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Abstract. In the aftermath of Polish and Hungarian events of 1956, the
Romanian-Soviet relations will evolve in a stable and apparently friendly
environment. Behind the scenes, Gheorghiu-Dej’s regime was trying to
consolidate his power in order to reduce his vulnerability in relation to
Moscow. He accomplished this objective by an accelerated economic and
industrial growth and the removal of all adversaries from within the party.
During these years, Romania kept close relations with the USSR, hiding
its intentions and maintaining the appearances of a submissive satellite.
By this way, Dej earned Khrushchev’s trust and the liberty to pursue his
own interests. The study describes the Romanian-Soviet relations in the
period mentioned, relying on unpublished documents from the Foreign
Ministry archives.

Keywords: Communism, foreign policy, URSS, socialist camp, cultural
exchanges, economic cooperation.

Intervalul 1957-1962 reprezintã o etapã de consolidare a regimului din Ro-
mânia ºi de acomodare a acestuia la noile realitãþi impuse atât de destalinizare,
cât ºi de evenimentele din 1956. În timpul lui Stalin, consolidarea internã a regi-
mului era una de forþã, bazatã pe sprijinul sovietic ºi pe aparatul de represiune.
Insecuritatea conducerii în raport cu Kremlinul nu permitea nici ea o altã
interpretare a consolidãrii politice. Destalinizarea a periclitat situaþia echipei de
conducere, sporindu-i vulnerabilitãþile, însã paralel cu destalinizarea, conduce-
rea moscovitã resimþea ea însãºi slãbiciunile tranziþiei ºi ale luptei pentru putere.
Acest fapt a lãsat elitelor locale din România rãgazul pentru a se reorganiza, pen-
tru a lua mãsuri în sensul unui alt tip de consolidare. De aceastã datã, consoli-
darea trebuia fãcutã în lipsa Moscovei ºi, la o adicã, chiar împotriva intereselor
acesteia. Evenimentele din Ungaria, dar ºi intervenþia brutalã a Moscovei pentru
a le lichida au reprezentat o lecþie în plus pentru Gheorghiu-Dej ºi echipa sa. Is-
toricul Dan Cãtãnuº identificã trei direcþii principale ale vulnerabilitãþii regi-
mului în aceºti ani: intervenþia directã a Moscovei, o loviturã din interiorul parti-
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dului sau o revoltã popularã1. Dupã 1956, contracararea acestor breºe în securi-
tatea regimului va fi prioritatea absolutã.
Atingerea acestor obiective însã va necesita o abilitate politicã deosebitã.

Pentru a se pune la adãpost de o intervenþie sovieticã, regimul Dej va încerca sã
menajeze toate suspiciunile Moscovei, pozând în aliatul cel mai loial, pentru a-i
câºtiga astfel încrederea ºi a obþine în mod discret concesiile pe care ºi le dorea.
Totodatã, demersurile pentru normalizarea relaþiilor cu Occidentul se vor inten-
sifica, deoarece relaþiile cu þãrile occidentale reprezentau o alternativã econo-
micã solidã la sprijinul Moscovei. Pe plan intern, Dej va încerca sã îmbunãtã-
þeascã relaþiile regimului cu societatea, printr-o serie întreagã de „cedãri“ strate-
gice, menite sã construiascã o relaþie nouã, în termenii dictaþi de regim: socie-
tatea recunoscãtoare pentru iniþiativele venite de sus, paralel cu refuzul ferm de
a accepta iniþiative de jos. În interiorul partidului, orice potenþialã ameninþare a
fost combãtutã încã din anii 1957-1958, prin înlãturarea altor douã grupuri.
Toate aceste obiective erau însã strict legate de dezvoltarea economicã.

Aceasta contribuia atât la destinderea relaþiilor cu societatea, prin îmbunãtãþirea
nivelului de trai, cât ºi la întãrirea poziþiei regimului în faþa presiunilor din exte-
rior. Importanþa deosebitã pe care Dej a acordat-o dezvoltãrii economice a fost
în bunã mãsurã subestimatã, istoriografia româneascã preferând sã se concen-
treze asupra altor aspecte. Dezvoltarea economicã a þãrii era vãzutã de regim ca
fiind într-o legãturã directã, de intercondiþionare, cu propria securitate.
În contextul evenimentelor din Ungaria, PMR obþinuse premise foarte bune

pentru a negocia cu sovieticii, având în vedere atât stabilitatea internã din RPR,
cât ºi contribuþia lui Dej la reorganizarea partidului din Ungaria. Moscova era
astfel mult mai dispusã la concesii faþã de RPR. În septembrie 1956, la nivelul
Biroului Politic s-a luat decizia de a solicita ajutor din partea URSS. Pentru
aceasta, a fost adresatã o scrisoare Guvernului sovietic privind Planul de Stat pe
1957 ºi necesitãþile imediate ale economiei româneºti, iar Gaston Marin ºi
Alexandru Bârlãdeanu au fost solicitaþi sã pregãteascã documentaþia necesarã2.
Scrisoarea a fost trimisã la 2 octombrie ºi explica detaliat dificultãþile economice
ale României, începând cu deficitul mare al balanþei de plãþi pentru anul 1957 ºi
necesitatea echilibrãrii acesteia. În condiþii economice normale, planul cincinal
prevedea un deficit de 400 milioane de ruble, însã recolta proastã din acel an fãcea
ca deficitul sã creascã simþitor, cu alte câteva sute de milioane. În privinþa agri-
culturii, RPR nu putea sã-ºi onoreze obligaþiile de export, ba mai mult, era nevo-
itã sã apeleze la importuri pentru a satisface necesarul intern. Pentru a face faþã
acestor probleme, Guvernul român solicita pãrþii sovietice amânãri de la plata
ratelor de rãscumpãrare a sovrom-urilor, precum ºi credite, atât în bani cât ºi în
produse agricole3. Pentru a discuta aceste probleme, o delegaþie românã condusã
de Chivu Stoica, preºedintele Consiliului de Miniºtri, s-a deplasat la Moscova,
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între 24 noiembrie ºi 3 decembrie 1956, imediat dupã evenimentele din Ungaria.
Delegaþia s-a întâlnit cu premierul N.A. Bulganin, dar ºi cu Hruºciov.
Chivu Stoica a expus în detaliu problemele economice menþionate, arãtând

cu cifre dificultãþile pe care le întâmpina România. A fost solicitatã de asemenea
o recalculare a datoriilor care proveneau din rãscumpãrarea societãþilor sovrom,
ceea ce Moscova a acceptat: „Noi am ridicat problema cã aceste sovromuri erau
pe teritoriul þãrii noastre. În legãturã cu beneficiile ºi transferarea de beneficii,
n-am dus discuþii clare pânã la capãt, însã au înþeles ºi au spus uite ce spunem
noi: România sã plãteascã Uniunii Sovietice numai acele pãrþi care au fost date
economiei naþionale, ca ºi cum noi v-am face niºte utilaje, încolo tot beneficiul,
trofeele, totul, dãm statului român ºi din datoria pe care o are România de cca 6
miliarde renunþãm la 1 800 milioane lei“4. O altã cerere adresatã de Chivu Stoica
a fost de acordare a unui credit industrial de lungã duratã, pentru industria chimicã,
în special pentru producþia de îngrãºãminte chimice, care ar fi trebuit plãtit cu
producþia fabricilor ce urmau a fi construite. Problema aceasta a rãmas deschisã,
însã Moscova a acceptat de asemenea sã acorde RPR un credit de 100 milioane
de ruble, precum ºi 450 mii tone grâu, sub formã de împrumut, care urma a fi
restituit în 1959. În plus, ºi cererea pentru credit industrial a primit un rãspuns
favorabil, suma acordatã ridicându-se la 270 milioane ruble. Au mai fost obþinute
totodatã 120 milioane ruble, din recalcularea datoriilor RPR cãtre URSS, prove-
nite din rãscumpãrarea sovrom-urilor5.
Vizita delegaþiei române la Moscova a avut ºi o puternicã conotaþie politicã,

acordatã mai mult de partea sovieticã, dupã evenimentele din Ungaria. Impor-
tanþa care a fost acordatã delegaþiei RPR era expresia aprecierii sovietice pentru
loialitatea de care a dat dovadã regimul Dej. Chivu Stoica relata: „Guvernul so-
vietic a acordat o importanþã deosebitã vizitei delegaþiei noastre. De la frontierã
chiar am fost primiþi cu un fast deosebit. Altã datã erau organe locale care pri-
meau anumite delegaþii, dar de data aceasta era prim-vicepreºedintele Consiliu-
lui de Miniºtri, a fost o gardã de onoare, a fost prezent ºi un tovarãº general din
Colegiul Militar al regiunii Odesa, plus a fost unul din secretarii partidului, a fost
un locþiitor al Ministrului de Externe, membru al Comitetului Central, care de
fapt ne-a însoþit la Moscova (…) Încã de pe drum tov. Partalociev ne-a anunþat
cã se va face primirea noastrã cu un fast deosebit la Moscova, cã va fi condu-
cerea supremã, tov. Bulganin, tov. Mikoian ºi un numãr important de miniºtri,
tot corpul diplomatic, cã vor fi la garã cetãþeni din Moscova ºi pe peron ºi în faþa
gãrii“6. Partea sovieticã ºi-a exprimat în mai multe ocazii satisfacþia clarã faþã de
modul în care decurgeau lucrurile în RPR, comparativ cu situaþia din Ungaria ºi
Polonia: „Tovarãºii în câteva rânduri au subliniat cã în România situaþia este cea
mai bunã, este sigurã, tovarãºii stãpânesc problemele, stau cu picioarele pe pã-
mânt“7. Momentul marcheazã în mod oficial o radicalã schimbare de atitudine a
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Moscovei, în comparaþie cu situaþia din anii anteriori (1953-1956). Dacã cu doar
trei ani în urmã, în fazele incipiente ale poststalinismului, Molotov nu se ferea
sã-i spunã în faþã lui Dej cã nu s-ar fi menþinut la putere fãrã baionetele sovietice,
dupã doar trei ani, Moscova descoperea în România un aliat de nãdejde, aºa cum
greu mai gãsea în toamna lui 1956, tocmai când avea nevoie mai mare de ajutor.
Atitudinea sfidãtoare din vara lui 1953 va face loc aprecierii, încrederii, atât de
iscusit utilizate ulterior de Gheorghiu-Dej. Fastul primirii de la Moscova repre-
zintã punctul de cotiturã în aceastã privinþã. Niciodatã în viitor regimul din Ro-
mânia nu va mai fi atât de vulnerabil în faþa Moscovei, precum fusese în august
1953 ºi în perioada urmãtoare.
Ajutorul era cu atât mai necesar cu cât, în contextul post-1956, regimul urmã-

rea sã creascã semnificativ nivelul de trai, în condiþiile în care recolta anului
1956 era foarte proastã, iar investiþiile în industrie ar fi trebuit sã rãmânã la un
nivel foarte ridicat. Aceastã contradicþie între creºterea nivelului de trai ºi dez-
voltarea industriei a persistat pentru mult timp ca una dintre cele mai importante
provocãri ale regimului pe plan economic ºi a ridicat pentru prima oarã pro-
blema eficienþei în economice, a randamentului, a cheltuielilor bugetare.
Obiectivul principal al planului de stat pe anul 1957 era ridicarea nivelului de

trai al muncitorilor, însã, dupã cum observa Comitetul de Stat al Planificãrii,
acest obiectiv se afla în contradicþie cu respectarea sarcinilor pentru al doilea
plan cincinal. Pentru înlãturarea acestei contradicþii, mulþi indicatori de dezvol-
tare adoptaþi de al doilea Congres al PMR au fost revizuiþi, ca ºi directivele gene-
rale de dezvoltare. Proiectul planului de stat pe 1957 atrãgea atenþia cã o creºtere
semnificativã a nivelului de trai nu se poate face decât în condiþiile dezvoltãrii
agriculturii, deoarece se pãstra încã o mare disproporþie între cererea populaþiei
ºi producþia efectivã din domeniul agricol8. Aceastã situaþie, combinatã cu rezul-
tatele slabe ale agriculturii în 1957, fãcea ca pentru anul 1957 sã fie prevãzut un
volum ridicat de importuri de produse agro-alimentare. Comitetul de Stat al Pla-
nificãrii admitea faptul cã nici pânã în 1957 nu fusese atins nivelul antebelic de
producþie agricolã. Producþia industrialã globalã era prevãzutã sã creascã cu doar
3,8%, faþã de creºterea de 10,2% care fusese calculatã pentru 1956. Planul pre-
vedea totodatã o reducere semnificativã a investiþiilor în industrie, comparativ cu
anii anteriori, ca ºi o reducere a importurilor de utilaje ºi produse industriale, cu
scopul echilibrãrii balanþei comerciale, puternic deficitare9. Majoritatea investiþiilor
erau îndreptate cãtre ramuri industriale care aveau o bogatã sursã internã de ma-
terii prime (petrolul ºi materialele de construcþii reuneau 30% din totalul investiþiilor).
Având în vedere momentul, partea sovieticã a propus cu ocazia vizitei men-

þionate ºi semnarea unei declaraþii politice, care cuprindea angajamentul am-
belor pãrþi de a milita în continuare pe calea construcþiei socialismului ºi de a co-
labora strâns pentru aceasta în scopul contracarãrii dezbinãrii promovate de „im-
perialiºti“. Declaraþia a menþionat ºi necesitatea staþionãrii trupelor sovietice în
România, din cauza contextului internaþional tensionat, determinat de remilitari-
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zarea Germaniei ºi de prezenþa bazelor militare americane în Europa10. Acelaºi
argument fusese adus în sprijinul acestei decizii ºi în Declaraþia Guvernului so-
vietic din 30 octombrie 1956. Pentru moment, Gheorghiu-Dej a abandonat ini-
þiativa anterioarã, aºteptând un moment mai potrivit pentru a o repune pe tapet.
Moscova a luat însã în calcul retragerea consilierilor sovietici din RPR, în

spiritul Declaraþiei din octombrie 1956. La 14 ianuarie 1957, CC al PCUS s-a
exprimat în acest sens, într-o scrisoare adresatã conducerii române de partid. Ar-
gumentul era cã formarea a numeroase cadre ºi specialiºti în diverse domenii ale
construcþiei socialiste nu mai justifica prezenþa consilierilor sovietici în RPR. La
13 februarie, CC al PMR a rãspuns, arãtând cã împãrtãºeºte opinia sovieticã în
aceastã privinþã. Scrisoarea de rãspuns exprima recunoºtinþa PMR pentru ajuto-
rul sovietic primit prin intermediul consilierilor, dar considera cã acesta era „de-
pãºit“ în condiþiile politice respective11. Problema prezenþei trupelor sovietice în
România va fi reluatã de Hruºciov, în primãvara anului urmãtor.
Dupã consultãri cu ministrul apãrãrii, în primãvara lui 1958, Hruºciov a ridi-

cat problema în faþa Prezidiului Comitetului Central al PCUS, care a aprobat
propunerea de retragere a trupelor ºi a elaborat scrisoarea ce a fost înaintatã CC
al PMR în acest sens, la 17 aprilie 1958. În toatã chestiunea, conducerea de la
Bucureºti a preferat sã lase impresia cã era vorba de o iniþiativã sovieticã. Scri-
soarea sovieticã afirma cã, datoritã slãbirii încordãrii internaþionale, dar ºi a con-
solidãri „lagãrului socialist“, prezenþa trupelor sovietice în România nu mai era
necesarã. Scrisoarea mai afirma cã retragerea acestora ar putea avea ºi un rol po-
litic, având în vedere cã „duºmanii“ se foloseau de acest pretext pentru a „deni-
gra“ RPR12. Rãspunsul oficial al lui Dej a fost expediat la 23 aprilie, exprimând
acordul pãrþii române cu decizia sovieticã ºi apreciind cã aceasta va avea un im-
pact internaþional deosebit13.
Decizia a fost fãcutã publicã cu prilejul întrunirii Comitetului Politic Consul-

tativ al Organizaþiei Tratatului de la Varºovia, din mai 1958. Alãturi de un apel
general cãtre dezarmare ºi alcãtuirea unui pact de neagresiune între NATO ºi
OTV, a fost semnat ºi un Acord româno-sovietic privind modalitãþile de retra-
gere a trupelor sovietice din RPR. Retragerea a fost programatã pentru perioada
15 iunie – 15 iulie 1958. Operaþiunile propriu-zise de retragere au fost însoþite
de vaste ceremonii oficiale, care exprimau „recunoºtinþa“ poporului român faþã
de armata sovieticã eliberatoare14. Gheorghiu-Dej a înþeles cã semnificaþia ges-
tului sovietic era extrem de profundã. Pe de o parte, i se fãcea o mare favoare de
cãtre Moscova, care urma sã fie „cu ochii-n patru“ în privinþa evoluþiilor din Ro-
mânia. Pe de altã parte, retragerea sovieticã putea fi privitã de adversari, atât din
interior cât ºi din exterior, ca o slãbire a regimului, ceea ce putea încuraja mani-
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festãri opoziþioniste. De aceea, politica internã a regimului a cunoscut o înãsprire
în primii ani dupã retragerea trupelor sovietice.
Relaþiile româno-sovietice vor evolua în perioada urmãtoare într-un cadru

stabil, fãrã transformãri majore. Relaþiile economice au cunoscut un impuls dupã
acordul din decembrie 1956, volumul importurilor româneºti din Uniunea So-
vieticã crescând cu aproape 150 milioane ruble în 1957, pe când exporturile au
scãzut cu peste 100 de milioane. Dacã pânã în 1955 a funcþionat acordul de lungã
duratã amintit, începând din 1956 au fost încheiate acorduri anuale pentru regle-
mentarea schimburilor. Majoritatea exporturilor româneºti în URSS erau repre-
zentate de materiile prime: petrol, lemn, alimente, care pânã în 1958 au continuat
sã reprezinte cca 80% din exporturi. Pe mãsura dezvoltãrii programelor de in-
dustrializare din RPR, importurile mai ales au cunoscut o transformare: importul
de întreprinderi complet utilate ºi asamblate a scãzut, în favoarea importului de
materii prime pentru industria nou creatã. Materiile prime au ajuns în 1957 la
peste 80% din totalul importurilor româneºti din URSS15.
Diversificarea relaþiilor comerciale ale României au condus la o uºoarã dimi-

nuare a ponderii comerþului cu URSS, în volumul total al comerþului exterior al
României, de la 52,4% în 1956 la 49,3% în 1957, tendinþã ce se va menþine ºi în
anii urmãtori. Cu toate acestea, relaþiile economice cu Uniunea Sovieticã vor
continua sã ocupe un rol deosebit de important datoritã ajutorului tehnologic ºi
industrial primit. De pildã, prin acordul din decembrie 1956, Uniunea Sovieticã
a livrat României cea mai mare parte a utilajelor necesare pentru construirea
Combinatului Petrochimic de la Borzeºti16. Au fost livrate de asemenea, în con-
diþiile aceluiaºi acord, utilaje ºi echipamente industriale necesare pentru constru-
irea unei fabrici de îngrãºãminte chimice, totul pe bazã de credit. În 1958, Gu-
vernul sovietic ºi-a exprimat acordul pentru continuarea ºi intensificarea ajuto-
rului tehnic acordat României, mai ales în domeniul industriei chimice, în urma
deciziei partidului de a pune accent pe dezvoltarea acestei ramuri industriale17.
Pe plan cultural, relaþiile, deºi nu atât de intense precum cele economice, s-

au pãstrat în cadrul standard al popularizãrii reciproce, fãrã proiecte ambiþioase,
însã. Anual, cele douã state semnau acorduri culturale, care cuprindeau ansam-
blul acþiunilor culturale prevãzute pentru anul respectiv. În 1957, o delegaþie cul-
turalã condusã de Constanþa Crãciun a vizitat Uniunea Sovieticã, participând la
Congresul artiºtilor plastici sovietici. Împlinirea a 75 de ani de la naºterea lui
George Enescu a fost sãrbãtoritã în mai multe oraºe, printre care ºi Moscova, cu
sprijinul Uniunii Compozitorilor Sovietici. În acelaºi an, Ambasada RPR, în co-
laborare cuAcademia de ªtiinþe a Uniunii Sovietice, a organizat o reuniune ºtiin-
þificã dedicatã împlinirii a 50 de ani de la rãscoala din 1907. Piese de Tudor Mu-
ºatescu, Horia Lovinescu, Mihail Sebastian au fost jucate pe scenele unor teatre
din Moscova, Leningrad sau Kiev18. În 1958 au fost organizate „Zilele Culturii
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Româneºti“ în RSS Ucraineanã ºi RSS Moldoveneascã, care au fost bine ilustrate
de presa sovieticã. Au fost efectuate turnee de cãtre Filarmonica de Stat „George
Enescu“ ºi de cãtre Teatrul Naþional „I.L. Caragiale“. Cu toate acestea, MAE ro-
mân remarca lipsurile mari care persistau în activitatea culturalã, cauzate mai
ales de proasta organizare. Analiza acestui minister releva faptul cã în 1958 Ro-
mânia rãmânea în continuare foarte puþin cunoscutã în URSS, mai ales din pri-
cina lipsei publicaþiilor19.
În vara lui 1957, Gheorghiu-Dej a condus o delegaþie de partid care a vizitat

RSS Ucraineanã, la invitaþia autoritãþilor din republicã. Rezultatele sale au fost
apreciate ca pozitive, deºi, în mod evident, miza lor politicã era minimã. În iulie
1957 a fost semnatã o Convenþie prin care Moscova ceda României toate funcþi-
ile ºi atribuþiile fostei Administraþii fluviale speciale româno-sovietice a Dunãrii
de Jos. Prin acelaºi document, toate bunurile organismului respectiv reveneau
statului român. Partea sovieticã explica aceasta prin faptul cã sectorul Dunãrii
avut în vedere se afla pe teritoriul RPR, iar între timp se formaserã cadre româ-
neºti capabile sã-ºi desfãºoare activitatea fãrã sprijin sovietic20. În toamna acelu-
iaºi an a mai fost semnatã ºi o Convenþie consularã, ce reglementa dreptul înfiin-
þãrii de consulate ºi privilegiile personalului consular21. Un alt semn al bunelor
relaþii a fost decizia Guvernului sovietic, din ianuarie 1958, de a restitui Româ-
niei un numãr de 1933 de dosare cuprinzând material arhivistic din tezaurul ce
fusese depus spre pãstrare în Rusia în timpul primului rãzboi mondial22.
În politica externã, discursul românesc a rãmas în continuare deliberat tribu-

tar celui sovietic, fãrã a ieºi în evidenþã prin voluntarism. România a susþinut
mecanic toate iniþiativele sovietice, precum propunerea sovieticã de încetare a
experienþelor nucleare. În primãvara lui 1958, Sovietul Suprem a adoptat o de-
claraþie prin care chema la încetarea experienþelor nucleare ºi a anunþat cã Uniu-
nea Sovieticã va trece la încetarea unilateralã a acestora, îndemnând ºi alte state
sã procedeze la fel. Bucureºtiul a reacþionat prompt. A fost decisã imediat orga-
nizarea unei ºedinþe extraordinare a Marii Adunãri Naþionale pentru a saluta de-
cizia ºi care a adoptat o hotãrâre în acest sens. A fost mobilizatã presa, au fost
organizate întruniri sindicale ºi ale UTM care au dezbãtut decizia sovieticã, sa-
lutând-o cu entuziasm23. În final, desigur, aceastã decizie nu a mai fost aplicatã.
La fel de loial a reacþionat România ºi cu ocazia propunerii sovietice, adresatã
puterilor occidentale, de a încheia tratatul de pace cu Germania. Biroul Politic a
luat în discuþie propunerea în primele zile ale lui ianuarie 1959 ºi a exprimat
acordul ºi susþinerea României faþã de aceastã propunere24.
Atitudinea sovieticã faþã de România va fi relativ bunã în aceºti ani, mai ales

din pricina precauþiei de care dãdea dovadã Dej, pentru a nu trezi suspiciuni.
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Hruºciov a vizitat din nou România în 1959, unde a participat, alãturi de membri
ai conducerii de partid din România, la o vânãtoare. Hruºciov s-a simþit foarte
bine în România ºi s-a arãtat foarte mulþumit de progresele fãcute de aceasta,
dupã cum confirma ºi Mikoian, într-o discuþie cu Dalea, prilejuitã de aniversarea
revoluþiei bolºevice, la 7 noiembrie 1957.Acelaºi Mikoian care dãdea tonul criticilor
în iulie 1953 afirma entuziasmat cã „românii au obþinut, mai ales în ultimul timp,
o serie de succese deosebit de bune, cã ei fac paºi uriaºi înainte pe calea dezvol-
tãrii economiei ºi culturii“, dupã care a propus un toast pentru „harnicul popor
român ºi pentru Conducãtorii sãi încercaþi, prieteni sinceri ºi de nãdejde ai Uniu-
nii Sovietice“25. Aceleaºi impresii pozitive au fost exprimate ºi de membrii unei
delegaþii sovietice care a vizitat RPR în septembrie 1958, pe linie de partid. Într-
o întâlnire cu Dej, membrii delegaþiei nu mai pridideau cu laudele la adresa realizã-
rilor regimului, în domeniul dezvoltãrii industriale, în privinþa sprijinului popular
de care beneficia regimul, dar ºi în cazul politicii de cadre în partid. Skolnikov,
ºeful delegaþiei, remarca, printre altele, „ce atitudine caldã are poporul român faþã
de Uniunea Sovieticã“26.
Ambasada RPR la Moscova a început sã capete un rol din ce în ce mai impor-

tant în ceea ce privea coordonarea ºi orientarea în politica externã, în condiþiile
în care hruºciovismul s-a caracterizat printr-o abordare mult mai destinsã a rela-
þiilor Kremlinului cu sateliþii, în comparaþie cu epoca stalinistã. În aceastã pe-
rioadã (1956-1960), activitatea ambasadei a fost activizatã de Mihail Dalea, care
mai îndeplinise funcþia de ambasador al RPR la Moscova ºi între 1952 ºi 1954.
Moscova era în mod special preocupatã de încercãrile lui Tito de a revitaliza

Pactul Balcanic. Acesta fusese semnat în 1953 între Iugoslavia, Grecia ºi Turcia,
ultimele membre ale NATO, cu scopul nedeclarat de a limita expansiunea sovie-
ticã în Balcani27. ªeful Secþiei a V-a Balcanicã a MAE Sovietic, P.S. Deduºkin,
a exprimat aceastã temere a Moscovei într-o discuþie cu Dalea, în martie 1958.
Deduºkin a apreciat modul în care România a tratat problema dezarmãrii în Bal-
cani, precum ºi un interviu acordat de Chivu Stoica presei din Grecia. El i-a spus
lui Dalea cã, deºi Iugoslavia neagã intenþiile sale de a reînvia Pactul Balcanic,
eforturile sale în aceastã direcþie sunt vizibile. Belgradul vede acest pact ca pe o
soluþie de rezervã în cazul în care relaþiile sale cu „lagãrul socialist“ continuã sã
se deterioreze. Într-o întâlnire cu preºedintele grec Constantin Caramanlis, Tito
afirmase cã Iugoslavia intenþioneazã sã îºi respecte angajamentele anterior asu-
mate. Deduºkin i-a explicat lui Dalea cã Guvernul sovietic va lua atitudine, pro-
testând public faþã de intenþiile de reînviere a Pactului Balcanic28. Moscova mai
era nemulþumitã ºi de ceea ce considera a fi atitudinea duplicitarã a Belgradului
în chestiunea semnãrii unui tratat de pace cu Germania. Funcþionarul sovietic a
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apreciat în mod negativ ºi atitudinea Iugoslaviei faþã de Albania, deºi, în apre-
cierea sa, ºi Tirana greºea când cãuta cu orice preþ sã-i provoace pe iugoslavi. Cu
toate acestea, el era de pãrere cã o rupturã a relaþiilor, cum se petrecuse în trecut,
nu mai era posibilã29.
M. Dalea s-a întâlnit ºi cu ambasadorul iugoslav la Moscova, L. Moisov, în

ianuarie 1959, la scurt timp dupã numirea acestuia. Acesta s-a plâns la Dalea de
faptul cã presa din RPR nu a scris nimic pozitiv despre vizita lui Tito în Orient
(Egipt, Indonezia etc.), la care Dalea a replicat cu aceeaºi monedã, referindu-se
la atitudinea reþinutã a presei iugoslave faþã de þãrile socialiste ºi de România,
implicit. Moisov a declarat cã regretã faptul cã relaþiile þãrile sale cu celelalte þãri
socialiste s-au deteriorat, subliniind faptul cã Iugoslavia nu are pretenþia sã in-
fluenþeze alte þãri ºi, deºi ataºatã de „drumul iugoslav cãtre socialism“, aceasta
nu încearcã sã-l impunã altor þãri, referire indirectã la URSS, pe care Dalea a se-
sizat-o imediat. La fel de ironic a fost ºi Dalea când ºi-a exprimat satisfacþia faþã
de lipsa pretenþiilor Iugoslaviei cã drumul sãu spre socialism ar fi fost unicul,
amintind de un discurs al lui Kardelj în care acesta se exprimase exact invers. În
raportul sãu cãtre MAE, Dalea conchidea: „Caracteristic a fost faptul cã ambasa-
dorul a subliniat în mai multe rânduri «tãria ºi forþa» Partidului Comunist Iugoslav,
«legãturile puternice» cu masele, fapt care constituie garanþia trãiniciei regimului
politic din Iugoslavia. Repetarea deasã a acestei teze fãrã legãturã cu subiectul
în discuþie dovedeºte tocmai cã, în aceastã privinþã, ceva nu e în regulã“30.
Atitudinea sovieticã faþã de Iugoslavia rãmânea însã reþinutã, dupã cum a

avut ocazia sã constate Dalea într-o discuþie cu Deduºkin ºi Kuzneþov (prim-loc-
þiitor al ministrului sovietic de externe), în primãvara lui 1959. „În momentul de
faþã — au declarat sovieticii — nu avem interesul sã ascuþim relaþiile cu Iugos-
lavia“31. În opinia Moscovei, trebuiau fãcute mari eforturi pentru evitarea încor-
dãrii internaþionale. Acest lucru era legat nu doar de propunerile pacifiste ale lui
Hruºciov, ci ºi de decizia SUA de a-ºi intensifica prezenþa militarã în Grecia ºi
Italia, inclusiv prin instalarea unor baze de rachete. De aceea Moscova încerca
sã-ºi apropie aceste þãri, mai ales Grecia — vizatã de asemenea de Pactul Balca-
nic în jurul cãruia se agita Tito. În aceastã privinþã, relata ambasadorul român,
responsabilii din MAE sovietic erau de pãrere cã „þãrile socialiste care au relaþii
cu Grecia ºi în special þara noastrã care se bucurã de un anumit prestigiu ºi in-
fluenþã în Grecia ar trebui sã acþioneze ceva mai energic în sprijinul Albaniei ºi
Bulgariei pentru a determina guvernul grec sã treacã la normalizarea relaþiilor cu
aceste þãri“32.
Într-o altã întâlnire cu Dalea, Deduºkin s-a referit la iniþiativele sovietice pen-

tru dezarmare, arãtând importanþa pe care Moscova o acorda acþiunilor „þãrilor
prietene“ în aceastã privinþã. Occidentalii, explica Deduºkin, nu puteau respinge
propunerile sovietice pentru pace ºi de aceea, credea Moscova, vor încerca sã
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tergiverseze rãspunsul, invocând felurite aspecte tehnice. Este „sarcina“ guver-
nelor socialiste, arãta Deduºkin, sã nu permitã aceasta, luând în permanenþã ati-
tudine ºi menþinând chestiunea în atenþia opiniei publice din þãrile occidentale.
În acest sens, se poate proceda fie prin reluarea propunerilor sovietice, fie prin
lansarea unor propuneri similare, la nivel regional, cum a fost cazul propunerii
româneºti pentru dezarmare în Balcani33. Deduºkin s-a mai referit în cadrul discuþiei
la relaþiile cu Egiptul ºi Iugoslavia. Declaraþii recente ale lui Nasser prin care
avertiza cã se va opune instalãrii comuniºtilor la putere în Iran, precum ºi apro-
pierea sa de americani, au determinat URSS sã-ºi reconsidere relaþiile cu Egiptul,
explica funcþionarul sovietic. În privinþa Iugoslaviei, Deduºkin aprecia cã „s-a
ajuns la o tãcere din partea ambelor þãri“. Moscova a fost nemulþumitã de reacþia
negativã a lui Tito faþã de perspectivele unei vizite a lui Hruºciov în Franþa, argu-
mentând în favoarea ajutorului care trebuie acordat algerienilor. Tito, susþineau
iugoslavii, în semn de sprijin faþã de poporul algerian, a vizitat întâi unele þãri
africane ºi abia apoi Franþa. Belgradul era de pãrere cã la fel trebuie sã procedeze
ºi Hruºciov, ceea ce a iritat partea sovieticã. Tito nu trebuie sã pozeze în apãrã-
torul algerienilor, susþinea Deduºkin, deoarece atunci când comuniºtii greci erau
persecutaþi în imediata apropiere a Iugoslaviei, Tito n-a miºcat un deget34.
Toate acestea reprezentau semnale pentru diplomaþia româneascã privind di-

recþiile de acþiune. Pentru România, importantã era ºi atitudinea sovieticã faþã de
Germania de Vest, cu care RPR îºi intensificase schimburile comerciale ºi ur-
mãrea normalizarea relaþiilor. Valerian Stan, funcþionar al Ambasadei RPR la
Moscova, relata în vara lui 1959 o discuþie avutã cu ambasadorul vest-german la
Moscova, Hans Kroll, în prezenþa lui Mikoian: „Eu am amintit cã deºi schimbu-
rile comerciale dintre România ºi RFG au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare
avantajoasã pentru ambele pãrþi, guvernul de la Bonn a introdus elemente po-
litice în comerþul cu þara noastrã, împiedicând desfãºurarea lui normalã. Ca atare,
lãrgim schimburile noastre cu alþi parteneri, care fac un comerþ acceptabil.
Tov. Mikoian atunci a spus: «Vedeþi, d-le Kroll, românii nu mai vor sã vor-

beascã numai nemþeºte, cer ca ºi partenerii lor, inclusiv nemþii, sã vorbeascã româ-
neºte. Sã fie respectaþi ca astfel sã respecte ºi ei pe alþii. S-au schimbat multe în Bal-
cani faþã de ce aþi lãsat dvs. odinioarã.» Apoi a spus cã dânsul ºtie cã Kroll nu îm-
pãrtãºeºte politica luiAdenauer, dar ca ambasador al RFG este obligat s-o reprezinte.
Kroll a încercat apoi sã laude sistemul lor «liber» din RFG, «unde se trãieºte

bine, mai bine chiar decât în SUA». La aceasta tov. Mikoian i-a rãspuns cã este
bine cã ei au o pãrere bunã despre ei înºiºi ºi cã se laudã singuri deoarece alþii
— ºi aceºtia sunt foarte mulþi — au o pãrere mult mai proastã despre ei. Dânsul
a spus în continuare cã nu se ºtie dacã ºi muncitorii care nu au de lucru sau locui-
torii evacuaþi de pe terenurile unde se instaleazã rampe pentru lansarea rache-
telor afirmã acelaºi lucru despre situaþia din RFG. Adenauer duce o politicã pe-
riculoasã, dar aceasta nu reprezintã politica poporului german. Adevãrata poli-
ticã a germanilor se vede în RDG. Kroll s-a înroºit la faþã, s-a enervat ºi a spus:
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Ce ºtiþi dvs. despre nemþii din Germania Rãsãriteanã? Eu îi cunosc mai bine,
cãci acolo m-am nãscut!
Tov. Mikoian atunci i-a replicat cã într-adevãr ºtie cã s-a nãscut acolo, ºi cã

nemþii rãsãriteni i-au luat moºiile ºi fabricile, i le-au naþionalizat, numindu-l totodatã
pe Kroll «tovarãºe Kroll». Acesta i-a spus cã el nu este tovarãº ºi cã îi spune tov.
Mikoian domnule, rugându-l totodatã sã-i spunã la fel.
Puþin mai liniºtit, a menþionat cã înainte de rãzboi Germania a avut relaþii bu-

ne cu þãrile din Europa Rãsãriteanã. El a afirmat cã «Germania a pãtruns peste
tot». Tov. Kapeþki35 i-a rãspuns cã într-adevãr nemþii au pãtruns, dar au fost izgo-
niþi. Kroll a replicat cã nu este aºa uºor sã fie izgoniþi nemþii — ºi pe un ton înþe-
pat — cã CSR nu a reuºit asta niciodatã.
Probabil rampele atomice americane care sunt instalate la dvs. vã fac sã vor-

biþi astfel — i-a rãspuns tov. Mikoian.
Kroll a rãspuns cã ei îºi întãresc potenþialul militar de apãrare pentru cã în

estul Europei, þãrile socialiste se înarmeazã cu armament atomic ºi instaleazã
rampe pentru lansarea rachetelor. Tov. Mikoian a rãspuns cã pentru þãrile amin-
tite aceasta nu este absolut obligatoriu, deoarece URSS are armament suficient
din cel mai modern cu care poate liniºti orice om nervos, oriunde s-ar afla el. De-
sigur — a continuat dânsul — nu vreau sã vã ameninþ, nu este vorba de amenin-
þãri, ci numai de informarea dvs. Kroll a salutat ºi s-a îndepãrtat.
Tov. Mikoian adresându-se nouã (lui Kapeþki ºi mie) ne-a spus: Cu ei trebuie

sã vorbim pe acest ton. El (Kroll) acum se duce ºi comunicã la Bonn tot ce a dis-
cutat cu noi. Este bine sã se cunoascã cât mai exact punctul nostru de vedere“36.
Sub aparenþa subordonãrii depline, se manifestã totuºi, încã din 1957, pri-

mele indicii privind „defazajul“ la care se referea istoricul Dan Cãtãnuº. Acesta
nu se manifestã doar în formularea diferitã a prioritãþilor politice, ci chiar la ni-
velul relaþiilor bilaterale. Strãdania regimului Dej de a dezvolta relaþii normale
cu þãrile occidentale, oricât de discretã ar fi fost, nu putea scãpa atenþiei hegemo-
nului. În noiembrie 1957, M. Dalea raporta la Bucureºti amãnuntele unor discuþii
mai puþin obiºnuite purtate cu unii funcþionari sovietici, precum Deduºkin ºi Ga-
licenko de la MAE ºi Orlov, din partea Comitetului pentru Relaþiile Culturale cu
Strãinãtatea. Într-o discuþie cu secretarul Ambasadei RPR, Galicenko ºi-a ex-
primat nedumerirea privind eforturile României de a dezvolta relaþii culturale cu
SUA ºi Franþa. El a apreciat ca neoportunã decizia RPR de a accepta deschiderea
unor sãli de lecturã americane ºi franceze la Bucureºti. Atitudinea a fost confir-
matã într-o altã discuþie chiar de Deduºkin, care, folosind retorica stalinistã, arã-
ta cã aceste sãli de lecturã nu pot fi decât puncte de spionaj, acesta fiind singurul
motiv pentru care SUA ºi Franþa ar fi interesate sã le deschidã37. În cadrul ace-
leiaºi discuþii, Galicenko s-a interesat, lãsând impresia cã ºtie mai mult, dacã în
RPR s-au realizat achiziþiile de grâu conform planului ºi dacã nu cumva organele
de partid manifestã lipsuri pe aceastã linie. Deduºkin s-a interesat ºi de relaþiile
României cu Iugoslavia, cerând explicaþii lui Dalea. Conform lui Deduºkin, Tito
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ar fi afirmat într-un anumit cadru cã România ºi Iugoslavia ar fi sub influenþa sa.
Cu un alt prilej, Orlov se interesase la Petrescu, secretarul Ambasadei, de ce pla-
nul românesc de tipãrituri din literatura sovieticã a fost redus la jumãtate38.
Aceastã întrebare poate fi legatã de reacþia negativã pe care a avut-o Deduºkin
faþã de ideea de a edita o revistã româneascã în SUA ºi una americanã în RPR.
Dalea relata: „În replica mea asupra existenþei unei asemenea înþelegeri între
Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite, el a spus cã ceea ce se potriveºte pentru ei nu
e potrivit pentru noi, cã trebuie pãstrate proporþiile ºi avute în vedere posibili-
tãþile“39.
Probleme similare au fost ridicate ºi la Sovinformbiro, instituþia care se ocupa

de propaganda sovieticã pe line de presã în strãinãtate. Valerian Stan s-a întâlnit
în septembrie 1959 cu Lamko, adjunctul ºefului, ºi cu Koselev, referentul pentru
RPR. Koselev a ridicat problema unui pretins dezinteres manifestat de presa din
RPR faþã de Uniunea Sovieticã. În trecut, arãta el, se publicau în jur de 160-180
de articole lunar în presa din RPR, trimise de Sovinformbiro, însã numãrul aces-
tora scãzuse dramatic în ultimul timp: „Astãzi nu mai existã nici o cerere din par-
tea organelor de presã române adresatã Sovinformbiro-ului pentru livrarea de ar-
ticole“40. Problema a fost discutatã ºi la Bucureºti, dar fãrã rezultat. Mai departe,
Koselev s-a lansat în speculaþii: „Faptul cã în presa sovieticã se publicã mai pu-
þin despre România, face ca ºi tovarãºii români sã înceteze de a mai publica ca
înainte despre URSS, ca un fel de represalii“. Valerian Stan a negat acest lucru,
remarcând în informarea fãcutã la MAE cã nimeni din Sovinformbiro nu vorbea
româneºte, ceea ce îngreuna mult comunicarea pe linie de presã. El i-a explicat
lui Koselev cã presa româneascã publicã la fel de multe ºtiri, însã scrise de gaze-
tari români41.
Discuþii sensibile cu sovieticii au avut loc ºi în legãturã cu redactarea Manua-

lului de istoria PMR, mai ales în ceea ce privea rolul armatei sovietice în elibe-
rarea României ºi importanþa actului de la 23 august. De regulã, istoricii sovie-
tici apreciau eliberarea României ca opera aproape exclusivã a Armatei Roºii,
subestimând relevanþa loviturii de stat de la 23 august. Comisia de redactare a
manualului amintit aborda însã în alt mod acest subiect, mod diferit faþã de abor-
darea rollerismului ºi care stârnise controverse la Moscova. Cu ocazia unei vizite
în China, Emil Bodnãraº ºi Leonte Rãutu, aflaþi în fruntea unei delegaþii a PMR,
s-au oprit la Moscova pentru a discuta subiectul cu responsabili ai Agitprop.
Practic, misiunea lui Bodnãraº la Moscova era de a explica viziunea PMR asupra
lui 23 august ºi de a convinge partea sovieticã de justeþea ei. Subiectul de fond
era legitimitatea regimului din România ºi pretenþia lui Dej de a nu fi considerat
un produs al intervenþiei sovietice. Bodnãraº a arãtat la Moscova cã abordarea
lui Molotov, care în 1953 afirmase într-o discuþie cu conducerea PMR cã regi-
mul era doar produsul baionetelor sovietice fãrã de care n-ar rãmâne la putere,
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nu era just ºi nu corespundea adevãrului. El a explicat cã ºi în interiorul PMR au
existat asemenea puncte de vedere, reprezentate mai ales de grupul Pauker-Luca.
Bodnãraº a explicat lui Ponomariov, responsabil al Agitprop, cã din punctul de
vedere al conducerii PMR, lucrurile stau altfel, rolul comuniºtilor români în in-
surecþia armatã de la 23 august fiind hotãrâtor: „Noi ne-am dus în calea trupelor
sovietice. Când au venit aici sovieticii nu mai erau nemþi.“42 Bodnãraº a argu-
mentat cu articole din Pravda, cu decoraþia primitã de regele Mihai, cã adevãrul
se aflã de partea PMR. „Ce se întâmpla la noi dacã partidul nu era puternic —
arãta Bodnãraº — se întâmplau lucrurile asemãnãtoare cu cele din Ungaria. El a
spus (Ponomariov — n.n.) cã numãrul comuniºtilor era mic, parcã noi ne-am fi
interesat câþi comuniºti au fost în 1917 la Leningrad în jurul lui Lenin. Fapt este
ceea ce noi am realizat, iar partidul a avut rolul conducãtor.“43
În concluzie, în aceastã etapã, relaþiile româno-sovietice evolueazã într-un atmo-
sferã de calm aparent. Contradicþiile vor ieºi la ivealã odatã cu încercarea lui
Hruºciov de a implementa planurile sale privind specializarea ºi diviziunea in-
ternaþionalã a muncii. Faptul în sine cã România a fost capabilã sã manifeste
opoziþie ilustra faptul cã, în aceºti ani, regimul se consolidase în mod semni-
ficativ, fiind mai puþin vulnerabil ca în 1953. În relaþiile cu Uniunea Sovieticã
între anii 1957 ºi 1960, regimul Dej a încercat sã menajeze hegemonul, sã pãstreze
aparenþele, pentru a dobândi rãgazul necesar consolidãrii interne.
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