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Ceaușescu, Războiul Rece, conflictul sino-sovietic, unitatea forțelor de stânga, eurocomunism,
securitate și cooperare internațională, Cehoslovacia, URSS.
Rezumat: Relațiile numeroase dezvoltate de către Partidul Comunist Român (PCR) cu lumea
occidentală, atât pe linie de stat, cât și pe linie de partid, încă din primii ani după preluarea
conducerii de către N. Ceaușescu, apăreau nu numai ca o manifestare oarecum firească venită
în continuarea politicii de distanțare față de Moscova, inițiată de Gheorghe Gheorghiu Dej, dar
și ca o necesitate impusă de contextul politic al vremii. Preluarea puterii în partidul comunist
de către noul lider se petrecea într-o perioadă de relaxare a relațiilor dintre Est și Vest. Această
destindere se va dovedi propice lărgirii spectrului relațiilor internaționale ale PCR printr-o
colaborare, atât cu comuniștii, cât și cu socialiștii europeni. Astfel, contactele și raporturile
stabilite de PCR cu stânga vest-europeană apar în contextul ideologic al luptei împotriva
imperialismului, dar și pe fondul tendinței de slăbire a influenței sovietice în mișcarea
comunistă din anii ’60.
Contactele pe linie de partid inițiate de Ceaușescu în Europa Occidentală vor viza și
formațiunile politice de stânga din Belgia. Legăturile dezvoltate de PCR cu partide comuniste
care aveau o influență scăzută în viața politică pe plan intern și internațional trebuie integrate
viziunii de politică externă a lui Ceaușescu: succesul socialismului în Europa de Vest în
general, precum și încurajarea partide comuniste pentru o politică disidentă față de URSS.
O analiză a relațiilor PCR cu formațiunile de stânga din Belgia trebuie operată atât în
sfera de acțiune a partidelor comuniste, mai precis în cadrul mișcării comuniste internaționale,
cât și în planul politicii externe la nivel de stat. Inevitabil aceste sfere se intersectează. Mai
mult, în cazul PCR, ca partid unic, întreaga activitate politică era asimilată politicii de stat. Pe
de altă parte, Partidul Socialist Belgian sau Partidul Social-Creștin erau partide care, de cele
mai multe ori, participau la guvernare sau erau partide parte a coalițiilor de guvernământ.
Totodată, studiul acestor raporturi presupune o analiză coroborată a relațiilor dintre PCR și
PCB cu relațiile PCR cu formațiunile socialiste belgiene. Actori ai aceleiași scene politice
interne, comuniștii și socialiștii din Belgia s-au raportat permanent unii la ceilalți, tendințe
justificate atât prin moștenirea unui fond comun ideologic, cât și prin rațiuni de ordin electoral,

ambele argumente apropriindu-le sau îndepărtându-le mai mult sau mai puțin în demersul
realizării unei regrupări a forțelor progresiste în Belgia, acesta fiind, de altfel, și argumentul
pentru abordarea convergentă a direcțiilor de cercetare.
Lucrarea Relațiile Partidului Comunist Român cu formațiuni politice de stânga în
perioada 1965-1989 își propune identificarea principalelor contacte stabilite între PCR și
partidele comuniste și socialiste din Belgia, interpretarea acestora în contextul relațiilor
internaționale, precum și o analiză a dialogurilor dintre aceste partide în perioada 1965-1989.
Contactele comuniștilor români cu partidele din spectrul stângii politicii belgiene s-au
manifestat sub diverse forme, de la invitații reciproce privind participarea la congresele
partidelor și dialoguri la nivel de ambasadă, până la vizite oficiale ale delegațiilor partidelor.
Luând în considerare toate aceste forme prin care s-au stabilit relațiile PCR cu stânga
din Belgia, constatăm întinderea în timp a acestora încă din timpul conducerii Dej până la
ultimul congres al PCR din 1989. Deși intervalul de referință stabilit în titlul lucrării este mai
larg, titlurile capitolelor precizează intervale de timp mai restrânse. Stabilirea perioadelor de
referință este delimitată de prima întâlnire dintre delegațiile PCR și PCB desfășurată în 1966 și
de ultima din anul 1981. Totodată, precizăm că acest interval cuprinde și raporturile pe care
PCR le-a dezvoltat cu celelalte formațiuni de stânga, în special cu Partidul Socialist Belgian,
manifestate între 1969 și 1980.
Scopul cercetării a fost acela de contribui la o înțelegere mai adecvată a politicii
externe a României în perioada de referință printr-o analiză a contactelor care s-au stabilit între
cele două partide, precum și o interpretare a acestora în contextul situației internaționale din
anii `60-`70. Totodată, un astfel de studiu poate releva într-o anumită măsură modul în care
PCR s-a raportat la partidele comuniste vest-europene, tipul de discurs pe care-l practica
Ceaușescu, precum și intențiile sale de a-și consolida poziția în mișcarea comunistă
internațională prin intermediul unor astfel de contacte.
Plecând de la această ultimă idee se poate spune că demersul cercetării a fost generat de
formularea a două ipoteze de lucru. Prima ipoteză: dacă în politica externă a lui Ceaușecu se
manifestau tendințe de diminuare a controlului sovietic în cadrul mișcării comuniste
internaționale, atunci acestea determină inițierea și conținutul dialogurilor cu Partidul
Comunist Belgian; a doua ipoteză: Dacă una dintre coordonatele principale ale relațiilor
internaționale a PCR în perioada de referință era tendința pentru promovarea și stimularea

construcției socialismului în întrega Europa, atunci relațiile cu partidele de stânga din Belgia se
vor circumscrie unui astfel de demers.
Cele două ipoteze de lucru generează la rândul lor câteva întrebări de cercetare:
a. Alături de celelalte contacte cu partidele comuniste/socialiste occidentale, relațiile
inițiate de PCR cu formațiunile politice de stânga din Belgia se înscriu în viziunea politicii
externe a lui Ceaușescu de distanțare față de Moscova?
b. În ce măsură contactele dintre comuniștii români și cei belgieni au influențat
raporturile PCB cu Moscova?
c. Care a fost dinamica relațiilor PCR cu stânga belgiană, în special cu PCB, pe
parcursul intervalului de referință? Ce cauze au determinat modificări ale acestor relații?
d. A reușit Ceaușescu să aibă vreun aport concret în Belgia prin demersul său pentru
susținerea construcției socialismului pe plan internațional?
e. A reușit liderul român să aducă la același numitor comun ideile și viziunea sa despre
principalele probleme internaționale cu cele ale stângii belgiene?
Analiza raporturilor româno-belgiene pe linie de partid va fi urmărită constant pe
parcursul lucrării de aceste direcții de cercetare, astfel încât ipotezele de lucru formulate să fie
verificate.
Importanța unui astfel de studiu este dată, în primul rând, de noutatea acestuia. Relațiile
pe linie de partid dintre PCR și partidele comuniste sau socialiste vest-europene au fost
insuficient abordate în literatura de specialitate. Aceste relații au fost tratate tangențial în
cadrul unor tematici de cercetare mai largi legate de problemele mișcarii comuniste
internaționale. Punerea la dispoziția cercetătorilor a unor noi fonduri arhivistice de către
Arhivele Naționale ale României, precum și desecretizarea unor documente de către Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe, au deschis noi direcții de investigare a relațiilor exeterne ale
României din perioada comunismului.
Studiul s-a axat, în principal, pe investigarea și interpretarea unor izvoare inedite
reprezentate de stenogramele convorbirilor dintre delegațiile PCR și cele ale PCB sau PSB pe
care le regăsim în dosarele fondului CC al PCR, secția Relații Externe, precum și de
corespondența recent desecretizată dintre Ambasada României la Bruxelles și Ministerul
Afacerior Externe. Înțelegerea și analiza conținutului unor astfel de documente provenite din
arhive, precum și integrarea în contextul istoric al acestor noi informații au impus folosirea

unui vast aparat critic compus din izvoare edite, respectiv documente publicate, lucrări și studii
de specialitate, articole de specialitate, periodice și memorii. Nu în ultimul rând, cercetările
desfășurate la Arhivele Partidului Comunist Belgian din Bruxelles (CARCOB) au întregit
documentarea, atât din perspectiva izvoarelor inedite (rapoarte, note informative, adrese,
însemnări personale), cât și din cea a izvoarelor edite. În cadrul acestora din urmă menționăm
publicațiile PCB, Drapeau rouge și PCB - Information, precum și unele lucrări de specialitate
referitoare la evoluția și activitatea socialismului și comunismului în Belgia, semnate de autori
belgieni.
Întrucât utilizarea izvoarelor inedite a avut o importanță majoră în demersul cercetării,
considerăm necesare câteva precizări cu privire la acestea. În cadrul arhivelor Naționale
Istorice Centrale au fost identificate documente sub formă de stenograme, note sau informări.
Punerea la dispoziția cercetătorilor a stenogramelor convorbirilor dintre delegațiile PCR și cele
ale comuniștilor sau socialiștilor din Belgia aflate în fondul CC al PCR, secția Relații externe,
a făcut posibilă identificarea și utilizarea unui număr de 24 dosare conținând convorbiri pe
linie de partid, după cum urmează: între delegațiile PCR și PCB – 14 dosare, PCR și PSB – 8
dosare, între PCR și Partidul Social-Creștin (PSC) – 1 dosar și PCR – Partidul Libertății și
Progresului – 1 dosar. Menționăm că au mai fost folosite pentru cercetare unele dosare care fac
parte din Fondul CC al PCR: Secția Cancelarie, Secția vizite interne, Secția vizite externe,
precum și Secția Alfabetic "Nicolae Ceaușescu (1965-1989)".
De asemenea, în cadrul arhivelor Ministerului Afacerilor Externe sunt acum disponibile
cercetării o serie de documente desecretizate în anul 2012, conținând corespondența dintre
Ambasada României la Bruxelles și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pe marginea
relațiilor româno-belgiene pe linie de stat și linie de partid. Aflate în fondul de inventar al
Secției III Relații al MAE, documentele cercetate se împart în adrese, telegrame, note
informative și rapoarte, grupate în dosare înregistrate pe ani și tematici. Astfel, în arhivele
MAE au fost identificate 14 dosare conținând documente privind situația politică din Belgia în
perioada de referință, aspecte ale relațiilor bilaterale româno-belgiene pe linie de stat
(consultări la nivelul ministerelor de externe), poziția Belgiei față de problemele securității
europene, evoluția relațiilor dintre PCR și PCB și a relațiile dintre PCR și PSB, corespondența
dintre Ambasada română și MAE român în contextul evenimentelor din 1968 desfășurate în
Cehoslovacia, precum și unele raporturi stabilite între Uniunea Tineretului Comunist sau

Frontul Unității Socialiste (FUS) cu organizații similare ale formațiunile politice de stânga
belgiene etc.
Din punct de vedere metodologic, lucrarea a presupus utilizarea metodei studiului
bibliografic, a metodei istorice comparative, a analizei de document și cea a analizei de
discurs.
În demersul stabilirii faptelor istorice se folosesc și se valorifică date și informații pe care
le accesăm din cercetarea izvoarelor istorice, însă o cercetare nu poate ajunge la o formă matură
decât utilizând o literatură secundară, prin metoda studiului bibliografic, precum și o corelare cu
alte categorii de informații provenite din alte surse.
Studierea raporturillor pe care PCR le-a dezvoltat cu partidele comuniste și socialiste din
Belgia prin investigarea unor documente de arhivă conduce și la o verificare a ipotezelor ce
privesc relațiile cauzale, ceea ce presupune utilizarea metodei comparative. De exemplu, în cazul
nostru, metoda comparativă va determina prin analogie ințelegerea raporturilor stabilite de
conducerea PCR cu partidele de stânga vest-europene, în general.
Metoda analizei de document a constituit principalul instrument metodologic întrucât
pe parcursul studiului a fost identificat și analizat un fond documetar consistent provenit din
arhivele din România și Belgia.
Documentele identificate se împart în stenograme ale convorbirilor dintre delegațiile
române și cele belgiene, note ale acestor stenograme, precum și corespondența dintre
Ambasada României la Bruxelles și Ministerul Afacerilor Extern,e care constă în adrese,
telegrame, rapoarte și note informative. În dialogurile dintre comuniștii/socialiștii belgieni și
comuniștii români, înregistrate în stenogramele fondului CC al PCR al Arhivei Naționale
Române, s-au identificat și analizat principalele direcții de discuție pe care cele două delegații
le propuneau. De altfel, abordarea unor subiecte legate de pace și securitate, de unitatea stângii,
precum și alte aspecte care priveau construcția socialismului au fost grupate și analizate în
două capitole separate, în funcție de formațiunea politică cu care s-a desfășurat întrevederea.
Alte categorii de documente aflate în inventarele Arhivei Ministerului de Externe compun un
număr important de telegrame, adrese, rapoarte de activitate și note informative. Analiza
acestora din urmă a scos la lumină informații noi referitoare la raporturile dintre PRC și
partidele de stânga din Belgia, aspecte ale rolului jucat de aceste partide în viața politică
belgiană, precum și aspecte referiroare la relațiile internaționale desfășurate, mai precis a

modului în care s-au raportat la evenimentele importante din perioada Războiului Rece. Pe de
altă parte, această analiză a adus noi lămuriri cu privire la politica externă pe linie de partid
desfășurată de Ceaușescu în anii `60 și `70, în general, și cu formațiunile de stânga vesteuropene, în special. Totodată documentele din Arhivele MAE contribuie cu informații noi
care ne arată că legăturile dintre PCR și partidele de stânga belgiene se extindeau și la
organizațiile de tineret și de sindicat sau chiar la legăturile cu Frontul Democrat al Unității
Socialiste. Nu în ultimul rând, trebuie precizat că, pentru contextualizare, în cadrul acestei
metode de cercetare a fost necesară și analiza unor documente care vizau exclusiv raporturile
româno-belgiene pe linie de stat.
Analiza temelor abordate în stenogramele dialogurilor dintre delegațiile comuniștilor
români și cele ale comuniștilor și socialiștilor belgieni a presupus și utilizarea metodei analizei
de discurs. Aparținând unui sistem politic fundamental diferit, discursul ideologic al
comuniștilor români era diferit de cel al comuniștilor și socialiștilor belgieni. Deși împărtășeau
la bază aceeași doctrină, existau diferențe de interpretare a conceptelor ideologice. Plecând de
la definiția sa, discursul este întotdeauna ancorat într-un context socio-cultural, modelat de o
anumită epistemă și care vizează o anumită finalitate determinată de rolul agenților discursivi.
Aplicând această definiție studiului nostru, putem identifica contextul socio-cultural ca fiind
sistemul totalitar din România, respectiv sistemul democratic, capitalist, pluripartidist din
Belgia, epistema ca fiind conceptele care sunt operate în dialog, iar agenții discursivi fiind
comuniștii din Vest și cei din Est, respectiv delegațiile române și cele belgiene. Așadar, această
metodă devine utilă pentru o înțelegere corectă a modului în care se raportau ori cum
interpretau comuniștii români și celelalte partide socialiste belgiene principalele concepte
ideologice ce apar frecvent în dezbaterile lor: democrație socialistă, partid unic, luptă de
clasă, dictatură a proletariatului, pluripartidism, pluralism politic, unitatea forțelor
progresiste, libertate de exprimare, securitatea și cooperare internațională.
Analiza și sinteza izvoarelor inedite împreună cu cea a surselor bibliografice au
imprimat lucrării o structură schițată în cinci capitole, însă din punctul de vedere al abordării,
studiul este conturat în trei părți distincte: prima parte tratează evoluția orientării relațiilor
externe ale comunismului românesc spre lumea occidentală (capitolul I), cea de-a doua
prezintă raporturile dintre PCR și PCB, precum și raporturile PCR cu stânga moderată
belgiană, mai exact cu partidele socialiste sau social-democrate (capitolele al II-lea și al III-

lea), iar ultima parte prezintă o analiză a dialogurilor dintre delegațiile PCR cu delegațiile
comuniste și socialiste belgiene pe principalele teme de discuție (capitolele al IV-lea și al Vlea).
Fiind parte a legăturilor cu stânga occidentală, investigarea relațiilor PCR cu partidele
comuniste/socialiste belgiene trebuie operată într-un context istoric mai larg. Astfel, în cadrul
primului capitol, analiza relațiilor PCR cu partidele de stânga din Europa de Vest a presupus
mai mult decât o simplă tratare a acestora, impunându-se și o extindere a contextului temporal.
O reprezentare corectă a relațiilor PCR cu formațiunile de stânga vest-europene trebuie să
plece de la identificarea cauzelor care au determinat deschiderea politicii externe a României
spre lumea occidentală în anii `50-`60. Pe de altă parte, această orientare spre Vest era strâns
legată de procesul de slăbire a controlului Moscovei declanșat după implementarea reformelor
lui Hrușciov și de tensiunile declanșate între URSS și România în ultimii ani ai conducerii lui
Gheorghiu Dej. Prin urmare, acest prim capitol propune conturarea unui astfel de context
făcând posibilă identificarea, analiza și interpretarea raporturilor dintre comuniștii români și
comuniștii sau socialiștii belgieni.
Studiul raporturilor PCR cu partidele de stânga din Belgia a presupus nu numai o
contextualizare în plan internațional, ci și una în planul politic intern al Belgiei. Coordonatele
pe care își desfășurau activitatea partidele din zona de stânga a politicii belgiene trebuie
explicate, iar cunoașterea activității interne și externe a PCB și PSB în intervalul de referință al
cercetării a condus la prezentarea principalelor momente din istoria acestor formațiuni politice.
Prin urmare, primele subcapitole din cadrul capitolelor al II-lea și al III-lea scot în evidență
perioadele de vârf, dar și cele de declin politic ale partidelor belgiene. Dacă în cazul PCB,
existența sa ca partid devine dificilă după cel de-al doilea război mondial, acesta fiind nevoit să
supraviețuiască doar printr-o racordare la Moscova, cu totul alta este situația celorlalte
formațiuni socialiste și social-democrate care, aproape necontenit, pe parcursul intervalului de
timp care ne interesează au fost la guvernare sau au făcut parte din coalițiile de guvernare.
După prezentarea evoluției comunismului în Belgia și a raporturilor pe care PCB le-a
definit în mișcarea comunistă internațională, capitolul al II-lea cuprinde o analiză din
perspectivă cronologică a relațiilor dintre comuniștii români și cei belgieni. Începând cu
primele raporturi – destul de inconsistente – dintre PCR și PCB, care s-au stabilit încă de la
începutul anilor `60, prezentarea și interpretarea relațiilor este derulată pe fir cronologic până

în momentul declinului acestora de la începutul anilor `80. Demarate în vara anului 1966, prin
întrevederea de la București a lui Mihai Dalea cu Marc Drumaux, relațiile dintre cele două
partide vor cunoaște momente bune, mai cu seamă după evenimentele din 1968 din
Cehoslovacia.
În evoluția lor, relațiile stabilite de PCR și PCB s-au raportat permanent la problemele
specifice Războiului Rece, precum și la cele specifice mișcării comuniste internaționale.
Astfel, legăturile dintre cele două partide au prezentat o relevanță mai mare în contextul crizei
cehoslovace din 1968, precum și prin raportarea acestora la conflictul sovieto-chinez declanșat
la începutul anilor `60. Condamnarea de către PCB a invadării statului cehoslovac avea să
determine o accelerare a raporturilor româno-belgiene atât pe linie de partid, cât și pe linie de
stat. Totodată, contextul conflictul sino-sovietic de la începutul anilor `60 a definit din anumite
unghiuri raporturile dintre PCR și PCB. Documentele din Arhivele MAE au scos la lumină
informații inedite despre rolul jucat de PCR în procesul de reconciliere dintre PCB și PC
Chinez. Din aceste considerente, capitolul al II-lea al lucrării va trata distict, în subcapitole
separate, momentul Cehoslovacia și cadrul relațiilor în disputa sino-sovietică, urmărind să
aducă explicații mai consistente contactelor României pe linie de patid cu comuniștii din
Belgia.
Cercetarea relațiilor PCR cu partidele de stânga din Belgia a presupus, pe de altă parte,
stabilirea și interpretarea contactelor și colaborărilor cu partidele socialiste sau socialdemocrate, în forma și măsură în care acestea s-au manifestat. În lipsa unor informații
edificatoare în literatura de specialitate, Arhivele Naționale Istorice Centrale, precum și cele
ale Ministerului Afacerilor Externe confirmă existența unor asemenea raporturi începând cu
anul 1969, prin vizita în România a unei delegații a Partidului Socialist Belgian și încheind tot
cu o vizită a PSB în 1980. Astfel, capitolul al III-lea, intitulat "Relațiile dezvoltate de Partidul
Comunist Român cu partidele socialiste belgiene între anii 1969-1980" reprezintă secțiunea
lucrării care tratează în mare parte relațiile cu PSB, acesta fiind, din motive doctrinare, partidul
agreat de către PCR, din zona stângii moderate. Celelalte partide socialiste, precum Partidul
Social-Creștin sau Partidul Libertății și Progresului s-au întâlnit o singură dată cu delegațiile de
partid ale PCR, contactele cu acestea fiind sarcina Frontului Unității Socialiste din România.
Analiza raporturilor cu PSB urmărește evoluția pe linie cronologică încercând să
evidențieze informații cu privire la eventualele colaborări dintre cele două partide, aspectele

care conturează interesul și intențiile lui Ceaușescu în politica internă a Belgiei, precum
regruparea forțelor de stânga, dar și în probleme de securitate și cooperare internațională sau
probleme care privesc aspecte doctrinare și politico-ideologice ale construcției și aplicării
socialismului în general.
Dinamica în spectrul stângii europene la sfârșitul anilor ‘60 va antrena o atitudine
hotărâtă a lui Ceaușescu pentru unificarea forțelor de stânga în unele state vest-europene.
Pentru liderul român, o astfel de unitate se traducea printr-un succes al stângii în țările
occidentale și, totodată, printr-o reconsiderare a raporturilor tradiționale dintre comuniști și
socialiști. PCR era văzut ca un posibil intermediar de către comuniștii din Belgia.
Stenogramele convorbirilor dintre PCB și PCR, precum și corespondența dintre Ambasada
României la Bruxelles și MAE confirmă demersurile conducerii comuniste belgiene pe lângă
PCR pentru realizarea unei colaborări concrete cu socialiștii belgieni.
Fiind un promotor energic al încurajării altor partide în promovarea destinderii între Est
și Vest sau a construcției socialismului în statele cu sistem pluripartidist, Ceaușescu a abordat
în discuțiile cu partidele de stânga vest-europene și, implicit cu cele din Belgia, teme de
discuție precum cele enumerate mai sus. Capitolele al IV-lea și al V-lea ale tezei încearcă să
surprindă aceste subiecte aflate pe agenda de discuții ale delegațiilor PCR, atât în cadrul
întrevederilor cu PCB, cât și cu PSB. Trebuie menționat că, o parte a problemelor dezbătute se
regăseu atât în dialogurile cu comuniștii, cât și în cele cu socialiștii. Prin urmare, subiectele
care priveau securitatea europeană și internațională, lupta împotriva imperialismului sau
regrupărea formațiunilor de stânga în Belgia se încadrau unor teme comune, care interesau
deopotrivă socialiștii și comuniștii belgieni. Însă, aceste convorbiri între delegațiile de partid
abordau și probleme specifice comunismului cum este, de exemplu, cazul tezei
eurocomunismului. Deși această temă de discuție a fost abordată destul de sumar în dialogurile
dintre PCR și PCB, am considerat oportună alocarea unui subcapitol separat dezbaterii acestui
subiect care se integra politicii lui Ceaușescu de încurajare a slăbirii controlului sovietic asupra
partidelor comuniste. Teoria eurocomunistă, prin care partidele vest-europene propuneau o
aplicare a comunismului în alți termeni decât cei marxiști-leniniști, printr-o considerare a
evoluției istorice a societății și a specificului național, se constituia ca un alt argumnent pentru
depășirea influenței sovietice în mișcarea comunistă internațională.

Capitolul al V-lea realizează un studiu comparativ asupra principalelor aspecte
ideologice ale construcției socialismului, atât din perspectiva viziunii socialiștilor belgieni, cât
și din cea a comuniștilor români. Analiza unor concepte precum cel de democrație populară și
cel de democrație liberală, a sistemului pluripartidist și a guvernării partidului unic contribuie
la înțelegerea corectă a percepției asupra acestora de către actori ai construcției socialismului
aflați în sisteme politice diferite.
Privite în ansamblul lor, relațiile din PCR și PCB se cricumscriu politicii lui Ceaușescu
de a stabili contacte cu partide comuniste și social-democrate în demersul liderului român de a
se erija într-un promotor energic al răspândirii ideilor care combăteau caracterul bibpolar al
Războiului Rece, sau al acelor idei care urmăreau o diminuare a influenței sovietice în lumea
comunistă. Privite cronologic, raporturile dintre comuniștii români și cei belgieni au avut o
evoluție pozitivă începând cu 1967, însă au cunoscut și declinul spre sfârșitul anilor `70.
Contactele oficiale cu paridele de stânga din Belgia s-au manifestat în principal prin
schimburi de păreri, precum și prin exprimarea pozițiilor cu privire la problemele fierbinți din
sfera internațională. Cunoașterea reciprocă a pozițiilor acestor partide în problematicile curente
interne, cum ar fi coagularea forțelor de stânga, sau internaționale, precum cele privind pacea
și securitatea europeană sau teza eurocomunismului, putea constitui un mobil de încurajare
într-un demers comun al depășirii caracterului bipolar al lumii internaționale sau a unei
emancipări de sub tutela sovietică prin susținerea policentrismului în lumea comunistă.
Deși contactele cu partidele belgiene se înscriau în numărul mare al relațiilor inițiate de
către PCR cu partidele comuniste și socialiste occidentale, acestea nu trebuie privite doar ca
raporturi internaționale cu un caracter formal. Relațiile PCR cu formațiunile comuniste și
socialiste din Belgia au cunoscut și rezultate concrete în evoluția lor, mai cu seamă în medierea
reconcilierii dintre PC Chinez și PCB sau în procesul unificării forțelor progresiste din Belgia.
Cu toate că din punctul de vedere al raporturilor cu URSS pozițiile celor două partide –
PCR și PCB - erau divergente, legăturile dintre acestea și-au găsit un numitor comun într-o
serie de aspecte legate de principii ale construcției socialismului, de probleme ale mișcării
comuniste internaționale în general, precum și de securitatea și cooperarea europeană în efortul
comun al rezolvării problemelor generate în cadrul Războiului Rece.
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Abstract: the numerous relations developed by RCP with the western world,as a state,as well as a
party, as early as the first years after N. Ceaușescu came to power, seemed not only a somewhat
natural manifestation which continued the distant policy towards Moscow, initiated by Gheorghe
Gheorghiu Dej, but also a necessity imposed by the political context of the time. The overtaking of
power in the communist party by the new leader lider took place during a time of more relaxed
relaxed relations between the East and the West..This

decrease in tensions would prove itself

fertile for the widening of the RCP’s relations by cooperating, with the communists, as well as
with the European socialists. Therefore, the contacts and relations settled by RCP with the Western
European left-wing take place in the ideological context of the fight against imperialism, as well
as against the background of the tendency of a weaker soviet influence on the communist
movement of the 60’s.
The party-based contacts initiated by Ceaușescu in Western Europe were also focused on
the left wing political groups in Belgium. The connections developed by RCP with communist
parties which had little influence in the political stage, internally and internationally need to be

integrated into Ceaușescu’s vision of foreign policy: the success of socialism in Western Europe in
general, as well as encouraging the communist parties for a dissident policy towards USSR.
An analysis of RCP’s relations with the left-wing groups in Belgium must be carried out
within the operating area of the communist parties, more precisely within the international
communist movement, as well as on the state-run foreigh policy level. These areas are bound to
interphere with each other. Moreover, with RCP, as the sole party, the entire political activity was
assimilated to the state policy. On the other hand, the Socialist Belgian Party or the SocialChristian Party were parties which, more often than not, were part of the governing power or part
of the reigning coalitions. Also, the study of these relations requires a combined analysis of the
relations between RCP and BCP along with RCP’s relations with the socialist Belgian groups.
Actors of the same internal political stage, the communists and socialists in Belgium permanently
related to each other, tendencies justified by the inheritance of a common ideological foundation,
as well as by electoral reasons, both arguments drawing them closer or pushing them more or less
apart in the effort to regroup the progressist forces in Belgium, this being, in fact, the argument for a
converging approach of the research directions.
The study The relations of the Romanian Communist Party with left-wing political groups
between 1965-1989 is set to identify the main contacts established between RCP and the
communist and socialist parties in Belgium, interpreting them in the context of international
relations, as well as an analysis of the dialogues between these parties between 1965-1989. The
Romanian communists’ contacts with

groups in the belgian left-wing area manifested under

various forms, from mutual invitation at the parties’ congress and embassy-level talks, to official
visits of the parties’ delegates.
Considering all these ways in which RCP’s relations with left-wing parties in Belgium
manifested, we can determine their duration from the reign of Dej until the last RCP congress in
1989. Although the studied period of time referred to in the title is a wider one, the chapters’ titles
refer to shorter periods.Establishing the reference timeframe is limited by the first meeting of the
RCP nd BCP delegations in 1966 until the last one in 1981. We must also add that this time interval
contains the relations developed by RCP with other left-wing groups, especially the Belgian
Socialist Party, manifested between 1969 and 1980.
The goal of the study was to contribute to la o more adequate understanding of Romania’s
foreign policy during the mentioned period by analysing the contacts settled between the two

parties, as well as interpreting thema acestora in the international context of the `60-`70’s .Also,
such research can reveal to a certain extent the way RCP related to the western-european
communist parties,the type of speech pracriced by Ceausescu as well as his intentions to consolidate
his position within the international communist movement through such contacts.
Starting with this last idea,one can say that the effort of the study was generated by
formulating two working hypothesis. The first hypothesis: if Ceaușecu’s foreign policy manifested
tendencies to decrease the Soviet control within the international communist movement, then those
were the ones to determine the initiation and the content of the discussions with Communist Belgian
Party; the second hypothesis: if one of the main coordinates of RCP’s international relations
during the mentioned period was the tendency to promote and stimulate the settlement of socialism
in entire Europe, then the relations with the left-wing parties in Belgium would be part of this
effort.
The two working hypothesis generate, in turn, a few study-related questions:
f. Along with the other contacts with communiste/socialist western parties, would the
relations initiated by RCP with left-wing groups in Belgium be part of Ceaușescu’s foreign policy
vision to break away from Moscow?
g. To whay extent the contacts between Romanian and Belgian communists influenced
CBP’s relations with Moscow?
h. What was the dynamics of the relations between RCP and the belgian left-wing be,
especially CBP throughout the mentioned period of time? What led to the chages in those relations?
Did Ceaușescu manage to have a concrete effect in Belgium through his effort to support
the building of socialism worldwide?
Did the Romanian leader succeed in bringing together his ideas and vision on the main
international issues with those of the Belgian left wing?
The analysis of the Romanian-Belgian relations as paries will be constantly followed
throughout the research by these study directions, so that the formulated working hypothesis may be
verified.
The importance of such study emerges, first of all, from its novelty. The party-level relations
between RCP and the Western-European communist or socialist parties were not sufficiently
approached by the relevant studies. These relations were approached indirectly within wider
research themes related to the issues of the international communist movement. Giving acess to the

researchers to certain archives by the Romanian National Archive, as well as the desecretization of
some documents by the Archive of the Ministryi of Foreign Affairs, opened up new investigation
directions regarding Romania’a foreign relations during communism.
The study focused mainly on investigating and interpreting some new sources represented
by the transcripts of the discussions between the RCP and the BCP or SBP delegations which can
be found in the files of the Central Committee of RCP, Foreign Relations department, as well as by
the letters recently declasified between the Romanian Embassy in Brussels and the Ministry of
Foreign Affairs. The understanding and analysis of the content of such documents found in the
archives, as well as integrating them in the historical context of these new informations required the
use of a large research apparatus composed of printed sources, published documents,studies and
researches, articles, newspapers and memoirs. Not least, the research carried out at the Belgian
Communist Party Archives in Brussels completed the study effort, from both the perspective of the
new sources (reports,notifications,personal notes) as well as that of already known sources. Within
the latter we must mention the BCP journals Drapeau Rouge and BCP-Information, as well as some
special studies regarding the evolution and activity of socialism and communism in Belgium, signed
by Belgian authors.
Since the use of new sources had a major importance in the research efort, we find
necessary a few details regarding those. Within the Central Historical National Archives certain
documents were identified, in the form of transcripts, notifications or informative notes..Offering
access for the researchersto the transcripts of the discussions between the RCP and the Belgian
communists or socialists, kept in the RCP’s Central Comittee fund, foreign relations section,
allowed the identification and use of 24 files containing party-level discussions,as follows: between
the RCP and BCP delegations – 14 files, RCP and BSP – 8 files, between RCP and the SocialChristian Party (SCP) – 1 file and RCP – Party of Liberty and Progress – 1 file. We must state that
for the study there were also used some files that are part of the RCP’s Central Comittee fund, the
Chancellor’s department, Internal Visits Section, External Visits section, as well as the Alphabetical
Section "Nicolae Ceaușescu (1965-1989)".
Also, within the archives of the Ministry of Foreign Affairs, a number of documents are
now available for study, desecretized in 2012, containing the mail between The Romanian Embassy
in Brussels an Ministry of Foreign Affairs the regarding the Belgian–Romanian relations, on party
and state-levels. Being in the inventory fund of Section III Relations of the Ministry of Foreign

Affairs, the studied documents are divided into notices,telegrams, informative notes and reports,
grouped into files registered by year and thematic areas. So, in the MFA’s archives there have been
identified 14 files containing documents regarding the political situation in Belgium during the
mentioned period of time, aspects of the bilateral Romanian-Belgian relations as state-level
(consultations between the Foreign Affairs ministers), the position of Belgium towards the issues of
European safety,the evolution of the relations between RCP and BCP and between RCP and BCP,
the mail exchange between the Romanian Embassy and the Romanian MFA in the context of the
events in 1968 in Czekoslovakia, as wel as some relations settled between the Union of Communist
Youth or the Socialist Unity Front with similar organizations of the Belgian left-wing groups etc.
From the methodological point of view, the study required the use of the bibliographical
study method, of the compared historical method, of the document analysis and that of speech
analysis..
When trying to set clear the historical facts, one uses and turns into account data and
information we access out of the historical sources research, but a study can’t reach its full level
without using a secondary kind of literature, through the method of bibliographical study, as well as
through correlation with other categories of information coming from other sources.
Studying the relations that RCP developed with communist and socialist parties in Belgium
by investigating documents in the archives also leads to a checking of the hypothesis regarding the
causal relations, which means using the comparative method. For instance, in our case, the
comparative method will determine,through analogy ,the understanding of the relations settled by
the RCP leadership with Western-European left-wing parties, in general.
The document analysis method constituted the main methodological, as,throughout the
reasearch, there has been identified and analyzed a consistent docummentary fund coming from the
archives in Romania and Belgium.
The identified documents are divided into discussion transcripts between the Romanian and
Belgian delegations, notes adjoining them, as well as the mail exchange between the Romanian
Embassy in Brussels and the Ministry of Foreign Affairs, consisting in letters,telegrams,reports and
briefings. In the discussionsbetween Belgian communists/socialists and the Romanian communists,
recorded in the transcripts kept in the RCP’s Central Committee fund of the Romanian National
Archive, there have been identified and analyzed the main discussion directions the two delegations
were proposing. Actually, approaching certain topics regarding peace and safety, unity of the left

wing, as well as other issues regarding the building of socialism were grouped and analyzed in two
separate chapters, according to the political group with which the meeting took place. Other
categories of documents in the inventory of the Foreign Ministry Archive contain a large number of
telegrams, addresses, activity reports and briefing notes. The analysis of the latter revealed new
information on the relations between the PRC and the Belgium left-wing parties, aspects of the role
played by these parties in Belgian political life, as well as issues related to international relations,
namely the way in which they reported on major events during the Cold War. On the other hand,
this analysis has brought new insights into Ceausescu's party regarding his foreign policy in the
1960s and `70s in general, as well as with the Western-European left-wing parties, in particular.
Also, documents from the Foreign Ministry archives offered us additional information which shows
that the links between PCR and left-wings Belgian parties extend to youth organizations and trade
unions or even with the Democratic Front of Socialist Unity. Last but not least, it should be noted
that for contextualization, within this research method it was necessary to analyze documents that
exclusively focused on the Romanian-Belgian state relations.
The analysis of the themes discussed in the transcripts of the dialogues between the
Communist delegations and those of the Communists and the Belgian Socialists also involved the
use of the discourse analysis method. Belonging to a political system fundamentally different, the
ideological discourse of the Romanian communists was distinct from that of the Belgian
Communists and Socialists. Although they shared the same doctrine, there were differences in the
interpretation of ideological concepts. Starting from its definition, the discourse is always anchored
in a sociocultural context, modeled by a particular epistemology and aimed at a specific purpose
determined by the role of the discursive agents. Applying this definition to our study, we can
identify the sociocultural context as the totalitarian system in Romania, respectively the democratic,
capitalist, pluripartidist Belgium system, as the epistemic concepts that are conducted in dialogue,
and the discursive agencies being the Communists from the West and the East, respectively the
Romanian and Belgian delegations. So this method becomes useful for a correct understanding of
how the Romanian Communists and other Belgian socialist parties were referring to and
interpreting the main ideological concepts that frequently appeared in their debates: Socialist
democracy, single party, class struggle, proletarian dictatorship, pluripartidism, political
pluralism, unity of progressive forces, freedom of expression, security and international
cooperation.

The analysis and synthesis of the original sources together with that of the bibliographic
sources imprinted on the paper a structure outlined in five chapters, but from the point of view of
the approach, the study is outlined in three distinct parts: the first part deals with the evolution of
the Romanian Communism external relations orientation towards the Western world (Chapter I),
The second part presents the relationship between PCR and PCB, as well as the relationship
between Belgian moderate left-wing and the PCR, in particular with the socialist or socialdemocratic parties (Chapters II and III), and the last part presents an analysis of the dialogues
between the PCR delegations with the Belgian communist and socialist delegations on the main
topics of discussion (Chapters IV and V).
Being part of the liaisons with the Western left, the investigation of the PCR relations with
the Belgian communist / socialist parties must be operated in a wider historical context. Thus, in the
first chapter, the analysis of the PCR relations with the Western Europe left-wing parties involved
more than a mere treatment of them, demanding an extension of the temporal context. A fair
representation of the relations between the PCR and the Western European left-wing parties should
start from identifying the causes that led to the opening of Romania's foreign policy to the Western
world in the `50s and `60s. On the other hand, this orientation towards West was closely related to
the process of weakening Moscow's control launched after the implementation of Khrushchev's
reforms and the tensions between the USSR and Romania in the last years of Gheorghiu Dej's
leadership. Therefore, this first chapter outlines such a context makes it possible to identify, analyze
and interpret the relations between the Romanian Communists and the Belgian Communists or
Socialists.
The study of the PCR and the Belgian left-wing parties relations supposed not only an
international contextualization but also a Belgian internal political plan contextualization. The
coordinates of which the Belgian left-wing parties politics were operating should be explained, and
the knowledge of the PCB and PSB internal and external activities within the reference period of
the research led to the presentation of the main moments in the history of these political parties.
Therefore, the first subchapters of chapters II and III highlight the peak periods as well as the
political decline of the Belgian parties. If in the case of PCB, its existence as a party becomes
difficult after the Second World War, and it has to survive only by joining Moscow, quite another is
the situation of the other socialist and social-democratic parties which, almost unceasingly, during
the period of time that we are interested in, were in government or part of governing coalitions.

After the presentation of the evolution of communism in Belgium and of the relations that
the PCB defined in the international communist movement, the second chapter reveals a historical
analysis of the relations between the Romanian and Belgian Communists. Starting with the first
relatively inconsistent relationships between PCR and PCB, which have been established since the
early 1960s, the presentation and interpretation of relationships have been chronologically rooted up
to their decline in the early 1980s. Started in the summer of 1966, when Mihai Dalea met Marc
Drumaux in Bucharest, the relations between the two parties will experience good times, especially
after the events of 1968 in Czechoslovakia.
In their evolution, the relations established between PCR and PCB have always been based
on the specific problems of the Cold War, as well as on the international communist movement.
Thus, the ties between the two parties showed greater relevance in the context of the 1968
Czechoslovak crisis, as well as their reporting on the Soviet-Chinese conflict triggered in the early
`60s. PCB's condemnation of the Czechoslovak state invasion would have lead to an acceleration of
the Romanian-Belgian relations both on the party and on the state line. At the same time, the
context of the Sino-Soviet conflict at the beginning of the 1960s defined from certain angles the
relations between PCR and PCB. Documents in the Foreign Ministry Archives have revealed
unique information about the role played by the PCR in the reconciliation process between PCB and
Chinese Communist Party. For these reasons, the second chapter of this paper will deal differently,
in separate subchapters, the moment of Czechoslovakia and the framework of the relations in the
Sino-Soviet dispute, aiming to provide more consistent explanations to Romania's contacts with the
Belgian Communists.
On the other hand, the research of the PCR relations with the Belgian left-wing parties also
supposed the establishment and interpretation of contacts and collaborations with the socialist or
social-democratic parties in the form and extent to which they manifested themselves. In the
absence of significant information in the literature, the Central National Historical Archives, as well
as those of the Ministry of Foreign Affairs, confirmed the existence of such relations since 1969
when a Belgian Socialist Party visited Romania and ending with a PSB visit in 1980. Thus, Chapter
III, entitled "The Relationships Developed by the Romanian Communist Party with the Belgian
Socialist Parties (1969-1980)" is the section of the work which largely deals with the PSB relations,
moderate left region party agreed by the PCR for doctrinal reasons. The other socialist parties, such

as the Social-Christian Party or the Party of Freedom and Progress, met only once with the PCR
party delegations, contacts with them being the task of the Socialist Unity Front in Romania.
The PSB relations analysis follows the chronological evolution, trying to highlight
information about the possible collaborations between the two parties, the issues that shape
Ceausescu's interest and intentions in the internal politics of Belgium, as well as the regroupement
of the left forces, but also issues concerning the security and the international cooperation or the
doctrinal and political-ideological aspects of the construction and application of socialism in
general.
The dynamics in the spectrum of the European Left in the late 1960s will lead Ceausescu's
determined attitude towards the unification of left forces in some West European countries. For the
Romanian leader, such unity translates into a success of the left in the Western countries, and at the
same time, by reconsidering the traditional relations between the communists and the socialists.
PCR was seen as a possible intermediary by communists in Belgium. The minutes of the talks
between PCB and PCR, as well as correspondence between the Romanian Embassy in Brussels and
the MAE, confirm the steps taken by the Belgian Communist leadership and the PCR to agnize a
concrete collaboration with the Belgian Socialists.
As an energetic promoter of encouraging other parties to promote the East-West detente or
the construction of socialism in pluripartidist states, Ceausescu approached during his discussions
with Western-European left-wing parties and, implicitly with Belgium, topics such as those listed
above. Chapters IV and V of the thesis try to outline these subjects on the agenda of PCR
delegations both in meetings with PCB and the PSB. It should be underlined that some of the
debated issues were found both in the dialogues with the Communists and the Socialists. Therefore,
matters which concern European and international security, the fight against imperialism or the
reunification of left-wing parties in Belgium were framed by common themes, which interested
both Belgian Socialists and Communists. However, these talks between party delegations also
addressed specific communism issues, such as the case of Eurocommunism. Although this subject
has been tackled quite briefly in the PCR and PCB dialogues, we considered appropriate to allocate
a separate subchapter to the debate on this topic that integrated Ceausescu's policy of encouraging
the weakening of Soviet control over communist parties. The euro-communist theory, in which the
West-European parties proposed a communist approach in terms other than the Marxist-Leninist, by

taking into account the historical evolution of the society and the national specificity, constituted
another argument for overcoming the Soviet influence in the international communist movement.
The fifth chapter makes a comparative study of the main ideological aspects of the
construction of socialism, both from the perspective of the beliefs of the Belgian socialists and that
of the Romanian Communists. The analysis of concepts such as popular and liberal democracy of
the pluripartidist system and the ruling of the single party contribute to the correct understanding of
their perception by socialist actors in different political systems.
Taken as a whole, the relations between the PCR and the PCB are circumscribed to
Ceausescu's policy of establishing contacts with communist and social-democratic parties in the
efforts of the Romanian leader to become an energetic promoter of the spread of ideas that
countered the bipolar character of the Cold War, or those ideas that aimed to diminish Soviet
influence in the communist world. Chronologically, the relations between the Romanian and the
Belgian Communists had a positive evolution since 1967, but they also experienced a decline in the
late 1970s.
The official contacts with the Belgian left-wing parliaments were mainly expressed through
exchanges of views and expressing positions on the hot issues at international level. Mutual
knowledge of the positions of these parties in current internal matters, such as left or foreign forces
coagulation and those regarding European peace and security or the Eurocommunism theory, could
be an encouraging mob in a common approach to overcoming the bipolar international world or the
emancipation under the Soviet tutelage by supporting polycentrism in the communist world.
Although contacts with the Belgian parties were part of a large number of relations initiated
by the Communist Party with the Western Communist and Socialist parties, they should not be seen
only as international relations with a formal character. The PCR relations with the Belgian
communist and socialist parties have also had concrete results in their evolution, notably in
mediating reconciliation between the Chinese Communist Party and the PCB, or in the process of
unifying Belgium progressive forces.
Although from the point of view of the relations with the USSR the positions of the two
parties - PCR and PCB - were divergent, the links between them found a common denominator in a
series of aspects related to the principles of socialism construction, the problems of the international
communist movement in general, as well as European security and cooperation in the joint effort to
solve the problems generated during the Cold War.
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