manifestaseră sovieticii prin enunţarea planului Valev,
în aceste sens constatându-se o unitate monolitică de
atitudine, din partea participanţilor la discuţii.
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