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         Ancu DAMIAN 

 
 

PRIMĂVARA DE LA PRAGA 
- Starea de spirit a giurgiuvenilor – 

 
Ziua de 12 mai a reprezentat şi reprezintă, pentru cehi, 

o zi deosebită, deoarece, în această zi, se comemorează 
trecerea în eternitate a compozitorului Bedrich Smetana, în 
onoarea căruia se organizează festivalul intitulat 
„Primăvara de la Praga”, numele acestui festival 
ajungând, după evenimentele din Cehoslovacia anului 1968 
(şi nu numai în Cehoslovacia), să fie dat mişcării 
reformatoare în favoarea intereselor naţionale, mişcare 
potrivnică intereselor geopolitice şi de prestigiu 
internaţional ale Uniunii Sovietice. Bedrich Smetana (1824-
1884), compozitor şi dirijor ceh, este cunoscut pentru 
poemul simfonic „Vltava” (sau „Die Moldau”, după 
denumirea în germană a râului), acesta fiind al doilea poem 
dintr-un ciclu de şase, pe care le-a numit „Ma vlast” („Ţara 
mea”), precum şi pentru opera „Mireasa vândută”. A murit 
la Praga, în ziua de 12 mai 1884.   

Destalinizarea, lansată oficial de către Hruşciov, în 
anul 1956, nu a cuprins Cehoslovacia decât tangenţial şi 
relativ târziu, abia la sfârşitul anilor ‘50 şi începutul anilor 
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‘60. Din anul 1967, aripa reformatoare a Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a început să promoveze 
insistent un program, care urmărea democratizarea 
societăţii cehoslovace şi „renunţarea, în timp, la modelul 
politic comunist” 1 , ceea ce a deranjat, în mod sigur, 
Moscova. 

În acest context, forţele conservatoare de la Praga au 
apelat direct la Leonid Brejnev, dar acesta, când a văzut cât 
de dur era criticat Antonin Novotny – prim-secretar al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, a preferat să accepte 
alegerea unui lider reformator, Alexander Dubcek, la 5 
ianuarie 1968. Alegerea lui Brejnev s-a datorat şi faptului 
că, anterior, în momentul „debarcării lui Hruşciov”, 
Novotny, pe lângă faptul că  „nu a manifestat o înţelegere 
corespunzătoare a exerciţiului puterii şi a sistemului […], 
făcu imprudenţa majoră ca, în anul 1964, să protesteze 
împotriva schimbării lui Hruşciov cu Brejnev.”2 

În aprilie 1968, Dubcek a făcut cunoscut public 
programul politic al noii conduceri, program care prevedea 
crearea „socialismului cu faţă umană”, care să fie însoţit de 
creştere economică, în care accentul urma să fie pus pe 

1 Igor Caşu, Primăvara de la Praga: percepţii sovieto-române (I), în 
Historia.ro, din 19.04.2014, f.p.  
2 Nicolae Drăguşin, Praga 1968 şi reforma imposibilă a comunismului,  în 
România liberă,  22 august 2008 (în continuare Drăguşin) 
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producerea bunurilor de consum, în contradicţie cu 
concepţia sovietică susţinătoare a industriei grele, în paralel 
cu acordarea practică a libertăţii presei şi cuvântului, 
libertăţii de circulaţie a persoanelor şi instituirii unui sistem 
pluripartidist, mergându-se până la federalizarea statului. 

Preluarea puterii de către Alexander Dubcek, în 
primăvara anului 1968, în Cehoslovacia,  a reprezentat un 
moment important pentru poporul acestei ţări socialiste, 
care vedea, în alegerea lui în fruntea ţării, sosirea 
momentului prielnic pentru crearea unei societăţi moderne, 
socialiste, în care să existe  „libertatea de exprimare şi de a 
călători, precum şi dreptate socială.”3 Asemenea speranţe, 
cu reale posibilităţi de transpunere în practică, nu 
conveneau, însă, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
guvernul de la Kremlin neacceptând prea multă libertate şi 
prea multă toleranţă, motiv pentru care a pus capăt 
încercării de democratizare, respectiv „Primăvara de la 
Praga”, apelând la intervenţia militară. 

Pericolul unei intervenţii sovietice a fost sesizat de 
către Cornel Burtică, ambasadarorul ţării noastre la Roma, 
încă din ziua de 4 mai 1968, din moment ce a informat 

3 Cronica ilustrată a omenirii. Vol. 14. De la războiul rece la coexistenţă 
(1961-1973), Bucureşti, Editura Litera, 2012,  p.226  (în continuare 
Cronica) 
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Ministerul Afecerilor Externe despre poziţia Partidului 
Comunist din Italia referitoare la situaţia din Cehoslovacia 
socialistă şi, în mod deosebit, despre „posibilitatea unei 
intervenţii sovietice în această ţară”, 4 cu trei luni înaintea 
invadării acestei ţări. În argumentarea sa, a plecat de la 
faptul că „Tovarăşii din conducerea P.C.I. au analizat 
situaţia şi au ajuns la concluzia că există pericolul unei 
intervenţii externe”. Informaţii asemănătoare s-au primit, în 
ziua de 17 mai 1968, şi de la Berlin, de unde ambasadorul 
nostru informa despre îngrijorarea pe care o provocase 
„pericolul extern” -  a se citi: venind dinspre Cehoslovacia - 
„asupra securităţii unor ţări - a se citi: R.D. Germană, 
U.R.S.S. şi Polonia - socialiste.”5  

Documentele păstrate la Biroul Judeţean Giurgiu al 
Arhivelor Naţionale ne permit să refacem starea de spirit a 
locuitorilor din municipiul Giurgiu în acest moment 
deosebit de tensionat pentru istoria omenirii, moment care 
putea duce la declanşarea unui nou război mondial, dacă 
interesele Occidentului şi S.U.A. ar fi cerut-o, numai că, în 
acea perioadă, S.U.A. se aflau puternic angrenate în 
Vietnam, profitând - printre altele, şi de conflictul ideologic 

4 Şerban Cionoff,  România, Ceauşescu şi Primăvara de la Praga, în 
Jurnal naţional, 3 decembrie 2009 
5 Idem 
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dintre China şi Uniunea Sovietică, aspect sesizat de un fost 
ofiţer în „armata burgheză”, care, în ziua de 28 februarie 
1968, spunea: „…americanii, care au un serviciu de 
spionaj vast şi perfect pus la punct, cunosc potenţialul 
moral şi material al adversarilor şi mai ales al acelora care 
le pot veni în ajutor […] bazaţi pe disensiunea politică 
dintre U.R.S.S. şi R.P. Chineză scontează pe neintervenţia 
uneia din aceste puteri în sprijinul R.D. Vietnam”. 6 
Oricum, U.R.S.S. nu avea să intervină direct, deoarece avea 
deja în plan rezolvarea problemei cehoslovace. 

Legătura dintre Praga şi Bucureşti este bine surprinsă, 
în 15 martie 1968, de un fost membru al Partidului Naţional 
Liberal, care preciza că, în  Cehoslovacia, „se cere să se 
înfiinţeze partidul liberal”, deoarece „atunci când este 
opoziţie, domnii de la guvernământ să nu facă abuzurile 
care sunt la noi în ţară când o serie de oameni au rămas 
fără servicii. Ce vor să facă prin acest lucru cei de la noi 
din ţară? Nu au exemplul… Cehoslovaciei sau vor să 
ajungă în aceeaşi situaţie?...”, concluzionând că „românul 
este răbdător, dar când îi ajunge cuţitul la os nu ştie 
încotro s-o mai ia. Sus, la conducere, se ştie de toate 

6 Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, fond Comitetul Municipal 
Giurgiu al Partidului Comunist Român, ds. 9/1968, f. 1 (în continuare 
Comitetul)  
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abuzurile făcute de cei de jos, dar se servesc de ei pentru a-
şi înfăptui politica şi ideologia partidului, căci în ţara 
noastră cei care au strigat mai tare URA aceia sunt în 
posturi de conducere cheie”7. 

Aceeaşi legătură este sesizată şi de către un preot, fost 
legionar, care, în contextul consfătuirii din 21-22 martie 
1968, de la Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, cu factorii de răspundere de la nivelul judeţelor nou 
înfiinţate, susţinea că: „…totul este legat de ceea ce s-a 
petrecut în Cehoslovacia, amintind că se va îmbunătăţi 
mult reforma legată de culte, sănătate şi învăţământ, căci 
prin ei va putea fi poporul alături de conducătorii de partid 
şi guvern”8. Acesta îşi manifesta speranţa ca satele să nu 
primească „primari impuşi de partid, străini de interesele 
colectivităţii, ci se vor alege primari din centrele de 
comune, fiindcă şi acolo sunt comunişti, mai deştepţi ca cei 
din Giurgiu” – speranţă deşartă însă, deoarece realitatea 
avea să demonstreze că cei mai mulţi primari au fost „aleşi” 
tot la ordinul partidului. Poziţia faţă de evenimentele din 
Cehoslovacia este foarte clar reliefată de către preot, când 
susţine că: „Dragoste cu sila nu mai este dragoste şi 

7 Ibidem,  f. 9 
8 Ibidem, f. 10 
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plăteşti când nu te aştepţi pentru a-ţi satisface ceea ce 
altuia nu îi este cu voie” 9.  

Realitatea crudă din ţările socialiste, în special din 
Europa, este surprinsă de un fost membru al Partidului 
Naţional Ţărănesc, care susţinea, pe bună dreptate, că: „în 
orice ţară civilizată, orice partid are o opoziţie. Aşa că tot 
dictatură ca pe timpul lui Hitler – Antonescu este…”. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Idem 
10 Idem 
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 „MANEVRELE” TRATATULUI DE LA VARŞOVIA 
 
În condiţiile în care: 
-  noua conducere a Cehoslovaciei a continuat 

politica sa reformatoare, a acceptării demisiei lui Antonin 
Novotny din funcţia de preşedinte al republicii, pe motiv de 
boală, urmând ca acesta să se pensioneze (22 martie 1968); 

- a participării Cehoslovaciei la întâlnirea de la 
Dresda, din 23 martie 1968, a conducătorilor de partid şi 
de stat din U.R.S.S., Polonia, Ungaria, Bulgaria şi 
Germania (de remarcat că România nu a fost invitată să 
participe 11 ), în timpul căreia Cehoslovacia şi-a luat 
angajamentul că va asigura „dezvoltarea pe mai departe a 
socialismului în ţară”12, pentru ca, la şedinţa din 26 martie 
1968, a Prezidiului Comitetului Central al Partidului 
Comunist Cehoslovac, să se ia hotărârea ca „Adunarea 
Naţională a Cehoslovaciei să procedeze la modificarea legii 
electorale, pentru ca aceasta „să reflecte actualul proces 
larg de democratizare”, punându-se, astfel, bazele pentru 
„dezvoltarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”13; 

11 Scânteia  (organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român), 
25 aprilie 1968, p.1 (în continuare Scânteia) 
12 Ibidem, 26 martie 1968, p.6 
13 Ibidem, 27 martie 1968, p. 6 
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- a acceptării demisiei lui Novotny, în ziua de 27 
martie 1968 şi a propunerii pentru funcţia de preşedinte 
al ţării a generalului de armată Ludvik Svoboda „ca 
persoana cea mai potrivită care, în perioada actuală, poate 
contribui la cauza unirii popoarelor noastre şi a diferitelor 
pături şi grupuri sociale, pentru consolidarea situaţiei 
politice interne”14; 

 - a alegerii acestuia prin vot secret, din moment ce 
candidatura sa „este salutată şi sprijinită de toate partidele 
politice, care fac parte din Frontul Naţional, ca un simbol 
al frăţiei şi prieteniei popoarelor ceh şi slovac” 15; 

- a aprecierilor realiste ale lui Luigi Longo, 
secretarul general al Partidului Comunist Italian, care, 
referindu-se la alegerea lui Ludvik Svoboda în funcţia de 
preşedinte al Republicii Socialiste Cehoslovace, arăta 
următoarele: „Considerăm că relaţiile de tip nou, care 
trebuie să se stabilească între partidele comuniste, nu pot 
exclude o confruntare deschisă de poziţii şi idei. Această 
confruntare trebuie să pornească de la recunoaşterea 
deplină a autonomiei şi independenţei fiecărui partid 
comunist în parte […] în Cehoslovacia nu este în cauză 
socialismul, ci metodele considerate astăzi ca un obstacol 

14 Ibidem, 29 martie 1968, p. 6 
15 Ibidem, 31 martie 1968, p. 6 
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în calea desfăşurării depline a societăţii comuniste. Este 
vorba de o experienţă nouă, spre care privim cu încredere 
şi în calea căreia considerăm că nimeni nu ar trebui să 
ridice obstacole”;16 

- a rezoluţiei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Cehoslovac, din 5 aprilie 1968, în care, printre 
altele, se solicita „reabilitarea deplină şi justă a tuturor 
persoanelor care au avut de suferit ca urmare a violării 
legii socialiste şi a normelor de partid între anii 1949-1954, 
în special a luptătorilor din rezistenţă” (în perioada cultului 
personalităţii, Ludvik Svoboda a lucrat în funcţia de 
contabil la o cooperativă agricolă, el, care fusese, între 
1950-1951, vicepreşedinte al guvernului şi distins cu titlul 
de „Erou al Republicii Socialiste Cehoslovace”), cu 
menţiunea că „tuturor persoanelor reabilitate trebuie să li 
se dea satisfacţie morală, personală şi despăgubiri” 17; 

- a orientării politicii externe către vest, conform 
cu Programul de acţiune al Partidului Comunist 
Cehoslovac, dat publicităţii în ziua de 10 aprilie 1968, în 
care, după ce se arăta că, în continuare, politica externă se 
va baza pe relaţia cu U.R.S.S. şi celelalte ţări socialiste, se 
precizau următoarele: „În ce priveşte ţările capitaliste cu 

16 Idem 
17 Scânteia, 6 aprilie 1968, p. 8 
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înaltă dezvoltare, va fi promovată o politică activă de 
coexistenţă paşnică. Poziţia geografică a Cehoslovaciei, la 
fel ca şi nevoile şi posibilităţile ei industriale, impune 
promovarea unei politici europene mai active, îndreptate 
spre dezvoltarea relaţiilor reciproc avantajoase cu toate 
statele şi organizaţiile internaţionale spre asigurarea 
securităţii colective a continentului european” 18; 

- în urma unei scurte vizite a delegaţiei Partidului 
Comunist Cehoslovac la Moscova, la începutul lunii mai, 
a fost dat publicităţii un comunicat sovieto-cehoslovac (5 
mai 1968), din care reţinem că „părţile s-au înţeles asupra 
dezvoltării viitoare a relaţiilor sovieto-cehoslovace şi au 
discutat, de asemenea, probleme actuale ale situaţiei 
internaţionale şi ale mişcării comuniste şi muncitoreşti 
internaţionale” 19; 

- întâlnirea conducătorilor de partid din R.D. 
Germană, Bulgaria, Ungaria, Polonia şi Uniunea 
Sovietică, din ziua de 8 mai 1968, s-a finalizat printr-un 
comunicat, în care, printre altele, se spunea că „s-au 
informat reciproc despre situaţia din ţările lor şi și-au 

18 Ibidem, 11 aprilie 1968, p. 6 
19 Ibidem, 6 mai 1968, p. 4 
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exprimat hotărârea fermă de a dezvolta pe toate căile 
relaţiile de prietenie şi colaborare multilaterală” 20; 

- agenţia de presă C.T.K. transmitea că, în ziua de 
22 mai 1968, „Alexander Dubcek, prim secretar al C.C. al 
P.C.C. şi Oldrich Cernik, preşedintele Guvernului 
cehoslovac, au sosit la Karlovy Vary, unde au avut o 
întrevedere cu Alexei Kosâghin, preşedintele Consiliului de 
Miniştri al U.R.S.S., care se află la tratament în această 
localitate” 21, pentru ca, pe 24 mai1968, Alexei Kosâghin 
să fie la Praga, unde a fost primit de Ludvik Svoboda, 
context în care „a avut loc o convorbire prietenească, 
desfăşurată într-o atmosferă cordială” 22; 

- în ziua de 24 mai 1968, de la Praga, se transmitea 
că „între C.C. al P.M.U.P. şi guvernul Republicii Populare 
Polonia şi C.C. al P.C. din Cehoslovacia şi guvernul 
cehoslovac, a avut loc un schimb de scrisori, în care este 
subliniat interesul reciproc faţă de evoluţia evenimentelor 
din cele două ţări şi relaţiile de încredere şi înţelegere pe 
care le manifestă” 23; 

- ministrul de externe cehoslovac declara, în ziua de 
12 iunie 1968, că „politica externă a Cehoslovaciei trebuie 

20 Ibidem, 10 mai 1968, p. 6 
21 Ibidem, 24 mai 1968, p. 6 
22 Ibidem, 25 mai, p. 8 
23 Idem 
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să apere procesul nostru de renaştere, de influenţe străine 
şi presiuni din afară, care se pot ivi. Totodată, ea trebuie să 
deschidă posibilităţi pentru acţiuni pozitive în afara 
ţării”24; 

- primul secretar al Partidului Socialist Muncitoresc 
Ungar, Janos Kadar, declara, în ziua de 13 iunie 1968, în 
contextul vizitei la Budapesta a unei delegaţii de partid şi de 
stat din Cehoslovacia (venită la invitaţia Ungariei), că 
„actuala întâlnire va servi la întărirea şi mai mult a 
prieteniei cehoslovacă-ungară, va servi interesele directe 
ale popoarelor noastre şi în acelaşi timp va contribui la 
întărirea unităţii ţărilor socialiste şi la unirea tuturor 
forţelor progresiste” 25; 

- a cuvântării rostite de către Alexander Dubcek, în 
ziua de 20 iunie 1968, la adunarea cu activul miliţiei 
populare din Cehoslovacia, în care se precizau: „Alături de 
principiile de bază ale politicii noastre interne, noi vom 
apăra pe cele ale orientării noastre externe, alianţa şi 
prietenia noastră cu Uniunea Sovietică şi celelalte ţări 
socialiste. Practica va demonstra că respectarea condiţiilor 
specifice ale ţărilor socialiste nu poate aduce daune 

24 Scânteia, 13 iunie 1968, p. 6 
25 Ibidem, 14 iunie 1968, p. 6 
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prieteniei trainice şi unităţii acestor ţări ci, dimpotrivă, 
numai foloase” 26; 

- a cuvântării lui Oldrich Cernik, la televiziunea 
cehă, din 20 iunie 1968, în care, printre altele, susţinea că: 
„nu ascundem că suntem cu adevărat interesaţi în 
stabilirea unor relaţii bune, paşnice şi cu ţările 
nesocialiste. Totuşi, în această privinţă, ne călăuzim după 
principiul leninist al coexistenţei paşnice. Ne apreciem însă 
partenerii din ţările capitaliste în mod lucid şi realist, fără 
iluzii şi naivitate şi fără dramatizări inutile. Noi suntem 
interesaţi, în primul rând, într-o lărgire considerabilă a 
colaborării economice cu aceştia.” 27 

- în ziua de 20 iunie 1968, agenţia de presă C.T.K. 
transmitea ştirea că: „…pe teritoriul R.S. Cehoslovace, în 
prezenţa preşedintelui Ludvik Svoboda, au început […] 
aplicaţiile comune de comandament şi stat major ale 
armatelor ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia. 
La invitaţia comandamentului suprem al Forţelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia şi 
a ministrului apărării naţionale al R.S. Cehoslovace, asistă 
la aplicaţii şi un grup de generali şi ofiţeri români”.28   

26 Ibidem, 21 iunie 1968, p. 6 
27 Idem 
28 Idem 
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Situaţia externă a României, în aceste momente, o 
putem reconstitui prin intermediul „Buletinului de 
informaţii” al Consiliului Securităţii Statului, din 5 august 
1968, document înaintat de către generalul Nicolae 
Doicaru 29  lui Nicolae Ceuşescu, Virgil Trofin 30 , Vasile 
Patilineţ31 şi Ion Stănescu32, cu precizarea că documentul 
avea menţiunea „Strict secret de importanţă deosebită”. 
Conform acestuia, celor patru li se aduceau la cunoştinţă 
„unele acţiuni ostile întreprinse de autorităţile sovietice 
împotriva R.S. România”. Astfel, concomitent cu 
manevrele efectuate pe teritoriul R.S. Cehoslovace, „o serie 

29 Nicolae Doicaru (n. ?-d.februarie 1991), fost participant la rebeliunea legionară 
din ianuarie 1941; fost general român de securitate, director al Direcţiei de 
Informaţii Externe a Securităţii, în perioada 1959-1978; arestat şi anchetat după fuga 
lui Pacepa, în anul 1978, eliberat după câteva luni de zile şi numit director la I.A.S. 
Mihăileşti (judeţul Giurgiu) - funcţie pe care a refuzat-o; „mort” în urma unei partide 
de vânătoare, în februarie 1991, fiind rănit cu un glonț, în condiţiile în care toţi 
participanţii aveau doar puşti cu alice (pe larg în Carol Harsan, Oamenii-cheie ai 
Revoluţiei au murit suspect, „România Liberă”, 18 decembrie 2007)   
30 Virgil Trofin (1926-1984), secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român (1965-1972), cu ultimul loc de muncă la I.A.S. Mircea Vodă, judeţul 
Călăraşi (1982-1984) 
31 Vasile Patilineţ (1923-1984), specialist în dosare politice, a primit, în secret, în 
anul 1965, de la Nicolae Ceauşescu, sarcina de a declanşa o anchetă referitoare la 
reprimarea cadrelor de partid din perioada lui Gheoghe Gheorghiu Dej; aflat în 
misiune diplomatică, în Turcia, a murit în anul 1984, în urma unui „accident” de 
maşină 
32  Ion Stănescu, iniţial Silaghi (1929-2010), membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, preşedinte al Consiliului Securităţii Statului (1968-
1972); decedat în urma unui „accident”(vezi şi Florin Sinca, Din istoria Poliţiei 
Române, Tipografia RCR Print, Bucureşti, 2006, p. 290) 
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de cetăţeni români care s-au înapoiat din U.R.S.S. şi 
cetăţeni sovietici care ne-au vizitat ţara au relatat despre o 
intensificare a activităţilor militare la graniţele cu 
România. Aşa, de exemplu, la 28 iulie a.c., în zona de 
frontieră Ungheni, au fost observate tancuri, tunuri şi 
diverse alte vehicule militare, iar la 29 iulie a.c., în staţia 
Frecăţei, militari sovietici au fost îmbarcaţi pentru a fi 
trimişi la graniţa cu R.S. Cehoslovacă”, pentru ca 
documentul să prezinte, în continuare, situaţia din teritoriul 
Moldovei sovietice şi de la graniţa Ungariei cu ţara noastră: 
„Din interceptările reţelelor de radio militare sovietice, 
efectuate în zilele de 31 iulie şi 1 august a.c., prin 
radiogonometrie, a rezultat că există concentrări de unităţi 
militare sovietice în localităţile Bălţi, Chişinău, Tiraspol, 
Hust şi Rahov, iar în R.P.U., la Debreţin şi Nirbator”.  

În afara acestor măsuri luate de către conducerea 
sovietică, au fost închise „unele puncte de la graniţa cu 
România”, această măsură fiind prelucrată „şi în 
organizaţiile de partid din localităţile limitrofe”, context în 
care „cetăţenii români care se aflau în vizită la rude, în 
ultimele zile ale lunii iulie a.c., au fost nevoiţi să-şi 
întrerupă vizita şi să se întoarcă în ţară.”   

Comandamentul sovietic a întreprins, de asemenea, 
acţiuni, prin care au urmărit să cunoască potenţialul militar 
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al ţării noastre, astfel că, unul dintre ataşaţii militari 
sovietici de la ambasada din Bucureşti „a luat legătura cu 
reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Armate Unite 
din Bucureşti, interesându-se, îndeosebi, de înzestrarea 
armatei române, precum şi de unele aspecte negative în 
instruirea acesteia. Ataşatul… foloseşte în obţinerea de 
informaţii despre ţara noastră şi pe ataşaţii militari ai 
celorlalte state socialiste.” 

Au fost trimise în România, sub diverse acoperiri, 
persoane cu sarcini informative, din moment ce se 
semnalează cazul unui turist sovietic, care venea deseori în 
România şi „care, de fiecare dată, ia legătura cu o serie de 
cunoscuţi, majoritatea foşti agenţi sau colaboratori ai 
organelor de informaţii sovietice”, de la care „culege 
informaţii asupra situaţiei din ţara noastră, sondând, în 
acelaşi timp, poziţia şi sentimentele populaţiei româneşti 
faţă de U.R.S.S.” 

O altă metodă folosită de către sovietici a fost 
prelucrarea şi informarea tendenţioasă a evenimentelor, 
în cadru organizat, acţiune prin care s-a urmărit crearea unei 
atitudini ostile la adresa Partidului Comunist Român şi a 
guvernului nostru. În acest context, aspiranţi români, care 
studiau la Moscova, erau întrebaţi ironic, printre altele, dacă 
nu cumva România doreşte „să se unească cu Albania 
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pentru a constitui o mare putere de 20 milioane de 
locuitori”. În cadrul unor şedinţe oficiale ţinute la 
Universitatea din Chişinău, se afirma că „R.S. România 
urmăreşte, prin politica sa, blocarea procesului de 
dezvoltare a mişcării socialiste internaţionale”, în vreme 
ce, în organizaţiile de partid din Leningrad, se făceau 
afirmaţii, conform cărora, „România s-a desprins din 
lagărul socialist şi se orientează spre Occident”, vinovat de 
acest lucru fiind „Secretarul General al P.C.R. care a 
imprimat o astfel de linie poporului român.” 

În cele mai multe localităţi sovietice aflate de-a lungul 
frontierei cu ţara noastră, activiştii de partid vorbeau, în 
cadrul adunărilor obşteşti, despre relaţiile dintre ţările 
socialiste, în cadrul cărora acuzau România „ca fiind una 
din principalele vinovate de evenimentele din 
Cehoslovacia.” Erau prelucraţi şi cetăţenii sovietici, care 
urmau să vină în vizite în România, spunându-li-se că 
„trebuie să fie foarte prudenţi, deoarece relaţiile dintre 
România şi U.R.S.S. nu sunt tocmai bune” şi „ar putea fi 
ţinta unor provocări din partea autorităţilor române.” 

Rezultatul acestei acţiuni de dezinformare şi de 
denigrare a României a fost că „în timp ce brigada de 
marină română 29-vedete staţiona în portul Sevastopol, 
unii cetăţeni sovietici s-au dedat la provocări, iniţiind 
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discuţii duşmănoase. Doi ofiţeri români au fost salutaţi pe 
stradă cu formula nazistă Heill, urmată de injurii la adresa 
României.” Această atitudine răuvoitoare se regăseşte şi la 
miliţienii sovietici din zona Cernăuţi, care au reţinut pe un 
locuitor din Bacău, care a fost „internat într-un camping”, 
după care a fost trimis la el „un element provocator, care a 
încercat să-l determine să denigreze situaţia din U.R.S.S.” 

O politică asemănătoare a fost aplicată şi asupra 
cetăţenilor sovietici de naţionalitate română, care, conform 
unui profesor din Chişinău, „obţin foarte greu şi cu 
întârziere formalităţile pentru vizitarea României, din care 
cauză s-au înregistrat multe renunţări.” În acelaşi context, 
s-a angrenat şi primul secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească, acesta indicând „să se 
strângă şurubul în problema plecărilor spre România sau 
invitării de cetăţeni români în U.R.S.S., deoarece vizitatorii 
români exercită o influenţă negativă asupra populaţiei 
locale”, în vreme ce, în fosta Bucovină, învăţătorii şi 
profesorii de naţionalitate română erau acuzaţi de şeful 
Secţiei de învăţământ public din Cernăuţi că „sunt 
naţionalişti şi conspiră împotriva statului sovietic”, motiv 
pentru care „a însărcinat pe directorii şcolilor din satele 
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româneşti să explice situaţia din R.S. România de pe 
poziţiile sovietice.” 
 

„MANEVRELE”  în viziunea giurgiuvenilor 
 

În ziarul „Scânteia”, din 1 iulie 1968, apare un 
comunicat al „AGERPRES”, conform căruia, „Duminică, 
30 iunie 1968, s-au încheiat, conform planului, aplicaţiile 
comune de comandament şi stat major ale armatelor ţărilor 
participante la Tratatul de la Varşovia, desfăşurate pe 
teritoriul R.S. Cehoslovace, sub comanda mareşalului I.I. 
Iacubovski, comandantul suprem al Forţelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia.” 33  

Realitatea este că retragerea trupelor celor cinci state 
membre ale Tratatului de la Varşovia dura încă, din 
moment ce, în 11 iulie 1968, agenţia de presă cehoslovacă 
C.T.K. transmitea un comunicat de presă referitor la modul 
în care se desfăşura retragerea acestor trupe, comunicat 
conform căruia, „…secretarul pentru presă al guvernului 
cehoslovac a fost împuternicit să comunice următoarele: 
potrivit comandamentului forţelor armate ale statelor 
participante la Tratatul de la Varşovia, celelalte unităţi 
militare vor fi pregătite de retragere în cursul zilelor 

33 Scânteia, 1 iulie 1968, p. 6 
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următoare şi vor începe treptat, de la 13 iulie, să se 
deplaseze în locurile unde sunt dislocate permanent, 
dincolo de frontierele R.S. Cehoslovace. Reprezentanţii 
organelor cehoslovace menţin permanent legătura cu 
comandamentul forţelor armate ale Tratatului de la 
Varşovia şi vor crea premisele necesare pentru această 
deplasare.” 34 

Semnificaţia deosebită a acestor „manevre” este 
reflectată în punctul de vedere al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, din 18 
iulie 1968, faţă de scrisoarea celor 5 partide comuniste şi 
muncitoreşti, transmis partidului şi guvernului cehoslovac, 
în ziua de 17 iulie 1968, în care se precizează că: 
„Aplicaţiile de stat major ale forţelor armate ale Tratatului 
de la Varşovia, care au avut loc pe teritoriul R.S. 
Cehoslovace, constituie o dovadă concretă a îndeplinirii 
consecvente de către noi a obligaţiilor de aliaţi. Pentru 
asigurarea desfăşurării cu succes a acestor aplicaţii, noi, 
din partea noastră, am luat măsuri necesare. Poporul şi 
armata noastră au întâmpinat cu sentimente prieteneşti 
trupele sovietice şi celelalte trupe aliate pe teritoriul R.S. 
Cehoslovace. Înalţii reprezentanţi ai partidului şi 
guvernului au dovedit, prin participarea lor, câtă 

34 Ibidem, 12 iulie 1968, p. 6 
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importanţă atribuim acestor aplicaţii şi cât interes prezintă 
ele pentru noi. În rândurile opiniei noastre publice au 
apărut unele neclarităţi şi suspiciuni.”35  

Conform agenţiei de presă C.T.K., „la 3 august au 
părăsit teritoriul Cehoslovaciei ultimele unităţi militare ale 
Armatei Sovietice care, în perioada 20-30 iulie a.c., au 
participat la aplicaţiile aliate de comandament şi stat 
major. Marea majoritate a statului major cu unităţile de 
telecomunicaţii şi aprovizionare a părăsit mai înainte 
teritoriul R.S. Cehoslovace, sâmbătă (3 august 1968;  n.ns.) 
au plecat unităţile convenţionale.”36  

Pentru a se asigura sprijinul opiniei publice din 
Uniunea Sovietică, la 11 iulie 1968, cotidianul cehoslovac 
„Vecernie Praha” a publicat „Scrisoarea delegaţiilor la 
conferinţa  orăşenească de partid Praga adresată 
organizaţiei orăşeneşti de partid din Moscova”, din care am 
reţinut următoarele: „…ţinem să subliniem, din nou, că 
drumul pe care am pornit sub conducerea partidului nostru 
decurge din necesitatea de a rezolva problemele acumulate 
care privesc societatea noastră, necesitatea de a deschide 
noi perspective pentru dezvoltarea ei socialistă. Suntem 
convinşi că ceea ce se petrece la noi astăzi corespunde 

35 Ibidem, 29 iulie 1968, p. 5 
36 Ibidem, 4 august 1968, p. 6 
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intereselor socialismului şi reprezintă aportul nostru la 
mişcarea revoluţionară şi comunistă internaţională, din 
care face parte şi la întărirea căreia  vom contribui cu 
toate forţele noastre… Partidul Comunist din Cehoslovacia 
se va bucura de încrederea poporului acestei ţări, dacă 
poporul îl va considera apărător al libertăţilor naţionale şi 
democratice.” 37  

În oraşul Giurgiu, evenimentele din Cehoslovacia au 
fost percepute la adevărata lor valoare de majoritatea 
categoriilor şi grupelor socio-profesionale, astfel că, un 
cadru didactic, fost militar deblocat, susţinea, după 24 iulie 
1968, că: „Sub pretextul unor aplicaţii în cadrul pactului 
de la VARŞOVIA, U.R.S.S. a adus în Cehoslovacia câteva 
divizii blindate, după care a avut atitudinea unei ţări 
ocupante. Actuala conducere a CEHOSLOVACIEI nu s-a 
lăsat intimidată şi a dat un ultimatum trupelor sovietice ca, 
în termen de 48 de ore, să părăsească ţara, acesta 
comparând atitudinea guvernului CEHOSLOVAC cu cea a 
guvernului român de acum câţiva ani, când a luat atitudine 
hotărâtă contra intervenţiei guvernului U.R.S.S., care 
intenţiona să transforme ţara noastră într-o provincie 
rusească” 38 - referire clară asupra „Planului Valev”, din 

37 Ibidem, 13 iulie 1968, p. 6 
38 Comitetul, f. 60 
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1964, la care România a răspuns prin „Declaraţia din aprilie 
1964”, în vreme ce, pe 13 august 1968, acesta preciza: 
„Noi, românii, ştim ce facem, am ales momentul potrivit 
(referire la 1964; n. ns.) ca să procedăm aşa, la gândul 
sănătos că ruşii nu ne sunt buni prieteni atâta vreme cât ne-
au luat BASARABIA şi o parte din BUCOVINA, formând 
culoarul de nord favorabil la toate acţiunile lor războinice 
pentru viitor… Ungurii, cu toate că ne duşmănesc pentru 
ARDEAL, dar se vor deştepta din amorţirea lor şi în curând 
vor face şi ei ce a făcut CEHOSLOVACIA. Cehii au trasat 
anumite linii comuniste pentru binele patriei lor, vrând să 
fie descătuşaţi de anumite lucruri inferioare secolului XX şi 
să-şi croiască singuri soarta. Cred că germanii, cu toate că 
au fost duşmanii CEHOSLOVACIEI, i-au încredinţat de 
ceva la nevoie. În istoria lumii niciodată nu a fost o istorie 
atât de încâlcită ca acum, dar iţele se vor deznoda prin 
foc.” 39  

În aceeaşi perioadă, de data aceasta un contabil, cadru 
militar deblocat, susţinea următoarele: „Conducerea din 
CEHOSLOVACIA a avut mare curaj şi şi-a asigurat 
sprijinul maselor de muncitori. Aceasta denotă că măsurile 
luate sunt juste şi nu trebuie dat socoteală niciunei puteri 
străine şi numai poporului cehoslovac. S-a dus timpul când 

39 Ibidem, f. 66 
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U.R.S.S. dicta în tot lagărul socialist. Este drept, mai sunt 
ţări în lagărul socialist subjugate U.R.S.S., ca: Ungaria, 
Polonia, R.D. Germană. Altele însă, ca Albania, Iugoslavia 
şi, în ultimă instanţă, Cehoslovacia, s-au săturat încet, încet 
de acest jug” 40 , pentru ca un fost militar deblocat să 
considere că „Actualul guvern din CEHOSLOVACIA a luat 
poziţie faţă de sovietici. Se crede că noii guvernanţi nu sunt 
comunişti şi doresc ca ţara lor să fie liberă, să nu mai aibă 
nicio influenţă din afară. Pe vremuri, ştiu că GERMANIA 
nu vedea cu ochi buni Cehoslovacia, iar astăzi, dacă se va 
realiza unificarea celor două state germane, va ocupa din 
nou CEHOSLOVACIA” 41. 

În ziua de 5 august 1968, un avocat, în discuţiile 
purtate, îşi manifesta nemulţumirea faţă de situaţia din 
România şi acordul faţă de evenimentele din Cehoslovacia, 
arătând: „ar fi bine ca şi la noi să se treacă la o 
democratizare, ceea ce ar duce la o înflorire mai mare a 
ţării noastre. Tov. Ceauşescu ar trebui să se gândească şi 
la înfiinţarea unui partid de opoziţie, că, prin aceasta, ar 
ieşi la iveală multe racile în conducerea administrativă, în 

40 Ibidem, f. 60 
41 Ibidem, f. 63 
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sensul că conducătorii şi-ar vede de treburile lor şi nu ar 
mai alerga după afaceri şi îmbogăţiri ilicite”. 42  

Tot în aceeaşi zi, un cadru medical, fost legionar, 
care asculta postul de radio „Europa Liberă”, a făcut o 
interesantă legătură cu vizita preşedintelui Franţei în 
România, în mai 1968, afirmând că generalul De Gaulle ar 
fi fost întrebat de un ziarist de ce a vizitat ţara noastră, în 
condiţiile în care ştia de amplele manifestaţii ale studenţilor 
din Franţa, întrebare la care generalul a răspuns că „… 
nimeni nu ştie ce sentimente puternice leagă aceste două 
surori latine şi trebuia, deoarece a fost momentul propice a 
o vizita, fiindcă ROMÂNIA este sora Noastră de veghe la 
răsăritul continentului european…”, avocatul afirmând că: 
„Ruşii au înţeles ce doreşte în viitor preşedintele Republicii 
Franceze şi de aceea nu mai vor să părăsească 
Cehoslovacia cu trupele ce au făcut acolo manevre. Ruşii 
au tărăgănat retragerea trupelor ce au făcut manevre 
acolo…”, dar, până la urmă, au înţeles că „… socialismul în 
Occident este asigurat şi că fac o prostie dacă nu iau 
măsuri de retragere. Retragerea trupelor a început, dar le 
masează pentru orice eventualitate la frontiera POLONIEI 
cu CEHOSLOVACIA. Atitudinea şi cele declarate de 
actualul guvern cehoslovac au făcut pe ruşi să facă această 

42 Ibidem, f, 64 
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manevră în ţara lor, iar acum o delegaţie rusească merge 
în CEHOSLOVACIA pentru a pune la punct situaţia lor 
politică. UNGARIA şi BULGARIA sunt de partea ruşilor, 
iar CEHOSLOVACIA şi POLONIA doresc să scape de 
jugul rusesc. Ceva mai mult, CEHOSLOVACIA nu a trimis 
delegaţie la Festivalul Tineretului de la Sofia. Deci, situaţia 
internaţională europeană este şubredă şi ziua de mâine nu 
se ştie ce aduce.” 43  

Reprezentanţii fostului Partid Naţional Ţărănesc au 
avut şi ei o atitudine procehoslovacă, un fost membru al 
delegaţiei permanente din judeţul Vlaşca arătând: „Sunt 
înspăimântat ce va urma dacă lucrurile se complică, ruşii 
nu vor pleca cu una cu două din CEHOSLOVACIA, o vor 
ocupa şi vor pune la conducerea ţării oamenii lor, iar o 
parte din populaţia CEHOSLOVACIEI va fi arestată şi 
trimisă în SIBERIA.” 44  Un alt fost ţărănist susţinea că 
„Armatele ţărilor socialiste au făcut manevre în 
CEHOSLOVACIA. Cu această ocazie, a sosit, pe teritoriul 
ei, armata sovietică, care, invocând situaţia din 
CEHOSLOVACIA, a hotărât rămânerea ei în continuare pe 
teritoriul acestei ţări. De aici a pornit conflictul, cehii sunt 
hotărâţi să lupte pentru noile principii, iar ruşii vor fi 

43 Ibidem, f. 63 
44Ibidem, f. 64 
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nevoiţi să plece”, 45  pentru ca un învăţător de aceeaşi 
orientare politică să aprecieze slăbiciunea Uniunii 
Sovietice, din moment ce afirma „Faptul că ruşii nu au luat 
nicio măsură este dovada că bastionul păcii a slăbit şi că 
îşi dă seama că a rămas singur. La radio am auzit că 
suntem acuzaţi de polonezi că susţinem politica cehilor. 
Socotesc protestul guvernului român ca un act de curaj.46 

La nivelul actual al cercetărilor, nu a fost identificată 
decât o informaţie referitoare la poziţia foştilor membri din 
Partidul Naţional Liberal, poziţie prin care se apreciază 
pozitiv intervenţia Uniunii Sovietice, aceștia acuzând 
conducerea anterioară a Cehoslovaciei că a urmărit să 
transforme România într-o ţară agricolă: „Bine le-au făcut 
ruşii la cehi, pentru că se erijase în mari conducători în 
C.A.E.R. şi erau mai superiori (sic!) în industrie, în 
construcţii de maşini etc. şi propuneau printre altele ca 
ROMÂNIA să rămână o ţară agricolă, lucru ştiut, cum au 
vrut să-l facă şi ruşii cu bazinul dunărean. Prin această 
înfumurare a lor a trebuit să se dezmeticească, că ruşii nu 
fac altceva decât exploatează toate ţările socialiste şi caută 
să prospere pe toate căile posibile şi imposibile.” 47 Aveau 

45 Idem,  
46 Comitetul, f. 67 
47 Ibidem, f. 64 
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dreptate aceşti liberali, deoarece politica de reforme a lui 
Dubcek ar fi putut contamina vecinii şi chiar retragerea 
Cehoslovaciei din sistemul comunist, lovitura puternică 
pentru ruşi fiind reprezentată de faptul că „Cehoslovacia 
deţinea cele mai importante resurse de uraniu, exploatate 
la Jachimov. O Cehoslovacie în afara sferei de influenţă 
sovietică însemna o lovitură puternică dată Rusiei ca 
putere nucleară.” 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Hinterhoff, E., Military Implication of the Soviet Invasion of Czecholovakia, în 
Contemporary Review, 1968, p. 235, apud Nicolae Drăguşin, Praga 1968 şi 
reforma imposibilă a comunismului, în România liberă, 22 august 1968 
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Cehoslovacia  - Situaţie internă complicată 
 

   Faţă de celelalte ţări socialiste din blocul răsăritean, 
Cehoslovacia a beneficiat de un statut special datorită 
dezvoltării sale economice. Având o tradiţie îndelungată, 
industria cehoslovacă a reprezentat, practic, nucleul 
industrial al Imperiului Austro-Ungar, iar după cel de-al 
doilea război mondial, Cehoslovacia şi-a menţinut avansul 
economic faţă de celelalte ţări din blocul răsăritean. Aici 
trebuie adăugat că industria nou createi Republici 
Democrate Germane (parte componentă a redutabilei 
industrii germane, până în anul 1945) fusese distrusă, în 
mare parte, în război sau suferea de pe urma „importului de 
tehnologie”, practicat de Uniunea Sovietică, imediat după 
război (prin demontarea fabricilor germane, piesă cu piesă, 
şi reconstruirea lor în Uniunea Sovietică). În aceste condiţii, 
industria cehoslovacă rămăsese singura relativ competitivă 
în cadrul blocului socialist european, ceea ce a permis ca, în 
anii `50, să se menţină un anumit ritm de producţie, 
determinând evitarea unor mişcări muncitoreşti.49 

49 Dragoş Petrescu, Iluzia unei normalităţi regăsite, 1968 – între Primăvara de la 
Praga şi Vara de la Bucureşti, în Revista Societăţii de Studii Istorice ERASMUS, 
nr. 8/1997, p. 50; (în continuare Dragoş Petrescu) 
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Începând din 1960, blocajele economice au convins, se 
pare, conducerea partidului să accepte ideea introducerii 
unor reforme economice, dar, foarte curând, a devenit 
evident că nu se putea reforma economia fără introducerea 
de reforme politice. Încercarea de a introduce în 
Cehoslovacia „socialismul cu faţă umană” s-a datorat, în 
primul rând, unei noi generaţii de comunişti, aşa-numiţii 
„antidogmatici”, despre care Vaclav Havel spunea: „La 
jumătatea anilor `60, cuvântul hotărâtor îl aveau, desigur, 
comuniştii, totuşi comunişti reformatori ori revizionişti, noi 
le spunem antidogmatici.”50 

Formaţiunea reformatoare din cadrul partidului a 
reuşit, în cadrul Plenarei C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, din decembrie 1967, să-şi impună punctul de 
vedere, pentru ca, în urma plenarei din 3-5 ianuarie 1968, 
primul secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Antonin Novotny (aflat la conducerea acestuia din anul 
1953 şi preşedinte al republicii), să fie înlocuit cu 
Alexander Dubcek, agenţia de presă C.T.K. arătând că, în 
cadrul acesteia, „C.C. a subliniat că principalul conţinut al 
politicii actuale a partidului trebuie să fie unirea întregului 
popor cehoslovac în scopul dezvoltării viitoare a societăţii 

50 Idem 
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socialiste”51, dar, „ceea ce părea a fi o simplă schimbare a 
gărzii la vârf s-a transformat rapid într-o mişcare ce s-a 
bucurat de un imens sprijin popular.” 52 

Dezgheţul promovat de noua conducere a avut ca 
urmare dispariţia inhibiţiilor acumulate în cei „… 20 de ani 
de stalinism şi ortodoxie ideologică…” 53 , iar abolirea 
cenzurii a reînvăţat pe oameni să regândească liber. Acest 
aspect este reflectat în articolul „2000 de cuvinte către 
muncitori, ţărani, oameni de ştiinţă, artişti şi către toată 
lumea”, publicat în ziua de 27 iunie 1968, de către Ludvik 
Vaculik (în acel moment, un membru important al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia şi candidat al 
Comitetului Central), în „Literarny Listi”, articol care avea 
să stea la baza argumentării intervenţiei sovietice din a treia 
decadă a lui august 1968. Făcând referiri la partid şi clasa 
muncitoare, Ludvik Vaculik preciza: „Cea mai mare vină a 
acestor conducători şi cea mai gravă înşelăciune pe care 
au săvârşit-o a fost să considere conducerea lor arbitrară 
ca fiind voinţa muncitorilor. Dacă am fi continuat să 
credem această minciună, ar trebui acum să-i acuzăm pe 
muncitori pentru declinul economiei noastre, pentru 

51 Scânteia, 8 ianuarie 1968, p. 8 
52 Dragoş Petrescu, f. 50 
53 Dragoş Petrescu, f. 51 
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crimele comise împotriva oamenilor nevinovaţi, pentru 
introducerea cenzurii care a făcut imposibil să se scrie 
despre toate acestea. Muncitorii ar trebui să fie acuzaţi 
pentru investiţiile greşite, pentru pierderile în comerţ, 
pentru criza de locuinţe. Desigur, nicio persoană 
rezonabilă nu crede într-o asemenea vină din partea 
muncitorilor. Cu toţii ştim, şi în special fiecare muncitor 
ştie, că în realitate muncitorii nu iau nicio decizie în nicio 
problemă… În timp ce mulţi muncitori aveau impresia că ei 
deţin controlul, un grup special educat de oficiali ai 
partidului şi de oficiali ai aparatului de stat conduceau. De 
fapt, aceştia au luat locul clasei muncitoare răsturnate şi ei 
înşişi au devenit noua aristocraţie”.54 

Acest manifest a fost combătut de conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, astfel că, luând 
cuvântul, în ziua de 1 iulie 1968, la conferinţa raională de 
partid Praga–9, Alexander Dubcek, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, după ce a amintit că există forţe care nu 
doresc succesul acţiunilor întreprinse de partid, s-a referit la 
declaraţia apărută în unele ziare cehoslovace, sub 
denumirea de „2000 de cuvinte”, ale cărei concluzii au fost 

54 Dragoş Petrescu, f. 51-52 
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respinse de prezidiul Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 

Relevând că problemele nesoluţionate nu pot fi 
rezolvate prin greve şi demonstraţii, fără să se ţină seama de 
necesităţile şi posibilităţile societăţii şi în afară de organele 
cu răspundere alese în mod democratic, aşa cum preconizau 
autorii amintitei declaraţii,  Dubcek „a spus că aceasta ar 
putea duce la conflicte şi ciocniri care ar ameninţa 
procesul renaşterii şi că dacă prezidiul C.C., guvernul, 
Frontul Naţional nu ar fi reacţionat la acest document ar fi 
fost posibilă dezlănţuirea unei campanii împotriva a mii de 
lucrători cu munci de răspundere cinstiţi, comunişti şi 
necomunişti.” 55 

Exprimarea definitivă a ideilor radicale şi a facţiunii 
cu acelaşi caracter radical, realizată la 27 iunie 1968, a 
determinat denunţarea clară de către Dubcek a celor „2000 
de cuvinte”, publicarea manifestului adăugându-se listei de 
îngrijorare a lui Leonid Brejnev faţă de cursul 
evenimentelor din Cehoslovacia. Anunţul din mai 1968 al 
Congresului pentru Partidului Comunist din Cehoslovacia 
pentru luna septembrie 1968, combinat cu publicarea 
manifestului peste o lună de zile, „… se crede că sunt două 
motive care au determinat câteva din statele membre ale 

55 Scânteia, 2 iulie 1968, p. 5 
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blocului comunist să ceară intervenţia militară înainte de 
septembrie.” 56 Pe bună dreptate, se pot pune întrebări de 
genul: „Cum ar fi putut un Brejnev, un Suslov sau un 
Kosighin, indivizi crescuţi şi formaţi sub Stalin, să accepte 
chemarea la pluralism, conţinută în dinamitardul Manifest 
al celor două mii de cuvinte?” sau „Cum ar fi putut Walter 
Ulbricht accepta desfiinţarea cenzurii şi constituirea de 
cluburi civice independente?”. 57 

Pericolul unor asemenea manifestări, care aveau un 
puternic ecou peste hotare - mai ales în Uniunea Sovietică - 
a fost sesizat încă din 13 iulie 1968, de către Oldrich 
Cernik, preşedintele guvernului cehoslovac, în cadrul 
consfătuirii republicane a organelor locale ale puterii de 
stat, în momentul în care, referindu-se la situaţia din ţară, a 
relevat că, în cadrul social intern complex, ca urmare a 
dezvoltării trecute, „…se manifestă forţe care ar putea să 
ameninţe procesul renaşterii. Este vorba, pe de o parte, de 
forţe interne conservatoare din partidul comunist, iar pe de 
altă parte, de forţe de dreapta care mai există până în 
prezent în societatea noastră” 58, motiv pentru care, în 17 

56 Drăguşin 
57 Vladimir Tismăneanu, Primăvara de la Praga după patruzeci de ani, în 
Evenimentul zilei, 20 august 2008 (în continuare Tismăneanu) 
58 Scânteia, 14 iulie 1968, p. 6 
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iulie, s-a trimis  scrisoarea deschisă  a Prezidiului Uniunii 
Scriitorilor Slovaci către scriitorii din unele ţări socialiste. 

În aceeaşi zi, comitetele centrale ale partidelor 
comuniste din U.R.S.S., Germania Democrată, Bulgaria, 
Polonia şi Ungaria, întrunite  la Varşovia, au trimis o 
scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, în care, printre altele, se precizau: „În pofida 
hotărârilor Plenarei din mai a C.C. al P.CC., care a 
semnalat primejdia din partea forţelor de dreapta şi 
anticomuniste ca fiind primejdia principală, atacurile 
intensificate ale reacţiunii n-au întâmpinat ripostă. Tocmai 
de aceea, reacţiunea a căpătat posibilitatea de a lua 
cuvântul în mod public în faţa întregii ţări, de a-şi publica 
platforma sa politică sub denumirea „2000 de cuvinte”, 
care conţine o chemare făţişă la luptă împotriva Partidului 
Comunist şi împotriva puterii constituţionale. Această 
chemare reprezintă o ameninţare serioasă pentru partide, 
Frontul Naţional, statul socialist, este o încercare de a 
instaura anarhia. De fapt, această declaraţie este platforma 
organizatorică-politică a contrarevoluţiei. Nu trebuie să 
inducă în eroare pe nimeni afirmaţiile autorilor săi că ei nu 
vor să răstoarne orânduirea socialistă, nu vor să acţioneze 
fără comunişti, nu vor să rupă alianţele cu ţările socialiste. 
Aceasta este frazeologie goală, având drept scop să 
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legalizeze platforma contrarevoluţiei, să înşele vigilenţa 
partidului clasei muncitoare şi a tuturor oamenilor muncii. 
Această platformă, larg difuzată într-o perioadă de 
răspundere care precede congresuri (sic!) extraordinare 
ale P.C.C, nu numai că nu a fost respinsă, ci a şi găsit 
adepţi vădiţi în rândurile partidului şi ale conducerii sale, 
care sprijină chemările antisocialiste… Forţele 
antisocialiste şi revizioniste defăimează întreaga activitate 
a Partidului Comunist, duc o campanie calomnioasă 
împotriva cadrelor sale, discreditează pe comuniştii cinstiţi 
şi devotaţi partidului. În felul acesta, s-a creat o situaţie 
inacceptabilă pentru o ţară socialistă.” 59  

Punctul de vedere al prezidiului C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, faţă de scrisoarea celor 5 
partide comuniste şi muncitoreşti,  este transmis, în 18 iulie 
1968, în el, printre altele, afirmându-se că: „Nu ascundem 
faptul – iar la plenara din mai a C.C. s-a arătat cu claritate 
acest lucru – că există la noi, în prezent, şi tendinţe de a 
discredita partidul, de a i se refuza dreptul moral şi politic 
de a conduce societatea. Dar dacă noi punem întrebarea: 
este just să se califice aceste fenomene ca un pericol la 
adresa orânduirii socialiste, ca o dispariţie a rolului 
conducător politic al Partidului Comunist din 

59 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 5 
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Cehoslovacia, sub presiunea forţelor reacţionare, 
contrarevoluţionare - atunci ajungem la concluzia că 
aceasta  nu corespunde câtuşi de puţin realităţii…”, pentru 
ca, după criticarea realistă, dar dură, a guvernării lui 
Novotny, să se arate că „… orice referire la întoarcerea la 
aceste metode ar fi declanşat rezistenţa majorităţii  
covârşitoare a membrilor de partid, opoziţia oamenilor 
muncii, a muncitorilor, a ţăranilor cooperatori şi 
intelectualităţii. Tocmai printr-o asemenea măsură partidul 
ar fi periclitat rolul său conducător şi ar fi creat o situaţie 
în care ar fi avut loc, într-adevăr, un conflict de pe poziţiile 
puterii. Prin aceasta ar fi fost, într-adevăr, verificate 
cuceririle socialiste ale poporului şi interesele noastre 
comune în frontul antiimperialist al comunităţii 
socialiste.” 60  Referindu-se la cele „2000 de cuvinte”, se 
precizau: „Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
guvernul şi Frontul Naţional au respins concomitent 
îndemnurile cuprinse în declaraţia „2000 de cuvinte”, care 
instigă la acţiuni anarhice, la încălcarea caracterului 
constituţional al reformei noastre politice. Este necesar să 
ne dăm seama că, după această poziţie negativă, practic, 
nicăieri nu au apărut asemenea acţiuni în activitatea din 
ţara noastră şi că urmările apelului din declaraţia „2000 

60 Idem 
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de cuvinte” nu au periclitat partidul, Frontul Naţional şi 
statul socialist.” 61 

O poziţie asemănătoare a fost adoptată şi de către noul 
preşedinte, Ludvik Svoboda, în ziua de 21 iulie 1968, în 
cadrul întrunirii de la Javorina, în contextul mitingului 
prieteniei dintre cehi şi slovaci, acesta precizând că: „… 
acei care ar dori să abuzeze de procesul de democratizare, 
folosindu-l împotriva societăţii noastre socialiste, împotriva 
politicii Partidului Comunist şi a Frontului Naţional, vor 
rămâne izolaţi, nu vor primi niciodată sprijinul cetăţenilor 
cinstiţi ai republicii noastre; în aceeaşi situaţie se vor afla 
şi cei care ar dori să reîntoarcă ţara noastră în condiţiile 
dinainte de ianuarie.” 62 

Situaţia complicată din Cehoslovacia a fost sesizată şi 
de partidele comuniste din Anglia şi Italia, astfel că, pe 16 
iulie 1968, şeful secţiei internaţionale din cadrul Partidului 
Comunist din Marea Britanie aprecia că evoluţia din 
Cehoslovacia „… poate fi de mare importanţă pentru 
socialism”, dar „suntem încredinţaţi că Partidul Comunist 
din Cehoslovacia şi oamenii muncii sunt capabili să 
depăşească primejdiile faţă de care ei au atras atenţia, 
primejdii care vin din partea celor din Cehoslovacia, care 

61 Idem 
62 Scânteia, 22 iulie 1968, p. 6 
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ar da înapoi de la socialism” 63, pentru ca, peste două zile, 
John Gollan - secretarul general al acestui partid - să-şi 
arate convingerea că „Partidul Comunist din Cehoslovacia 
şi clasa muncitoare cehoslovacă sunt în măsură să învingă 
acele primejdii asupra cărora au atras chiar ei atenţia. 
Comuniştii cehoslovaci şi poporul cehoslovac sunt aceia 
care pot să-şi rezolve propriile probleme. Nimeni nu poate 
să facă acest lucru pentru ei.” Poziţia Partidului Comunist 
din Italia a fost formulată de Direcţiunea acestuia, care era 
„convinsă că înţelegerea şi sprijinul frăţesc şi plin de 
încredere al altor partide comuniste poate constitui o 
contribuţie serioasă la efortul Partidului Comunist din 
Cehoslovacia de combatere a pericolelor care apar în cadrul 
acestui proces de reînnoire.”64  

Concluzionând,  suntem de acord cu faptul că, în 
perioada ianuarie – august 1968, în Cehoslovacia, „… s-a 
produs scindarea conducerii de partid: pe de o parte, a 
existat grupul condus de Alexander Dubcek, premierul 
Oldrich Cernik, preşedintele Adunării Naţionale Josef 
Smrkovsky (veteran comunist, fost deţinut politic în anii 
‘50) şi preşedintele Frontului Patriei, Frantisek Kriegel… 
La polul opus, obsedaţi de pierderea monopolului puterii, 

63 Ibidem, 16 iulie 1968, p. 6 
64 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 6 
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acţionau din umbră, dar persistent, oamenii sovieticilor: 
liderul comunist slovac Vasil Bilak, secretarul Comitetului 
Central Alois Indra, cadristul Milos Jakes şi alţii de aceeaşi 
factură,” cu precizarea că Frantisek Kriegel „a fost 
singurul care a refuzat să semneze protocolul capitulard de 
la Moscova, impus de sovietici după ocuparea ţării.” 65 
Cele opt luni de liberalizare generate de „Primăvara de la 
Praga” reprezintă perioada în care „alianţa intelectualilor şi 
a tehnocraţilor, dincolo de efectul poziţionării în contrast 
cu funcţionărimea partidului, produce o fractură, al cărei 
final va aduce la putere pe Dubcek şi echipa sa. … cele opt 
luni reprezintă o succesiune neîncetată de aprige lupte între 
fracţiunile dogmatice (fidele modelului stalinist), liberale 
(adepte reformelor necesare scoaterii ţării din impas) şi 
radicale (ducerea reformelor până la capăt şi aplicarea lor 
integrală).” 66 

Radicalii de la Praga au vrut totul într-un timp foarte 
scurt, necunoscând, probabil, politica elastică a partidelor 
comuniste, care, după preluarea puterii, sub auspiciile 
democraţiei anterioare, au reuşit să îşi elimine treptat toţi 
eventualii rivali, dar pe rând, nu pe toţi odată. Este suficient 

65 Tismăneanu 
66 Nicolae Drăgiuşin, Praga 1968 şi reforma imposibilă a comunismului, în 
România liberă, 22 august 2008. 
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să exemplificăm acest aspect prin faptul că, în România, o 
ţară cu economie predominant agrară, marii proprietari 
funciari au primit o puternică lovitură prin reforma agrară 
din martie 1945 (aplicată în condiţiile în care militarii 
români mureau pe câmpurile de luptă din Ungaria, 
Cehoslovacia şi Austria), dar nu au fost desfiinţaţi, lăsându-
li-se câte 50 de hectare, pentru ca, după preluarea puterii, la 
30 decembrie 1947, când a fost proclamată Republica 
Populară Română, în luna martie 1949, moşierimea să fie 
eliminată ca clasă socială, prin exproprierea şi a celor 50 de 
hectare care le fuseseră lăsate în martie 1945. Această 
politică o exemplificăm prin câteva extrase din rapoartele 
pretorilor din judeţul Vlaşca, din martie 1949, rapoarte prin 
care arătau starea de spirit a locuitorilor din zonele lor de 
competenţă, ca urmare a exproprierii totale a moşierilor: de 
la Vedele se arăta că „în urma exproprierii moşiilor, starea 
de spirit se prezintă astfel: clasa săracă priveşte cu 
satisfacţie efectele acestei Legi (Decretul 83/1949; n.ns.), 
clasa mijlocaşă cu mai puţină satisfacţie, arătând oarecare 
compătimire celor expropriaţi, iar clasa cheabură arată şi 
mai multă compătimire, lansând diferite zvonuri alarmante 
printre lumea săracă.” 67  Din comuna Arsache, astăzi 

67 Biroul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, Prefectura Judeţului 
Vlaşca, ds. 54/1949, f.114 (în continuare Prefectura) 
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Vedea, aflăm că „ţăranii săraci privesc acest eveniment cu 
bucurie, că poate li se vor mai da şi lor o bucată de pământ 
pentru ca să-şi mărească şi să întărească gospodăria, 
asigurându-şi existenţa familiei numeroase sau chiar dacă 
nu li se va da, va avea unde să muncească cu braţele pentru 
a scoate existenţa familiei... însă ţăranii chiaburi privesc cu 
teamă şi cu multă neîncredere” 68, pentru ca, de la Siliştea, 
să se informeze, printre altele, că „preocupaţi în mod 
deosebit şi îngrijoraţi sunt ţăranii chiaburi, care discută cu 
multă teamă că le va veni rândul.” 69 Şi au avut de ce să le 
fie teamă, deoarece chiaburii au fost desfiinţaţi din punct de 
vedere social peste 10 ani de zile, prin Decretul - Lege 
115/1959.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 Ibidem, f. 116 
69 Ibidem, f. 127 
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Solidaritate comunistă internaţională 
 

Evenimentele din Cehoslovacia primăverii anului 1968 
s-au bucurat de o largă solidaritate din partea partidelor 
comuniste din Belgia, Elveţia, Anglia, Italia, Iugoslavia, 
Austria, Japonia, Norvegia, Spania şi, bineînţeles, din 
partea Partidului Comunist Român, informaţiile privind 
modul în care acestea şi-au demonstrat solidaritatea fiind 
culese din ziarul „Scânteia”, Biroul Judeţean Giurgiu al 
Arhivelor Naţionale având o bogată colecţie de presă, 
recuperată în anul 1990, de la Biblioteca Judeţeană „I.A. 
Bassarabescu” Giurgiu, în condiţiile în care presa şi multe 
periodice dinainte de 1989 urmau să fie „redate” economiei 
naţionale, spre retopire. 

În 15 iulie, Marc Drumaux, în numele Biroului Politic 
al Partidului Comunist din Belgia, a mulţumit pentru 
informaţiile pe care o delegaţie a acestui partid le-a primit 
la Praga, în legătură cu situaţia din Cehoslovacia: „Aceste 
informaţii ne înarmează pentru îndreptarea și combaterea 
aprecierilor tendenţioase cu privire la Cehoslovacia, 
difuzate de propaganda burgheză… lupta voastră împotriva 
forţelor reacţionare şi pentru înflorirea democraţiei 
socialiste este o luptă justă. Voi o desfăşuraţi de comun 
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acord cu muncitorii organizaţi şi cu cei mai buni 
intelectuali din ţara voastră.” 70 

În Elveţia, „Voix  Ouvriere”, organul de presă al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc, în ziua de 17 
iulie 1968, considera „… că un partid comunist sau 
muncitoresc are dreptul de a-şi hotărî în deplină 
independenţă linia politică… de foarte multă vreme, s-a 
condamnat orice raport de subordonare între partidele 
comuniste şi orice amestec în treburile lor. Considerăm că 
trebuie repetat acest lucru din nou şi proclamat că aceste 
principii rămân pe deplin valabile, facem acest lucru 
acum… ne-am exprimat încrederea faţă de Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, care doreşte să desăvârşească 
nu orice fel de democraţie, ci democraţia socialistă. Nu 
avem motive să punem la îndoială această încredere, am 
luat cunoştinţă de programul de acţiune al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, adoptat la începutul lunii 
aprilie 1968 şi nu am găsit în el motive de îngrijorare.” 71    

În Anglia, în ziua de 18 iulie 1968, John Gollan - 
secretarul general al Partidului Comunist din Marea 
Britanie - preciza că „… am primit favorabil evenimentele 
constructive care au avut loc în Cehoslovacia, deoarece 

70 Scânteia, 16 iulie 1968, p. 6 
71 Ibidem,18 iulie 1968, p. 6 
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apreciem că ele pot căpăta o mare importanţă pentru 
socialism şi, de aceea, ne-am exprimat solidaritatea 
noastră pentru acţiunea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Atitudinea noastră este întemeiată pe 
principiul că fiecare partid comunist şi fiecare ţară 
socialistă sunt  suverane să adopte propriile lor hotărâri 
privind prefacerile ce trebuie să intervină în ţara lor,  fără 
amestec străin.” 72 Tot acesta preciza, în ziua de 26 iulie 
1968, următoarele: „Comuniştii din Marea Britanie sprijină 
năzuinţele conducerii cehoslovace, deoarece eforturile sale 
sunt îndreptate spre întărirea într-o şi mai mare măsură a 
unităţii dintre guvern şi popor. Partidul Comunist din 
Marea Britanie sprijină poziţia Cehoslovaciei, întrucât este 
vorba de o atitudine principială privind neamestecul în 
treburile interne ale altor partide comuniste.” 73       

  În Italia, în ziua de 18 iulie, a fost dat publicităţii un 
comunicat al Direcţiunii Partidului Comunist din Italia, în 
urma întâlnirii de la Moscova cu conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice – comunicat referitor la 
evoluţia procesului de reînnoire democratică a societăţii 
socialiste din Cehoslovacia şi diferitele aprecieri care au 
fost formulate în privinţa acestor evenimente, prin care 

72 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 5 
73 Ibidem, 27 iulie 1968, p. 8 
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aceasta considera „… de datoria sa să-şi reafirme 
solidaritatea manifestată deja în cursul ultimelor luni, cu 
procesul de reînnoire democratică a societăţii socialiste 
cehoslovace. Conducerea Partidului Comunist din Italia îşi 
reafirmă încrederea în acţiunea întreprinsă de Partidul 
Comunist din Cehoslovacia pentru a duce mai departe 
procesul de reînnoire în cadrul partidului şi în relaţiile 
dintre partid, stat şi masele largi populare.” 74   

În Iugoslavia, cea mai autorizată voce, Iosif Broz Tito, 
declara, în ziua de 15 iulie 1968, într-un interviu acordat 
cotidianului „Al Ahram”, următoarele: „situaţia nu este de 
natură să pericliteze socialismul în Cehoslovacia. Dacă  
s-ar ajunge la o intervenţie sau la exercitarea unor presiuni 
puternice din Occident, care să constituie o primejdie 
nemijlocită pentru sistemul social ca atare, în acest caz 
Cehoslovacia are o armată proprie care să o apere…„ 75, 
tot acesta apreciind, în 12 august 1968, la conferinţa de 
presă ţinută la Praga, cu prilejul vizitei în Cehoslovacia, ca 
„… nejustă şi dăunătoare pentru evoluţia socialismului în 
lume posibilitatea ca unele ţări socialiste să intervină în 
treburile interne ale altui stat frăţesc. Altceva este dacă o 
ţară ar fi ameninţată direct de un duşman din afară. În 

74 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 6 
75 Ibidem, 16 iulie 1968, p. 6 
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acest caz, ar fi posibil ca celelalte ţări frăţeşti să acorde 
ajutor la cererea guvernului ţării aflate în primejdie.” 76  

În ziua de 16 iulie 1968, în şedinţa Comitetului pentru 
Afaceri Externe al Vecei Federale  a Scupştinei Iugoslave, 
se precizau: „Comunitatea internaţională aşteaptă, pe bună 
dreptate, ca ţările socialiste să fie un exemplu de relaţii noi, 
libere şi democratice între naţiuni, relaţii bazate pe 
principiile respectării suveranităţii, egalităţii, 
neamestecului în problemele interne şi respectului 
reciproc… vechea politică a adus daune mult mai mari 
ţărilor socialiste decât adversarilor socialismului… ştiind 
din experienţă că asemenea  practici în relaţiile  dintre 
statele socialiste – bazate în esenţă pe pretexte ideologice – 
reprezintă în realitate o încălcare a normelor relaţiilor 
general acceptate dintre ţările socialiste” 77, pentru ca, în 
ziua de 28 iulie 1968, Mika Spiliac, preşedintele Vecei 
Executive Federale a Republicii Socialiste Federale 
Iugoslavia, aflat la Podgoriţa, să sublinieze, în cadrul unei 
adunări populare desfăşurate în Croaţia, că „… nu putem fi 
de acord cu presiunile care se fac zilele acestea asupra 
poporului cehoslovac şi am acordat un sprijin deplin 
conducerii Cehoslovaciei, ca să-şi rezolve problemele sale  

76 Ibidem, 13 august 1968, p. 6 
77 Ibidem, 17 iulie 1968, p. 8 
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numai acasă la ea. De altfel, am învăţat aceasta din 
propria experienţă. Considerăm că forţele socialiste dintr-o 
ţară sunt cele mai indicate să aprecieze procesele din acea 
ţară şi să facă deosebirea dintre cele socialiste şi 
nesocialiste.” 78     

În ziua de 17 iulie 1968, Mialko Todorovici, secretar 
al Comitetului Executiv al Uniunii Comuniştilor Iugoslavi, 
aprecia la adevărata lor valoare reformele de la Praga, când 
spunea că, în Cehoslovacia, comuniştii, „dorind să  asigure 
dezvoltarea continuă a socialismului din ţara lor, Partidul 
Comunist şi clasa muncitoare din Cehoslovacia au pornit 
lupta pentru profunde transformări socialiste democratice... 
Uniunea Comuniştilor Iugoslavi şi Iugoslavia Socialistă au 
acordat şi vor acorda în continuare sprijin forţelor 
progresiste, în frunte cu Partidul Comunist din 
Cehoslovacia şi conducerii sale actuale”79, aspect reafirmat 
în rezoluţia Plenarei C.C. al U.C.I., din 18 iulie 1968, în 
care se arătau: „C.C. al U.C.I. a fost de acord cu sprijinul 
acordat Partidului Comunist din Cehoslovacia şi actualei 
sale conduceri de către prezidiul şi Comitetul Executiv al 
U.C.I., considerând că schimbările însemnate sunt, înainte 
de toate, expresia necesităţii obiective a consolidării şi 

78 Ibidem, 29 iulie 1968, p. 4 
79 Ibidem, 18 iulie 1968, p. 6 
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dezvoltării în continuare a relaţiilor sociale socialiste. C.C. 
al U.C.I. apreciază că orice acţiune din afară, care ar 
însemna un amestec şi o încercare de limitare a 
independenţei Partidului Comunist din Cehoslovacia şi de 
ameninţare sub orice formă a suveranităţii Republicii 
Socialiste Cehoslovace, ar avea consecinţe grave asupra 
dezvoltării socialismului în Republica Socialistă 
Cehoslovacă şi în lume. Orice astfel de acţiune ar însemna 
un sprijin acordat forţelor conservatoare şi reacţionare din 
Republica Socialistă Cehoslovacă…” 80  

În Austria, poziţia Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist este reflectată într-un 
interviu acordat ziarului  „Volksstimme”,  preluat de către 
Agenţia Agerpres, conform căreia „… conducerea 
partidului frate cehoslovac este pe deplin hotărâtă să 
continue pe calea dezvoltării pe mai departe a democraţiei 
socialiste, cale care, după cum se ştie, a fost apreciată şi 
salutată chiar de la început de Partidul Comunist din 
Austria. Deşi există unele obstacole, acestea pot fi depăşite 
în cadrul unui schimb de păreri, ce se poate desfăşura cu 
succes numai în interiorul ţării; amestecul din afară nu 
poate decât să îngreuneze şi să complice situaţia. De aceea, 
ne menţinem părerea că mişcarea comunistă internaţională 

80 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 6 
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are obligaţia morală să sprijine conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia” 81, pentru ca Franz Muhri -  
preşedintele acestui partid - să afirme, în 31 iulie 1968, că 
„… suntem unanim de părere că noua conducere a 
Partidului Comunist din Cehoslovacia merită încrederea şi 
sprijinul nostru deplin. În Republica Socialistă 
Cehoslovacă nu există niciun fel de pericol de 
contrarevoluţie. Evenimentele din Cehoslovacia constituie 
un proces de dezvoltare a democraţiei socialiste. Acest 
proces de dezvoltare socialistă, deşi unora le pare anevoios 
şi complicat, nu trebuie îngreunat printr-o dramatizare 
inutilă.” 82 

La Oslo, în ziua de 20 iulie 1968, a fost dată 
publicităţii declaraţia Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Norvegia, prin care se considera că „… clasa 
muncitoare din Cehoslovacia, sub conducerea partidului 
comunist, este singura care poate să hotărască calea sa 
spre socialism… este de datoria tuturor comuniştilor să-i 
sprijine pe comuniştii cehoslovaci împotriva forţelor din 
afara şi dinăuntrul ţării, care ar voi să abată Cehoslovacia 

81 Ibidem, 20 iulie 1968, p. 8 
82 Ibidem, 1 august 1968, p. 6 
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de pe calea actualei evoluţii politice sau să împiedice opera 
de construire a orânduirii socialiste în Cehoslovacia.” 83 

În Spania,  Santiago Carrillo - secretar general al 
Partidului Comunist - în revista NUESTRA BANDERA, 
preciza „Noi, comuniştii din ţările capitaliste, suntem 
interesaţi în democratizarea şi înlăturarea metodelor 
birocratice de conducere din ţările socialiste… înlocuirea 
conducerii birocratice a lui Novotny şi măsurile luate 
pentru democratizarea vieţii partidului şi statului, pentru 
participarea mai activă a maselor la conducerea ţării ca un 
ajutor în propria noastră luptă… experienţa Cehoslovaciei 
confirmă, încă o dată, că socialismul este acea orânduire 
socială în care democraţia, adică ampla participare a 
clasei muncitoare, a intelectualităţii şi a maselor populare 
la conducerea ţării, nu întâmpină niciun obstacol ideologic 
de netrecut. Socialismul se îndreaptă spre forme tot mai 
larg democratice, care asigură cea mai mare participare a 
poporului la conducerea treburilor ţării, forme mult 
superioare democraţiei burgheze formale, şi bazate pe o 
realitate fundamentală: aceea că mijloacele de producţie şi 
de schimb se află în mâinile celor ce muncesc.” 84   

83 Ibidem, 21 iulie 1968, p. 6 
84 Ibidem, 31 iulie 1968, p. 8 
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O telegramă din Tokyo, din 20 iulie 1968, a 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, 
preluată de Agerpres, sublinia că acest partid „…îşi 
exprimă convingerea că Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, aplicând în mod just principiile marxism-
leninismului la condiţiile concrete ale Cehoslovaciei, va 
înfăptui, pe baza centralismului democratic, rolul său 
conducător, va îndeplini obligaţiile în direcţia asigurării 
suveranităţii Republicii Socialiste Cehoslovace şi va 
conduce hotărât poporul cehoslovac pe drumul 
socialismului.” 85  

În România, poziţia faţă de evenimentele din 
Cehoslovacia este prezentată foarte clar de către Nicolae 
Ceauşescu, în ziua de 15 iulie 1968, în contextul unei vizite 
de lucru la Galaţi, în timpul căreia a precizat: „Tratatul de 
la Varşovia a fost conceput, la înfiinţarea sa, ca un 
instrument de apărare colectivă a ţărilor membre împotriva 
unui atac, a unei agresiuni imperialiste. Niciun moment şi 
niciodată nu am conceput Tratatul de la Varşovia ca un 
motiv de a justifica un amestec în treburile interne ale altor 
state. Noi considerăm că este datoria şi răspunderea 
fiecărui popor, a fiecărui partid să-şi organizeze viaţa 
internă corespunzător condiţiilor concrete şi aspiraţiilor 

85 Ibidem, 21 iulie 1968, p. 6 
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lor; nimeni nu poate ridica pretenţia că este deţinătorul 
adevărului universal sau al unei anumite metode universale 
în construcţia socialistă şi că cine nu le urmează se abate 
de la socialism. Numai respectarea dreptului fiecărui 
partid, al fiecărui popor de a edifica socialismul, 
corespunzător condiţiilor concrete în care îşi desfăşoară 
activitatea, ajută cauzei socialismului, întăririi unităţii 
ţărilor socialiste. Iată de ce poporul nostru, Partidul 
Comunist Român nu împărtăşesc părerea acelora care 
manifestă îngrijirea faţă de ceea ce se întâmplă în 
Cehoslovacia şi care consideră că trebuie să se intervină în 
procesele de perfecţionare a societăţii socialiste, ce are loc 
în Cehoslovacia. Noi avem deplină încredere în Partidul 
Comunist Cehoslovac, în clasa muncitoare, în ţărănimea, în 
intelectualitatea, în popoarele ceh şi slovac şi suntem 
convinşi că, sub conducerea partidului lor comunist, a 
conducerii de partid şi de stat, vor şti să edifice socialismul 
în Cehoslovacia corespunzător năzuinţelor şi aspiraţiilor 
lor.” 86 

Acest lucru îl determina pe Jiri Hajek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, 
referindu-se la poziţia unor ţări socialiste faţă de problemele 
legate de evoluţia internă din Cehoslovacia, să dea „… o 

86 Ibidem, 16 iulie 1968, p. 3 
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înaltă apreciere atitudinii României, caracterizând-o un 
element de stabilizare şi de bună voinţă, pe baza 
internaţionalismului socialist, a respectării principiilor 
suveranităţii şi  neamestecului”87, în timp ce agenţia de 
presă C.T.K. aprecia, în ziua de 17 iulie 1968, poziţia 
adoptată de români, care „…şi-au exprimat în mod ferm 
sprijinul României faţă de procesul de democratizare din 
R.S.C. şi s-au declarat împotriva amestecului în treburile 
interne ale Cehoslovaciei.” 88  

Poziţia adoptată de România era o poziţie care se 
încadra în principiul exprimat în declaraţia guvernului 
U.R.S.S., din 30 octombrie 1956, în care se spunea că „… 
ţările marii comunităţi a popoarelor socialiste, unite prin 
idealurile comune ale construcţiei societăţii socialiste şi 
prin principiile internaţionalismului proletar, îşi pot făuri 
relaţiile lor reciproce numai pe baza egalităţii depline în 
drepturi, a respectării integrităţii teritoriale, independenţei 
şi suveranităţii de stat şi a neamestecului reciproc în 
treburile interne”, principiu confirmat de toate partidele 
comuniste, la Moscova, în noiembrie 1957.89  
 

87 Ibidem, 17 iulie 1968, p. 8 
88 Ibidem, 18 iulie 1968, p. 6 
89 Ibidem, 19 iulie 1968, p. 6 
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AUGUST 1968 – invadarea Cehoslovaciei 
 

Cu toate demersurile efectuate de către conducerea 
de partid şi de stat a Cehoslovaciei, demersuri prin care 
se încerca să se demonstreze că reformele democratice 
efectuate nu urmăreau părăsirea liniei socialiste de 
dezvoltare a ţării, exista totuşi, în Republica Democrată 
Germană, Ungaria, Bulgaria, Polonia şi, în mod 
deosebit, în Uniunea Sovietică, „…temerea că schimbarea 
acceptată cu bucurie de populaţia Cehoslovaciei şi 
reformele avute în vedere vor constitui un model pentru 
cetăţenii din ţările lor” 90  şi, în contextul în care în 
U.R.S.S. „…au avut câştig de cauză, cei care s-au 
pronunţat pentru o izolare a blocului estic şi nu cei care  
s-au pronunţat pentru deschidere către Occident” 91 , în 
ziua de miercuri, 21 august 1968, agenţia de presă 
cehoslovacă C.T.K. transmitea că, în ziua de 20 august 
1968, în jurul orei 23.00, „…trupele Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Polone, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Ungare şi Republicii 
Populare Bulgaria au trecut frontiera de stat a Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Acest lucru a avut loc fără ştirea 

90 Cronica, p. 226 
91 Idem 
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preşedintelui republicii, preşedintelui Adunării Naţionale, 
preşedintelui guvernului şi primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia precum şi 
a acestor organe,” 92  trupele invadatoare, aflate sub 
comanda generalului sovietic Ivan Pavlovski, fiind 
formate în proporţie de „… patru cincimi din militari 
sovietici, restul însemnând unităţi din Bulgaria, Polonia, 
Ungaria şi R.D.G.” 93 

În ziua de 21 august 1968, la ora 1.15, din Praga, 
Eugen Ionescu transmitea primul reportaj de la faţa 
locului, în chiar minutele derulării invaziei, transmisie pe 
care o realiza din baie, de teamă să nu fie ţintit de vreun 
lunetist din apropriere, în condiţiile în care se ştia foarte 
bine, de către cei iniţiaţi, cine locuia în zonă şi de ce era 
lumina aprinsă în apartament, lucru relatat de reputatul 
ziarist peste ani de zile unor colegi de redacţie.94 Atmosfera 
din Praga acestui moment o redăm printr-un extras din 
Buletinul Informativ din 21 august 1968 al AGERPRES, 
ediţia I, pentru uz intern, publicat în cotidianul „Adevărul”, 
din 10 iunie 2005 – relatarea lui Eugen Ionescu: „După 
cum se face cunoscut în cercuri ziaristice de aici de la 

92 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 
93 Cronica, p. 226 
94 Cehoslovacia, înainte şi după invazia din 1968, în Adevărul, 10 iunie 
2005  
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Praga, cercuri de obicei bine informate, pe teritoriul 
Cehoslovaciei au pătruns unităţi de tancuri sovietice. Se 
semnalează prezenţa lor la Bratislava. De asemenea, 
dinspre frontierele cu R.D.G., pătrund unităţi de tancuri. 
Cercurile respective consideră că este vorba despre 
ocuparea Cehoslovaciei fără vreo declaraţie preliminară în 
acest sens. Pe străzile Pragăi, la ora când transmit – 1.15 
(ora Pragăi), se observă o mişcare de maşini militare, 
ştirea de mai sus nu este confirmată din cercuri oficiale. Să 
fie luată ca atare. Se pare că ştirea se confirmă… 
Deasupra Pragăi se aud zgomote de avioane… Cineva de 
la Rude Pravo m-a anunţat în acest moment că lucrul este 
cert şi cere să fie anunţaţi conducătorii noştri de partid… 
Radio Praga a confirmat ştirea pe care v-am transmis-o… 
Prezidiul C.C. al P.C.C. cheamă populaţia la linişte şi să 
nu opună rezistenţă armatelor care au pătruns în ţară… 
consideră pătrunderea unităţilor militare străine sovietice 
drept o încălcare a principiilor relaţiilor dintre statele 
socialiste.”  

Atmosfera din Bucureşti o putem reconstitui, dar cu 
unele rezerve, din relatările lui Ion Mihai Pacepa, în acea 
perioadă şeful adjunct al Departamentului de Informaţii 
Externe al României şi ofiţer de serviciu pe Ministerul 
Afacerilor Interne, care, după ce arată că, în noaptea 20/21 
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august 1968, a fost sunat de cineva de la cabinetul lui 
Alexander Dubcek, care i-a cerut insistent să i se facă 
legătura cu Nicolae Ceauşescu, prezintă reacţia acestuia, 
după ce i s-a reportat situaţia de la Praga: „Faţa 
nebărbierită a lui Ceauşescu exprima aceeaşi stupoare ca 
şi cum ar fi auzit că marţienii au aterizat pe lună. Când am 
terminat de raportat, era atât de chircit, încât pijamaua 
elegantă de mătase chinezească atârna pe el ca un sac de 
cartofi. Numai ochii de viezure i se vânturau de la Doicaru 
la mine şi înapoi. Acu-i r-rându m-meu, a murmurat 
Ceauşescu, aproape inauzibil, după care, într-un târziu,  
şi-a regăsit vocea {…} Orice conducător comunist ce s-a 
aflat la ananghie a apelat la forţele lui de securitate pentru 
a se salva, şi Ceauşescu nu a făcut excepţie. Când şi-a 
revenit din stupoare, el ne-a ordonat să redactăm un plan 
comun de măsuri, Securitate - DIE, pentru eventualitatea 
unei invazii sovietice.” 95  

În aceeaşi zi, agenţia de presă sovietică TASS 
comunica faptul că „… a fost împuternicită să declare că 
activişti de partid şi de stat din Republica Socialistă 
Cehoslovacă au adresat Uniunii Sovietice şi altor state 
aliate rugămintea să acorde poporului frate cehoslovac un 
ajutor neîntârziat, inclusiv un ajutor cu forţe armate.  Acest 

95 Dragoş Petrescu, p. 54 
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apel a fost determinat de pericolul pe care forţele 
contrarevoluţionare, în cârdăşie cu forţe externe ostile 
socialismului, îl reprezintă pentru orânduirea socialistă 
existentă şi orânduirea de stat restaurată prin constituţie… 
unităţi militare sovietice, împreună cu unităţi militare ale 
ţărilor aliate, arătate mai sus (Polonia, Ungaria, Bulgaria şi 
R.D.G.; n.ns.) au intrat la 21 august pe teritoriul 
Cehoslovaciei. Ele vor fi  retrase neîntârziat din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, imediat ce va fi înlăturată 
ameninţarea creată la adresa cuceririlor socialiste în 
Cehoslovacia, ameninţarea la adresa securităţii ţărilor 
comunităţilor socialiste şi când  autorităţile legale vor 
considera că nu mai este necesară rămânerea în continuare 
a acestor unităţi.” 96 (Anexa nr. 4) 

Referindu-se la pretextul scrisorii, istoricii noştri 
precizează foarte clar că, după ce Leonid Brejnev a 
prezentat, la 3 august 1968, „partidelor surori” cehoslovac, 
ungar, bulgar, polonez şi est-german, reunite la Bratislava, 
doctrina suveranităţii limitate, liderul comunist cehoslovac 
antireformist Vasili Bilak a strecurat în buzunarul acestuia 
„o invitaţie”, prin care cerea Moscovei să îi oprească pe 
reformatori „prin orice mijloace”. S-au căutat şi s-au găsit 
„comunişti conservatori în P.C. Cehoslovac, care să fie 

96 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 
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folosiţi pentru a justifica o intervenţie militară, la cererea 
<<părţii sănătoase>> a acestui partid. La 10 august 1968, 
Bilak discutase deja cu Leonid Brejnev despre o asemenea 
necesitate. În noaptea de 14/15 august s-a fixat şi data 
invaziei: noaptea de 20 august 1968.” 97 

Acest atac a avut loc în condiţiile în care, „Cu excepţia 
României, celelalte state membre ale Tratatului de la 
Varşovia încercaseră zadarnic prin cuvântări în care se 
făcea referire la folosirea forţei şi prin diverse manevre să 
îi facă pe Dubcek şi pe comuniştii de la Praga, strânşi în 
jurul său, să renunţe la reformele legate de libertatea 
presei şi de o economie care să funcţioneze conform legilor 
pieţei.” 98  Cu atât mai mult, trebuie apreciată poziţia 
României, dar şi a Iugoslaviei, în condiţiile în care 
„ameninţările la adresa conducerii P.C. Cehoslovac 
deveniseră publice, fapt care crea o vie îngrijorare a 
cetăţenilor din această ţară.” 99 

În faţa unei superiorităţi militare evidente şi, din 
dorinţa de a se evita o vărsare inutilă de sânge, Prezidiul 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 

97 Ioan Scurtu, Cum a înfruntat Ceauşescu URSS-ul în problema 
„Primăverii de la Praga”, în Historia…din 06.06,2011. 
98 Cronica, p. 226 
99 Ioan Scurtu, Cum a înfruntat Ceauşescu URSS-ul în problema 
„Primăverii de la Praga”, în Historia…. 
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Cehoslovacia a chemat pe toţi locuitorii ţării „… să 
păstreze calmul şi să nu opună rezistenţă trupelor care 
pătrund în ţară. Armata noastră, securitatea şi miliţiile 
populare n-au primit ordin pentru apărarea ţării. Prezidiul 
C.C. al P.C.C. consideră aceste acţiuni drept un act care 
contravine nu numai tuturor principiilor privind relaţiile 
dintre statele socialiste, ci şi o încălcare a normelor 
fundamentale ale dreptului internaţional,” 100 acelaşi lucru 
fiind reliefat şi în nota Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, din 21 august 1968, 
adresată guvernelor celor cinci state atacatoare, notă în care 
se arătau următoarele: „… cu scopul de a preveni urmări 
catastrofale iremediabile pentru relaţiile dintre Uniunea 
Sovietică şi pentru păstrarea păcii şi securităţii generale, 
reprezentanţii constituţionali ai R.S. Cehoslovace şi 
Prezidiului C.C. al P.C.C. au chemat pe cetăţenii republicii 
să păstreze calmul şi să nu opună rezistenţă soldaţilor care 
înaintează.” 101 În felul acesta, în Cehoslovacia, se urma 
„tradiţia cehă din 1620 de a nu opune rezistenţă la 
invaziile străine” 102, sute de mii de civili alegând să îşi 
arate în mod paşnic dezacordul faţă de invadatori. 

100 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 
101 Idem 
102 Călin Stoica Diaconovici, Primăvara de la Praga, trambuluina lui 
Ceauşescu, în Evenimentul zilei, 20 august 2008 
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 Referindu-se la hotărârea conducerii de partid şi de 
stat cehoslovace de a nu organiza rezistenţa armată şi de a 
nu chema poporul să lupte împotriva agresorilor, Zhou 
Enlai, premierul de stat al Republicii Populare China, a 
declarat, în contextul primirii la Beijing a lui Aurel Duma, 
ambasadorul României în China, în ziua de 23 august 1968, 
în prezenţa vicepremierilor chinezi Chen Yi şi Li Xiannian, 
că „…evenimentele din Cehoslovacia sunt rezultatul 
politicii promovate de clica revizionistă hruşciovistă”, 
aducând grave acuzaţii conducerii de partid cehoslovace, 
din moment ce afirma că „oricum ar fi Dubcek personal, un 
fapt este clar - clica lui este revizionistă. Noi considerăm că 
în Cehoslovacia au existat condiţii obiective pentru 
săvârşirea agresiunii sovietice. Este clar că, dacă ar fi fost 
organizată rezistenţa poporului cehoslovac, sovieticii ar fi 
dat înapoi. Clica revizionistă cehoslovacă nu a dat ordin de 
rezistenţă şi astfel forţele au fost dezorganizate. Dubcek a 
rămas la sediul Comitetului Central, unde a fost făcut 
prizonier.” Acuze a adus şi preşedintelui Ludvik Svoboda, 
care „… şovăie, nu organizează nici el rezistenţa”, arătând 
că exista pericolul ca „o parte a actualilor conducători ai 
Cehoslovaciei să organizeze rezistenţa poporului, iar o altă 
parte să îngenuncheze în faţa clicii revizioniste sovietice”, 
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concluzionând clar: „Oricum, în Cehoslovacia s-a creat, 
pentru o perioadă de timp, o situaţie nefavorabilă.” 103 

Cauzele care au determinat pătrunderea trupelor celor 
cinci state socialiste în Cehoslovacia le putem desprinde şi 
din comentariile făcute de giurgiuveni, în legătură cu 
acest eveniment. Astfel, un locuitor, căruia nu i se 
precizează profesia, susţinea că: „… pătrunderea trupelor 
sovietice pe teritoriul CEHOSLOVACIEI a fost dictată de 
necesitatea de a nu pierde de sub control un popor situat în 
centrul EUROPEI, în podişul BOEMIEI, cine are BOEMIA, 
are centrul EUROPEI, părere exprimată de toţi militarii şi 
oamenii politici. Prin evoluţia normală, cehii se depărtau 
de ruşi şi se apropiau de sârbi şi români, adică nu mai 
acceptau controlul sovietic. Cu ocazia aceasta, au mai 
demonstrat că sunt comunişti, iar marxism-leninismul nu 
mai este nimic în lume. Toate ţările socialiste au luat 
diverse forme politice convenabile dezvoltării, păstrând, 
numai de dragul formulei, numele de marxişti,” 104  în 
vreme ce un salariat din agricultura de stat vedea 
lucrurile mult mai simplu, în sensul că „… ruşii au făcut 
aceasta pe motiv că CEHOSLOVACIA nu mai da anumite 

103 Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale, Relaţiile româno-chineze 
(1880 - 1974). Documente, coordonator Romulus Ioan Budura, Bucureşti, 2005, doc. 
nr. 316, p. 904-905 (în continuare Relaţiile) 
104 Comitetul, f. 101 
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mărfuri sovieticilor, aşa cum le-au dat toate ţările 
socialiste.” 105 

 Realitatea este că „analizate în perspectivă, 
evenimentele par să confirme că ameninţarea semnificativă 
a fost militară. Atunci, la fel ca şi acum, nu încape nicio 
urmă de îndoială că odată slobozite, reformele periclitau 
socialismul cehoslovac (politic şi ideologic) şi apartenenţa 
la Pactul de la Varşovia. Ce ar fi însemnat retragerea 
statului din blocul militar estic şi întărirea legăturilor cu 
Occidentul? Se poate răspunde că, dată fiind poziţia 
geopolitică a ţării (punte între Ucraina şi Germania de Est 
şi poartă către Austria), ar fi înlesnit drumul esticilor către 
lumea liberă.” 106 

 Un profesor de istorie, „semnalat cu o serie de 
manifestări tendenţioase”, după cum se precizează în 
document, susţinea că intervenţia în Cehoslovacia „… s-a 
datorat politicii duse în ultima perioadă de această ţară, 
politică cu adevărat democratică, aşa cum o doresc toţi 
oamenii în ţările socialiste; libertatea de a critica munca 
fiecărui om politic, cum se ajunsese în CEHOSLOVACIA, 
nu a convenit celor din RUSIA, care din 1917 nu a permis 

105 Ibidem, f. 95 
106 Nicolae Drăguşin, Praga 1968 şi reforma imposibilă a comunismului, în 
România liberă, 22 august 2008 
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nimănui să critice partidul şi ca urmare au ocupat-o, aşa 
cum au făcut şi altă dată când nu le convenea ceva.” 107  
Un profesor de ştiinţe economice condamna intervenţia 
celor cinci state, care „… nu a fost opera decât a unor 
aventurieri oportunişti, care, în fond, nu au urmărit decât 
menţinerea partidelor de conducere, cu toate că poporul nu 
i-a mai vrut…” 108, în consens cu aceştia fiind şi un fost 
membru al Partidului Naţional Ţărănesc, de meserie 
„debitant”, când afirma: „Fiecare ţară vecină U.R.S.S.- 
ului are ce se plânge de acapararea de teritorii… Multe 
state din Rusia ar dori eliberarea, dar, datorită măsurilor 
luate în aceste teritorii, nu le dau posibilitatea a se 
elibera… într-un eventual conflict militar se va vedea 
dezmembrarea acestui stat, că ruşii nu au admis ca 
CEHOSLOVACIA să-şi făurească socialismul adecvat 
condiţiilor ţării sale, pentru că ar da apă la moară 
naţionalităţilor conlocuitoare… cel puţin acum ne dăm 
seama de adevăratul scop urmărit de ruşi, adică 
coordonarea şi conducerea tuturor ţărilor din lume, după 
placul lor,” 109 dar şi un consilier juridic, fost fruntaş al 
aceluiaşi fost partid, cunoscut cu manifestări 

107 Comitetul, f. 87 
108 Ibidem, f. 95 
109 Ibidem, f. 96 
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duşmănoase, când spunea că „În CEHOSLOVACIA se 
încerca o întoarcere spre democraţia liberală constatându-
se… ideea socialistă este falimentară. Rusia este izolată şi 
îngrijorată de eşecul politicii comuniste. Comunismul este 
în declin pe tot pământul şi poate numai în CHINA să mai 
dăinuie ceva mai mult, că acolo este mai mare sălbăticie” 
(sic!), arătându-şi speranţa că, în scurt timp, vor 
reapărea şi în ţara noastră fostele partide politice, „care 
îşi vor relua locul lor,” 110  tot el susţinând că „…în 
CEHOSLOVACIA îşi fac de cap şi asta în detrimentul 
lor.” 111  

Un fost condamnat politic arăta că ruşii, „… prin 
intervenţia armată… au arătat întregii lumi că nu se poate 
pune baza pe comunicatele oficiale ce le difuzează, nu au 
niciun fel de conştiinţă şi nu urmăresc decât subordonarea 
celorlalte ţări socialiste… au dovedit că nu se dau înapoi 
de la nicio mârşăvie şi că, dacă până acum, mai lucrau 
prin culisele diplomaţiei, acum au arătat de ce sunt 
capabili,” 112 pentru ca un fost exploatator şi membru al 
mişcării socialiste să concluzioneze că „Ruşilor nu le-au 
convenit schimbările din CEHOSLOVACIA, la fel cum nu 

110 Ibidem, f. 105 
111 Ibidem, f. 83 
112 Ibidem, f. 99 
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le-au convenit nici cele din ţara noastră… tocmai pentru a 
nu îşi pierde din poziţii recurg la forţa armată pentru a-şi 
impune punctul de vedere.” 113 

Avem şi cazul unui urmărit pe linie de 
contraspionaj, în viziunea căruia - destul de fantezistă 
după părerea noastră - „Intervenţia armată din 
CEHOSLOVACIA nu are conţinut politic, ci numai teama 
că GERMANIA FEDERALĂ va ocupa 
CEHOSLOVACIA…”, considerând pe conducătorii de 
partid ai U.R.S.S „… nazişti, nu comunişti.” 114  

În atenţia organelor de resort ale epocii respective, s-
au aflat şi cetăţeni români căsătoriţi cu rusoaice, 
exemplificând starea de spirit a acestora cu un economist şi 
un avocat pensionar. Economistul preciza că „… nu îşi 
poate da seama de substratul neînţelegerilor prezente în 
CEHOSLOVACIA, dar consideră că acesta trebuie căutat 
mai adânc decât în cele ce se cunosc din comunicatele 
oficiale, însă, oricum ar fi această motivare şi orice ar 
aduce ruşii mai târziu, acesta constituie un amestec 
grosolan în treburile interne ale CEHOSLOVACIEI,” 115 
iar avocatul era de părere că „UNIUNEA SOVIETICĂ nu 

113 Idem  
114 Comitetul, f.105 
115 Ibidem, f. 98 
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poate renunţa la CEHOSLOVACIA, deoarece pentru 
eliberarea ei a sacrificat mulţi oameni în timpul războiului 
şi că acelaşi lucru îl va face pentru fiecare ţară socialistă 
în parte, dacă va fi nevoie, aşa cum a făcut în 1956 şi în 
UNGARIA… intrarea trupelor străine în CEHOSLOVACIA 
a fost făcută la cererea comuniştilor vechi, care socoteau 
că ţara lor pornise pe o pantă spre capitalism sau un 
socialism-naţionalist…” 116 

 
 

Solidaritate internaţională   
 

 
Atacarea Cehoslovaciei, în noaptea de 20/21 august 

1968, combinată cu arestarea conducătorilor de partid 
şi de stat ai acestei ţări şi trimiterea lor la Moscova (în 
ziua de 22 august 1968, agenţia de presă română 
„AGERPRESS” a preluat agenţia de presă iugoslavă 
„TANIUG”, care transmitea, preluând, la rândul ei, 
postul de radio „Praga Liberă”, că „… joi, în jurul 
amiezii, preşedintele Cehoslovaciei, Svoboda, a confirmat 
ştirea  despre arestarea lui Alexander Dubcek. Într-o 
convorbire telefonică – se afirmă în emisiune – preşedintele 

116 Ibidem, f. 87 
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Svoboda a confirmat că reprezentanţii Cehoslovaciei, 
printre care se află Dubcek, Spacek şi probabil preşedintele 
Parlamentului… Covski, au fost duşi într-o direcţie 
necunoscută. Radioul a anunţat, de asemenea, că, în 
clădirea Parlamentului, nu s-au aflat membrii guvernului 
cehoslovac, cu toate că, înainte de aceasta, comandamentul 
sovietic al trupelor de ocupaţie a confirmat că deputaţilor li 
se va permite deplasarea liberă”) 117, au determinat reacţia 
promptă a lumii contemporane evenimentului. 

Astfel, în ziua de 21 august 1968, Secretarul General 
al O.N.U., U. Thant, arăta că „acţiunea militară din 
Cehoslovacia contravine Cartei Naţiunilor Unite şi 
constituie o lovitură serioasă dată ordinei şi moralei 
internaţionale, pe care se întemeiază această Cartă…”, 
dându-se „…o lovitură gravă conceptelor de dreptate şi de 
ordine internaţională şi constituie o dare înapoi pentru 
destinderea între Est şi Vest…”, solicitând celor cinci „… 
să dea dovadă de cea mai mare moderaţie în relaţiile cu 
Guvernul şi poporul cehoslovac” 118 , pentru ca, în 
Consiliul de Securitate, reprezentantul S.U.A., George 
Bal, să ceară, în ziua de 21 august 1968, „să adreseze 
Uniunii Sovietice un apel urgent de a-şi evacua trupele din 

117 Scânteia, 23 august 1968, p. 8 
118 Ibidem, 22 august 1968, p.6 
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Cehoslovacia”;  reprezentantul Canadei, George Ignatief, 
„a preconizat retragerea imediată a forţelor armate din 
Cehoslovacia”; Armand Berard a declarat că guvernul 
francez speră că „…ţările care au trimis trupe în 
Cehoslovacia şi le vor retrage imediat, vor pune capăt 
intervenţiei lor nejustificate, vor înceta să încerce să 
imprime poporului cehoslovac o schimbare de guvern şi îi 
vor da posibilitatea de a hotărî liber asupra soartei sale”; 
delegatul Danemarcei a afirmat că „… intervenţia din 
Cehoslovacia  este nejustificată şi a propus Consiliului să 
ceară U.R.S.S. şi aliaţilor ei să-şi anuleze imediat măsurile 
militare şi să-şi retragă trupele”, în timp ce reprezentantul 
Braziliei „… a declarat că această intervenţie a făcut ca 
pendulul istoriei să întârzie cu câţiva ani”. 119  

Reuniunea Consiliului de Securitate din 21 august 
1968 a fost solicitată de către Canada, Danemarca, 
Statele Unite, Franţa, Paraguay şi Marea Britanie. 
Înaintea ordinei de zi, reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Iakov Malik, a anunţat că a adresat o scrisoare preşedintelui 
Consiliului de Securitate, prin care guvernul său se declara 
împotriva discutării în consiliu a situaţiei în Cehoslovacia, 
deoarece, după cum a afirmat el, „aceasta este o problemă 
internă a Cehoslovaciei”. Cu 13 voturi pentru şi două 

119 Ibidem, 23 august 1968, p.8 
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împotrivă (U.R.S.S. şi Republica Populară Ungară), 
consiliul a adoptat ordinea de zi şi „a satisfăcut cererea 
însărcinatului cu afaceri al Cehoslovaciei la O.N.U., Jan 
Muzik, de a lua parte la dezbateri. După ce a declarat că 
acţionează din ordinul expres al ministrului afacerilor 
externe al ţării sale, el a dat citire unor declaraţii ale 
guvernului în care se protestează împotriva ocupării 
teritoriului cehoslovac şi a subliniat că reformele efectuate 
în ultimele luni în Cehoslovacia n-au urmărit decât 
perfecţionarea socialismului şi înfăptuirea obiectivelor 
dorite de societate.” 120  În urma convorbirilor sovieto-
cehoslovace,  din perioada 23-26 august 1968, agenţia 
TASS a transmis, în 27 august 1968, textul integral al 
comunicatului cu privire la aceste convorbiri, în care, 
printre altele, arăta că, „în legătură cu discutarea în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a aşa - zisei probleme 
privind situaţia din Cehoslovacia, reprezentanţii Republicii 
Socialiste Cehoslovace au declarat că partea cehoslovacă 
nu s-a adresat cu rugămintea de a se supune această 
problemă spre examinarea Consiliului de Securitate şi cer 
retragerea ei de pe ordinea de zi”, cu precizarea, din final, 

120 Idem 
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că aceste convorbiri „… s-au desfăşurat într-o atmosferă 
sinceră şi tovărăşească şi de prietenie.” 121  

Referindu-se la convocarea Consiliului de Securitate şi 
la rolul pe care acesta ar fi trebuit să-l aibă în rezolvarea 
problemelor internaţionale, mai mulţi salariaţi de la un 
liceu din Giurgiu îşi exprimau „… speranţa că, în urma 
luării de atitudine a opiniei publice mondiale şi a 
Consiliului de Securitate, cele 5 ţări socialiste… îşi vor 
retrage trupele şi vor lăsa poporul cehoslovac să-şi 
construiască liber socialismul.” 122  

Dintre poziţiile oficiale, am reţinut din relatările 
preluate de agenţia română de presă AGERPRESS: 

În comunicatul oficial al guvernului olandez, din 22 
august 1968, se arăta că „Guvernul olandez a luat 
cunoştinţă cu o mare nelinişte de intervenţia militară a 
Uniunii Sovietice şi a altor ţări aparţinând Tratatului de la 
Varşovia în Cehoslovacia. Din cauza acestei acţiuni, 
neliniştea creşte în lume, în timp ce posibilităţile unei 
destinderi durabile scad din nou”; în aceeaşi zi, Casa Albă 
a dat publicităţii textul unei declaraţii prezidenţiale, în care 
se preciza că „guvernul cehoslovac nu a cerut aliaţilor săi 
să se amestece în treburile sale interne şi Cehoslovacia nu 

121 Scânteia, 28 august 1968, p. 6 
122 Comitetul, f. 98 
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era ameninţată de nicio agresiune din exterior”. După ce se 
arăta că intervenţia „constituie o violare clară a Cartei 
Naţiunilor Unite”, se solicita Uniunii Sovietice şi celorlalte 
patru ţări să-şi retragă trupele din Cehoslovacia, purtătorul 
de cuvânt al Departamentului de Stat, Robert 
McCloskez, declarând, la o conferinţă de presă, „noi 
continuăm să recunoaştem guvernul legitim al 
Cehoslovaciei şi nu avem cunoştinţă de niciun alt pretins 
guvern.” 

Din Londra, eram informaţi despre poziţia oficială a 
guvernului regal, care considera că „ocuparea 
Cehoslovaciei constituie o violare flagrantă a Cartei 
Naţiunilor Unite şi a tuturor regulilor emise privind 
comportarea internaţională. Este o tragedie nu numai 
pentru Cehoslovacia, dar şi pentru Europa şi întreaga 
lume. Această acţiune dă o lovitură foarte grea eforturilor 
întreprinse de atâtea ţări în vederea îmbunătăţirii relaţiilor 
dintre est şi vest”, în vreme ce, din Roma, corespondentul 
Georgio Pastore transmitea, în ziua de 23 august 1968, că, 
la încheierea întrunirii din 22 august 1968, Consiliul de 
Miniştri al Italiei a dat publicităţii o declaraţie,  conform 
căreia „invadarea Cehoslovaciei de către armatele Uniunii 
Sovietice şi ale altor ţări comuniste din Europa răsăriteană 
constituie o flagrantă  încălcare a drepturilor suverane ale 
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popoarelor, a normelor dreptului internaţional şi a Cartei 
Naţiunilor Unite”, în încheiere „solicitând retragerea 
trupelor străine din Cehoslovacia, astfel încât să fie 
restabilită legalitatea internaţională”, pentru ca, la postul 
de radio din Viena, cancelarul federal al Austriei, doctor 
Josef Klaus, să declare că urmăreşte cu extremă îngrijorare 
şi atenţie evoluţia evenimentelor din Cehoslovacia şi că „… 
invadarea teritoriului cehoslovac de către trupele sovietice 
constituie o gravă încălcare a Cartei O.N.U. cu privire la 
drepturile omului şi a drepturilor de păstrare a libertăţii 
popoarelor mici.”123 

În ziua de 23 august 1968, guvernul suedez şi-a 
exprimat, într-un comunicat, „profunda înţelegere pentru 
durerea şi dezamăgirea poporului cehoslovac” şi 
convingerea că „… libertatea şi drepturile omului vor avea 
câştig de cauză asupra violenţei”, iar  primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander, să declare că a primit cu „profund 
regret” ştirea privind intervenţia în Cehoslovacia; din 
Etiopia, se transmitea că împăratul Haile Selassie a făcut 
o declaraţie, prin care cerea „…cu insistenţă, ca toate 
trupele străine care au pătruns pe teritoriul cehoslovac, 
fără consimţământul guvernului cehoslovac legal constituit, 
să fie retrase fără întârziere”, adăugând că trebuie 

123 Scânteia, 25 august 1968, p. 8 
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respectat, în mod neabătut, principiul neintervenţiei în 
afacerile interne ale altor state; din Brazilia, corespondentul 
Vasile Oros menţiona poziţia guvernului brazilian, care a 
dat publicităţii o declaraţie oficială, condamnând intervenţia 
în Cehoslovacia a trupelor sovietice şi ale altor patru ţări ale 
Tratatului de la Varşovia, susţinând că „…invadarea 
Cehoslovaciei şi ocuparea teritoriului ei de forţe ale unor 
ţări socialiste, în special ale Uniunii Sovietice, constituie un 
atentat grav contra libertăţii şi suveranităţii poporului 
cehoslovac şi încalcă făţiş normele de bază ale relaţiilor 
între state, stipulate de Carta Naţiunilor Unite.” 124 

În Iugoslavia, în ziua de miercuri, 21 august 1968, la 
rugămintea agenţiei de presă TANIUG, IOSIF BROZ 
TITO a făcut o declaraţie, în care se arăta: „intrarea 
unităţilor militare străine în Cehoslovacia, fără chemarea 
sau aprobarea guvernului legal, ne-a îngrijorat profund. 
Prin aceasta, a fost încălcată suveranitatea unei ţări 
socialiste şi a fost dată o grea lovitură forţelor socialiste şi 
progresiste din lume. În timpul şederii mele la Praga şi al 
convorbirii cu conducerea cehoslovacă, în frunte cu 
tovarăşul Dubcek, (din august 1968; n.ns.), m-am convins 
că există hotărârea de a se împiedica orice încercare a 

124 Ibidem, 25 august 1968, p. 8 
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elementelor antisocialiste de a frâna dezvoltarea normală a 
democraţiei şi socialismului în Cehoslovacia.” 125  

În 22 august 1968, Prezidiul şi Comitetul Executiv 
al Comitetului Central al Uniunii Comuniştilor 
Iugoslavi, întrunit sub preşedinţia lui I.B. Tito, „au 
exprimat în unanimitate solidaritatea deplină cu popoarele 
Cehoslovaciei... acordă sprijin deplin cererilor justificate 
ale reprezentanţilor legitimi ai R.S.C. să fie retrase forţele 
de ocupaţie, să fie respectate principiile suveranităţii şi 
independenţei, pentru a permite o activitate normală a 
forurilor de partid şi de stat alese în mod democratic şi 
punerea în libertate a reprezentanţilor poporului şi 
partidului” 126, pentru ca, în aceeaşi zi, Vecea Executivă 
Federală a R.S.F.I. să considere că, intervenţia armată a 
grupului de ţări amintit, fără ca să fie cerută, şi împotriva 
voinţei guvernului şi a celorlalte organe constituţionale ale 
R.S.C., „… constituie aspectul cel mai brutal al încălcării 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a unei ţări 
independente, precum şi negarea directă a principiilor 
îndeobşte acceptate ale dreptului internaţional şi ale Cartei 
Naţiunilor Unite”. 127 Ample manifestări împotriva ocupării 

125 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 
126 Ibidem, 23 august 1968, p. 8 
127 Ibidem, 23 august 1968, p.6 
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Cehoslovaciei au avut loc la Belgrad, în ziua de 22 august 
1968, zi în care s-a desfăşurat un miting de solidaritate cu 
poporul cehoslovac, la care au participat peste 250.000 de 
oameni şi, în cadrul căruia, Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., a condamnat ferm 
acţiunea celor cinci ţări socialiste: „Suntem de-a dreptul 
îngroziţi, căci a avut loc o invazie asupra unei ţări 
socialiste, iar aceasta sub semnul socialist şi, chipurile, în 
numele ţelurilor şi intereselor socialiste. Prin aceasta, a 
fost pătat şi dezonorat măreţul drapel roşu proletar al lui 
Marx şi Lenin. Prin aceasta, s-a dat o lovitură grea tuturor 
forţelor progresiste socialiste din lume. Prin aceasta, au 
fost ameninţate pacea şi securitatea în Europa şi în lumea 
întreagă. Dar poporul cehoslovac nu a fost înfrânt, el 
rămâne unit alături de partidul său comunist şi de 
conducerea sa, pe calea construcţiei democratice a 
socialismului.” 128 

 În ziua de 24 august 1968, luând cuvântul în cadrul 
unei plenare a Comitetului Central al Uniunii Comuniştilor 
din Iugoslavia, preşedintele Iosif Broz Tito a spus,  printre 
altele, că „trebuie să fim principiali, să aducem la 
cunoştinţa tuturor în mod clar că noi vom şti, dacă s-ar 
ajunge la ceva ce ar ameninţa independenţa noastră, să o 

128 Ibidem, 24 august 1968, p. 7 
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apărăm şi s-o menţinem prin toate mijloacele, că vom şti să 
apărăm dezvoltarea noastră liberă, indiferent din ce parte 
se va manifesta acest  pericol” şi, conştient de realitatea 
iugoslavă, a atras atenţia „asupra primejdiei ca Iugoslavia 
să fie pusă în faţa unor probleme destul de grele, ceea ce 
determină necesitatea luării din timp a măsurilor, pentru a 
putea învinge mai uşor dificultăţile care ar decurge din 
aceasta.” 129 

Poziţia comuniştilor din Italia a fost exprimată de 
către Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist 
din Italia, care, în cadrul întrevederii din 22 august 1968, 
cu  Waldeck  Rochet, secretarul general al Partidului 
Comunist din Franţa, a înmânat presei o declaraţie scrisă, în 
care se relevau „convergenţe substanţiale de aprecieri între 
cele două partide în legătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia. Poziţiile noastre au ca bază un puternic 
sentiment internaţionalist şi se bazează pe cunoaşterea 
autonomiei fiecărui partid şi pe respectarea independenţei 
fiecărei naţiuni” 130, iar a doua zi, acesta declara ziarului 
„L’Unita” că „Imediat ce a luat cunoştinţă de ultimele 
evenimente din Cehoslovacia, Biroul Politic al partidului 
nostru şi-a manifestat reprobarea faţă de intervenţia 

129 Ibidem, 25 august 1968, p. 6 
130 Ibidem, 23 august 1968, p. 8 
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militară a cinci ţări ale Pactului de la Varşovia, 
considerând-o nejustificată. Apreciem că, numai 
comuniştilor şi guvernului din Cehoslovacia le revine 
sarcina de a garanta apărarea sistemului socialist şi 
reînnoirea democratică din ţara lor.” 131 

Din Roma, în 24 august 1968, corespondentul 
AGERPRESS, Giorgio Pastore,  transmitea că „Direcţiunea 
Partidului Comunist Italian, întrunită sub conducerea 
tovarăşului Longo, îşi reafirmă dezacordul său profund şi 
dezaprobarea faţă de intervenţia militară… în 
Cehoslovacia, neputând, în niciun caz, să admită violarea 
independenţei oricărui stat…” considerând „… 
indispensabil şi urgent ca partidele comuniste şi guvernele 
celor cinci ţări… să accepte cererile  prezentate de 
guvernul şi Partidul Comunist din Cehoslovacia şi să 
procedeze la retragerea trupelor, să permită organismelor 
legale alese de stat şi de partid, în mod democratic, să-şi 
reia activitatea, să i se asigure tovarăşului Dubcek şi altor 
conducători cehoslovaci posibilitatea de a-şi desfăşura în 
mod liber activitatea”, apreciind că: „numai în acest fel se 
poate ajunge rapid la o soluţionare politică, care să evite 
agravarea dramatică pe viitor a situaţiei din Cehoslovacia 

131 Ibidem, 24 august 1968, p. 7 
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şi scindării grave în mişcarea comunistă şi democratică 
internaţională”.132 

Comitetul Central al Partidului Comunist din Franţa 
considera, în ziua de 21 august 1968, că: „… problemele 
care intervin între partidele comuniste trebuie să fie 
examinate şi rezolvate în cadrul unor întâlniri bilaterale 
sau multilaterale, în respectarea suveranităţii fiecărei ţări 
şi a dreptului fiecărui partid de a hotărî în mod liber”133, 
rezoluţia adoptată în 22 august 1968 dezaprobând „… 
intervenţia militară în Cehoslovacia. Este un drept al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia ca, ţinând seama de 
obligaţiile sale internaţionale, să găsească în sine însuşi, în 
clasa muncitoare şi poporul cehoslovac, în sprijinul ţărilor 
şi în ansamblul partidelor frăţeşti, forţele necesare pentru 
salvgardarea şi dezvoltarea socialismului în 
Cehoslovacia” 134, poziţia Confederaţiei Generale a Muncii, 
cea mai mare organizaţie sindicală franceză, apreciind, 
cu o zi mai înainte, că „evenimentele care au loc în 
Cehoslovacia sunt întâmpinate cu sentimente de prietenie şi 
solidaritate faţă de Cehoslovacia frăţească.” 135 

132 Ibidem, 25 august 1968, p.6 
133 Ibidem, 22 august 1968, p. 6 
134 Ibidem, 24 august 1968, p. 7 
135 Ibidem, 22 august 1968, p. 6 
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Din Paris, corespondentul AGERPRESS, Al. 
Gheorghiu, transmitea, în 24 august 1968, fragmente din 
interviul acordat ziarului „L’Humanite”, de către Georges 
Marchais, membru al Biroului Politic al Partidului 
Comunist din Franţa, care a afirmat clar şi net că dezaprobă 
intervenţia militară în Cehoslovacia. În consecinţă, „… noi 
reprobăm sau dezaprobăm – spuneţi cum vreţi – intervenţia 
militară… Noi nu am condamnat  intervenţia militară din 
motive tactice, ci în funcţie de politica noastră naţională şi 
internaţională. Și eu nu cred că aceasta poate să complice 
raporturile noastre cu celelalte partide de stânga. De altfel, 
notez cu satisfacţie că oamenii politici ai stângii au 
apreciat corect luările de poziţie ale partidului nostru.” 136 

Conform unor informaţii preluate de către 
AGREPRESS, în ziua de 21 august 1968, Partidul 
Comunist din Marea Britanie „… deplânge intrarea 
trupelor anumitor ţări ale Tratatului de la Varşovia în 
Cehoslovacia… oricare ar fi divergenţele de vederi între 
ţările socialiste cu privire la Cehoslovacia, noi considerăm 
că intervenţia militară este total nejustificată”, pentru ca, în 
ziua de 24 august 1968, corespondentul AGERPRESS, 
Liviu Brodesci, să transmită că ziarul „Morning Star”, 
organul de presă al Partidului Comunist din Marea Britanie, 

136 Ibidem, 25 august 1968, p. 6 
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a publicat un editorial, conform căruia, „… ca rezultat al 
intrării trupelor celor cinci ţări ale Tratatului de la 
Varşovia în Cehoslovacia, a fost creată o situaţie extrem de 
dificilă. Încă nu a fost produsă nicio dovadă că intrarea 
trupelor ar fi fost cerută de guvernul regal sau de 
conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia. 
Insucccesul de a prezenta o astfel de dovadă după aproape 
72 de ore arată că, de fapt, nu a existat nicio cerere din 
partea niciunui organ cehoslovac cu răspundere. 
Intervenţia trupelor acestor ţări nu poate fi justificată nici 
pe temeiuri legale, nici pe baza principiilor socialiste… a 
fost o greşeală tragică, încercările de a continua să se 
acţioneze prin sfidarea  dorinţelor guvernului şi 
comuniştilor cehoslovaci vor fi însă şi mai tragice”. 137 În 
acelaşi timp, la Sidney, Partidul Comunist din Australia 
„… a protestat cu energie împotriva ocupării teritoriului 
Republicii Socialiste Cehoslovace şi a cerut retragerea 
imediată a trupelor străine.” 

Situaţia este asemănătoare şi în Austria, unde 
preşedintele Partidului Comunist din Austria declara, în 
ziua de 21 august 1968, într-un interviu acordat postului 
austriac de radio, că „… noi am salutat cu toată inima 
procesul de democratizare în Republica Socialistă 

137 Idem 
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Cehoslovacă. Trebuie să spunem că suntem uimiţi în cel 
mai înalt grad de ultimele măsuri a celor cinci state 
membre ale Tratatului de la Varşovia. Noi nu ne aşteptam 
la o intervenţie militară… aceste evenimente aduc un mare 
prejudiciu întregii mişcări comuniste. După cum ne este 
nouă cunoscută situaţia din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, ca şi înainte, împărtăşim părerea că, deşi în 
Republica Socialistă Cehoslovacă există tendinţe 
antisocialiste, nu există o situaţie dramatică care să 
justifice o asemenea intervenţie din afară, pentru apărarea 
împotriva contrarevoluţiei”.138 

P. Stăncescu, corespondent al AGERPRESS la Viena, 
transmitea, în 24 august 1968, un fragment din raportul 
prezentat la Plenara Comitetului Central  al Partidului 
Comunist din Austria, în care se preciza clar că „noi 
suntem împotriva pătrunderii trupelor celor cinci în 
Republica Socialistă Cehoslovacă. Fără a dori să 
contestăm că în Republica Socialistă Cehoslovacă au 
existat şi există tendinţe antisocialiste, noi nu vedem însă, 
după informaţiile de care dispunem, nicio astfel de situaţie 
contrarevoluţionară acută înăsprită,  care să justifice 
această măsură extremă…  credem că între situaţia din 
Republica Socialistă Cehoslovacă şi între contrarevoluţia 

138 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 
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din Ungaria există o deosebire fundamentală şi deoarece 
lucrurile stau astfel această intervenţie… nu are nicio bază 
politică… astăzi încă nu se poate aprecia ce consecinţe vor 
avea asupra mişcării comuniste mondiale recentele 
evenimente.”139  

Din Geneva, Horia Liman transmitea, în ziua de 23 
august 1968, că, în organul de presă al Partidului Muncii 
din Elveţia, a fost publicat articolul „Amarul adevăr”, 
semnat de secretarul partidului Jean Vincent, prin care 
acesta lua poziţie împotriva invadării Cehoslovaciei: „Ne-
am exprimat părerea noastră, am condamnat intervenţia şi 
am amintit principiile fundamentale care constituie o lege 
pentru acţiunile noastre şi însăşi raţiunea noastră de a 
exista. Aceste principii au fost călcate. O lovitură serioasă 
a fost dată forţelor socialiste şi progresiste din întreaga 
lume. O lovitură care va avea consecinţe foarte negative 
asupra mişcării revoluţionare. Nimic nu poate justifica 
intervenţia care s-a produs, şi nici aşa-zisul apel lansat de 
un grup de membri ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, ai guvernului Adunării 
Naţionale, care au cerut ajutor guvernelor şi partidelor 
frăţeşti – nici existenţa uneltirilor imperialiste. 
Cehoslovacia are un guvern legal, Partidul Comunist din 

139 Ibidem, 25 august 1968, p. 6 
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Cehoslovacia, are o conducere statutară şi lor le revenea 
dreptul de a aprecia situaţia ţării lor şi a partidului 
lor.” 140 

 Sub titlul „Partidul Socialist din Chile condamnă 
ocuparea Cehoslovaciei”, ziarul „Ultima Oră” publica, în 
Santiago de Chile, în ziua de 23 august 1968, o declaraţie a 
acestui partid, prin care „Comitetul Central al Partidului 
Socialist din Chile, reunit pentru a dezbate situaţia 
internaţională creată în urma ocupării Cehoslovaciei de 
către armatele celor cinci ţări membre ale Tratatului de la 
Varşovia, condamnă în mod categoric violarea arbitrară a 
suveranităţii Cehoslovaciei, care constituie o încălcare a 
principiilor autodeterminării popoarelor şi a 
internaţionalismului proletar”, 141  pentru ca, în America 
Centrală, la Ciudat de Mexico, în ziua de 24 august 1968, 
într-o declaraţie dată publicităţii de către Partidul 
Comunist Mexican, să considere că „intrarea trupelor… 
pe teritoriul Cehoslovaciei prejudiciază cauza 
comunismului în lume şi agravează problemele existente în 
mişcarea noastră. În acelaşi timp, duşmanii poporului 
nostru, legaţi de interesele imperialismului, vor folosi 

140 Ibidem, 24 august 1968, p. 7 
141 Idem 
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situaţia creată  pentru a înăspri campania lor 
antisocialistă”. 142 

 Extremul Orient a fost reprezentat prin 
corespondentul AGERPRESS, Florea Ţin, care transmitea 
că, în declaraţia Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Japonia, din 24 august 1968, declaraţie intitulată „Cu 
privire la situaţia gravă din Cehoslovacia”, se arată că: 
„ocuparea Cehoslovaciei a creat condiţii extrem de 
serioase şi grave. Pe baza faptelor cunoscute până în 
prezent, partidul nostru consideră că acţiunea 
întreprinsă…  are o influenţă extrem de gravă asupra 
unităţii mişcării comuniste internaţionale, lagărului 
socialist şi forţelor democratice antiimperialiste. În 
momentul când forţele armate ale acestor cinci ţări au 
pătruns în Cehoslovacia, existau şi acţionau aparatul de 
stat socialist şi partidul comunist, care să-l conducă, pe 
care ţările lumii, inclusiv cele cinci ţări respective şi 
partidele lor frăţeşti le recunoşteau… acesta este un act 
care contravine sarcinii urgente de cimentare a mişcării 
comuniste internaţionale şi lagărului socialist şi întăririi 
acţiunii internaţionale unite a tuturor forţelor 
antiimperialiste a S.U.A. în Vietnam… partidul nostru, 
înainte de orice altceva, adresează o cerere hotărâtă 

142 Scânteia, 25 august 1968, p. 6 
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guvernelor şi partidelor celor cinci ţări să înceteze 
intervenţia lor ilegală în afacerile interne ale Cehoslovaciei 
şi să retragă cât mai repede forţele lor armate.” 143  

Problema prezenţei trupelor de ocupaţie pe teritoriul 
Republicii Socialiste Cehoslovace a fost dezbătută, la 
nivelul conducerii celor două state, respectiv Uniunea 
Sovietică şi Cehoslovacia, într-o primă fază, în timpul 
convorbirilor sovieto-cehoslovace desfăşurate la Moscova, 
în perioada 23-26 august 1968, convorbiri în urma cărora, 
în ziua de 27 august 1968, Agenţia TASS a dat publicităţii 
un comunicat comun în care, printre altele, se precizau: 
„trupele ţărilor aliate, care au intrat temporar pe teritoriul 
Cehoslovaciei, nu se vor amesteca în treburile interne ale 
Republicii Socialiste Cehoslovacia. A fost realizată o 
înţelegere cu privire la condiţiile retragerii acestor trupe de 
pe teritoriul ei, pe măsura normalizării situaţiei în R.S. 
Cehoslovacă. Partea cehoslovacă a informat că 
comandantul suprem al forţelor armate ale Cehoslovaciei a 
dat acestora ordine corespunzătoare pentru a nu fi permise 
incidente şi conflicte în stare să provoace tulburarea liniştii 
şi a ordinii publice. De asemenea, a dat indicaţii 
Comandamentului militar al R.S. Cehoslovace să se afle în 

143 Ibidem, 25 august 1968, p. 6 
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contact cu Comandamentul trupelor aliate.” 144 În aceeaşi 
zi, Ludvik Svoboda a rostit o cuvântare la posturile de radio 
cehoslovace, prin care arăta necesitatea normalizării 
situaţiei din ţară, precizând că: „de această normalizare 
este, bineînţeles, legată plecarea de pe teritoriul republicii 
noastre a trupelor Uniunii Sovietice şi ale altor ţări 
socialiste. Am ajuns la un acord de principiu privind 
retragerea progresivă şi completă a forţelor de ocupaţie. 
Până atunci, prezenţa lor este o realitate politică, 
înţelepciunea şi disciplina de care aţi dat dovadă până în 
prezent sunt condiţia soluţionării definitive a acestei 
probleme. Vă spun aceasta pe deplin conştient de 
răspunderile mele în calitate de preşedinte, patriot şi 
soldat,” 145 pentru ca, în seara aceleiaşi zile şi la aceleaşi 
posturi de radio cehoslovace, Alexander Dubcek, prim 
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, să susţină că, la rândul lor, „conducătorii 
sovietici vor şi ei să contribuie la normalizarea relaţiilor 
noastre. În aceste condiţii, avem datoria de a găsi o ieşire 
din situaţia actuală  din Cehoslovacia. În primul rând, este 
vorba, astăzi, de plecarea treptată a trupelor celor cinci 
puteri de pe teritoriul republicii noastre. Orice neîncredere 

144 Ibidem, 28 august 1968, p. 6 
145 Idem 
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în această privinţă este neîntemeiată şi ar fi dăunătoare. 
Acordul cu privire la această evacuare este condiţia 
primordială a întregii noastre evoluţii viitoare. Ne-am 
înţeles ca trupele să părăsească imediat oraşele şi satele, 
plecând spre destinaţii precise. Aceasta depinde, desigur, 
de capacitatea diverselor capacităţi cehoslovace de a 
asigura ordine şi o viaţă normală. Guvernul cehoslovac a 
luat, încă de pe acum, măsuri pentru ca organele sale să 
facă ceea ce este necesar pentru normalizarea vieţii 
publice. Ar fi foarte neraţional şi primejdios de a se încerca 
să se întârzie, prin orice mijloc, deplasările şi, în cele din 
urmă, plecarea de pe teritoriul nostru a forţelor celor cinci 
state, deoarece scopul final al raţiunii noastre este 
retragerea totală a acestor trupe, şi aceasta cât mai curând 
posibil. Pe baza convorbirilor de la Moscova, guvernul 
nostru întreprinde o acţiune concretă în acest sens. Chiar 
în această noapte, unităţi au părăsit unele oraşe şi este în 
curs evacuarea unor clădiri şi poziţii din Praga. Sânt în 
discuţie alte aranjamente în acest sens.” 146 

Convorbirile au continuat, astfel că, între 3-4 
octombrie 1968, a avut loc o nouă întâlnire la Moscova, la 
acelaşi nivel, în urma căreia, la 5 octombrie 1968, Agenţia 
C.T.K. transmitea că s-a dat un comunicat, în care se arăta 

146 Idem 
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că, în timpul acestora, „a fost discutată problema 
staţionării trupelor aliate pe teritoriul R.S.C. Părţile au 
convenit că guvernele vor examina şi semna un acord cu 
privire la staţionarea temporară a trupelor aliate în 
Cehoslovacia. Retragerea celorlalte trupe se va realiza în 
etape, în conformitate cu documentele convorbirilor de la 
Moscova din 23-26 august a.c.” 147, convorbiri continuate 
în perioada 14-15 octombrie 1968, în urma cărora „cele 
două părţi au făcut un schimb de vederi asupra unor 
probleme rezultând din acordurile de la Moscova, inclusiv 
în ceea ce priveşte condiţiile staţionării temporare a 
trupelor sovietice pe teritoriul cehoslovac, aşa cum se 
prevede în comunicatul cu privire la convorbirile sovieto-
cehoslovace care au avut loc la Moscova în zilele de 3-4 
octombrie 1968.” 148 Finalizarea acestor discuţii s-a realizat 
în ziua de 16 octombrie 1968 când, la invitaţia guvernului 
cehoslovac, a sosit la Praga o delegaţie  guvernamentală 
sovietică, în frunte cu A.N. Kosîghin, preşedintele 
Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., vizită în urma căreia, în 
seara aceleiaşi zile, „a avut loc semnarea acordului dintre 
guvernul U.R.S.S. şi guvernul R.S. Cehoslovace, cu privire 
la condiţiile staţionării temporare a trupelor sovietice pe 

147 Scânteia, 5 octombrie 1968, p. 5 
148 Ibidem, 16 octombrie 1968, p. 8 
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teritoriul Cehoslovaciei”, cu precizarea că acest acord urma 
să fie dat publicităţii „după ratificarea lui de către cele 
două ţări” 149, acord semnat sub presiunea sovietică din 
dorinţa de „a-şi legitima prezenţa pe teritoriul 
Cehoslovaciei”, prin semnarea unui tratat de staţionare 
temporară a trupelor (conferirea unei aure de legalitate în 
dreptul internaţional). „Sub pretextul că intervenţia militară 
a unui stat este justificată pentru a bloca deturnarea 
cursului istoriei, aşa cum figurează în axiomele marxiste de 
către influenţa capitalismului, Brejnev, de fapt, avea în 
vedere un argument geopolitic, înţelesul real al doctrinei 
suveranităţii limitate reconfirma rolul Uniunii Sovietice ca 
protectoare a Europei de Est împotriva Vestului.” 150 

 
Solidaritate românească 

 
„A fost oare cu adevărat independentă România 

Comunistă? Dacă da, cum se explică reintegrarea ţării în 
C.A.E.R. şi pactul de la Varşovia din anii „desprinderii” de 
Moscova? Dacă nu, cum a fost posibil ca România să 
întreţină relaţii strânse cu Occidentul?” Acestea sunt 

149 Ibidem, 17 octombrie 1968, p. 6 
150 Roschin, Michael G., the Rebirth of East Europe (2 nd edition”, Prentice 
Hall, New Jersez, 1994, p. 120, apud Nicolae Drăguşin, Praga 1968 şi 
reforma imposibilă a comunismului, în România liberă, 22 august 2008 
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frazele care se găsesc pe prima copertă a lucrării „România 
de astăzi – comunism sau independenţă?”, a lui Ion 
Raţiu, lucrare considerată de către specialişti „radiografia 
pătrunzătoare a regimului comunist din România 
postbelică”, lucrare apărută la Londra, în anul 1977, sub 
titlul „România de astăzi” şi, în România, în anul 1990, la 
editura „Românul liber”, pentru ca, în prefaţa la o nouă 
ediţie a lucrării, publicată de data aceasta la editura 
„Expres”, acelaşi om politic să îşi pună următoarele 
întrebări: „Dar este cu adevărat independentă România de 
astăzi? Dacă da, cum se explică reintegrarea progresivă a 
ţării în C.A.E.R. şi în Pactul de la Varşovia? Şi dacă nu 
este, cum este posibil ca România comunistă să menţină în 
continuare relaţii economice şi chiar politice strânse cu 
occidentul ?” 151  

În privinţa relaţiilor cu Occidentul, Ion Raţiu are 
perfectă dreptate, deoarece, la 31 ianuarie 1967, Republica 
Socialistă România a stabilit relaţii diplomatice cu 
Republica Federală a Germaniei, pentru ca, prin 
Decretul Consiliului de Stat nr. 222, din 16 martie 1967, 
să se înfiinţeze „… Ambasada Republicii Socialiste 

151  Ion Raţiu, România de astăzi. Comunism sau independenţă, Editura 
Expres, fără an, p IX (în continuare Ion Raţiu) 
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România la Bonn – Republica Federală a Germaniei” 152, 
acesta fiind şi motivul pentru care  „Dintre toţi sateliţii 
Moscovei, fusese primul care stabilise relaţii economice şi 
politice cu Republica Federală a Germaniei şi legături 
comerciale cu Spania lui Franco. De asemenea, se 
menţinea în permanenţă pe o poziţie strict neutră în 
conflictul ruso-chinez.” 153  În Republica Federală a 
Germaniei, conform Buletinului informativ nr. 354/II din 5 
septembrie 1968, prezentat lui Nicolae Ceauşescu, „Der 
Spiegel” a publicat în nr. său 36 un amplu articol, în care, 
după ce a prezentat rezonanţa cuvântării din 21 august 
1968 a lui Nicolae Ceauşescu, arăta că „România este 
singura ţară socialistă – cu excepţia Iugoslaviei, situată 
departe de Moscova şi U.R.S.S. însăşi – care întreţine 
relaţii diplomatice cu Republica Federală. După războiul 
din Orientul Apropiat din anul trecut (1967; n.ns.),  ea a 
refuzat să rupă relaţiile cu Izraelul şi să condamne ţara ca 
agresor. Dintre toare statele blocului răsăritean, România 
întreţine cele mai strânse relaţii economice cu Occidentul. 
Un român, ministrul de externe, Corneliu Mănescu, este în 

152 Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, partea I, anul III, nr. 
27 din 23 martie 1967, p. 324 
153 Ion Raţiu, p. 84 
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prezent preşedintele Adunării Generale a Naţiunilor 
Unite.” 154 

La nivelul oraşului Giurgiu, relaţiile economice şi 
politice ale ţării noastre cu Republica Federală a Germaniei 
şi implicaţiile acestora asupra relaţiilor cu Uniunea 
Sovietică sunt foarte clar reliefate de către un constructor 
naval, care, imediat după invadarea Cehoslovaciei, avea să 
spună că  „… ROMÂNIA este singura ţară comunistă care 
a stabilit relaţii diplomatice cu R.F.G., fapt care ne 
situează pe plan internaţional că suntem comunişti după 
învăţătura lui LENIN, dar fără amestecul ruşilor în 
treburile ţării noastre” 155, pentru ca un fost membru al 
Partidului Social Democrat Independent din România să 
lărgească sfera de relaţii ale ţării, din moment ce preciza că: 
„Tot ce-i doare pe ruşi este că noi românii le-am întors 
spatele şi de ce am reluat legăturile cu GERMANIA 
FEDERALĂ, ascuns suntem asiguraţi în caz de pericol de 
către americani, englezi, francezi, germani şi sârbi… noi, 
românii, am plătit ruşilor pentru armistiţiu peste măsură, 
lucru pentru care fiind scârbiţi, muncim pentru a ne face o 
ţară socialistă, cum nu va exista în lume. Noi dorim pacea 

154 Cehoslovacia, înainte şi după invazia din 1968 (IV), în Adevărul, 6 iulie 
2005 
155 Comitetul, p. 92 
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şi nu dorim să ne băgăm în treburile interne ale altor ţări, 
urmărim să avem relaţii de prietenie, economico-culturale 
cu toate ţările lumii, în aşa fel încât să ne ridicăm puterea 
şi resursele noastre pe cea mai înaltă treaptă a piramidei 
socialiste.” 156 

În ziua de 16 august 1968, la Praga, în contextul 
vizitei delegaţiei de partid şi de stat conduse de către 
Nicolae Ceauşescu, a fost semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare şi asistenţă mutuală între Republica Socialistă 
Cehoslovacă şi Republica Socialistă România, tratat prin 
care, în conformitate cu prevederile art. 8, „În cazul unui 
atac armat din partea unui stat sau unui grup de state 
împotriva uneia dintre Înaltele Părţi Contractante, cealaltă 
Înaltă Parte Contractantă, exercitându-şi dreptul 
inalienabil  la autoapărare individuală sau colectivă, 
conform articolului 51 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, îi va acorda neîntârziat tot ajutorul, inclusiv militar, 
pentru respingerea atacului armat. Despre măsurile pe 
care le vor lua, pe baza prezentului articol, Înaltele Părţi 
Contractante vor încunoştinţa imediat Consiliul de 
Securitate şi vor proceda în conformitate cu prevederile 
respective ale Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite”, 157 

156 Ibidem, p. 92-93 
157 Scânteia, 19 august 1968, 9. 1 
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tratat prin care se consfinţea „… hotărârea noastră fermă 
de a întări prietenia şi alianţa frăţească româno-
cehoslovacă, cooperarea multilaterală în folosul ambelor 
ţări, noul tratat constituie, totodată, un legământ 
tovărăşesc de unire a eforturilor şi contribuţiei noastre la 
cauza unităţii şi coeziunii ţărilor socialiste” - după cum 
arăta Nicolae Ceauşescu în cuvântarea rostită cu acest 
prilej, mai ales că „vizita delegaţiei române a oferit acesteia 
posibilitatea de a constata că în Cehoslovacia destinele 
socialismului se află în mâini sigure, că popoarele ceh şi 
slovac urmează cu încredere partidul lor comunist, 
asigurând consolidarea şi dezvoltarea continuă a 
cuceririlor revoluţionare”, situaţie în care se sublinia că 
„În numele Partidului Comunist Român, guvernului şi al 
întregului nostru popor, doresc să afirm şi cu acest prilej 
că popoarele frăţeşti ale Cehoslovaciei socialiste, Partidul 
Comunist din Cehoslovacia se pot bizui pe prietenia 
partidului şi poporului nostru. Vom face totul pentru ca 
alianţa şi colaborarea româno-cehoslovacă să fie tot mai 
trainice, să dea roade cât mai bogate în beneficiul ţărilor şi 
popoarelor noastre, al întăririi forţelor socialismului şi 
păcii.” 158 

158 Ibidem, 20 august 1968, p. 1,5 
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Atacarea Cehoslovaciei, în noaptea de 20/21august 
1968, a determinat o reacţie promtă şi deosebit de dură a 
organelor de partid şi de stat române, în ziua de 21 august 
1968, în urma şedinţei comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat şi 
Guvernului, fiind prezentat de către Paul Niculescu-Mizil, 
în jurul orei 13.00, un comunicat, prin care se arăta că acest 
act „… reprezintă o încălcare flagrantă a suveranităţii 
naţionale a unui stat socialist frăţesc, liber şi independent, 
a principiilor pe care se bazează relaţiile dintre ţările 
socialiste, a normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional. Nimic nu poate justifica săvârşirea acestui 
act, ocuparea militară a Cehoslovaciei Socialiste. 
Amestecul în treburile interne ale Partidului comunist şi 
poporului cehoslovac, intervenţia armată în Cehoslovacia 
reprezintă o grea lovitură dată unităţii sistemului mondial 
socialist, mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, 
prestigiului socialismului în întreaga lume, cauzei păcii. 
Partidul şi guvernul, întregul nostru popor îşi exprimă 
convingerea că singura cale pentru lichidarea 
consecinţelor grave create de intervenţia armată din 
Cehoslovacia este retragerea grabnică a trupelor celor 
cinci ţări, asigurarea condiţiilor ca poporul cehoslovac să-
şi poată rezolva singur treburile interne, fără niciun 
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amestec din afară.” 159  Tot acesta avea să precizeze, în 
august 2005, că momentul din august 1968 „a fost de 
maximă încărcătură emotivă şi poate nu şi-a găsit pereche 
decât în acea duminică de 21 iunie 1941 (trecerea Prutului 
de către armata română pentru dezrobirea Basarabiei), când 
s-a anunţat ştirea pe postul de radio şi când – eram la 
Craiova – în mai puţin de câteva ore tot oraşul a fost 
invadat, a fost acoperit de miile de ţărani.” 160 (Anexa nr. 
2) 

După prezentarea comunicatului, a luat cuvântul 
Nicolae Ceauşescu, în prezenţa a peste 100.000 de oameni, 
care se strânseseră, încă de la ora 11.00, în Piaţa Republicii, 
după ce auziseră la Radio despre atacarea Cehoslovaciei şi 
convocarea şedinţei comune, cuvântare în care acesta, 
condamnând în mod ferm atacarea unei ţări socialiste de 
către alte cinci ţări socialiste, făcând o comparaţie între 
situaţia din Cehoslovacia şi România, a spus următoarele: 
„se vor găsi poate mâine unii care să spună că şi aici, în 
această adunare, se manifestă tendinţe 
contrarevoluţionare. Răspundem tuturor: întregul popor 
român nu va permite nimănui să încalce teritoriul patriei 

159 Ibidem, 22 august 1968, p. 1 
160 August 1968: România refuză să participe la Invadarea Cehoslovaciei, 
în Adevărul, 22 august 2005 
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noastre. Uitaţi-vă, aici e întregul nostru Comitet Central, 
Consiliul de Stat, Guvernul. Cu toţii suntem hotărâţi să 
servim cu credinţă poporul în construcţia socialismului, în 
apărarea cuceririlor revoluţionare, a independenţei 
sale.” 161 (Anexa nr. 3) 

Referindu-se la cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu, 
Dumitru Popescu „Dumnezeu”, considerat de către mulţi 
analişti politici ideologul-şef al Partidului Comunist 
Român în timpul „Epocii de Aur”, arăta: „În ce priveşte 
cuvântul lui Ceauşescu la miting, a fost liber! El dădea grai 
la ceea ce ventilase toată noaptea. A fost concis, esenţial, 
poate surprinzător doar prin duritatea unor expresii. Pe 
invadatori i-a calificat imperialişti şi a aruncat asupra lor 
blamul istoriei. Am fost în preajma lui Ceauşescu din 
noaptea anunţării invaziei şi până în noaptea următoare, 
târziu. A rămas tot timpul calm.” 162 

Pentru a se preîntâmpina atacarea ţării, a fost luată 
măsura constituirii Gărzilor Patriotice, idee prezentată de 
către Nicolae Ceauşescu în timpul mitingului, când a spus: 
„Am hotărât ca, începând de astăzi, să trecem la 
constituirea gărzilor patriotice înarmate, alcătuite din 
muncitori, ţărani şi intelectuali, apărătoare ale 

161 Scânteia, 22 august 1968, p. 1 
162 Dragoş Petrescu, p. 54 
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independenţei patriei noastre socialiste. Dorim ca poporul 
nostru să-şi aibă unităţile sale înarmate pentru a-şi apăra 
cuceririle revoluţionare, pentru a-şi asigura munca 
paşnică, independenţa şi securitatea patriei socialiste.” 163 

Atmosfera generată de această cuvântare şi măsura 
înfiinţării Gărzilor Patriotice, la nivel general, este 
prezentată, în anul 1994, într-o declaraţie, de către 
generalul în rezervă Dumitru I. Dumitru, fost şef al 
Direcţiei Informaţii, din Marele Stat Major al Armatei: 
„Anul 1968 a fost un an crucial. Am fost ameninţaţi cu 
invazia, s-a încercat intimidarea noastră. Întreaga armată 
era în alarmă, toată ţara era de fapt în alertă. Populaţia se 
pregătea de război pe viaţă şi pe moarte, era o frenezie de 
neînchipuit şi până şi foştii deţinuţi politici, abia eliberaţi 
în 1964, veneau să se ofere voluntari. Vecinii îşi 
zdrăngăneau armele la frontieră, însă în scop de 
diversiune.” 164  Atmosfera era atât de hotărâtă spre 
sacrificiul suprem, încât un giurgiuvean, salariat în 
construcţii navale „… şi-a afirmat adeziunea de a intra în 
gărzile muncitoreşti, cu toate că este infirm la un 
picior.” 165  

163 Scânteia, 22 august 1968, p. 1 (au fost înfiinţate printr-un decret din 4 
septembrie 1968 al Consiliului de Stat ) 
164 Dragoş Petrescu, p.55 
165 Comitetul, f. 92 
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Poziţia adoptată de România, în ziua de 21 august 
1968, faţă de invadarea Cehoslovaciei, a găsit un larg ecou 
în Europa Occidentală. Din Paris, corespondentul 
AGERPRESS, Al. Gheorghiu, transmitea, în ziua de 22 
august 1968, că  poziţia ţării noastre şi a  Partidului 
Comunist Român „a stârnit un viu interes în rândurile 
opiniei publice din Franţa.” Sub titlul „Bucureşti: este 
inandmisibilă intervenţia în treburile interne, declară 
Ceauşescu“, ziarul „L’Humanite” a publicat extrase din 
cuvântarea rostită de Nicolae Ceauşescu, la mitingul din 
Bucureşti, din 21 august, evidenţiind pasajul în care se arăta 
că „intervenţia armatei cehoslovace este o mare eroare şi 
un pericol grav pentru pacea în Europa, că este greu de 
conceput ca un stat socialist să violeze libertatea şi 
suveranitatea unei alte naţiuni socialiste şi că trebuie 
găsită o cale pentru a se opri imediat şi pentru totdeauna 
intervenţiile în treburile interne ale altor partide 
comuniste.”166 

În aceeaşi zi, în Italia, ziarul „Unita” sublinia că „… 
liderul comunist român a vorbit în faţa unei mulţimi de 
100.000 de persoane, care s-au adunat la Bucureşti, în faţa 
Palatului Republicii… s-au constituit grupuri muncitoreşti 
şi ţărăneşti de apărare.” Abia adusă la cunoştinţă, ştirea cu 

166 Scânteia, 24 august 1968, p. 7 
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privire la ocuparea Cehoslovaciei de către trupele celor 
cinci ţări socialiste a produs, în România, încă de la primele 
ore ale zilei, o impresie puternică: „comunicatul Plenarei 
C.C. al P.C.R. exprimă profunda preocupare pentru 
libertatea şi independenţa Cehoslovaciei, afirmând că nu 
este acceptată nicio justificare pentru ocuparea 
Cehoslovaciei,” 167  pentru ca, în Elveţia, ziarul „Voix 
Ouvriere”, din 22 august 1968, apreciind poziţiile 
partidelor comuniste din România, Italia, Franţa şi 
Iugoslavia, să sublinieze că „… două dintre aceste partide, 
P.C.R. şi U.C.I., se află la conducerea statelor respective; 
celelalte două, P.C.I. şi P.C.F., sunt cele două mari partide 
muncitoreşti din Europa Capitalistă. Cele patru partide, 
adesea în termeni identici, îşi exprimă dezacordul lor faţă 
de actul nejustificat de intervenţie armată în Cehoslovacia. 
Această poziţie de condamnare şi reprobare este şi poziţia 
Partidului Muncii din Elveţia.” 168 

Din Beijing, ambasadorul Aurel Duma transmitea o 
telegramă, în ziua de 24 august 1968, către Petru Burlacu, 
adjunctul ministrului afacerilor externe, în care arăta că, 
înaintea cocteilului oferit de ambasada României cu prilejul 
aniversării zilei de 23 august 1944, Zhou Enlai, premierul 

167 Idem 
168 Scânteia, 23 august 1968, p. 8 
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Consiliului de Stat al Republicii Populare China, i-a 
declarat următoarele: „Dumneavoastră nu aţi procedat ca 
Cehoslovacia. Aţi adoptat o poziţie de luptă, aţi început de 
mult să duceţi o politică de rezistenţă faţă de conducerea 
revizionistă a Uniunii Sovietice, iar acum aţi adoptat 
măsuri de organizare a apărării patriei, fiind pregătiţi 
pentru orice eventualitate. Noi vă sprijinim în lupta pentru 
apărarea independenţei şi suveranităţii. Rezistaţi, dacă 
aveţi nevoie, vă dăm şi tunuri.”169 Referindu-se la această 
declaraţie făcută de către Zhou Enlai, în urma autoinvitării 
la ambasada României, cercetătorii istorici susţin că trebuie 
luată în consideraţie şi declaraţia lui Mao, făcută în aceeaşi 
perioadă, conform căreia „focul nu se stinge cu apă de 
departe.” 170   

Poziţia Chinei faţă de Cehoslovacia şi modul în care 
România a reacţionat în momentul invadării acesteia 
fuseseră reliefate de către Chen Yi, vicepremierul 
Consiliului de Stat şi ministru al Afacerilor Externe, încă 
din 22 august 1968, când a avut o discuţie cu ambasadorul 
Aurel Duma, întrevedere în cadrul căreia „… şi-a exprimat 
nemulţumirea că în Cehoslovacia nu se opune rezistenţă”, 

169 Relaţiile, doc. nr. 316, p. 905 
170 August 1968: România refuză să participe la Invazia Cehoslovaciei, în 
Adevărul, 22 august 1965 (în continuare Constantiniu) 
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pentru ca, în continuare, să se precizeze: „Sovieticii pretind 
că apără socialismul în Cehoslovacia, dar Hruşciov a fost 
primul care a renunţat la socialism în Uniunea Sovietică. 
Ei pretind că ocuparea armată a Cehoslovaciei are scopul 
de a apăra pacea în Europa. Despre ce pace mai poate fi 
vorba când ei au dezlănţuit războiul? Între noi şi dvs. există 
unele deosebiri de vederi, dar suntem totuşi prieteni buni, 
de aceea putem spune deschis ce gândim: dumneavoastră îl 
apăraţi pe Dubcek. Trebuie spus însă că Dubcek a mers pe 
drumul lui Hruşciov şi a avut încredere în sovietici. De 
aceea a dat faliment. În numeroase discuţii pe care le-am 
avut cu tovarăşii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş şi 
alţi conducători români, noi am arătat că în Uniunea 
Sovietică nu se poate avea încredere, că ea nu este prietenă 
de nădejde. Dumneavoastră aveţi încă de mult conştiinţa că 
nu se poate merge în toate acţiunile alături de conducătorii 
sovietici, lucru ce vă deosebeşte de conducătorii 
cehoslovaci, de Dubcek.” 171 Această apreciere era corectă, 
deoarece, în vreme ce se pregătea pătrunderea trupelor în 
Cehoslovacia, lucru pe care conducerea de la Praga îl 
cunoştea, Svoboda sau Dubcek ar fi spus: „să vină, că îi 
primim cu flori”, spre deosebire de România, unde, în 
dimineaţa de 21 august 1968, în cadrul Prezidiului 

171 Relaţiile, doc. nr. 314, p. 902 
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Permanent, s-au spus foarte clar următoarele: „Dacă forţe 
străine vor ataca sau vor pătrunde pe teritoriul României, 
noi, românii, îi vom primi cu foc”, 172 lucru pe care noi l-am 
anunţat public - fapt hotărâtor care a împiedicat U.R.S.S. să 
deschidă un nou teatru de război, cu încă o ţară socialistă, 
conform afirmaţiei lui Florin Constantiniu. 

Referindu-se la cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu, din 
21 august 1968, vicepremierul chinez Chen Yi a precizat 
următoarele: „Am fost foarte bucuros să aud că aţi luat 
măsuri de apărare a independenţei şi suveranităţii 
naţionale. Sunt convins că dacă veţi fi hotărâţi veţi învinge 
în cauza dvs. Noi vă sprijinim.”173 

După terminarea mitingului din Piaţa Republicii, din 
21 august 1968, Dumitru Popescu „Dumnezeu” arată că 
„… într-un grup restrâns, am început lucrul la proiectul de 
declaraţie al M.A.N., convocată pentru a doua zi în sesiune 
extraordinară,” 174  lucrările acestei adunări extraordinare 
fiind deschise în ziua de 22 august 1968, de către Nicolae 
Ceauşescu, care, printre altele, a subliniat că „Pătrunderea 
trupelor străine pe teritoriul Cehoslovaciei a împiedicat 
munca paşnică a popoarelor ceh şi slovac, activitatea 

172 Constantiniu 
173 Relaţiile, doc. nr. 314, p. 902 
174 Dragoş Petrescu, p. 55 
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guvernului, a preşedintelui Republicii - Comandantul 
Suprem al Armatei - a conducerii Partidului Comunist, a 
creat o situaţie deosebit de gravă în viaţa ţării, paralizând 
întreaga activitate economică şi socială a naţiunii 
cehoslovace. Poate fi considerat acesta un ajutor 
internaţionalist, un act de apărare a poporului cehoslovac 
faţă de pericolul unei agresiuni imperialiste, un sprijin în 
întărirea orânduirii socialiste a acestei ţări? Împotriva cui 
a fost îndreptată această intervenţie militară? Împotriva 
organelor legale de conducere a partidului comunist şi a 
statului cehoslovac? Oare aceste organe ameninţau cauza 
socialismului în Cehoslovacia, independenţa şi 
suveranitatea patriei lor? Oare faptul că poporul 
cehoslovac doreşte să trăiască liber şi independent, să fie 
suveran în ţara sa, să întărească alianţa şi colaborarea cu 
ţările socialiste reprezintă un pericol pentru cauza 
socialismului?” 175  

Deputatul Ion Iliescu arăta, cu claritatea sa 
caracteristică, faptul că „… nicio încercare de a motiva 
ocuparea militară a Cehoslovaciei nu poate fi acceptată. 
Aceasta nu este numai în contradicţie flagrantă cu 
principiile socialismului, ale marxismului-leninismului, ale 
internaţionalismului socialist, ale relaţiilor  dintre state 

175 Scânteia, 23 august 1968, p. 1 
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socialiste şi partide comuniste, dar constituie o gravă 
violare a normelor elementare ale dreptului internaţional. 
Cei ce au iniţiat şi săvârşit această intervenţie armată şi-au 
încărcat conştiinţa cu o grea vină în faţa propriilor 
popoare, a destinelor socialismului şi umanităţii. 
Intervenţia militară împotriva Cehoslovaciei este un act 
iraţional, care aduce  pentru vreme îndelungată grave 
prejudicii socialismului, prestigiului său în lume, mişcării 
comuniste şi democratice internaţionale, frontului larg al 
forţelor antiimperialiste. Ea va lăsa o rană adâncă în 
conştiinţa omenirii, a forţelor revoluţionare din întreaga 
lume.” 176 (Anexa nr. 5) 

Convocarea de către România, ţară membră a 
C.A.E.R. şi a Tratatului de la Varşovia, a unei sesiuni 
extraordinare a Marii Adunări Naţionale consacrate 
condamnării invadării Cehoslovaciei de către cinci state 
socialiste, membre şi ele ale C.A.E.R. şi Tratatului de la 
Varşovia, a generat un puternic ecou în lume. Astfel, din 
Belgrad, în ziua de 23 august 1968, corespondentul 
AGERPRESS, N. Propeanu, transmitea: 
„toate ziarele din Belgrad au publicat ştirea transmisă de 
Agenţia Taniug din Bucureşti despre sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naţionale”. Ziarul „Borba” 

176 Ibidem, 23 august 1968, p. 4 
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intitulează materialul „Ceauşescu: s-a făcut o mare şi 
tragică greşeală care poate avea grave consecinţe pentru 
partidele comuniste şi prestigiul socialismului. Încercarea 
de a justifica intervenţia armată este lipsită de orice bază”. 
Ziarul „Politica” scrie în titlu că „Tratatul de la Varşovia 
serveşte exclusiv pentru apărarea de atacurile 
imperialiste.” 177 În aceeaşi zi, din Viena, corespondentul 
AGERPRESS, P. Stăncescu, menționa că ziarul  
„Volksstimme” a publicat o amplă relatare cu privire la 
această sesiune, scoţând în evidenţă pasaje din cuvântări, în 
care se arăta că „nimic nu a îndreptăţit şi nici nu poate 
îndreptăţi acţiunile armate împotriva Cehoslovaciei”, 
preluând din cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu ideea că 
„încă nu este târziu să se dea dovadă de raţiune şi de spirit 
de răspundere”. 178 

Modul în care a fost perceput în Anglia momentul 
„Bucureşti 21 august 1968”, a fost reliefat de către 
corespondentul AGERPRES, L. Rodescu, acesta preluând 
articolul „Despre poziţia României faţă de evenimentele din 
Cehoslovacia”, apărut în ziarul „Financial Times”, articol 
prin care se făcea o adevărată radiografie a poziţiei lui 
Ceauşescu faţă de invazia celor cinci state socialiste, din 

177 Scânteia, 24 august 1968, p. 7 
178 Idem 
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noaptea de 20/21 august 1968, articol prezentat lui 
Ceauşescu în Buletinul Informativ secret nr. 349/I, din 31 
august 1968. „După o panică iniţială, Nicolae Ceauşescu a 
căutat să folosească în mod inteligent invazia sovietică în 
Cehoslovacia pentru a-şi întări mai departe propria poziţie, 
şi aşa formidabilă, în ţară. Faptul că invazia a putut avea 
loc, într-adevăr, trebuie să-l fi speriat, deoarece ea a arătat 
că atât cehilor, cât şi ruşilor le-a lipsit ceea ce el priveşte 
ca fiind una din cele mai mari virtuţi – diplomaţia. Acest 
lucru a însemnat că, dacă ruşii au fost atât de lipsiţi de 
subtilitate încât să recurgă la forţă în Cehoslovacia, ei ar 
putea prea bine să nu reuşească a aprecia nici propria lui 
diplomaţie şi să folosească forţa în România. Acesta a fost, 
de asemenea, un prilej de aur pentru a pune în practică 
propria lui diplomaţie. De la început, Nicolae Ceauşescu  
s-a arătat de partea cehilor şi slovacilor, denumind 
intervenţia o mare şi tragică eroare care nu poate fi 
justificată pe niciun temei. Totuşi, el nu ar fi putut aproba 
în întregime tot ceea ce făceau cehii, astfel încât el a ales 
să califice acţiunile lor într-un mod foarte deosebit. De 
exemplu, Ceauşescu nu putea răbda, desigur, ridicarea 
cenzurii presei. În România controlul presei este rigid. El 
nu ar fi putut aproba nici tolerarea mai mare de către cehi 
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a grupărilor de opoziţie. În România nu există o asemenea 
tolerare.”  

În Republica Federală a Germaniei, conform 
Buletinului Informativ nr. 354/II secret, din 5 septembrie 
1968, prezentat lui Nicolae Ceauşescu, „Der Spiegel” a 
publicat în nr. său 36 un amplu articol în care, după ce a 
prezentat rezonanţa cuvântării din 21 august 1968 a lui 
Nicolae Ceauşescu, arăta că „Guvernelor străine 
Ceauşescu le-a comunicat oficial că el – spre deosebire de 
conducerea cehoslovacă – va da ordin de tragere armatei 
în cazul unei invazii sovietice. Zece ani le-au trebuit 
românilor pentru a se elibera – cu prudenţă – de Uniunea 
Sovietică. Acum statul se teme din nou de independenţa 
sa.” 179 

Din Havana lui Fidel Castro, AGERPRESSS a preluat 
„Prensa Latina”, care „a transmis largi extrase din 
cuvântarea rostită în faţa Marii Adunări Naţionale de 
secretatul general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român şi preşedintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceauşescu. Agenţia scoate în evidenţă acele pasaje 
ale cuvântării în care se subliniază că este un lucru unanim 
cunoscut şi acceptat în întreaga viaţă internaţională, că 

179 Cehoslovacia, înainte şi după invazia din 1968 (IV), în Adevărul, 6 iulie 
2005 
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relaţiile dintre partide şi state se desfăşoară exclusiv de 
conducerile legale ale acestora şi nu între grupuri sau 
persoane care nu reprezintă pe nimeni…”.  „Prensa 
Latina” subliniază, de asemenea, acel pasaj al cuvântării în 
care se arată necesitatea de a se pune capăt acţiunilor 
militare împotriva Cehoslovaciei, precum şi necesitatea ca 
„toate problemele care privesc relaţiile cu Cehoslovacia să 
fie rezolvate prin discuţii şi tratative cu conducerea de 
partid şi de stat legală a ţării”. 180 

Din Beijing, în ziua de 23 august, ambasadorul Aurel 
Duma transmitea că, în contextul cocteilului dat cu prilejul 
celei de a XXIV-a aniversare a eliberării României de sub 
dominaţia germană, activitate la care au participat 
reprezentanţi la cel mai înalt nivel ai conducerii Republicii 
Populare Chineze şi membrii corpului diplomatic, 
premierul Zhou Enlai a atacat dur conducerea Uniunii 
Sovietice, care a săvârşit „o crimă împotriva poporului 
cehoslovac”, că acesta este „cel mai ruşinos şi tipic 
exemplu de politică de putere fascistă… revizionismul 
sovietic a degenerat în social-imperialism şi social-
fascism”, concluzionând că „S.U.A. şi U.R.S.S. încearcă să 
reîmpartă lumea.” 181 În acelaşi timp, „marea majoritate a 

180 Scânteia, 24 august 1968, p. 7 
181 Relaţiile, doc. nr. 315, p. 904 
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diplomaţilor şi-au exprimat satisfacţia faţă de poziţia 
partidului şi guvernului nostru în problema 
cehoslovacă.” 182 

 În cuvântarea lui Zhou Enlai, rostită cu acest prilej,  
s-a făcut referire şi la „clica conducătoare revizionistă 
sovietică”, existentă la Praga în viziunea Chinei, moment în 
care „Diplomaţii celor cinci ţări socialiste şi cei mongoli 
au părăsit cocteilul…” , 183 ultimii invitaţi care au plecat 
fiind diplomaţii cehi şi iugoslavi. Ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace, se arată în continuarea telegramei 
lui Aurel Duma, a ţinut să mulţumească „din toată inima” 
pentru sprijinul deosebit de valoros acordat ţării lor, 
ambasadei cehoslovace, prin felul în care a fost organizat 
cocteilul şi prin discursul rostit. 

  Solidaritatea cu cauza dreaptă a popoarelor ceh şi 
slovac, la nivel de ţară, reiese şi dintr-un material publicat 
în ziarul „Scânteia”, din 24 august 1968, sub titlul „O.N.T. 
asigură asistenţă şi sprijin turiştilor cehoslovaci aflaţi în 
ţara noastră”, conform căruia, „În ţara noastră se găsesc, 
în această perioadă, un însemnat număr de turişti 
cehoslovaci, veniţi la odihnă pe litoral şi în staţiunile 
balneo-climaterice. Datorită evenimentelor tragice din 

182 Ibidem, doc. nr. 315, p. 903 
183Idem 
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Cehoslovacia, ei nu se pot încă întoarce în ţara lor.” În 
legătură cu situaţia acestora, reporterul s-a adresat lui 
Nicolae Bozdog, preşedintele Oficiului Naţional de Turism, 
care a informat că „Oficiul Naţional de Turism din 
România a luat măsuri pentru a asigura acestor turişti 
condiţiile necesare găzduirii lor în continuare în hoteluri, 
cămine studenţeşti, case particulare şi campinguri. De 
asemenea, li se asigură, la cerere, asistenţă medicală 
gratuită. Ei au toate posibilităţile de informare prin presă, 
radio şi televiziune în legătură cu situaţia din 
Cehoslovacia. Oficiul Naţional de Turism, Automobil 
Clubul Român, prin agenţiile judeţene ale O.N.T. şi prin 
filialele Automobil Clubului Român, acordă turiştilor 
cehoslovaci de pe teritoriul R.S.R. informaţii şi sprijin în 
legătură cu şederea lor în patria noastră.” 184 

Sprijinul acordat cehoslovacilor de către români a 
fost recunoscut în ziua de 24 august 1968, de către Vera 
Pokorna, ziaristă din Praga, aflată în ţara noastră ca 
turistă, care a trimis o scrisoare redacţiei ziarului 
„Scânteia”, în care arăta că „… la fiecare pas şi nu numai 
în Bucureşti, dar în toată ţara, vă manifestaţi solidaritatea 
cu cele două popoare ale Cehoslovaciei, într-un mod dintre 
cele mai umane – mii şi mii de cetăţeni cehoslovaci locuiesc 

184 Scânteia, 24 august 1968, p. 5 
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în familiile dumneavoastră, în care sunt găzduiţi şi hrăniţi 
gratuit, simţindu-se la dumneavoastră, într-adevăr, ca la ei 
acasă. Când pe vreuna din străzile Bucureştiului apare o 
maşină  cu număr cehoslovac este înconjurată imediat de 
oameni inimoşi, care se oferă să însoţească pe călători la 
vreo gazdă, le oferă fructe, alimente, lapte şi ciocolată 
pentru copii, repară fără bani defectele la vehicule; în 
sfârşit, cu greu pot fi enumerate toate felurile în care îşi 
manifestă prietenia internaţionalistă. Ne aflăm aici noi, 
cehi şi slovaci, adânc impresionaţi de prietenia profundă, 
sinceră şi umană a poporului român, suntem mândri de 
ajutorul neprecupeţit care este acordat independenţei şi 
dezvoltării libere a statului nostru socialist… Glasul 
P.C.R., care a răsunat din plin la Bucureşti încă din prima 
zi a ocupării Cehoslovaciei a fost un glas plin de 
înţelepciune şi de credinţă fermă în drepturile irevocabile 
ale Cehoslovaciei de a merge pe calea proprie a dezvoltării 
sale socialiste. Vă mulţumim din toată inima, vă mulţumim 
vouă, muncitorilor şi ţăranilor, ale căror nume nu le 
cunoaştem, vouă, cetăţeni ai R.S.R., ale căror inimi largi 
bat… şi pentru Dubcek şi Svoboda, vă mulţumim în numele 
miilor de cehi şi slovaci care ne găsim acum în ţara 
dumneavoastră atât de ospitalieră; vă mulţumim şi în 
numele celor dragi ai noştri de acasă, cărora nu trebuie să 
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le fie teamă de soarta noastră… aţi câştigat nişte prieteni 
pe viaţă şi pe moarte…” 185. În ziua de 27 august 1968, 
ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al 
Republicii Socialiste Cehoslovace în ţara noastră a 
transmis un comunicat, conform căruia, la ambasada ţării 
sale din Bucureşti, au sosit sute de scrisori „… prin care 
prietenii români îşi exprimă calda lor simpatie şi încredere 
faţă de ţara şi popoarele noastre, faţă de partidul nostru 
comunist, care, în aceste zile, trece prin momente grele. 
Toţi aceşti tovarăşi cer ca salutul lor şi manifestările lor de 
solidaritate să fie remise poporului nostru şi conducătorilor 
săi… Mulţumim, de asemenea, conducerii O.N.T. Carpaţi şi 
membrilor săi, tuturor cetăţenilor români pentru ajutorul 
frăţesc acordat în aceste zile grele turiştilor cehoslovaci 
aflaţi pe teritoriul R.S.R., ceea ce confirmă din nou 
sentimentele de sinceră prietenie şi solidaritate care leagă 
popoarele ţărilor noastre.” 186 

 
Giurgiu în primele zile ale invaziei 

 
Măsurile luate la nivelul Giurgiului de către 

organele de resort, în urma ordinelor primite, reies dintr-

185 Ibidem, 25 august, 1968 p. 3 
186 Ibidem, 28 august 1968, p. 5 
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un raport al şefului Miliţiei Municipiului Giurgiu, din 22 
august 1968, către primul secretar al Comitetului Municipal 
Giurgiu al Partidului Comunist Român, raport în care acesta 
relata că, în noaptea de 21/22 august 1968, un colectiv 
format din 6 ofiţeri a efectuat controale la un număr de 38 
de întreprinderi şi instituţii de pe raza Municipiului Giurgiu, 
asupra modului cum sistemul de pază funcţionează şi 
măsurile luate de către conducerile unităţilor, cu privire la 
dublarea pazei şi asigurarea securităţii documentelor, 
control în urma căruia „… s-a stabilit că la majoritatea 
unităţilor controlate, sistemul de pază a fost găsit bine, 
paza a fost dublată şi securitatea documentelor era 
asigurată…”, fiind constatate, însă, şi unele deficienţe la 
„… S.M.T. Giurgiu, fabrica de bere, depozitul de materiale 
I.G.O., Uzina de apă, depozitul Combustibil, Atelierul 
mecanic din cadrul Întreprinderii Steagul Roşu, 
Întreprinderea Prefabricate, D.R.N.F., Şantierul Naval 
Giurgiu, depozitul de petrol Cioroiu, Şantierul 116 
Giurgiu-Nord…”, unităţi în care „… paza nu a fost dublată, 
deşi la unele din aceste unităţi erau ofiţeri de serviciu”. Au 
fost şi cazuri în care „la O.L.F., C.A.P. 9 Mai, Şantierul 
116 Giurgiu-Nord şi depozitul Competrol, s-au găsit 
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documente lăsate pe birouri şi sertare şi fişete 
neasigurate.” 187 

În oraşul Giurgiu, avem cazuri în care: un tehnician 
construcţii navale, fost legionar susţinea că „… deşi este 
în etate, va face tot posibilul pentru a-şi aduce aportul, ca, 
împreună cu toţi cetăţenii poporului nostru, să-şi apere 
patria”,188 pentru ca un alt constructor naval să spună că 
„Într-o eventuală situaţie de ocuparea ţării de către trupele 
sovietice ar trage cu dinţii de ruşi”, acesta justificând şi 
unul dintre motivele pentru care dorea să lupte contra 
ruşilor, care „… ne-au ras 20 de ani de rămăsesem la sapă 
de lemn.” 189 Este, însă, şi cazul unui contabil, care „A 
refuzat să semneze adeziunea pentru a face parte din 
gărzile muncitoreşti, pe motiv că nu a fost primit în 
partid” 190, în vreme ce un comandant de navă fluvială 
„Şi-a manifestat acordul cu intervenţia armatelor celor 5 
ţări în R.S. CEHOSLOVACIA”, completând că „aceste 
trupe vor ocupa şi teritoriul ţării noastre, iar el va fi acela 
care nu va acorda niciun sprijin pentru apărarea patriei”, 
afirmând în continuare: „R.F. GERMANIA cu această 

187 Comitetul, f. 82 
188 Ibidem, f. 100 
189 Ibidem, f. 106 
190 Ibidem, f.101 
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ocazie va ataca R.D. GERMANĂ şi de aici va începe un 
adevărat război.”191 

Pericolul unui nou război în Europa este reliefat şi de 
către un turist din Republica Federală a Germaniei, aflat 
în Giurgiu după invadarea Cehoslovaciei, acesta făcând o 
comparaţie între ocuparea Cehoslovaciei de către Hitler 
(aluzie la „Acordul de la Munchen”, din 29-30 septembrie 
1938, prin care Cehoslovacia a fost obligată să cedeze 
Germaniei regiunea „sudetă” şi ocuparea propriu-zisă din 
15 martie 1939), din moment ce considera că al doilea 
război „…a început prin invadarea CEHOSLOVACIEI, iar 
astăzi ruşii au invadat CEHOSLOVACIA, fiind de părere 
ca aşa va începe războiul şi deci, trebuie înlăturată starea 
de teroare exercitată de ruşi în EUROPA.” 192 De aceeaşi 
părere a fost şi un muncitor din industria alimentară, care 
concluziona că „…lucrurile s-ar putea complica, 
ajungându-se la un conflict armat în EUROPA, de care ar 
putea profita R.F.G,” 193 pentru ca, în încheierea discuţiilor 
referitoare la invadarea Cehoslovaciei, un pensionar – fost 
membru al Partidului Naţional Liberal, să îşi arate „… 
îngrijorarea că, în urma evenimentelor ce s-au iscat în 

191 Ibidem, f. 94 
192 Ibidem, f. 103 
193 Ibidem, f. 85 
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CEHOSLOVACIA, poate lua naştere un nou război 
mondial.” 194 

Un locuitor, a cărui situaţie profesională nu este 
precizată, aprecia că „… ar trebui să se întâmple şi la noi 
ceea ce s-a întâmplat în CEHOSLOVACIA”, fiind sigur că 
„… la o eventuală intervenţie în ţara noastră nu vor lupta 
nici jumătate din comunişti.” 195 Avem cazul unui profesor 
de ştiinţe umaniste, care „… este de părere că cuvântarea 
secretarului general al P.C.R. a fost cam tare faţă de acest 
act…”, în condiţiile în care „TITO a fost mai moderat, 
abţinându-se de la manifestaţiuni publice”, fără ca acesta 
să aibă în vedere marele miting de la Belgrad, din 22 august 
1968, la care au participat peste 250.000 de oameni, miting 
în care s-a condamnat cu fermitate intervenţia din 
Cehoslovacia şi ocuparea acestei ţări. 196 Se pare că poziţia 
profesorului era foarte aproape de adevăr, deoarece Florin 
Constantiniu, în amintirile sale, arată că, personal, a fost la 
Tito în perioada respectivă, poziţia exprimată fiind 
următoarea: „Vă sprijinim politic, moral, chiar suntem gata 
să acceptăm ca voi, conducerea românească, să vină pe 
teritoriul nostru, însă fără armament, nici măcar arme 

194 Ibidem, f. 84 
195 Ibidem, f. 97 
196 Ibidem, f. 95 
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albe” 197, poziţie care a fost înţeleasă de către conducerea 
ţării noastre, fiind vorba de independenţa Iugoslaviei. 

Poziţia adoptată de către conducerea de partid şi de 
stat din România a fost bine apreciată de giurgiuveni, astfel 
că un cadru didactic de istorie, „semnalat cu o serie de 
manifestări tendenţioase”, credea că „…vom face front 
comun cu poporul cehoslovac…”, fără ca acest lucru să 
împiedice cu ceva pe ruşi, în contextul în care  
„…întotdeauna li s-a spus de la obraz, dar ei nu au şi fac 
tot ce vor… asta este soarta tratatelor, cel mare înghite pe 
cel mic.” 198 Un profesor de ştiinţe economice menţiona că 
„…  ar fi fost o greşeală din partea conducătorilor noştri 
de partid şi de stat dacă ar fi luat o altă atitudine, cu toate 
că în public ar fi fost acceptată, dar la colţuri de stradă  
s-ar fi discutat altfel… ruşii ne-au supt, au luat BUCOVINA 
şi BASARABIA, iar după războiul al doilea au luat atâtea 
bunuri de lucruri de nimic.” 199 De aceeaşi părere a fost şi 
un avocat pensionar, căsătorit cu o rusoaică, atunci când 
susţinea că „… ţara noastră va lua apărarea 
CEHOSLOVACIEI prin presă şi manifestaţiuni, dar în 
niciun caz militar, pentru că nu este posibil acest lucru.” 200 

197 Constantiniu 
198 Comitetul, f.87 
199 Ibidem, f. 95 
200 Ibidem, f. 87 
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Cadrele didactice au fost categoric împotriva invadării 
Cehoslovaciei, fiind suficient să prezentăm următoarele 
situaţii: acelaşi profesor de istorie (ştiinţă umanistă) 
spunea celor care doreau să îl asculte că: „Acţiunea pe care 
au întreprins-o ruşii în CEHOSLOVACIA este foarte 
ruşinoasă şi compromite comunismul în faţa lumii întregi”, 
asemuind această acţiune cu „… acţiunea hitleriştilor care 
au invadat CEHOSLOVACIA tot în cursul nopţii.” 201 

Un profesor de ştiinţe umaniste: „… acest act nu a 
făcut altceva decât să adâncească disensiunile care s-au 
manifestat în lagărul socialist şi că aceasta nu face altceva 
decât să dea apă la moara ideologiei capitaliste, care este 
veche şi că cea comunistă, fiind la început, a şi început să 
se contrazică…”, considerând că nu este necesar să se 
opună rezistenţă celor cinci puteri, act pe care îl considera 
drept „… cel mai mare act politic şi militar, pentru a nu da 
ocazie să se lege cei care au atacat, adică a fost un gol 
militar, arătându-le, prin aceasta, că în CEHOSLOVACIA 
nu sunt elemente reacţionare…”, în final, spunând că, prin 
acest act, ruşii „… şi-au înmulţit duşmanii şi că atitudinea 
partidului nostru are o cauză dreaptă, iar cetăţenii ţării 
noastre au manifestat bucurie.” 202 Alţi doi profesori, unul 

201 Idem, f. 87 
202 Comitetul, f. 95 
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de liceu şi altul de şcoală generală, erau de părere că 
„pătrunderea de trupe străine pe teritoriul R.S. 
CEHOSLOVACIA constituie un atentat premeditat 
împotriva libertăţii şi suveranităţii unei ţări care îşi 
construieşte paşnic socialismul şi care nu s-a amestecat în 
treburile interne ale altui stat… Ocuparea 
CEHOSLOVACIEI… un act fără precedent în istorie… 
acest act va fi condamnat de toate popoarele lumii şi va 
însemna o compromitere a ideilor socialismului.”  

Consecinţele atacului sovietic, de către un alt avocat, 
pentru care „… prin acest act samavolnic, ruşii au pierdut 
totul, partidele comuniste din ţările capitaliste vor pierde 
toate atuurile, toată lumea de pe glob şi-a dat seama că 
ruşii nu urmăresc decât acapararea de noi poziţii. Prin 
actul săvârşit în CEHOSLOVACIA, au trezit conştiinţa 
celor care trâmbiţau pentru ruşi ideile comuniste din ţările 
capitaliste… şi raiul comunist dispare. Ruşii au făcut un 
mare serviciu lumii arătând de ce sunt capabili 
comuniştii” 203, dar şi de către un salariat din construcţiile 
navale, care considera că „… prin măsura de a ocupa 
CEHOSLOVACIA, au pierdut mult pe arena politică şi 
comunismul este dat înapoi cu 50 de ani. Este de părere că, 
în această situaţie, trebuie schimbaţi unii conducători ai 

203 Ibidem, f. 105-106 
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U.R.S.S., în caz contrar vor merge la prăbuşire.” 204 Mult 
mai dur a fost un inginer agronom, fost condamnat 
politic, din moment ce „… a criticat aspru, în special 
U.R.S.S., pentru acţiunea lor, afirmând că tot agresori au 
rămas şi că ar merita să fie desfiinţaţi ca popor...”. 205  

Dezaprobarea atacului sovietic s-a aflat şi în viziunea 
reprezentanţilor fostelor partide politice. Partidul Naţional 
Ţărănesc a fost prezent printr-un funcţionar, fost şef al 
organizaţiei de tineret din Giurgiu, acesta fiind „… foarte 
indignat şi compătimesc sincer poporul cehoslovac şi 
dezaprob acţiunea celor 5 state.” 206  Un învăţător 
pensionar, de aceeaşi fostă orientare politică, a aflat „… că 
preşedinte al CEHOSLOVACIEI la această oră este 
NOVOTNY, iar armata cehă este dezarmată în cazărmi…”, 
sperând „… că ruşii se vor retrage după ce vor instala 
definitiv oamenii lor în posturile de conducere. În orice 
caz… ruşii au pierdut toată simpatia în lume.” 207  

Poziţia adoptată de Partidul Naţional Liberal o 
regăsim la un pensionar, îngrijorat „… de felul cum au 
procedat ruşii împreună cu aliaţii lor împotriva 
CEHOSLOVACIEI. De asemenea, arată că ruşii justifică 

204 Ibidem, p. 106 
205 Ibidem, f. 89 
206 Ibidem, f. 84 
207 Ibidem, f. 89 
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această intervenţie a lor în CEHOSLOVACIA ca urmare a 
cererii unor activişti de partid şi de stat, în sensul de a 
salva ţara de la contrarevoluţie. Crede că ruşii îl vor 
înscăuna pe NOVOTNY şi cu aceasta au salvat toate 
lucrurile.” 208 Un fost membru al organizaţiei de tineret 
era convins că „… trebuie sprijiniţi cehii şi înfieraţi de 
toată lumea ruşii pentru fapta lor pe care au comis-o 
împotriva CEHOSLOVACIEI”. Tot acesta a mai afirmat că: 
„Speră că se va face dreptate poporului cehoslovac, dar îi 
este frică că, dacă ruşii termină cu CEHOSLOVACIA, să 
nu avem şi noi aceiaşi soartă.” 209 Un alt fost liberal „… 
apreciază ca un act regretabil ocuparea teritoriului  R.S. 
CEHOSLOVACIA, mai mult că este o ţară prietenă 
socialistă,” 210 în vreme ce un coleg de-al său a adus injurii 
ruşilor, după ce „… am auzit la radio cele petrecute în 
CEHOSLOVACIA…” fiind „… indignat de acţiunea celor 
5 state socialiste.” 211 

Aceeaşi atitudine antisovietică a fost adoptată şi de 
către funcţionari, care apreciau soarta ţărilor socialiste 
deosebit de gravă. „Ţările socialiste au încurcat-o. Cum 
este posibil ca tu, U.R.S.S., bastionul păcii, să trimiţi trupe 

208 Ibidem, f. 83-84 
209 Ibidem, f. 84 
210 Ibidem, f. 96 
211 Ibidem, f. 84 
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în CEHOSLOVACIA, ca să pună pe comuniştii vechi din 
nou la putere? Ce zice lumea întreagă despre aceasta? Tu, 
ţară socialistă, să mă ocupi pe mine, tot socialist. E cea mai 
mare lovitură dată sistemului socialist,” 212 aprecia pe bună 
dreptate unul din industria alimentară. Alţii, după ce îşi 
arătau teama de a nu avea şi noi o soartă asemănătoare, 
susţineau că: „… toată lumea din oraşul Giurgiu cu care a 
vorbit este indignată de fapta ruşinoasă pe care a făcut-o 
U.R.S.S. în CEHOSLOVACIA”; „… ruşii au pierdut, prin 
fapta lor, simpatia şi încrederea tuturor partidelor 
comuniste şi chiar a ţărilor capitaliste, care acum au văzut 
ce înseamnă un partid comunist. Că aşa cum au făcut în 
CEHOSLOVACIA, poate să facă mâine cu orice alt stat 
comunist şi, în loc să ocupe ţările capitaliste, ne ocupăm 
noi pe noi”;  „… ruşii sunt nişte porci, ei nu ştiu ce 
înseamnă tratat, drepturi şi calcă în picioare orice… şi 
poate să-l facă şi cu noi sau alte state socialiste. Ne 
ocupăm noi pe noi, ce zic statele capitaliste? Pentru 
această faptă a pus o lume întreagă în picioare care este 
plină de indignare, este o ruşine.” 213  Funcţionarii din 
telecomunicaţii erau pe aceleaşi unde cu cei din industria 
alimentară, când afirmau că „Actul din CEHOSLOVACIA 

212 Ibidem, f. 85 
213 Ibidem, f. 89 
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este cea mai mare bestialitate a secolului XX, adică ca un 
comunist să fie atacat tot de comunişti <ai> tratatului celor 
cinci de la Varşovia… este bine ca conducerea guvernului 
nostru să dea dovadă de înţelepciune pentru a apăra pacea 
noastră, dar în acelaşi timp şi de atenţie, căci ni se poate 
întâmpla şi nouă ca CEHOSLOVACIEI, mai cu seamă că, 
la anumite consfătuiri şi tratate frăţeşti, noi am fost ocoliţi 
de celelalte partide comuniste”, 214  sau că sunt foarte 
indignaţi, deoarece nu se aşteptau „… la aşa ceva din 
partea statelor respective…” admiţând „… să facă aşa 
ceva o ţară capitalistă, dar nu o ţară socialistă contra altei 
ţări socialiste.” 215  

Muncitorii erau oarecum contrariaţi de evenimentele 
pe care le trăiau, unul dintre ei apreciind că, într-adevăr, 
„… situaţia este încurcată…”, nemaiştiind ce să creadă, din 
moment ce „… unii spun că este ajutor, iar alţii că i-a 
ocupat cu forţa”, context în care „… şi-a manifestat teama 
ca din acest conflict să nu înceapă şi în ţara noastră ceva, 
deoarece războiul este prăpăd.” 216 După ce aprecia că „… 
ruşii au făcut mereu ce i-a tăiat capul, fără să ţină cont de 
părerea altor state…”, un grădinar se temea, totuşi, să nu 

214 Ibidem, f. 85 
215 Ibidem, f. 89 
216 Ibidem, f. 85 
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fim ocupaţi de către Uniunea Sovietică, deoarece ruşii 
„…sunt capabili de aşa ceva.”217 
 

Giurgiuvenii se temeau de Uniunea Sovietică 
   

Aveam aproape 19 ani când am ascultat, la radio, 
cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu, din ziua de miercuri 21 
august 1968 şi, student fiind în anul II al Facultăţii de 
Istorie din Cadrul Universităţii Bucureşti, citisem „Tratatul 
de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între 
Republica Socialistă Cehoslovacă şi Republica Socialistă 
România”, publicat în „Scânteia”, din 19 august 1968 (tata 
era abonat la acest cotidian şi la „Savetskii Saiuz” – îi cam 
plăcuse politica în tinereţe). Venisem după tura de noapte 
de la „Fructonil” – o fabrică de conserve din Giurgiu, 
context în care, după de 4-5 ore de odihnă meritată, am 
ascultat discursul care l-a făcut celebru pe Ceauşescu, 
pentru cel puţin un deceniu. Imediat după aceasta, am 
alergat într-un suflet la „Trafag”- un atelier pentru 
producerea cherestelei (pe locul unde se află astăzi Direcţia 
de Sănătate Publică Giurgiu şi parţial Spitalul Judeţean de 
Urgenţe), unde tata lucra ca sortator de cherestea, 
aducându-i la cunoştinţă cuvântarea lui Ceauşescu, cu 

217 Ibidem, f. 89 
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teama în suflet ca nu cumva cehoslovacii să ne ceară să 
punem în aplicare prevederile art. nr. 8, din tratatul mai sus 
amintit. (Anexa nr. 1) 

Dacă în mintea mea de tânăr exista o asemenea teamă, 
am dreptul să presupun că giurgiuvenii, şi nu numai ei, care 
făcuseră fronturile antisovietic şi antihitlerist, aveau cu 
adevărat motive grave de îngrijorare, documentele pe care 
le-am avut la dispoziţie permiţându-ne să reliefăm şi acest 
lucru, teama faţă de ruşi. 

Fostul Partid Naţional Ţărănesc şi-a prezentat 
poziţia prin intermediul fostului şef al secţiei muncitoreşti 
din Giurgiu, în anul 1968 croitor, care „… şi-a manifestat 
îngrijorarea de o revenire în ţara noastră a ruşilor şi 
nemţilor, că aceştia se vor răzbuna în mod îngrijorător, 
menţionând că toate cele 5 puteri ce au invadat R.S. 
CEHOSLOVACIA ne sunt şi nouă duşmani.” 218 Fostul şef 
al organizaţiei de tineret din oraş, după ce s-a arătat 
entuziasmat de cuvântarea lui Ceauşescu, „…şi-a 
manifestat îngrijorarea ca nu cumva conflictul să ne atragă 
şi pe noi.” 219  

Fost exploatator şi membru al mişcării socialiste era 
de părere că „Guvernul nostru a făcut foarte bine că nu s-a 

218 Ibidem, f. 97 
219 Ibidem, f. 84 
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luat după ruşi şi a luat o hotărâre curajoasă”, dar „s-ar 
putea ca şi noi să avem o surpriză de acest fel, deoarece 
nici noi nu mai ascultăm de MOSCOVA de mult timp.” 220 

Un fost legionar, şef de plasă: „… şi-a manifestat 
îngrijorarea pentru ţara noastră, afirmând că şi noi am 
adoptat o atitudine asemănătoare cehilor. Pentru a 
argumenta cele afirmate, a adăugat în plus că bulgarii şi 
ungurii ne sunt duşmani pentru ARDEAL şi respectiv 
DOBROGEA, iar nemţii pentru ieşirea din al doilea război 
mondial. Ruşii ne privesc de mult bine (între ghilimele; 
n.ns.), ca urmare a hotărârii guvernului român de a nu mai 
respecta unele înţelegeri contractuale, de a le căra lor toate 
bunurile ţării” 221, în vreme ce un alt legionar nu putea 
înţelege acţiunea Uniunii Sovietice „… deoarece guvernul 
cehoslovac declarase cu câteva zile înainte că este de 
partea ruşilor.” 222  

Militarii erau nedumeriţi de poziţia adoptată de 
România, astfel că un fost colonel din „armata burgheză” 
susţinea că nu înţelege „… curajul tov. CEAUŞESCU, când 
este ştiut că armata sovietică este puternică şi noi cu toată 
vitejia noastră nu putem rezista decât câteva zile. Nu văd 

220 Ibidem, f. 99-100 
221 Ibidem, f. 88 
222 Ibidem, f. 99 
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ajutor de nicăieri, nici chiar de la sârbi. Ruşii nu au frică 
de nimeni şi nici ruşine”, 223pentru ca un alt militar să fie 
sigur că, în cazul unei eventuale agresiuni din partea celor 
cinci state membre ale Tratatului de la Varşovia împotriva 
ţării noastre, „… armata noastră nu va face faţă, deoarece 
el a fost ofiţer şi-şi dă seama de această situaţie…”, iar în 
cazul că va fi rechemat la armată va şti el ce să apere, după 
expresia sa „… să stea mai la urmă.” 224 

Martorii lui Iehova s-au aflat şi ei în atenţia organelor 
de resort, în contextul în care unul dintre ei preciza că 
„Ruşii au făcut multă paradă în discursurile lor, ca niciun 
stat să nu se amestece în treburile altui stat, dar ruşii nu au 
cuvânt, ei singuri încalcă drepturile altor state socialiste ca 
şi ei… ruşii nu se vor mulţumi numai cu CEHOSLOVACIA, 
ci vor continua să cucerească şi alte state şi nici noi, 
românii, nu vom scăpa, că suntem înconjuraţi de toate 
statele care au ocupat CEHOSLOVACIA… ruşii nu vor 
ierta pe români fiindcă nu s-au lăsat conduşi de ei, iar pe 
tov. CEAUŞESCU îl vor sfărâma în bucăţi, deoarece el a 
fost întotdeauna în opoziţie cu ruşii… era şi de aşteptat, 

223 Ibidem, f. 88 
224 Ibidem, f. 94-95 
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după atâta încordare, unele state să dea pe faţă intenţiile 
lor.” 225 

Teama faţă de ruşi a fost prezentă şi la funcţionari. 
Un salariat comercial, după ce a afirmat că a ascultat 
cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu, fiind foarte mulţumit de 
felul cum a pus problema, „… a mai spus că ar fi bine ca 
toţi cetăţenii să ia atitudine împotriva ruşilor care se 
erijează în satrapi ai omenirii”, îndemnând pe toţi cetăţenii 
„… să-şi vadă de treaba lor şi să asculte de directivele 
partidului care, în aceste momente, duce o politică 
justă.”226 

Funcţionarul din telecomunicaţii, după ce aprecia că 
invadarea Cehoslovaciei „… este cea mai mare bestialitate 
a secolului XX…”, considera necesar ca guvernul României 
„… să dea dovadă de înţelepciune pentru a apăra pacea 
noastră, dar în acelaşi timp şi de atenţie, căci ni se poate 
întâmpla şi nouă ca CEHOSLOVACIEI, mai cu seamă că la 
anumite consfătuiri şi tratate frăţeşti, noi am fost ocoliţi de 
celelalte partide comuniste.” 227 

Un lucrător la căile ferate române, adresându-se 
lucrătorilor din subordinea sa, le spunea că „… statul nostru 

225 Ibidem, f. 84-85 
226 Ibidem, f. 84 
227 Ibidem, f. 85 
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este înconjurat de duşmani şi ne aflăm într-o situaţie foarte 
grea, aproape ca cehoslovacii,” 228  în consens cu un 
electrician, a cărui părere era că  „… această situaţie poate 
duce la un conflict care să mistuie tot ce s-a făcut cu atâta 
trudă ani de zile în şir.” 229 

Din navigaţia fluvială, avem un inginer, conform 
căruia „Ţara noastră trebuie să fie foarte atentă în această 
situaţie, deoarece trupele celor 5 state ne pot ataca şi pe 
noi şi atunci nu avem ce face… dacă ţările socialiste comit 
asemenea fapte, ce să mai vorbim de statele capitaliste, că 
CEHOSLOVACIA nu se aştepta la o asemenea faptă din 
partea ţărilor socialiste, că dacă ar fi ştiut s-ar fi 
opus.” 230Un marinar afirma că „... a ascultat la radio 
posturile străine, unde s-a comunicat că ROMÂNIA este în 
pericol, deoarece se află în mijlocul ţărilor socialiste, că 
ruşii au armata în UNGARIA, POLONIA ŞI R.D.G.”,  231 în 
vreme ce cârmaciul de vapor era „… de părere că şi ţara 
noastră va fi ocupată de ruşi, aşa după cum a ascultat el la 
posturile de radio străine”, 232 atmosfera din Giurgiu fiind 
una de nelinişte „… în sensul că populaţia a început să facă 

228 Ibidem, f. 100 
229 Ibidem, f. 99 
230 Ibidem, f. 85-86 
231 Ibidem f. 106 
232 Ibidem f. 102 
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provizii de alimente pentru o eventuală intervenţie 
miliară.” 233 

A fost şi un caz în care un giurgiuvean, a cărui 
profesie nu s-a precizat, să îşi manifeste „… îngrijorarea 
ca secretarul general al P.C.R. să nu fie ucis de ruşi, aşa 
cum de fapt l-au omorât şi pe GHEORGHE GHEORGHIU 
DEJ” 234, dar şi al unui economist căsătorit cu o rusoaică: 
„În ceea ce priveşte persoana sa şi familia, nu-i va fi bine 
de loc (spune el), simte de pe acum că este persecutat 
pentru faptul că şi-a făcut studii în U.R.S.S. şi mai ales că 
este căsătorit cu o cetăţeancă de origine sovietică.” 235  

 
Speranţe în China şi Statele Unite ale Americii 

 
În concepţia românilor din 1968, era adânc 

înrădăcinată ideea că poziţia dură a lui Nicolae Ceauşescu 
avea la baza sa sprijinul pe care ţara noastră urma să îl 
primească, în cazul unei intervenţii militate, din partea 
Statelor Unite ale Americii şi Republicii Populare Chineze. 

Fostul membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi 
„debitant” de profesie (vindea ţigări) era de părere că „… 

233 Ibidem, f. 96 
234 Ibidem, f. 101 
235 Ibidem, f. 99 
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armata cehoslovacă este destul de dotată din punct de 
vedere militar şi destul de modernă, fapt pentru care ar fi 
trebuit să riposteze”, context în care, după părerea sa, „… 
chinezii ar fi dat imediat ajutor, pentru că şi ei au constatat 
neloialitatea ruşilor, politic, economic şi militar”, mai ales 
că „fiecare ţară vecină U.R.S.S.-ului are ce se plânge de 
acapararea de teritorii, care istoria nu a cunoscut 
niciodată viaţa ruşilor pe aceste meleaguri.” El era 
conştient că „multe state din Rusia ar dori eliberarea, dar 
datorită măsurilor luate în aceste teritorii nu le dau 
posibilitatea a se elibera… într-un eventual conflict militar 
se va vedea dezmembrarea acestui stat, că ruşii nu au 
admis ca CEHOSLOVACIA să-şi făurească socialismul 
adecvat condiţiilor ţării sale, pentru că ar da apă la moara 
naţionalităţilor conlocuitoare… cel puţin acum ne dăm 
seama de adevăratul scop urmărit de ruşi, adică 
coordonarea şi conducerea tuturor ţărilor din lume, după 
placul lor” 236 , iar croitorul, fostul şef al secţiei 
muncitoreşti naţional ţărăniste, să pună la îndoială „… 
posibilitatea poporului nostru de a putea ţine piept 
acestora, însă, după părerea sa, atitudinea hotărâtă a 
P.C.R. şi a statului nostru s-ar datora şi relaţiilor pe care le 

236 Ibidem, f. 96 

139 
 

                                                           



         1968 - Cehoslovacia și Giurgiu 
 

avem cu alte state.” 237Fostul legionar „şi-a manifestat 
temerea că şi ţara noastră va putea avea aceeaşi soartă, 
dar se gândeşte că P.C.R. şi guvernul au luat toate 
măsurile pentru apărarea ţării.” 238 

Dintre cei doi avocaţi, ambii pensionari, unul a 
comentat cu amănunte „… poziţia CHINEI, despre care 
crede că ar fi capabilă să rezolve situaţia prin intrarea 
peste frontierele sovietice din ASIA…”, considerând că 
singura soluţie „… ar fi o lichidare a ruşilor, care sunt 
nişte canalii, barbari, un popor care nu are ce căuta în 
jurul statelor civilizate. Este de părere că ruşii nu pot fi nici 
comunişti, nici liberali, că sunt şi rămân ruşi, adică indivizi 
imposibili.” 239Al doilea avocat era convins că ţara noastră 
nu va fi ocupată „… deoarece sovieticii îşi dau seama că 
vor lovi în multe interese şi că se va putea ivi un al treilea 
război mondial. Provocarea unui război mondial va fi 
imposibilă deoarece ruşii sunt în inferioritate. A citit într-o 
revistă străină că statele capitaliste au descoperit o armă 
care captează rachetele sau avioanele, după care le 
întoarce la baza de unde au fost teleghidate. Ruşii vor intra 
în mare conflict cu CHINA, una dintre ţările care deţin 

237 Ibidem, f. 97 
238 Ibidem, f. 99 
239 Ibidem, f. 102 
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secretul atomic şi deci nu le va conveni, în mod deosebit că 
premierul chinez a declarat că va acorda ajutor material 
ROMÂNIEI, în situaţia că va fi atacată”, 240în vreme ce 
economistul căsătorit cu o rusoaică era mai enigmatic, 
apreciind că „Din discursurile tov. secretar general al C.C. 
al P.C.R. lasă să se întrevadă că statul nostru este sprijinit 
în atitudinea adoptată… de un alt stat, fără a face alte 
precizări.” 241  

Instructorul mecanic fluvial spunea celor care îl 
ascultau că „… americanii vor interveni în această situaţie 
şi în acest caz U.R.S.S. va fi distrusă, sau, dacă nu, va fi 
împărţită în 15 state…”,  cele de mai sus, după afirmaţiile 
sale, „… au fost citite de el într-o carte în care se face 
menţiunea că acest eveniment trebuia să se întâmple mai de 
mult”, în vreme ce un coleg de-al său, inginer, spunea că 
„într-adevăr, americanii sunt în posesia armamentului de 
înaltă tehnicitate, superior celui sovietic folosit în 
CEHOSLOVACIA.” 242 Salariatul din telecomunicaţii 
susţinea şi el că „… ţara noastră se bizuie pe o mare 
putere, ca de exemplu R.P. CHINEZĂ, dacă tov. N. 
CEAUŞESCU a avut curajul să pună problema în acest 

240 Ibidem f. 105 
241 Ibidem, f. 98 
242 Ibidem, f. 94 
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fel.” 243Avem poziţia şi a unui slujitor al Bisericii Catolice, 
ferm convins că  „ROMÂNIA nu va fi ocupată de trupele 
celor 5 ţări, deoarece CHINA ne va acorda ajutor militar. 
În schimb, GERMANIA FEDERALĂ, după cum au anunţat 
la radio, nu va acorda ajutor ROMÂNIEI.” 244 

Conform comunicatului oficial transmis de 
AGERPRESS, la 22 august 1968, „Agenţia China Nouă 
anunţă că ambasadorul României la Pekin, Aurel Duma, a 
fost primit joi seară de către Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P.Chineze, cu care a avut o 
convorbire prietenească.” 245  

Analiza documentelor ne permite să vedem, în 
principiu, aprecierea majoritară de care s-a bucurat 
conducerea de partid şi de stat şi, în mod deosebit, Nicolae 
Ceauşescu, pentru atitudinea adoptată. Reliefăm acest 
aspect prin următoarele cazuri: un lucrător din transportul 
local „… a discutat, în ziua de 21 august a.c., cu care prilej 
a spus că este impresionat atât de evenimentele din 
CEHOSLOVACIA cât şi de poziţia statului nostru 
exprimată prin cuvântarea tov. N. CEAUŞESCU, spune că 
tov. N. CEAUŞESCU a vorbit cu mult curaj şi însufleţire de 

243 Ibidem, f. 90 
244 Ibidem, f. 106 
245 Scânteia, 23 august 1968, p. 8 
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a plâns când a ascultat…”;  246 mai mulţi giurgiuveni, a 
căror profesie nu a fost menţionată, arătau că: a fost 
îngrozit şi i-au dat lacrimile „… în timpul cât a vorbit tov. 
Ceauşescu”, fiind sigur „… că nu există român care să nu 
fie alături de conducerea ţării noastre, când şi ei sunt 
alături de noi şi nu ne trădează…”;247 „… şi-a manifestat 
admiraţia faţă de partidul nostru şi a Comitetului său 
Central şi speranţa că P.C.R. sudat cu poporul va învinge 
în aceste momente grele”; 248 „… apreciază poziţia ţării 
noastre ca o mare lovitură, în urma cărui fapt conducătorii 
de stat au câştigat toată simpatia, pe care, de fapt, o 
meritau, dând dovadă de cinste şi corectitudine”; 249 „… 
conducătorii partidului nostru, care ştiu să  acţioneze în 
asemenea situaţii, fiind strâns unit tot poporul în jurul 
partidului”; 250  „… ruşii nu renunţă a se erija în 
conducătorul lagărului socialist. Conducătorii noştri s-au 
situat pe poziţii sănătoase, în sensul de libertate 
deplină.” 251 

Au fost aduse, însă, şi critici dure la adresa conducerii 
de partid şi de stat, în condiţiile în care: un contabil de la o 
246 Comitetul, f. 89 
247 Ibidem, f. 84 
248 Ibidem, f. 96 
249 Ibidem, f. 101 
250 Ibidem, f. 95 
251 Ibidem, f. 88 
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bază de recepţie rurală spunea următoarele: „… 
conducătorii partidului nostru vorbesc toată ziua când se 
văd ameninţaţi din spate că ar putea fi schimbaţi, dar nu s-
au gândit că pâinea de la 3 lei au făcut-o 7,20 lei, că s-au 
luat cartelele de lemne…”;252 un „necunoscut în evidenţele 
noastre, dar cu unele manifestări duşmănoase”, a făcut 
afirmaţii dăunătoare, arătând că: „i-a plăcut cum ţipau 
comuniştii la adunarea ce a avut loc în Capitală, apreciind 
că aceasta nu au făcut-o pentru CEHOSLOVACIA, ci mai 
mult pentru a-şi menţine poziţia pe care o au”; 253 un cadru 
didactic de istorie semnalat cu o serie de manifestări 
tendenţioase: „comuniştii  din ţara noastră sunt 
demoralizaţi şi odată ne va veni şi nouă apa la moară să-i 
jupuim de vii, că aşa merită”; 254 constructorul naval, fost 
membru al Partidului Naţional Liberal, referindu-se la un 
coleg care dorea să intre în gărzile muncitoreşti: „… să-şi 
vadă de treabă, că nu are pentru cine să se sacrifice”, în 
vreme ce cârmaciul de vapor: „… acuză guvernul ţării 
noastre, deoarece el consideră că este de vină intervenind 
în treburile interne ale CEHOSLOVACIEI, pe care a adus-
o în situaţia ţării noastre”, 255  pentru ca lucrătorul 

252 Ibidem, f. 94 
253 Ibidem, f. 97 
254 Ibidem, f. 87 
255 Ibidem, f. 102 
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comercial, fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc, să 
aducă „… injurii orânduirii noastre de stat, afirmând că în 
ziare ne scriu tot felul de minciuni. El justifică atitudinea sa 
pentru faptul că… nu i-a dat gestiune de mandatar” (sic !), 
iar în final,  fostul exploatator să aducă „… injurii tuturor 
conducătorilor de stat…”, deoarece, după afirmaţiile sale, 
„sunt nişte porci”, care „… au de toate, se plimbă şi 
popoarele suferă. În special cei din ţările capitaliste. A 
adus injurii la adresa conducătorilor de partid din ţara 
noastră, comentând nefavorabil legile.” 256  
 

Consecinţe 
 

O analiză simplă între Ungaria 1956 şi Cehoslovacia 
1968 ne arată că, în anul 1956, revolta antisovietică a pornit 
de la muncitori, în mod spontan, pe când în anul 1968, 
„cursul schimbării aparţinea cadrelor de partid (aşa-
numiţii comunişti liberali)”257. Imposibilitatea „soluţiei de 
tip Kadar” la Cehoslovacia se explică prin faptul că, în 
acest caz, „se adaugă şi câteva particularisme spaţiului în 
discuţie: suportul popular imens al reformelor, unitatea 
echipei reformatoare, ochii Occidentului aţintiţi asupra 

256 Ibidem, f. 106 
257 Nicolae Drăgişin, op.cit 
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cursului evenimentelor şi, mai presus de toate, unitatea 
cehilor şi slovacilor. Efectele unităţii celor două etnii 
conlocuitoare în faţa unui duşman comun, menţinută până 
la căderea regimului (1989, n.ns.), au fost colosale asupra 
a ceea ce va urma două decenii mai târziu: atenuarea 
servităţii regimului neo-stalinist, salvarea vieţilor actorilor 
reformei care vor intra în scenă în cursul revoluţiei de 
catifea de la sfârşitul anilor ‘80…” 258. Opţiunea pentru 
Husak nu a fost întâmplătoare, deoarece acesta se înscria în 
politica sovietică de subminare a imensului sprijin popular 
„prin fracturarea unităţii cehoslovace”259, lucru realizat, de 
altfel, după „Revoluţia de catifea”, din anul 1989, ceea ce 
ne determină să ne reamintim că politia externă a Rusiei nu 
este gândită niciodată pentru perioade scurte de timp. 

Evenimentele din Cehoslovacia anului 1968 au 
demonstrat că cea mai importantă lecţie, pentru întreaga 
mişcare socialistă şi comunistă internaţională, a fost 
„imposibilitatea reformării universului comunist. Logica 
din spatele reformelor a fost intenţia de a oferi o nouă 
şansă ideii comuniste, prin sporirea adeziunii populare. 
Sfârşitul acesteia arată că cuvântul poporului şi cel al 

258  Zaninovich, M. George & Brown, Douglas A., Political Integration in 
Czehoslovakia: the Implicaţion of the Prague and Soviet Intervenţion, în Journal 
of Internaţional Affairs, vol. 27, nr. I, 1973, pp. 74, apud Nicolae Drăguşin, op.cit 
259 Nicolae Drăguşin, op.cit. 
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partidului se exclud reciproc, iar spontaneitatea populară 
se găseşte într-un raport invers proporţional cu fidelitatea 
ideologică.” 260 Pe bună dreptate, istoricul şi omul politic 
Vladimir Tismăneanu preciza, în anul 2008, următoarele: 
„înfrângerea Primăverii de la Praga a constituit năruirea 
amăgirii că schimbarea decisivă poate veni din interiorul 
sistemului, ca un fel de dar al nomenclaturii luminate. Anii 
următori au probat, dimpotrivă, că sovietismul era 
incurabil bolnav şi că prăbuşirea sa era inevitabilă.” 261 O 
singură întrebare se poate pune însă: nu cumva 
sovietismul a fost îmbolnăvit chiar de către cei care l-au 
creat în momentul când acesta nu a mai răspuns 
intereselor lor economice? Când afirmăm aceasta, ne 
gândim la faptul că, aşa cum „pentru marxistul Lenin, 
Stalin nu era decât un odios satrap velicorus”, context în 
care „internaţionalismul bolşevic al perioadei romantice  
s-a evaporat rapid”, iar „politica externă rusă a continuat 
linia ţaristă, de impunere a unei cât mai vaste sfere de 
influenţă şi de colonizare a statelor considerate ca 
aparţinând acesteia.” 262 

260 Le Breton, Jean – Marie, Europa centrală şi orientală între anii 1917-1990, Ed. 
Cavallioti, Bucureşti, 1996, p. 251, apud Nicolae Drăguşin, op.cit. 
261  Vladimir Tismăneanu, Primăvara de la Praga după patruzeci de ani, în 
Evenimentul zilei, 20 august 2008 
262 Vladimir Tismăneanu, op. cit. 
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Finalul acestor evenimente îl regăsim şi în faptul că, 
„la nici zece ani, avea să se nască, tot în Cehoslovacia, sub 
autoritatea morală a lui Vaclav Havel, mişcarea pentru 
drepturile omului Charta 77. La începutul anilor ‘80, în 
Polonia, la Gdansc, apărea primul sindicat liber din blocul 
comunist, Solidaritatea, iar în noiembrie ‘89 cădea Zidul 
Berlinului.” 263 

Pentru România, însă, ziua de 21 august 1968, când 
Nicolae Ceauşescu a ţinut celebrul său discurs de la 
balconul Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, în care a condamnat invazia Cehoslovaciei ca o 
mare greşeală a U.R.S.S., a însemnat începutul sfârşitului 
acestuia, deoarece „Poziţia virulent antisovietică i-a adus o 
imensă popularitate în rândurile românilor, care au sperat 
că Ceauşescu este un nou lider reformator de tipul lui 
Dubcek. Ceauşescu a devenit vedetă în Occident, unde a 
fost perceput ca omul care poate crea o breşă în blocul 
comunist. Ulterior, toate aceste speranţe s-au năruit. 
Ceauşescu s-a dovedit un tiran megaloman de tipul Kim Ir 
Sen, iar pretinsa sa independenţă faţă de Moscova, o 
diversiune bine întreţinută.” 264 

263 40 de ani de la reprimarea „Primăverii de la Praga”, în România 
liberă, 21 august 2008 
264 Idem 
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Anexa nr. 1 
 

T R A T A TUL 
de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între 

Republica Socialistă România şi Republica Socialistă 
Cehoslovacă 

După cum s-a anunţat, în ziua de 16 august 1968, cu 
prilejul vizitei făcute în Republica Socialistă Cehoslovacă 
de către delegaţia de partid şi de stat română  condusă de 
secretarul general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Preşedintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare 
şi asistenţă mutuală între Republica Socialistă România şi 
Republica Socialistă Cehoslovacă. Publicăm mai jos textul 
tratatului. 
 Republica Socialistă România şi Republica Socialistă 
Cehoslovacă, hotărâte să dezvolte şi să adâncească 
continuu relaţiile de prietenie frăţească şi colaborarea  
multilaterală dintre cele două state, profund convinse că 
dezvoltarea relaţiilor de prietenie, colaborare şi asistenţă 
mutuală între Republica Socialistă România şi Republica 
Socialistă Cehoslovacă corespunde intereselor vitale ale 
popoarelor celor două state şi întregii comunităţi socialiste, 
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hotărâte să întărească unitatea şi solidaritatea 
internaţionalistă  a tuturor ţărilor comunităţii socialiste, 
care se întemeiază pe comunitatea orânduirii sociale, pe 
unitatea scopurilor şi aspiraţiilor fundamentale, pe 
sprijinul reciproc în lupta împotriva imperialismului, 
constatând că Tratatul de la Varşovia de prietenie, 
colaborare şi asistenţă mutuală din 14 mai 1955 a fost 
încheiat ca răspuns la ameninţarea grupării militare 
N.A.T.O., şi ferm hotărâte să acţioneze în conformitate cu 
Tratatul de la Varşovia pe perioada valabilităţii acestuia, 
depunând eforturi pentru a consolida pacea şi securitatea 
în Europa şi a împiedica agresiunea forţelor 
imperialismului, militarismului şi revanşismului, conduse 
de ţelurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, dând o înaltă apreciere rolului Tratatului de 
prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre Republica 
Populară Română şi Republica Cehoslovacă, din 21 iulie 
1948, în dezvoltarea relaţiilor prieteneşti şi a colaborării 
dintre cele două state, ţinând seama de experienţa şi 
realizările pe care cele două state le-au obţinut în 
construcţia socialismului, de stadiul actual şi posibilităţile 
de dezvoltare a colaborării politice, economice şi culturale, 
precum şi de schimbările care au avut loc în Europa şi în 
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lume, au hotărât să încheie prezentul Tratat şi în acest scop 
au convenit asupra celor ce urmează. 

 
Articolul 1 
Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu 

principiile internaţionalismului socialist, suveranităţii şi 
independenţei, egalităţii în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc şi întrajutorării 
tovărăşeşti, vor întări relaţiile de prietenie tradiţională şi 
colaborarea multilaterală dintre cele două state. 

Articolul 2 
Înaltele Părţi Contractante, pornind de la principiile 

fundamentale ale relaţiilor dintre statele socialiste, vor 
dezvolta şi adânci colaborarea economică şi tehnico-
ştiinţifică reciproc avantajoasă şi vor sprijini colaborarea 
în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, precum 
şi cu celelalte ţări socialiste. 

 Articolul 3 
Înaltele Părţi Contractante vor sprijini dezvoltarea 

colaborării în domeniile culturii, artei, ştiinţei, 
învăţământului, sănătăţii, presei, radiodifuziunii şi 
televiziunii, cinematografiei, educaţiei fizice, turismului, şi 
al legăturilor multilaterale dintre organizaţiile obşteşti. 
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 Articolul 4 
 Înaltele Părţi Contractante vor depune eforturi în 
continuare pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie între 
toate statele socialiste şi pentru întărirea unităţii lor, în 
interesul socialismului şi păcii. 

Articolul 5 
 Înaltele Părţi Contractante vor promova consecvent 
politica de coexistenţă paşnică a statelor cu orânduiri 
sociale diferite şi vor continua eforturile pentru asigurarea 
păcii şi securităţii, pentru soluţionarea diferendelor 
internaţionale prin mijloace paşnice pentru destinderea 
încordării internaţionale, pentru realizarea dezarmării 
generale şi totale, pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului şi neocolonialismului şi a discriminării 
rasiale sub toate formele, precum şi pentru respectarea 
dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure soarta. 

Articolul 6 
Înaltele Părţi Contractante constată  că acordul de 

la Munchen din 29 septembrie 1938 a fost obţinut din 
ameninţarea cu războiul, precum şi prin folosirea forţei 
împotriva Cehoslovaciei, că el a constituit o parte 
componentă a complotului criminal al guvernului 
Germaniei naziste împotriva păcii şi o încălcare grosolană 
a regulilor  fundamentale ale dreptului  internaţional 
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contemporan  şi că, din această cauză, încă de la început, a 
fost nevalabil cu toate consecinţele care decurg din 
aceasta. 

Articolul 7 
Înaltele Părţi Contractante vor depune eforturi 

pentru realizarea securităţii şi păcii trainice în Europa, 
precum şi pentru dezvoltarea colaborării şi a relaţiilor 
între statele europene, pe baza principiilor suveranităţii şi 
independenţei, egalităţii în drepturi, avantajului reciproc şi 
neamestecului în treburile interne. 

 Părţile Contractante declară că una din premisele 
principale ale securităţii în Europa o constituie 
inviolabilitatea frontierelor existente între statele europene 
şi că, în concordanţă  cu Tratatul de Prietenie, colaborare 
şi asistenţă mutuală de la Varşovia din 14 mai 1955, vor 
lua toate măsurile necesare împotriva uneltirilor şi 
agresiunii forţelor imperialiste, militariste şi revanşiste. 

 Articolul 8 
În cazul unui atac armat din partea unui stat sau 

unui grup de state împotriva uneia dintre Înaltele Părţi 
Contractante, cealaltă Înaltă Parte Contractantă, 
exercitându-şi dreptul inalienabil la autoapărare 
individuală sau colectivă, conform articolului 51 al Cartei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, îi va acorda neîntârziat tot 
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ajutorul, inclusiv militar, pentru respingerea atacului 
armat. 

 Despre măsurile pe care le vor lua, pe baza 
prezentului articol, Înaltele Părţi Contractante vor 
încunoştiinţa imediat Consiliul de Securitate şi vor proceda 
în conformitate cu prevederile respective ale Cartei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Articolul 9 
Înaltele Părţi Contractante se vor informa şi consulta 

reciproc în toate problemele importante care privesc 
interesele lor. 

Articolul 10 
Înaltele Părţi Contractante declară că obligaţiile lor 

prevăzute în tratatele internaţionale în vigoare nu sunt în 
contradicţie cu prevederile prezentului Tratat. 

Articolul 11 
Prezentul Tratat este supus ratificării şi va intra în 

vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, 
care va avea loc la Bucureşti, în cel mai scurt timp. 

Tratatul se încheie pe o perioadă de 20 de ani din 
ziua intrării în vigoare şi se va prelungi de fiecare dată cu 
5 ani, atât timp cât niciuna din Înaltele Părţi Contractante 
nu-l va denunţa, în scris, cu 12 luni înainte de expirarea 
perioadei respective. 
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Întocmit la Praga, în ziua de 16 august 1968, în două 
exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba 
cehă, ambele exemplare având aceeaşi valabilitate. 

 
 Pentru Republica Socialistă România  

Nicolae Ceauşescu                                     
             

 Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă 
                      Ludvik Svoboda 265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265 Scânteia, 19 august 1968, p.  
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Anexa nr. 2 
                

Comunicatul Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat şi al Guvernului 
Republicii Socialiste România, din 21 august 1968, în 
contextul invadării Cehoslovaciei   
 În ziua de 21 august a.c. a avut loc şedinţa comună a 
Comitetului Central al Partidului  Comunist Român, a 
Consiliului de Stat şi a Guvernului Republicii Socialiste 
România. 
 La şedinţă au luat parte, în afara membrilor 
Comitetului Central, ai Consiliului de Stat şi guvernului, 
primii-secretari ai comitetelor judeţene de partid, 
conducerile sindicatelor, UTC-ului, organizaţiilor de femei 
şi altor organizaţii obşteşti şi de masă, redactori şefi din 
presa centrală, cadre cu munci de răspundere în organele 
de partid şi de stat. 
 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a informat despre 
situaţia deosebit de gravă creată ca urmare a pătrunderii 
forţelor armate ale unor ţări socialiste în Republica 
Socialistă Cehoslovacă şi a expus Comitetului Central 
concluziile la care Prezidiul Permanent, Comitetul Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist Român au ajuns în legătură 
cu aceasta. 
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 Comitetul Central, Consiliul de Stat şi Consiliul de 
Miniştri au exprimat în unanimitate profunda lor 
îngrijorare în legătură cu acest act, subliniind că el 
reprezintă o încălcare flagrantă a suveranităţii naţionale a 
unui stat socialist frăţesc, liber şi independent, a 
principiilor pe care se bazează relaţiile între ţările 
socialiste, a normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional. Nimic nu poate justifica săvârşirea acestui 
act, ocuparea militară a Cehoslovaciei socialiste. 
Amestecul în treburile interne ale Partidului Comunist şi 
poporului cehoslovac, intervenţia armată în Cehoslovacia 
reprezintă o grea lovitură dată unităţii sistemului mondial 
socialist, mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, 
prestigiului socialismului în întreaga lume, cauzei păcii. 
Partidul şi guvernul, întregul nostru popor îşi exprimă 
convingerea că singura cale pentru lichidarea 
consecinţelor grave create de intervenţia armată în 
Cehoslovacia  este retragerea grabnică a trupelor celor 
cinci ţări, asigurarea condiţiilor ca poporul cehoslovac să-
şi poată rezolva singur treburile interne, fără niciun 
amestec din afară. Partidul şi guvernul, întregul popor îşi 
exprimă şi cu acest prilej întreaga solidaritate cu poporul 
frate cehoslovac şi cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
convingerea că clasa muncitoare, ţărănimea, 
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intelectualitatea, partidul comunist, conducerea sa aleasă, 
organele constituţionale de conducere ale statului vor 
rezolva cu succes toate problemele legate de mersul înainte 
al societăţii socialiste cehoslovace. 
 Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri au aprobat în 
unanimitate activitatea Prezidiului Permanent şi a 
Comitetului Executiv ale Comitetului Central, îndreptată 
spre promovarea în relaţiile interstatale a principiilor 
independenţei, suveranităţii, neamestecului în treburile 
interne, egalităţii depline şi respectului reciproc, de 
întărire pe această bază a unităţii ţărilor socialiste, a 
partidelor comuniste şi muncitoreşti, a tuturor forţelor 
antiimperialiste. 
 De asemenea, au fost aprobate în unanimitate 
măsurile propuse de Prezidiul Permanent şi Comitetul 
Executiv ale Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, pentru a asigura munca paşnică creatoare a 
poporului român, constructor al socialismului, 
independenţa şi suveranitatea naţională a patriei  noastre. 
 S-a hotărât să se convoace, mâine, 22 august, 
sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale. 266 
             

266 Ibidem, 22 august 1968, p. 1 
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Anexa nr. 3 

                 
 Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu, rostită în ziua 

de 21 august 1968, la marea adunare populară organizată 
în Piaţa Palatului Republicii, în contextul invadării 
Cehoslovaciei   

 
 Dragi tovarăşi, cetăţeni ai Țării Româneşti, 
 În aceste momente grele pentru poporul frate 
cehoslovac, pentru situaţia din Europa, doresc ca, în 
numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat şi al 
guvernului, să mă adresez dumneavoastră, exprimând 
încrederea noastră deplină în hotărârea poporului român 
de a asigura construcţia paşnică a socialismului în patria 
noastră.  
(Aplauze puternice, urale) 
 Pătrunderea trupelor celor cinci ţări socialiste în 
Cehoslovacia constituie o mare greşeală şi o primejdie 
gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului 
în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când 
popoarele se ridică la luptă pentru a-şi apăra independenţa 
naţională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, 
ca state socialiste să încalce libertatea şi independenţa 
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altui stat. Nu există nicio justificare, nu poate fi acceptat 
niciun motiv de a admite, pentru o clipă numai, ideea 
intervenţiei militare în treburile unui stat socialist frăţesc. 
(Aplauze, urale puternice, prelungite). 
 Delegaţia noastră de partid şi de stat, care a vizitat 
săptămâna trecută Cehoslovacia, s-a convins că poporul 
cehoslovac, Partidul Comunist din Cehoslovacia, clasa 
muncitoare cehoslovacă, bătrâni, femei, tineri, în 
unanimitate, sprijină conducerea de partid şi de stat în 
efortul pentru a îndrepta stările de lucruri negative 
moştenite din trecut, pentru a asigura triumful 
socialismului în această ţară. (Aplauze, urale prelungite).  
 Problema alegerii căilor de construcţie socialistă 
este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui 
popor. Nimeni nu se poate erija în sfătuitor, în îndrumător 
cu privire la felul în care trebuie construit socialismul în 
altă ţară. Noi considerăm că, pentru a aşeza relaţiile dintre 
ţările socialiste, dintre partidele comuniste pe baze cu 
adevărat marxist-leniniste trebuie, o dată pentru totdeauna, 
să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor 
partide. (Aplauze puternice, urale prelungite). 
 În cadrul măsurilor pe care Comitetul Central, 
Consiliul de Stat şi Consiliul de Miniştri au hotărât să le ia, 
se are în vedere să se spună Marii Adunări Naţionale o 
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Declaraţie, care să precizeze modul cum înţelegem să 
clădim relaţiile noastre cu ţările socialiste, cu toate ţările 
lumii pe baza respectului independenţei şi suveranităţii 
naţionale, egalităţii depline în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, dorinţa noastră de a aşeza aceste relaţii 
pe o colaborare cu adevărat marxist-leninistă, care să 
contribuie la triumful ideilor lui Marx, Engels şi Lenin, la 
triumful comunismului, de a milita pentru restabilirea 
autorităţii şi încrederii în ideile marxism-leninismului. 
(Aplauze, urale puternice). 
 Am hotărât ca, începând de astăzi, să trecem la 
constituirea gărzilor patriotice înarmate, alcătuite din 
muncitori, ţărani şi intelectuali, apărătoare a independenţei 
patriei noastre socialiste. (Aplauze însufleţite, urale). 
Dorim ca poporul nostru să-şi aibă unităţile sale înarmate, 
pentru a-şi apăra cuceririle revoluţionare, pentru a-şi 
asigura munca paşnică, independenţa şi securitatea patriei 
socialiste. (Aplauze, urale puternice, prelungite). 
 Noi pornim în activitatea noastră de la răspunderea 
pe care o avem faţă de popor, faţă de toţi oamenii muncii, 
fără deosebire de naţionalitate. Noi cu toţii, români, 
maghiari, germani, oameni de alte naţionalităţi, avem 
acelaşi destin, aceleaşi năzuinţe – făurirea comunismului în 
patria noastră – şi suntem hotărâţi, într-o unitate deplină, 
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să asigurăm înfăptuirea acestui ideal. (Aplauze, urale 
prelungite). 
 S-a spus că, în Cehoslovacia, există pericolul 
contrarevoluţiei; se vor găsi, poate, mâine, unii care să 
spună că şi aici, în această adunare, se manifestă tendinţe 
contrarevoluţionare. Răspundem tuturor: întregul popor 
român nu va permite nimănui să încalce teritoriul patriei 
noastre. (Aplauze furtunoase, urale îndelungi). Uitaţi-vă, 
aici este întregul nostru Comitet Central, Consiliul de Stat, 
Guvernul. Cu toţii suntem hotărâţi să servim cu credinţă 
poporul în construcţia socialismului, în apărarea 
cuceririlor revoluţionare a independenţei sale. (Aplauze, 
urale). Suntem aici mulţi comunişti şi antifascişti care am 
înfruntat închisorile, am stat în faţa morţii, dar nu am 
trădat interesele clasei muncitoare, ale poporului nostru. 
Fiţi siguri, tovarăşi, fiţi siguri, cetăţeni ai României, că 
niciodată nu vom trăda patria noastră, nu vom trăda 
interesele poporului nostru. (Aplauze, aclamaţii, urale). 
 Avem încrederea că partidele comuniste şi 
muncitoreşti vor şti să găsească căile pentru a face să se 
pună cât mai iute capăt acestui moment ruşinos din istoria 
mişcării revoluţionare. Avem convingerea că nu se va găsi 
nicăieri un comunist care să poată aproba această acţiune 
militară împotriva Cehoslovaciei, că toţi comuniştii îşi vor 
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ridica glasul pentru promovarea libertăţii, pentru 
promovarea principiilor marxist-leniniste, pentru ca 
poporul cehoslovac, pentru ca orice popor să poată 
construi aşa cum doreşte societatea socialistă. 
 Noi suntem hotărâţi să acţionăm cu toate forţele, cu 
toată răspunderea, pentru a contribui la găsirea căilor în 
vederea rezolvării cât mai rapide a situaţiei create prin 
pătrunderea trupelor străine în Cehoslovacia, pentru ca 
poporul cehoslovac să-şi poată desfăşura activitatea în 
linişte. Suntem ferm hotărâţi să acţionăm împreună cu 
celelalte ţări socialiste, cu celelalte partide comuniste şi 
muncitoreşti, pentru a contribui la eliminarea 
divergenţelor, la întărirea unităţii ţărilor socialiste, a 
partidelor comuniste. Suntem convinşi că aşa servim 
interesele poporului şi interesele socialismului în întreaga 
lume. (Aplauze). 
 Îi rugăm pe cetăţenii patriei noastre ca, având 
deplină încredere în conducerea partidului şi statului, în 
partidul  nostru comunist, să dea dovadă de unitate 
deplină, să acţioneze calm şi cu fermitate.  Fiecare, la locul 
lui de muncă, să-şi înzecească eforturile pentru a asigura 
înfăptuirea programului de dezvoltare a societăţii noastre 
socialiste. Să fim gata, tovarăşi, să ne apărăm în orice 
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moment patria socialistă, România. (Aplauze, aclamaţii, 
urale prelungite). 
 Mulţumesc tuturor cetăţenilor Capitalei pentru 
această manifestare caldă, tuturor locuitorilor patriei 
noastre pentru încrederea ce ne-o acordă, pentru atenţia cu 
care urmăriţi şi sprijiniţi politica partidului nostru. Vă 
dorim, tovarăşi, multă sănătate, succes în activitatea pentru 
triumful socialismului în patria noastră. (Aplauze, urale). 
Vă rugăm, tovarăşi, să vă întoarceţi la activitatea 
dumneavoastră; aveţi încredere că vă vom ţine la curent cu 
desfăşurarea evenimentelor. 

La revedere, tovarăşi! (Aplauze prelungite, urale, 
minute în şir).267 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

267 Idem, 22 august 1968, p. 1 
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Anexa nr. 4 
 
Declaraţia Agenţiei TASS din 21 august 1968, referitoare 

la intervenţia în Cehoslovacia 
 
            Agenţia TASS a fost împuternicită să declare că 
activişti de partid şi de stat din Republica Socialistă 
Cehoslovacă au adresat Uniunii Sovietice şi altor state 
aliate rugămintea să acorde poporului frate cehoslovac un 
ajutor neîntârziat, inclusiv un ajutor cu forţe armate. Acest 
apel a fost determinat de pericolul pe care forţele 
contrarevoluţionare, în cârdăşie cu forţe externe ostile 
socialismului, îl prezintă pentru orânduirea socialistă 
existentă şi orânduirea de stat instaurată prin constituţie. 
 Guvernul sovietic şi guvernele ţărilor aliate - 
Republica Populară Bulgaria, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară 
Ungară - plecând de la principiile prieteniei indestructibile 
şi colaborării şi în conformitate cu obligaţiile rezultate din 
tratatele existente, au hotărât să vină în întâmpinarea 
cererii amintite, referitoare la acordarea ajutorului necesar 
poporului frate cehoslovac – se arată în declaraţie. 
 Unităţi militare sovietice, împreună cu unităţi 
militare ale ţărilor aliate, arătate mai sus  - se spune în 
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declaraţie - au intrat la 21 august pe teritoriul 
Cehoslovaciei. Ele vor fi retrase neîntârziat din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, imediat ce va fi înlăturată 
ameninţarea creată la adresa cuceririlor socialismului în 
Cehoslovacia, ameninţarea la adresa securităţii ţărilor 
comunităţii socialiste şi când autorităţile legale vor 
considera că nu mai este necesară rămânerea în continuare 
a acestor unităţi. 268 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 Scânteia, 22 august 1968, p. 6 

 166 

                                                           



         Ancu DAMIAN 

Anexa nr. 5 
        
                 Lucrările sesiunii a XI-a, extraordinară, a celei 
de a V-a legislaturi a Marii Adunări Naţionale din 22 
august 1968, referitoare la principiile de bază ale politicii 
externe a României 
 
        A XI-a sesiune, extraordinară, a celei de-a V-a 
legislaturi a Marii Adunării Naţionale îşi începe lucrările 
joi, 22 august 1968, la orele 10 şi 30 de minute, la Palatul 
Marii Adunării Naţionale. 
        Alături de deputaţi, la lucrările sesiunii iau parte 
numeroşi invitaţi din întreaga ţară: activişti de partid şi de 
stat, conducători ai instituţiilor centrale şi ai 
organizatorilor obşteşti, personalităţi ale vieţii economice, 
ştiinţifice şi culturale, generali şi ofiţeri superiori, şefi ai 
cultelor. 
         Asistă şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi în ţara 
noastră. Sunt prezenţi, de asemenea, ziarişti români, trimişi 
speciali ai unor ziare şi posturi de radioteleviziune de peste 
hotare şi corespondenţi permanenţi ai presei străine la 
Bucureşti. 
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          Deputaţii şi invitaţii întâmpină cu puternice urale şi 
ovaţii pe conducătorii de partid şi de stat, la intrarea în 
sala de şedinţă. 
           În lojile oficiale iau loc tovarăşii Nicolae Ceauşescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bârlădeanu, Emil Bodnaraş, Chivu Stoica, Paul Niculescu-
Mizil, Virgil Trifin, Ilie Verdeţ, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Ianos Fazekaş, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vâlcu, membri supleanţi ai 
Comitetului Executiv şi secretari ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepreşedinţi ai Consiliului 
de Stat şi ai Consiliului de Miniştri, membri ai Consiliului 
de Stat. 
             Prezidează tovarăşul Ştefan Voitec, preşedintele 
Marii Adunări Naţionale, asistat de tovarăşii Maria Groza, 
Gyorgy Kovacs, Ilie Murgulescu şi Gheorghe Necula, 
vicepreşedinţi ai Marii Adunări Naţionale, şi de tovarăşii 
Petre Turcu şi Iuliu Fejes, secretari ai Marii Adunări 
Naţionale.     
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 Tovarăşul Ştefan Voitec, preşedintele Marii 
Adunări Naţionale: 
       
                                Tovarăşe şi tovarăşi deputaţi, 
              Fiind prezenţi 424 deputaţi, declar deschisă 
sesiunea a XI-a extraordinară, a Marii Adunări Naţionale. 
              Potrivit articolului 47 din Regulament, Biroul 
Marii Adunări Naţionale propune la Ordinea de zi a 
sesiunii extraordinare: 
 
              Declaraţia Marii Adunări Naţionale a Republicii 
Socialiste România cu privire la principiile de bază ale 
politicii externe a României. 
                       Pun la vot proiectul Ordinii de zi a sesiunii. 
             Marea Adunare Naţională aprobă în unanimitate 
Ordinea de zi a sesiunii. 
            Are cuvântul tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
secretarul general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, preşedintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.            
             Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
preşedintele Consiliului de Stat al Republici Socialiste 
România: 
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                      Stimaţi tovarăşi deputaţi, 
            Marea Adunare Naţională se întruneşte într-un 
moment de deosebită gravitate în viaţa ţărilor socialiste, a 
statelor de pe continentul nostru. Convocată ca urmare a 
hotărârii comune a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat şi a guvernului, 
luată în şedinţa plenară de ieri, Marea Adunare Naţională 
a Republicii Socialiste România este chemată să analizeze, 
într-un spirit de înaltă răspundere faţă de destinele naţiunii 
române, faţă de cauza socialismului şi păcii, situaţia creată 
prin intervenţia militară în Cehoslovacia şi să-şi exprime 
poziţia principală  faţă de problema relaţiilor dintre statele 
socialiste, dintre toate ţările lumii. 
            Întregul nostru partid, întregul popor român privesc 
intervenţia militară în Cehoslovacia socialistă cu o 
profundă îngrijorare. Noi considerăm aceasta ca o 
încălcare flagrantă a independenţei şi a suveranităţii 
naţionale a Republicii Socialiste Cehoslovace, ca un 
amestec prin forţă în treburile poporului frate cehoslovac, 
ca un act în totală contradicţie cu normele fundamentale 
ale relaţiilor care trebuie să domnească între ţările 
socialiste şi între partidele comuniste, cu înseşi principiile 
general recunoscute ale dreptului internaţional. 
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              Trupele celor cinci ţări socialiste au pătruns în 
Cehoslovacia fără a fi chemate de organele legale, 
constituţionale, alese ale ţării, sub pretextul apelului făcut 
de un anumit grup. Or, este un lucru unanim cunoscut şi 
acceptat în întreaga viaţă internaţională că relaţiile între 
partide şi state se desfăşoară exclusiv între conducerile 
legale ale acestora şi nu între grupuri sau persoane care nu 
reprezintă pe nimeni. (Aplauze puternice). A admite 
abandonarea acestor principii, introducerea practicii de a 
se invoca pentru o acţiune sau alta cererile unor grupuri 
izolate înseamnă a deschide calea arbitrariului, a facilita 
actele de intervenţie în treburile altor partide sau state, 
inclusiv ocuparea militară a unor ţări. 

Pătrunderea trupelor străine pe teritoriul 
Cehoslovaciei a împiedicat munca paşnică a popoarelor 
ceh şi slovac, activitatea guvernului, a preşedintelui 
republicii – comandantul suprem al armatei – a conducerii 
partidului comunist, a creat o situaţie deosebit de gravă în 
viaţa ţării, paralizând întreaga activitate economică şi 
socială a naţiunii cehoslovace. Poate fi considerat aceasta 
un ajutor internaţionalist, un act de apărare a poporului 
cehoslovac faţă de pericolul unei agresiuni imperialiste, un 
sprijin în întărirea orânduirii socialiste a acestei ţări? 
Împotriva cui a fost îndreptată această intervenţie militară? 
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Împotriva organelor legale de conducere a partidului 
comunist şi a statului cehoslovac. Oare aceste organe 
ameninţau cauza socialismului în Cehoslovacia, 
independenţa şi suveranitatea patriei lor? Oare faptul că 
poporul cehoslovac doreşte să trăiască liber şi 
independent, să fie suveran în ţara sa, să întărească alianţa 
şi colaborarea cu ţările socialiste reprezintă un pericol 
pentru cauza socialismului? De când principiile 
democraţiei socialiste, ale umanismului socialist, 
perfecţionarea relaţiilor socialiste – care constituie esenţa 
noii orânduiri – au devenit un pericol contrarevoluţionar? 
Refuzăm să acceptăm o asemenea interpretare, o asemenea 
calificare dată eforturilor pentru perfecţionarea 
socialismului. Tocmai înfăptuirea acestor principii dă forţă 
şi trăinicie societăţii socialiste, pune în evidenţă 
superioritatea ei faţă de orânduirea capitalistă; tocmai 
aceasta înseamnă înfăptuirea aspiraţiilor maselor care au 
luptat pentru răsturnarea claselor exploatatoare de la 
putere, pentru o viaţă mai bună, mai demnă. (Aplauze 
îndelungate). 
         După părerea noastră, s-a săvârşit o mare şi tragică 
greşeală, care nu poate avea decât consecinţe grele pentru 
soarta unităţii sistemului socialist şi a mişcării comuniste şi 
muncitoreşti internaţionale, pentru prestigiul şi influenţa 
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ţărilor socialiste, pentru puterea de atracţie a ideilor 
socialismului, pentru întărirea întregului front 
antiimperialist şi a cauzei păcii în lume. Aprecierea noastră 
corespunde cu a numeroase altor partide comuniste şi 
muncitoreşti, forţe progresiste şi democratice, cercuri din 
cele mai largi ale opiniei publice mondiale, care au luat 
poziţie de dezaprobare a acţiunii militare întreprinse 
împotriva Cehoslovaciei. 

Dorim să subliniem, în spiritul unei înalte 
responsabilităţi, că nimic nu a îndreptăţit şi nici nu putea 
îndreptăţi o asemenea măsură – de neconceput în lumea 
socialismului şi care stârneşte o mare amărăciune în inima 
oricărui comunist cinstit. Delegaţia română de partid şi de 
stat care a vizitat recent Republica Socialistă Cehoslovacă 
a avut convorbiri cu tovarăşii Alexander Dubcek, prim-
secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Ludvik Svoboda, preşedintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Oldirich Cernik, preşedintele 
guvernului cehoslovac, Josef Smrkovsky, preşedintele 
Adunării Naţionale Cehoslovace, cu alţi conducători de 
partid şi de stat, s-a întâlnit cu numeroşi oameni ai muncii, 
locuitori ai oraşului Praga. Ea s-a putut convinge, încă o 
dată, la faţa locului, că Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, conducerea sa legitim aleasă, clasa 
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muncitoare şi întregul popor sunt ferm hotărâte să înfrângă 
orice manifestare negativă, antisocialistă şi să depăşească 
greutăţile temporare existente în viaţa socială a ţării, să 
consolideze şi să dezvolte cuceririle socialiste, să-şi 
menţină alianţele politice şi legăturile economice cu 
celelalte ţări socialiste. Ne-am întors cu convingerea că 
soarta socialismului în Cehoslovacia frăţească se află în 
mâini sigure. Cu atât mai mult, orice încercare de 
justificare a intervenţiei armate este cu desăvârşire lipsită 
de temei. 

De la această înaltă tribună, în numele Partidului 
Comunist Român, al întregului popor român, adresez un 
cald mesaj de simpatie şi solidaritate internaţionalistă 
poporului frate cehoslovac, comuniştilor din Cehoslovacia 
şi îmi exprim deplina încredere în capacitatea lor de a 
asigura mersul înainte al Cehoslovaciei pe calea 
socialismului! (Aplauze prelungite, puternice). 

Totodată, considerăm că nu este încă prea târziu de 
a se da dovadă de raţiune şi de spirit de răspundere pentru 
cauza prieteniei între ţările socialiste, încetându-se 
acţiunile militare împotriva Cehoslovaciei, creându-se 
condiţii ca organele constituţionale ale statului şi organele 
de partid alese statutar să-şi poată desfăşura nestingherite 
activitatea. În acest scop, este necesar ca toate problemele 

 174 



         Ancu DAMIAN 

care privesc relaţiile cu Cehoslovacia să fie rezolvate prin 
discuţii şi tratative cu conducerea de partid şi de stat legală 
a ţării. Aceasta este singura cale justă de ieşire din situaţia 
gravă ce s-a creat, singura cale corespunzătoare raţiunii 
politice şi intereselor socialismului. 

Partidul şi guvernul ţării noastre sunt hotărâte să 
militeze activ pentru a se ajunge la reglementarea crizei 
create în Cehoslovacia, pe baza respectării independenţei 
şi suveranităţii naţionale a acestei ţări, a egalităţii în 
drepturi şi neamestecului în treburile interne. Numai astfel 
se poate asigura normalizarea situaţiei create, a relaţiilor 
dintre ţările socialiste. (Aplauze). 

Poziţia Comitetului Central al partidului nostru este 
împărtăşită de întregul popor român, care şi-a manifestat 
cu însufleţire, într-un fierbinte spirit patriotic, adeziunea 
deplină faţă de hotărârile plenarei, încrederea şi 
ataşamentul faţă de partid, unitatea sa de nezdruncinat în 
jurul partidului şi guvernului. (Aplauze puternice, 
însufleţite). 

 În cadrul însufleţitei manifestări a populaţiei 
Capitalei, care a avut loc ieri în faţa sediului Comitetului 
Central al partidului, în adunări ale activului de partid din 
judeţe, în telegramele trimise de colectivele de oameni ai 
muncii conducerii partidului şi statului, în declaraţiile 
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făcute presei de nenumăraţi cetăţeni, poporul nostru şi-a 
exprimat într-o unanimitate deplină încrederea şi sprijinul 
neţărmurit faţă de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român şi guvernul ţării, hotărârea de a înfăptui 
neabătut politica internă şi externă a partidului şi a 
statului. (Aplauze puternice). 

Având în vedere implicaţiile multiple ale intervenţiei 
armate în Republica Socialistă Cehoslovacă şi 
corespunzător hotărârilor plenarei de ieri a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, considerăm 
necesar ca Marea Adunare Naţională să ia în dezbatere şi 
să adopte o declaraţie care să expună principiile după care 
călăuzim în activitatea internaţională a statului nostru, 
normele fundamentale pe care înţelegem să clădim şi să 
dezvoltăm relaţiile României cu celelalte ţări socialiste, cu 
toate ţările lumii, modul în care vedem soluţionarea crizei 
provocate de evenimentele din Cehoslovacia, măsurile 
necesare pentru asigurarea în continuare a muncii paşnice 
a poporului român, pentru apărarea cuceririlor sale 
revoluţionare, a libertăţii, independenţei şi suveranităţii 
naţionale, sacre, a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România! (Aplauze puternice, prelungite).  
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                 În continuare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a 
dat citire proiectului de Declaraţie:   
 
                                        D E C L A R A Ţ I A 
Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România 
cu privire la principiile de bază ale politicii externe a 
României 
 

Marea Adunare Naţională, întrunită în şedinţă 
extraordinară, în ziua de 22 august 1968, consideră 
necesar, ca urmare a situaţiei create prin pătrunderea 
forţelor armate a cinci state socialiste pe teritoriul 
Republicii Socialiste Cehoslovace, să expună cu toată 
claritatea în faţa întregului nostru popor, a opiniei publice 
internaţionale, poziţia principală a României în legătură cu 
relaţiile dintre ţările socialiste, dintre toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire socialistă. 

Întreaga politică externă a partidului şi statului 
român este pătrunsă de grija şi preocuparea plină de 
răspundere pentru cauza prieteniei şi colaborării dintre 
statele socialiste, a unităţii sistemului socialist mondial, 
pentru găsirea căilor în vederea depăşirii greutăţilor şi 
neînţelegerilor create în relaţiile dintre unele ţări 
socialiste, pentru întărirea coeziunii mişcării comuniste şi 
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muncitoreşti internaţionale. Activitatea desfăşurată de ţara 
noastră pe plan extern demonstrează cu prisosinţă că 
Partidul Comunist Român, Guvernul Republicii Socialiste 
România, sunt animate de un profund spirit 
internaţionalist, că lor le sunt scumpe relaţiile de prietenie 
frăţească cu toate ţările socialiste, cu toate partidele 
comuniste şi muncitoreşti, cu toate forţele de luptă 
împotriva imperialismului, pentru democraţie şi progres 
social, libertate şi independenţă naţională, pentru pace în 
lume. 

Marea Adunare Naţională, ca şi întregul popor 
român, acordă o importanţă deosebită dezvoltării 
colaborării tovărăşeşti cu statele sistemului socialist. 
Colaborarea şi cooperarea multilaterală economică, 
politică, ştiinţifică şi culturală dintre ţările C.A.E.R. – la 
care România ia parte activă – dintre toate statele 
socialiste, permite accelerarea propăşirii fiecărei ţări în 
parte, întărirea forţei şi prestigiului în lume al întregului 
sistem socialist. 

Condiţia fundamentală a desfăşurării cu succes a 
acestei colaborări, a întăririi alianţei lor militare şi 
politice, a consolidării unităţii şi coeziunii lor, a lichidării 
divergenţelor existente – condiţie asupra căreia partidul şi 
statul nostru s-au pronunţat şi se pronunţă cu consecvenţă - 
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este aşezarea relaţiilor pe baza principiilor marxism-
leninismului, ale internaţionalismului proletar, pe baza 
respectării independenţei şi suveranităţii fiecărui stat, a 
egalităţii în drepturi şi neamestecului în treburile interne, a 
avantajului reciproc şi întrajutorării tovărăşeşti. Aceasta 
reprezintă cheia de boltă a unităţii ţărilor socialiste, 
cerinţa cea mai imperioasă a întăririi sistemului socialist 
mondial, unul din factorii fundamentali de care depind 
mersul înainte al orânduirii socialiste şi comuniste, 
înfăptuirea idealurilor popoarelor care şi-au luat soarta în 
propriile mâini, a idealurilor de dreptate socială şi 
naţională ale tuturor popoarelor. 

Este ştiut că aspiraţia majoră a popoarelor în epoca 
contemporană, aspiraţie care se afirmă cu forţă de 
nestăvilit pe arena mondială, este cucerirea dreptului de a-
şi hotărî singure soarta, conform voinţei şi intereselor lor, 
fără amestec din afară, cucerirea şi apărarea libertăţii şi 
independenţei naţionale, consolidarea suveranităţii fiecărei 
naţiuni. Acest ideal străbate ca un fir roşu lupta tuturor 
forţelor revoluţionare, a maselor largi populare de 
pretutindeni, este un deziderat ce câştigă tot mai mulţi 
aderenţi pe toate continentele, mobilizează şi însufleţeşte 
cercurile cele mai largi ale opiniei publice mondiale. 
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              În aceste condiţii, îndatorirea supremă a ţărilor 
socialiste este de a oferi un model convingător, viu, de 
realizare în viaţă a acestor idealuri, de materializarea în 
practică a aspiraţiilor popoarelor dornice să trăiască în 
pace şi prietenie, în stimă şi respect reciproc. Considerăm 
că misiunea ţărilor socialiste, a partidelor comuniste şi 
muncitoreşti, este aceea de a se situa permanent în 
avangarda luptei revoluţionare pentru libertate şi 
independenţă naţională, ca port-drapel al acestor idealuri 
arzătoare ale epocii noastre, de a mobiliza în această luptă 
toate popoarele, uriaşul front antiimperialist mondial. Baza 
obiectivă a realizării acestui ţel este comunitatea orânduirii 
sociale din ţările socialiste, ideologia comună marxist-
leninistă, interesele şi idealurile supreme comune ale 
întregii mişcări comuniste şi muncitoreşti. 
          Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste 
România îşi exprimă convingerea că nimic nu poate dăuna 
mai mult prestigiului internaţional al socialismului, 
autorităţii statelor socialiste pe arena mondială, influenţei 
ideilor comunismului în lumea întreagă decât încălcarea 
acestor principii în relaţiile dintre statele socialiste, 
folosirea metodelor, reprobabile, de amestec în treburile 
interne ale unei ţări socialiste. Recurgerea la asemenea 
metode, condamnate de mult de mişcarea comunistă şi 
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muncitorească internaţională şi incriminate la timpul său 
de toate ţările socialiste – şi cu atât mai mult intervenţia 
armată, ocuparea militară a teritoriului unui stat frăţesc – 
aduce cel mai grav prejudiciu luptei forţelor revoluţionare 
din toate ţările pentru idealurile de libertate socială şi 
naţională, pentru triumful cauzei lui Marx, Engels şi Lenin. 
         Numai organele alese ale partidului şi statului poartă 
răspunderea asupra destinelor unei naţiuni socialiste, pot 
hotărî când sunt şi când nu sunt în pericol cauza 
socialismului şi cuceririle revoluţionare ale poporului, pot 
solicita sau nu ajutorul politic, militar sau de altă natură al 
celorlalte ţări socialiste. A nesocoti aceste organe, a 
acţiona în pofida voinţei şi peste capul lor, a aprecia 
situaţia dintr-o ţară socialistă – şi a acţiona în consecinţă – 
pe baza informărilor unilaterale sau tendenţioase făcute de 
anumite grupuri sau persoane înseamnă a călca în picioare 
principiul sacru al suveranităţii unui popor socialist, al 
unui partid comunist frăţesc aflat la conducerea ţării, a 
crea o situaţie de arbitrar, deosebit de periculoasă pentru 
relaţiile dintre ţările socialiste, pentru cauza colaborării şi 
prieteniei între popoare.     
            Întărirea prieteniei şi colaborării între partidele şi 
popoarele noastre este strâns legată de asigurarea unei 
informări cât mai largi, corecte şi obiective a opiniei 

181 
 



         1968 - Cehoslovacia și Giurgiu 
 

publice din fiecare ţară cu privire la stările de lucruri din 
alte partide sau ţări socialiste. Numai pe această bază 
popoarele pot cunoaşte realităţile din celelalte ţări 
socialiste, numai pe această cale se poate contribui cu 
adevărat la dezvoltarea prieteniei şi colaborării între ţările 
socialiste, între partidele comuniste şi muncitoreşti. 
            Realitatea politică, viaţa, au demonstrat că unica 
modalitate raţională şi eficientă de soluţionare a 
divergenţelor, a deosebirilor de păreri ivite între ţări 
socialiste, este discuţia tovărăşească, bazată pe respect şi 
încredere reciprocă, între conducerile partidelor şi statelor 
respective, găsirea, prin eforturi răbdătoare, perseverente, 
sincere, a unor soluţii reciproc acceptabile, care să elimine 
neînţelegerile dintre partide, să asigure relaţii de 
colaborare tovărăşească, internaţionalistă între ţările 
socialiste. Ne pronunţăm cu hotărâre împotriva practicii 
etichetărilor aplicate unor partide sau ţări socialiste 
frăţeşti, pe baza unor informări culese din afară şi peste 
capul conducerilor de partid şi de stat. Această practică nu 
poate decât să învenineze raporturile şi să împiedice 
colaborarea frăţească între partidele şi ţările socialiste. De 
aceea, trebuie să acţionăm pentru a înlătura cu desăvârşire 
şi pentru totdeauna asemenea practici. Ele sunt străine 
principiilor pe care se bazează relaţiile dintre partidele şi 
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ţările noastre, străine spiritului marxism-leninismului; a le 
admite în continuare în viaţa, în activitatea partidelor, 
înseamnă a tolera încălcarea principiilor marxism-
leninismului. Partidul nostru este ferm hotărât să facă totul 
pentru a contribui la întronarea în viaţa sistemului mondial 
socialist, a mişcării comuniste şi muncitoreşti, a 
principiilor comunismului - ale marxism-leninismului, aşa 
cum a fost conceput de Marx şi Lenin, ale ideologiei 
noastre atotbiruitoare, care asigură perspectiva înfloririi 
multilaterale a tuturor naţiunilor. 
                Totodată, considerăm că, în niciun caz, 
deosebirile de vederi - care pot surveni între ţările 
socialiste în legătură cu interpretarea uneia sau alteia 
dintre problemele construcţiei socialismului, mişcării 
comuniste şi situaţiei internaţionale - nu trebuie să aibă 
repercusiuni pe planul relaţiilor interstatale, să ducă la 
presiuni economice, politice sau de orice altă natură. 
         Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste 
România, partidul şi guvernul, întregul popor român, 
declară că sunt ferm hotărâte să acţioneze în raporturile de 
colaborare şi prietenie cu ţările socialiste, exclusiv pe baza 
principiilor internaţionalismului socialist, militând cu 
fermitate pentru respectarea dreptului intangibil al fiecărui 
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popor de a-şi hotărî singur propriile destine, de a-şi alege 
formele concrete de edificare a socialismului. 
         Este de competenţa exclusivă a fiecărui partid 
comunist sau stat socialist de a stabili metodele practice de 
construire a societăţii socialiste, politica internă şi externă 
a ţării, aplicând în mod creator învăţăturile generale ale 
marxism-leninismului la situaţia concretă din ţara 
respectivă. Aceasta nu poate şi nu trebuie să fie obiect de 
dispută sau de ingerinţe în treburile interne ale unui stat 
socialist. 
            România îşi afirmă loialitatea deplină faţă de 
alianţele sale, politice şi militare cu ţările socialiste 
frăţeşti, hotărârea fermă de a le respecta întocmai, văzând 
în aceasta o chezăşie a apărării fiecărui stat socialist în 
faţa unei agresiuni imperialiste, a întăririi forţei de apărare 
a întregului sistem socialist, a apărării păcii în lume. 
Marea Adunare Naţională exprimă dorinţa poporului 
român de a dezvolta relaţiile de prietenie tovărăşească cu 
popoarele Uniunii Sovietice, de care suntem legaţi prin 
vechi tradiţii de amiciţie şi bună vecinătate, prin raporturi 
de solidaritate internaţionalistă, de a extinde şi întări 
alianţa şi prietenia trainică cu celelalte ţări socialiste 
vecine, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, cu Cehoslovacia, 
Polonia, Republica Democrată Germană - primul stat 
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socialist al muncitorilor şi ţăranilor din Germania - cu 
Albania, cu statele socialiste din Asia, Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Democrată Vietnam, 
Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, cu 
primul stat socialist de pe continentul american, Cuba. 
Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România 
adresează Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice, parlamentelor din celelalte ţări 
frăţeşti, guvernelor şi partidelor comuniste din toate ţările 
socialiste frăţeşti, un apel solemn de a face totul pentru 
promovarea fermă a principiilor internaţionaliste în 
relaţiile din sânul sistemului socialist, de a nu permite 
niciun fel de încălcare a acestor principii, niciun fel de 
ştirbire a libertăţii, independenţei şi suveranităţii naţionale 
a vreunui popor. Prin aceasta, ne dovedim la înălţimea 
încrederii popoarelor, la înălţimea încrederii şi aşteptărilor 
întregii omeniri. 
           Desfăşurarea vieţii internaţionale scoate în relief 
pericolul deosebit pe care îl reprezintă pentru cuceririle 
revoluţionare, progresiste ale popoarelor, activitatea 
imperialismului contemporan, care înfăptuieşte o politică 
agresivă, de încordare, pune la cale comploturi şi lovituri 
de stat, atentează la independenţa popoarelor, încurajează 
forţele militariste, creează şi menţine focare de război în 
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lume. În aceste condiţii, asigurarea capacităţii de apărare 
a ţărilor socialiste, lupta lor unită, constituie o datorie 
sacră a partidelor comuniste şi muncitoreşti din aceste ţări, 
a guvernelor şi organelor supreme ale statului, o îndatorire 
de supremă responsabilitate faţă de propriul popor, faţă de 
clasa muncitoare şi forţele păcii din întreaga lume. 
            Corespunzător acestor scopuri şi ca urmare a 
creării blocului agresiv N.A.T.O., a fost creată Organizaţia 
Tratatului de la Varşovia, din care România face parte încă 
de la constituirea organizaţiei. În mod neabătut, ţara 
noastră şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce-i 
revin ca membră a tratatului, îngrijindu-se neobosit de 
întărirea capacităţii sale de apărare, a forţelor sale armate 
care străjuiesc liniştea şi securitatea patriei, dezvoltând 
colaborarea militară cu forţele armate ale celorlalte ţări 
socialiste participante la tratat. Considerăm că, atâta timp 
cât va exista blocul N.A.T.O., este necesară şi menţinerea 
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia.  
        În acelaşi timp, România subliniază cu toată 
fermitatea că Tratatul de la Varşovia a fost creat exclusiv 
ca instrument de apărare a ţărilor socialiste împotriva unei 
agresiuni din afară, a unui atac imperialist. Aceasta a fost, 
este şi va fi unica raţiune a existenţei sale. Sub niciun 
motiv, în niciun caz şi în nicio formă, Organizaţia 
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Tratatului de la Varşovia nu poate fi folosită sau invocată 
pentru acţiuni militare împotriva vreunei ţări socialiste. 
         Tratatul de la Varşovia poate fi conceput numai ca o 
organizaţie a unor state socialiste egale în drepturi. De 
aceea, orice act întreprins în numele tratatului, orice 
acţiune militară înfăptuită sub egida sa, trebuie să fie 
rezultatul consultărilor şi al hotărârii comune, unanime, a 
tuturor statelor membre – aşa cum prevede însuşi tratatul. 
Măsurile care contravin acestor norme nu pot angaja în 
niciun fel Tratatul de la Varşovia ca organizaţie, toate 
statele membre ale acesteia. 
           În spiritul Tratatului de la Varşovia, ţările 
participante au datoria de a se ajuta reciproc în cazul unei 
agresiuni imperialiste. În conformitate cu principiile 
democraţiei, ale normelor constituţionale şi cu înseşi 
prevederile tratatului, cererea de ajutor militar sau 
hotărârea de a participa la acţiuni militare comune sunt de 
resortul exclusiv al organelor legale ale statului respectiv. 
Acestea, şi numai ele, sunt în măsură să ia hotărâri în 
probleme de asemenea însemnătate majoră. 
           Are o uriaşă importanţă în viaţa ţărilor socialiste 
realizarea principiilor diplomaţiei preconizate de Lenin – o 
diplomaţie deschisă, profund democratică şi populară, 
emanaţie a voinţei şi intereselor întregii naţiunii. Un popor 
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liber şi stăpân pe soarta sa are dreptul să fie informat, să 
cunoască întreaga activitate internaţională a statului, toate 
obligaţiile derivate din tratatele şi pactele politice şi 
militare în care este angajată ţara respectivă.  
             Marea Adunare Naţională consideră că tratatele 
care leagă România de alte ţări trebuie să fie în mod 
obligatoriu aprobate de forul suprem al statului, ca toate 
îndatoririle poporului nostru privind colaborarea şi 
cooperarea militară cu celelalte ţări, orice clauze privind 
staţionarea unor trupe aliate pe teritoriul său să fie 
exclusiv rezultatul hotărârii exprese a Parlamentului, 
organul suprem al puterii de stat a naţiunii noastre 
socialiste. Aceasta este deosebit de necesar pentru a 
asigura ca toate angajamentele ţării să fie emanaţia voinţei 
suverane a poporului, a întregii naţiuni, pentru ca poporul 
să poată acţiona ca un tot unit în vederea înfăptuirii lor.             
            Marea Adunare Naţională reafirmă poziţia 
cunoscută a României de a-şi dezvolta relaţiile cu toate 
ţările, indiferent de orânduirea socială, pe baza principiilor 
independenţei, suveranităţii, egalităţii, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc. Numai 
nerespectarea acestor principii, care constituie norme 
fundamentale ale dreptului internaţional, poate asigura 
afirmarea spiritului de legalitate şi justiţie în raporturile 
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dintre state, poate asigura dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-şi decide singur soarta. Promovarea lor 
consecventă, înrădăcinarea lor trainică în viaţa 
internaţională, este o cerinţă de însemnătate hotărâtoare 
pentru dezvoltarea unor raporturi de încredere între state, 
pentru  apropierea între popoare şi întărirea prieteniei lor, 
pentru dezvoltarea  colaborării  şi consolidarea păcii în 
lume. 
 Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere 
activităţii  desfăşurate de guvernul român pentru 
dezvoltarea relaţiilor pe toate planurile cu statele de pe 
continentul  nostru, pentru înfăptuirea securităţii europene 
şi consideră că trebuie intensificate eforturile pentru 
aşezarea raporturilor dintre toate naţiunile Europei pe 
baze noi, pentru buna colaborare în toate domeniile a 
tuturor popoarelor continentului, corespunzător  
intereselor păcii în întreaga lume. 
 Adresăm, cu acest prilej, parlamentelor, organelor 
supreme de conducere, guvernelor tuturor ţărilor mari sau 
mici, care  poartă răspunderea destinelor naţiunilor   lor şi 
a păcii, apelul de a dezvolta cooperarea internaţională, de 
a acţiona neobosit  pentru micşorarea încordării, pentru 
înlăturarea surselor de suspiciune din relaţiile  între state, 
pentru afirmarea spiritului de colaborare şi respect 
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reciproc în viaţa internaţională, pentru statornicia unui 
climat trainic de pace în întreaga lume. 
 Acţionând în acest spirit, ne îndeplinim una din 
obligaţiile primordiale în faţa  popoarelor noastre, în faţa  
viitorului întregii lumi. 
 România consideră că trebuie militat cu hotărâre 
pentru a se ajunge la  dezarmarea generală şi, în primul 
rând, pentru a se înfăptui, în cel mai scurt timp, eliminarea  
armelor atomice, care constituie  un pericol pentru  însăşi 
existenţa omenirii.  Aceste arme trebuie să fie scoase în 
afara legii, pentru ca popoarele să trăiască fără teama 
pericolului unui război termonuclear. Trebuie să facem 
totul pentru a realiza acest  deziderat al omenirii. 
 România participă activ la întreaga activitate a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite îndreptată spre destindere, 
spre asigurarea păcii şi securităţii în lume, acordă o 
deosebită atenţie înfăptuirii principiilor înscrise în Carta 
acestei organizaţii. 
 Marea Adunare Naţională consideră că trebuie 
realizată universalitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
pentru ca toate statele lumii să-şi poată aduce contribuţia  
activă, în cadrul acestei organizaţii, la însănătoşirea vieţii 
internaţionale. Conform principiilor Cartei O.N.U. şi 
ţelurilor sale, această organizaţie are datoria de a lua 
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măsurile necesare atunci când independenţa şi 
suveranitatea unui stat membru al organizaţiei sunt 
încălcate, când o ţară devine obiectul unei intervenţii 
armate străine. Respectarea suveranităţii şi independenţei 
tuturor naţiunilor lumii este o îndatorire internaţională 
primordială. 
 Marea Adunare Naţională îşi exprimă aprobarea 
deplină faţă de politică şi activitatea externă 
internaţionalistă desfăşurată de Partidul Comunist Român 
şi de guvernul ţării noastre, faţă  de eforturile lor neobosite 
pentru lichidarea încordării între ţările socialiste, între 
partidele comuniste şi muncitoreşti, pentru întărirea 
unităţii ţărilor  socialiste şi a partidelor comuniste frăţeşti. 
Marea Adunare Naţională aprobă întru totul  concluziile 
şedinţei comune a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a  Consiliului de Stat şi a Consiliului de 
Miniştri, ţinută la 21 august anul acesta, precum şi 
măsurile adoptate, cu acest prilej, în vederea creşterii 
aportului ţării noastre la depăşirea acestui moment greu, 
prin care trec relaţiile dintre ţările socialiste. Marea 
Adunare Naţională îşi exprimă dezaprobarea faţă de 
amestecul în treburile interne ale poporului  cehoslovac, 
faţă de intervenţia militară a celor cinci ţări în 
Cehoslovacia. Ea îşi manifestă convingerea că sunt 
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necesare eforturi noi şi perseverente pentru  soluţionarea 
principală a crizei survenite ca urmare a intervenţiei 
militare împotriva  poporului cehoslovac. Interesele 
supreme ale  socialismului, ale păcii, cer să se facă apel la 
raţiune, la înţelegere, la spirit tovărăşesc. Încă nu este prea 
târziu pentru a face să triumfe principiile colaborării 
internaţionaliste, pentru a se întreprinde  măsuri menite să 
creeze premise soluţionării judicioase a crizei intervenite în 
raporturile cu Cehoslovacia, pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor între ţările socialiste. 
 Singura cale pentru stingerea conflictului creat este 
retragerea neîntârziată a tuturor trupelor străine de pe 
teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, crearea 
condiţiilor ca poporul frate cehoslovac, partidul şi guvernul 
legal cehoslovac să-şi poată rezolva treburile interne fără 
niciun amestec din afară. Este de o importanţă vitală ca 
organele de partid statutare şi organele de stat 
constituţionale ale Cehoslovaciei să-şi poată desfăşura 
nestingherite activitatea de conducere a vieţii economice, 
politice şi sociale, cu ele şi numai cu ele să se discute 
despre modalităţile de soluţionare a crizei  actuale din 
Cehoslovacia. Marea Adunare Naţională îşi exprimă 
încrederea deplină în capacitatea poporului  frate 
cehoslovac, a partidului său comunist şi a guvernului ţării, 
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a organelor alese în mod legal şi constituţional, de a 
rezolva cu succes problemele interne ale dezvoltării 
socialismului în Cehoslovacia, de a învinge greutăţile care 
s-au creat, de a asigura mersul înainte al patriei lor pe 
calea socialismului şi comunismului. 
 Marea Adunare Naţională cheamă în aceste zile pe 
toţi oamenii muncii, clasa muncitoare, ţărănimea, 
intelectualitatea, întregul popor, să-şi înzecească eforturile  
pentru realizarea programului de dezvoltare multilaterală a 
ţării, elaborat de partid şi guvern, pentru înfăptuirea 
măreţelor sarcini ale construcţiei socialismului, pentru 
dezvoltarea economiei, ştiinţei, culturii, artei, pentru 
realizarea politicii partidului de ridicare a  nivelului de trai 
al maselor, de înflorire a naţiunii noastre socialiste. 
            Marea Adunare Naţională reafirmă voinţa fermă a 
partidului şi guvernului, a forului suprem al ţării, de a face 
totul pentru ridicarea pe o treaptă superioară a operei de 
edificare a socialismului, punând la baza întregii noastre 
vieţi sociale principiile democratismului socialist, care 
asigură participarea activă a tuturor cetăţenilor la 
elaborarea şi înfăptuirea politicii interne şi externe a ţării, 
la rezolvarea treburilor statului, împlinirea multilaterală a 
personalităţii fiecăruia, corespunzător principiilor 
umanismului socialist, valorificarea energiei, talentului şi 
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capacităţii fiecărei persoane în folosul societăţii, al patriei 
socialiste. 
              Ne exprimăm convingerea că poporul nostru nu-şi 
va precupeţi eforturile pentru realizarea acestor sarcini, îşi 
va strânge şi mai puternic rândurile în jurul conducerii de 
partid şi de stat, făcând zid în apărarea cuceririlor noastre 
revoluţionare, a independenţei şi suveranităţii patriei. 
Suveranitatea şi independenţa naţională sunt bunuri 
nepreţuite, pe care poporul român, în frunte cu partidul 
comunist, le-a cucerit prin lupte şi jertfe grele, la capătul 
unui drum istoric zbuciumat. Ele sunt cuceriri 
fundamentale ale orânduirii socialiste, la care oamenii 
muncii, întregul popor, ţin ca la propria lor viaţă, căci de 
ele depind însăşi viaţa, însuşi viitorul lor. 
              Tocmai de aceea, politica promovată de partid şi 
guvern este îmbrăţişată cu încredere şi ataşament 
neţărmurit de toţi oamenii muncii, indiferent de 
naţionalitate, de întreaga noastră naţiune socialistă, este 
considerată de poporul român ca expresia fidelă a 
năzuinţelor şi aspiraţiilor sale fundamentale, a intereselor 
supreme atât ale generaţiilor de azi cât şi ale celor de 
mâine ale patriei noaste. Înfăptuind neabătut această 
politică, poporul român îşi îndeplineşte îndatorirea sfântă 
faţă de patria noastră socialistă, precum şi obligaţiile sale 
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internaţionaliste de detaşament activ al frontului 
revoluţionar antiimperialist mondial, obligaţiile faţă de 
cauza unităţii ţărilor socialiste, a colaborării şi prieteniei 
tuturor popoarelor, a păcii şi securităţii în întreaga lume. 
(Textul proiectului de Declaraţie este subliniat în repetate 
rânduri cu vii şi entuziaste aplauze). 
             
   Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, preşedintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România: 
 
            Îmi exprim convingerea că, dând glas voinţei 
unanime a poporului, pe care îl reprezentaţi, veţi adopta în 
unanimitate această declaraţie, veţi milita cu toată energia 
şi hotărârea pentru traducerea în viaţă a acestor principii – 
care constituie trăsătura caracteristică a politicii externe a 
partidului şi statului nostru socialist, pe deplin 
corespunzătoare intereselor vitale ale naţiunii noastre 
socialiste, cauzei păcii în întreaga lume. (Întreaga asistenţă, 
în picioare, ovaţionează îndelung).             
              
 Tovarăşul preşedinte Ştefan Voitec:          
               Vom lua o pauză de 30 de minute.             
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               Tovarăşii deputaţi care doresc să se înscrie la 
cuvânt sunt invitaţi să se adreseze Secretarului Marii 
Adunări Naţionale. 
                    Suspend şedinţa.                
                                     LA REDESCHIDERE. 
                   
Tovarăşul preşedinte: 
                                   Redeschid şedinţa. 
              La discuţia generală, dau cuvântul tovarăşului 
deputat Dumitru Balalia. 
                   
Tovarăşul deputat Dumitru Balalia:     
                                Tovarăşi deputaţi, 
              Am ascultat cu deosebită atenţie proiectul de 
Declaraţie a Marii Adunări Naţionale prezentat de 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, document de mare 
importanţă, care arată principiile pe baza cărora noi 
înţelegem să dezvoltăm relaţiile cu toate ţările, să ne 
aducem contribuţia la întărirea coeziunii ţărilor socialiste. 
Consider că această Declaraţie exprimă cu fidelitate 
politica consecventă a partidului şi statului nostru, 
interesele vitale ale poporului nostru, ale generaţiilor de 
azi şi de mâine, corespunde întru totul intereselor cauzei 
socialismului şi păcii. De aceea, vă rog să-mi permiteţi ca, 
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de la această înaltă tribună, să exprim totala mea adeziune 
faţă de politica internă şi externă a partidului nostru, faţă 
de Declaraţia supusă astăzi dezbaterii şi aprobării. 

Principiile care stau la baza proiectului de 
Declaraţie a Marii Adunări Naţionale şi-au găsit o largă 
confirmare în activitatea depusă de statul nostru, în 
eforturile perseverente de a aşeza relaţiile de tip nou pe 
temelii solide. Partidul Comunist Român consideră că 
modul în care se desfăşoară construcţia noii orânduiri în 
fiecare ţară socialistă, succesele obţinute, perfecţionarea 
relaţiilor sociale, adâncirea democraţiei, precum şi felul în 
care sunt organizate raporturile cu alte ţări, au o mare 
importanţă naţională şi internaţională. Cu cât fiecare ţară 
socialistă îşi dezvoltă economia, industria şi agricultura, cu 
cât obţine succese mai mari în ridicarea nivelului de trai 
material şi spiritual al poporului, cu cât adânceşte 
democraţia socialistă, cu atât se întăreşte sistemul mondial 
socialist în ansamblul său, creşte forţa de influenţare a 
ideilor socialismului. Numai manifestându-se încrederea în 
politica elaborată de un partid frăţesc, respectându-se 
principiul neamestecului în treburile interne, se pot asigura 
raporturi bazate pe stimă şi încredere reciprocă. Orice 
ingerinţă din afară, presiunile de orice natură, nu pot duce 
decât la adâncirea divergenţelor, prejudiciază cauzei 
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unităţii. Iată de ce, după părerea partidului şi statului 
nostru, respectarea neabătută a principiilor independenţei 
şi suveranităţii, egalităţii în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, întrajutorării tovărăşeşti şi avantajul 
reciproc, formează legea de neclintit a raporturilor dintre 
statele socialiste.  

Socialismul a devenit idealul de luptă a sute de 
milioane de oameni ai muncii de pe toate continentele, 
pentru că el se întemeiază pe principiile de deplină echitate 
socială, pentru că – pentru prima oară în lume – această 
orânduire social-economică creează condiţii în vederea 
dezvoltării libere şi independente a popoarelor, pentru 
valorificarea superioară a resurselor naturale şi afirmarea 
multilaterală a personalităţii omului. 

Noi nu putem privi cu îngăduinţă ingerinţele fără 
precedent în treburile interne ale unui stat suveran, 
încălcarea principiilor fundamentale care stau la baza 
relaţiilor între state. Niciun fel de justificări şi pretexte 
îmbrăcate în fraze despre pretinsa „îndeplinire a datoriei 
internaţionaliste sfinte” sau despre „marea grijă pentru 
apărarea şi consolidarea cuceririlor revoluţionare ale 
socialismului” nu pot masca realitatea, nu pot absolvi de 
răspundere pe cei care au recurs la intervenţia cu forţa 
armată. Lumea şi istoria ne judecă nu numai după 
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principiile pe care le proclamăm, oricât de deschizătoare 
de drumuri ar fi asemenea principii, ci mai ales după felul 
cum acţionăm pentru traducerea lor în viaţă, după 
mijloacele pe care le folosim. Dacă judecăm cinstit, 
acţiunea săvârşită de cele cinci ţări împotriva unui stat 
frăţesc a dat ea însăşi apă la moară imperialismului, 
propagandei burgheze. 

Partidul şi statul nostru şi-au câştigat un binemeritat 
prestigiu pentru felul cum militează – cu fermitate şi înalt 
devotament – pentru mai bună cunoaştere reciprocă, pentru 
apropierea popoarelor din ţările socialiste, pentru întărirea 
continuă a prieteniei dintre ţări, pentru întărirea 
solidarităţii internaţionale a comuniştilor, a tuturor forţelor 
progresiste, antiimperialiste. 

Această politică se bucură de aprobarea unanimă a 
poporului român. Cetăţenii din circumscripţia pe care o 
reprezintă, numeroşi oameni ai muncii din judeţul Prahova, 
m-au rugat să transmit Marii Adunări Naţionale încrederea 
lor deplină în conducerea de partid şi de stat, în justeţea 
politicii noastre interne şi internaţionale, hotărâţi fiind să 
nu precupeţească niciun efort pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pentru desăvârşirea construcţiei 
socialiste. De asemenea, îngăduiţi-mi să transmit 
secretarului general al Comitetului Central al Partidului, 
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preşedintele Consiliului de Stat, tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu, din partea unuia dintre detaşamentele de frunte 
ale ţării în lupta pentru libertate şi progres - detaşamentul 
petroliştilor - din partea tuturor locuitorilor judeţului 
Prahova, cele mai calde mulţumiri pentru eforturile 
neabătute pe care le depune ca toate acţiunile partidului şi 
statului să corespundă pe deplin năzuinţelor poporului, 
cerinţelor înfloririi continue a naţiunii noastre socialiste. 

Apreciez că principiile exprimate în proiectul de 
Declaraţie a Marii Adunări Naţionale corespund pe deplin 
intereselor poporului nostru, ale păcii şi progresului. Să 
facem totul, stimaţi deputaţi, ca politica marxist-leninistă a 
partidului şi statului nostru să fie transpusă în viaţă, 
convinşi că astfel servim măreaţa cauză a omenirii 
muncitoare – comunismul. (Aplauze). 
 
                         Tovarăşul preşedinte: 
             Are cuvântul tovarăşul deputat Traian Ionaşcu.     
 
                         Tovarăşul deputat Traian Ionaşcu:  
                                     Stimate tovarăşe preşedinte,         
                                     Stimaţi tovarăşi deputaţi şi deputate, 
         Proiectul de Declaraţie ce-l discutăm proclamă 
principiile care trebuie să guverneze neabătut relaţiile 
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dintre ţările socialiste, ca şi dintre toate statele din lume: 
respectarea independenţei şi suveranităţii naţionale, 
deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile altuia 
şi avantajul reciproc. 
         Pătrunderea trupelor celor cinci state socialiste pe 
teritoriul cehoslovac constituie o deosebit de gravă 
încălcare a suveranităţii Republicii Socialiste Cehoslovace, 
deoarece suveranitatea constă în dreptul statului de a 
soluţiona, după propria apreciere, în chip absolut liber, 
toate problemele sale de natură internă sau externă, fără a 
aduce atingere normelor dreptului internaţional.  
            Aşadar, alegerea căilor de construire a 
socialismului şi apoi a comunismului aparţine statului şi 
poporului cehoslovac, după cum această alegere aparţine 
oricărui stat, oricărui popor. Niciun stat nu se poate 
amesteca, spre a influenţa sau impune soluţii în liberul 
exerciţiu al suveranităţii altui stat. 
              Acest principiu al neintervenţiei – interzicând 
amestecul unuia sau mai multor state în soluţionarea unor 
probleme interne sau externe ale unui alt stat ori popor – 
condamnă deci intervenţia, tocmai pentru că aceasta este o 
încălcare suveranităţii naţionale, a egalităţii suverane a 
statelor, a dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure 
destinul lor. 
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               În cuvântarea sa, pe care a rostit-o acum câteva 
zile la festivitatea de la Academia Militară, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, amintind principiile care stau la 
temelia relaţiilor dintre statele socialiste – ca state libere, 
suverane, egale în drepturi şi fără puterea de a interveni 
unul în treburile altuia – a reamintit şi caracterul 
cooperării militare a ţărilor socialiste de a fi fost şi de a fi 
„îndreptată împotriva primejdiei agresiunii imperialiste din 
afară, pentru a zădărnici orice atac din partea forţelor 
imperialismului la adresa suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a statelor socialiste”. 
               Într-adevăr, principiile pe care se întemeiază 
Tratatul de la Varşovia – aşa cum se arată în preambulul şi 
în articolul 5 al acestui tratat – sunt: respectarea reciprocă 
a independenţei şi suveranităţii statelor, neamestecul în 
treburile interne, apărarea integrităţii teritoriale. Iar în art. 
1 al aceluiaşi tratat se stipulează expres că părţile 
contractante se obligă ca, în conformitate cu Carta 
Naţiunilor Unite, să se abţină, în relaţiile lor 
internaţionale, de la ameninţarea cu forţa sau folosirea ei, 
şi să rezolve litigiile lor internaţionale prin mijloace 
paşnice. Prin activitatea tuturor membrilor săi, Tratatul de 
la Varşovia trebuie să corespundă principiilor care 
guvernează relaţiile dintre ţările socialiste, să 
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îndreptăţească menirea acestui tratat de a fi un pact de 
asistenţă mutuală cu caracter defensiv, ce funcţionează pe 
calea consultărilor şi luării de măsuri comune, întemeiate 
pe consimţământul tuturor părţilor contractante, pe 
respectarea egalităţii suverane a statelor membre, a 
principiului neintervenţiei în treburile lor interne. 
               Stimate tovarăşe preşedinte,         
               Stimaţi tovarăşi deputaţi şi deputate, 
           Acestea sunt câteva din puternicele temeiuri de drept 
internaţional ale proiectului de Declaraţie supus dezbaterii 
noastre şi pe care am convingerea că îl vom adopta cu 
toată fermitatea, în scopul de a contribui la dezvoltarea 
unor relaţii prieteneşti, de colaborare frăţească între ţările 
socialiste, ca şi în scopul eliminării divergenţelor şi al 
întăririi unităţii ţărilor socialiste, a partidelor comuniste şi 
muncitoreşti. (Aplauze). 
 
                        Tovarăşul preşedinte: 
             Urmează la cuvânt tovarăşul deputat Ştefan Tripşa.  
    
                        Tovarăşul deputat Ştefan Tripşa: 
                                            Tovarăşi deputaţi şi deputate, 

Aş dori ca, de la această înaltă tribună, să exprim 
mândria clasei noastre muncitoare, a întregului nostru 
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popor, pentru faptul că, în aceste clipe de cumpănă pentru 
cauza socialismului mondial, partidul şi statul nostru 
reafirmă cu toată claritatea principiile de neclintit, marxist-
leniniste, pe care trebuie să se bazeze relaţiile dintre statele 
socialiste. Exprimând această poziţie, partidul şi statul 
nostru îşi îndeplinesc o înaltă îndatorire internaţionalistă 
faţă de popoarele tuturor ţărilor socialiste, faţă de clasa 
muncitoare internaţională, faţă de partidele comuniste şi 
muncitoreşti. 

 Clasa muncitoare, clasa cea mai revoluţionară a 
societăţii, condusă de partidele comuniste, a ridicat steagul 
luptei de eliberare de sub jugul capitalismului, pentru a 
construi, acolo unde a cucerit puterea, o lume mai bună, în 
care să triumfe idealurile comunismului, drepturile 
popoarelor. 

Încrederea în forţa morală şi politică a maselor, în 
capacitatea fiecărui partid comunist de a conduce poporul 
pe calea construirii noii orânduiri este o condiţie de bază a 
internaţionalismului. Internaţionalismul socialist nu se 
poate împăca cu niciun fel de amestec în treburile interne 
ale popoarelor şi partidelor, cu încălcarea suveranităţii şi 
independenţei. 

Iată de ce acţiunea la care au trecut trupele străine 
pe teritoriul cehoslovac – acţiune care nu are niciun temei 
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– înseamnă, pentru sistemul socialist mondial, pentru 
mişcarea comunistă şi muncitorească internaţională, 
pentru popoarele care luptă spre a-şi cuceri sau consolida 
libertatea şi independenţa, pentru întreaga omenire 
progresistă, o lovitură grea, pe care imperialismul nu se va 
sfii s-o exploateze. 

Amestecul în treburile interne, impunerea, sub 
presiunea armelor, a voinţei unei ţări şi unui partid  altei 
ţări şi partidului care o conduce nu pot fi apreciate de către 
orice muncitor conştient, de către orice comunist, altfel 
decât ca un atac ruşinos. 

Ca forţă conducătoare în statul nostru socialist, 
clasa muncitoare este purtătoarea cea mai fermă a 
aspiraţiilor întregului popor. Ea aduce contribuţia cea mai 
însemnată la edificarea noii orânduiri. Fiecare realizare a 
poporului nostru condus de avangarda clasei muncitoare, 
Partidul Comunist Român, ne este scumpă ca lumina 
ochilor; noi am înfăptuit-o pentru că am devenit stăpâni ai 
acestei ţări, am devenit cu adevărat poporul suveran, 
deplin suveran, prima dată în istoria României. Muncitori, 
ţărani, intelectuali, poporul întreg, eliberat de exploatare, 
ştie foarte bine că această suveranitate este garanţia 
libertăţii şi progresului. Cum am putea îngădui să fie 
ştirbită sau încălcată? Ar însemna să îngăduim ştirbirea 
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sau încălcarea uneia dintre cele mai mari cuceriri ale 
luptei noastre revoluţionare. 
                Aşa cum au ştiut să înfăptuiască revoluţia 
socialistă, oamenii muncii din ţara noastră, strâns uniţi în 
jurul partidului, al Comitetului său Central, vor şti să apere 
fără şovăire patria socialistă, între hotarele căreia prind  
viaţă năzuinţele noastre socialiste. 
                Aprob cu toată convingerea Declaraţia Marii 
Adunări Naţionale. Noi, muncitorii, condamnăm încălcarea 
suveranităţii Cehoslovaciei socialiste şi asigurăm clasa 
muncitoare cehoslovacă, partidul său comunist, popoarele 
Cehoslovaciei, de încrederea, sprijinul şi solidaritatea 
noastră internaţionalistă. Cerem retragerea imediată a 
trupelor străine de pe teritoriul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, respectarea dreptului inalienabil al 
popoarelor şi partidului din ţara frăţească de a rezolva 
problemele interne ale dezvoltării socialiste, fără niciun 
amestec din afară. 
              Sunt pe deplin de acord cu măsurile destinate 
apărării cuceririlor noastre revoluţionare. Partidul 
Comunist şi guvernul României, strâns legate de popor, au 
dovedit, şi de această dată, cea mai înaltă răspundere faţă 
de cauza socialismului în lume, faţă de destinele ţării, au 
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dat cea mai desăvârşită expresie voinţei şi aspiraţiilor 
poporului. 
              Ca muncitor oţelar, îmi exprim sentimentele de 
totală adeziune faţă de politica justă a partidului şi dau o 
înaltă apreciere activităţii conducerii sale, personal 
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, care este un luptător 
neobosit pentru întărirea unităţii dintre partidele comuniste 
şi muncitoreşti, pentru promovarea principiilor marxist-
leniniste în relaţiile dintre popoare şi state. (Aplauze). 
 
                          Tovarăşul preşedinte:         

Are cuvântul tovarăşul deputat Miron Nicolescu.   
 
                         Tovarăşul deputat Miron Nicolescu: 
                                         Tovarăşi, 
                Principiile care călăuzesc relaţiile internaţionale 
ale României, expuse de tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi 
cuprinse în proiectul de Declaraţie a Marii Adunări 
Naţionale, exprimă imperative majore ale lumii 
contemporane. Atitudinea consecvent militantă faţă de 
aceste principii reprezintă contribuţia ţării noastre, a 
partidului nostru comunist, la procesul marilor prefaceri 
sociale pe care-l străbate în prezent omenirea. 
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                Pentru normalizarea relaţiilor internaţionale şi, 
în general, a situaţiei pe arena mondială, o însemnătate 
deosebită o are înlocuirea legii forţei cu forţa legii, cerinţă 
elementară a independenţei şi suveranităţii naţionale. 
Independenţa unui stat presupune ca el să hotărască liber 
în toate problemele sale interne şi externe, presupune 
respingerea oricărui amestec din afară. În lumina acestor 
cerinţe, este de neconceput ca state socialiste să încalce 
prin forţă drepturile unui alt stat socialist, să intervină cu  
brutalitate în treburile sale interne. 

De aceea, vreau să aduc aici, de la această înaltă 
tribună, adeziunea totală a Academiei, a membrilor săi, a 
celor peste 2.000 de lucrători ştiinţifici din institutele sale, 
la acţiunile întreprinse cu promptitudine şi hotărâre de 
partidul şi guvernul ţării, în legătură cu evenimentele grave 
ce se petrec în Cehoslovacia. 

 În momente ca acestea, în care judecata simplă, ca 
şi logica, sunt incapabile să explice acţiunile nejustificate 
prin nimic a celor cinci ţări socialiste, iar glasurile ce 
proclamau la Praga fidelitatea faţă de sistemul socialist şi 
hotărârea de a porni cinstit la construirea mai departe a 
societăţii socialiste în ţara lor, prin înlăturarea greşelilor 
trecutului, aceste glasuri au fost înăbuşite de huruitul 
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tancurilor şi de bâzâitul avioanelor în vizită neaşteptată şi 
necerută. 

Suntem mândri că partidul nostru, în frunte cu 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, guvernul ţării şi întreaga 
conducere de stat dau dovadă de fermitate şi de curaj în 
dezaprobarea acţiunii de intervenţie armată a celor cinci 
state în Cehoslovacia, intervenţie care constituie o mare 
primejdie pentru pacea în Europa şi o gravă lovitură dată 
nobilelor idei ale socialismului. 

Este foarte trist că trebuie să ne exprimăm aici 
protestul împotriva ocupării unei ţări socialiste de către 
alte ţări socialiste, la adăpostul unui pact care a fost 
încheiat cu scopul de a apăra ţările socialiste, împotriva 
unei agresiuni imperialiste. 

Faţă de situaţia creată în Cehoslovacia, pentru 
apărarea cauzei socialismului şi a păcii în lume, se impune 
retragerea imediată şi necondiţionată a trupelor străine. 
Popoarele Cehoslovaciei au dreptul suveran de a-şi hotărî 
singure soarta, de a decide ele însele asupra măsurilor pe 
care le socotesc necesare pentru dezvoltarea socialismului 
în ţara lor.  

Nimeni pe lume nu poate să le silească să facă altfel 
decât le dictează interesele lor, lupta lor pentru socialism.  
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Tovarăşi, suntem chemaţi aici să punem sigiliul 
adeziunii poporului, pe care îl reprezentăm, pe Declaraţia 
care va trebui să definească cu claritate poziţia noastră 
faţă de natura relaţiilor cu ţările socialiste şi principiile 
care să stea la baza acestor relaţii, să sublinieze protestul 
nostru hotărât şi tot atât de hotărâta noastră voinţă de a 
desfăşura cu şi mai mult elan munca de construcţie a 
societăţii socialiste în ţara noastră, pe căile pe care ni le-a 
indicat partidul nostru, de a apăra cu dârzenie munca 
noastră, fiinţa noastră naţională. 

Daţi-mi voie să-mi exprim, în încheiere, dorinţa ca 
actul de aprobare a Declaraţiei să apară ca o comuniune 
solemnă a aleşilor poporului cu partidul şi cu guvernul 
ţării, un act de unificare a întregii ţări într-o singură 
voinţă, aceea de construire a societăţii socialiste într-un 
climat de demnitate umană, de libertate în alegerea căilor 
proprii, de încredere în forţa noastră politică 
conducătoare, Partidul Comunist Român şi Comitetul său 
Central, în frunte cu secretarul nostru general, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu. (Aplauze).      
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                    Tovarăşul preşedinte: 
Urmează tovarăşul deputat Viorel Uibariu.     

                   Tovarăşul deputat Viorel Uibariu: 
                                       Tovarăşi deputaţi, 

Declaraţia Marii Adunări Naţionale cu privire la 
principiile de bază ale politicii externe a Republicii 
Socialiste România, aflată astăzi în dezbaterea noastră, 
reafirmă ideile care, de foarte multă vreme, s-au aflat 
neîntrerupt la baza politicii externe a partidului şi statului 
nostru. Noi nu definim aici o politică nouă, ci cerem 
respectarea unor principii fără de care nu se poate vorbi de 
colaborarea, cooperarea şi prietenia ţărilor socialiste, 
principii pe care, cel puţin în vorbe, nimeni nu le contestă. 

Cât priveşte faptele concrete, ele sunt, din nefericire, 
în aceste zile mai ales, în contradicţie cu principiile. Într-o 
ţară suverană, în Republica Socialistă Cehoslovacă, 
împotriva voinţei poporului ei şi a instituţiilor sale 
constituţionale, împotriva voinţei forţei sale conducătoare, 
Partidul Comunist din Cehoslovacia şi Comitetul său 
Central, au intrat nechemate şi nedorite, trupe străine. 

Mintea noastră nu poate înţelege şi, mai ales, nu 
poate accepta ca cinci ţări socialiste să intervină armat 
într-o altă ţară socialistă şi încă la adăpostul lozincilor 
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despre apărarea socialismului, lozinci pe care le acoperă, 
în auzul omenirii întregi, uruitul şenilatelor blindate. 

Dragi tovarăşi, 
Nicăieri şi niciodată în lume, baionetele n-au reuşit 

să facă drum ideilor, dar, adeseori, au reuşit să sape gropi 
pentru idei. Asta v-o spune un ţăran care ştie ce poate 
răbda şi ce nu poate răbda pământul. 
           Noi toţi, în ţara aceasta, iubim şi respectăm 
Cehoslovacia socialistă. Partidul nostru, conducerea 
partidului, guvernul ţării, au sprijinit de la început 
procesele înnoitoare care se desfăşurau acolo, din iniţiativa 
partidului comunist şi cu participarea reală, democratică şi 
entuziastă a majorităţii absolute a cehilor şi slovacilor. 

Tovarăşi deputaţi, 
Dacă am accepta intervenţia în treburile interne ale 

ţărilor socialiste, dacă dezbaterea problemelor între 
partide egale în drepturi şi datorii va fi înlocuită, fie şi 
numai o singură dată, cu argumentul, compromis de când e 
lumea, al dreptului celui mai tare, nu ne vor ajunge toţi anii 
vieţii noastre pentru a restabili prestigiul ştirbit al 
socialismului. 

Dacă astăzi, aici, noi afirmăm răspicat, aşa cum 
partidul şi statul nostru au făcut-o mereu, dreptul 
popoarelor socialiste de a-şi hotărî singure căile de 

 212 



         Ancu DAMIAN 

dezvoltare, o facem pentru că este în interesul fundamental 
al mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, al 
unităţii sale, să se pună capăt amestecului în treburile 
interne ale unei ţări sau alteia. Cum spunea tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, ieri, mulţimilor adunate în faţa 
Comitetului Central, trebuie, o dată pentru totdeauna, să 
restabilim încrederea în marxism-leninism. 

Sunt pe de-a întregul de acord, şi nu cred că ar putea 
exista în România socialistă un singur om de bună-
credinţă, care să nu fie de acord cu cele spuse la această 
tribună de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cu Declaraţia care 
a fost supusă dezbaterii Marii noastre Adunări Naţionale. 

La baza relaţiilor între ţările socialiste, între 
partidele comuniste şi muncitoreşti, la baza unităţii 
necesare a frontului socialist, antiimperialist, trebuie să fie, 
definitiv aşezate, principiile respectării independenţei şi 
suveranităţii naţionale, egalităţii în drepturi, neamestecul 
în afacerile interne, respectării dreptului fiecărui partid 
comunist de a conduce construcţia socialismului pe căile, 
în formele şi cu metodele specifice ţării sale. 

Dacă în aceste momente grele, tovarăşi deputaţi, 
avem tot dreptul să ţinem fruntea sus, aceasta se întâmplă 
pentru că partidul nostru, statul nostru, au promovat şi au 
militat consecvent pentru aceste principii, fierbinte 
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îmbrăţişate de clasa muncitoare, de intelectualitatea 
noastră, de ţărănimea română. 

Vreau să mulţumesc aici, ca deputat, tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu, conducerii de partid şi de stat, pentru 
clarviziunea şi sinceritatea cu care au asigurat ţara că, şi 
de acum încolo, conducerea partidului şi statului va apăra 
neclintit această linie politică profund marxist-leninistă şi 
pe care o înţelege nu numai cu mintea, dar şi cu inima, 
fiecare cetăţean al României socialiste. 

Şi vreau, la rândul meu, să transmit aici, în forul 
suprem al ţării, asigurarea că bărbaţii şi femeile pe care-i 
reprezint, români, maghiari şi germani, sunt gata să apere, 
cu toate puterile lor, cuceririle revoluţionare ale României 
socialiste, independenţa şi suveranitatea României, dreptul 
României de a-şi aduce propria sa contribuţie la victoria 
socialismului şi păcii. (Aplauze).              
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                         Tovarăşul preşedinte:         
 Are cuvântul tovarăşul deputat Constantin Drăgan.   

   
                        Tovarăşul deputat Constantin Drăgan: 
                                         Stimaţi tovarăşi, 
                Suntem chemaţi să dezbatem probleme de 
însemnătate excepţională nu numai pentru poporul român, 
dar şi pentru întreaga societate socialistă. 
                Declaraţia prezentată în faţa Marii Adunări 
Naţionale exprimă cu o consecventă continuitate politica 
dusă neabătut de partidul nostru comunist, de guvernul 
ţării, pentru întărirea prieteniei şi alianţei frăţeşti dintre 
ţările socialiste, pentru consolidarea unităţii sistemului 
socialist mondial, pentru asigurarea coeziunii mişcării 
comuniste şi muncitoreşti internaţionale. Este reafirmată, 
fără echivoc, hotărârea partidului şi statului nostru de a 
milita şi pe viitor pentru dezvoltarea colaborării cu toate 
ţările socialiste, cu celelalte state, în interesul României, al 
sistemului socialist mondial, al cauzei socialismului şi 
păcii. 
              Întreaga politică internaţională a României, a 
Partidului Comunist Român, susţinută cu entuziasm şi 
fermitate de întregul nostru popor, este exactă pe 
coordonatele principiilor independenţei şi suveranităţii 
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naţionale, neamestecului în afacerile interne, egalităţii 
depline în drepturi, întrajutorării tovărăşeşti. Decurgând 
organic din învăţătura marxist-leninistă, din însăşi esenţa 
socialismului, aceste principii se bucură de o recunoaştere 
unanimă. Ele îşi dovedesc întreaga eficienţă numai dacă, în 
practica relaţiilor reciproce, sunt respectate cu fermitate de 
toate ţările socialiste, de toate partidele comuniste şi 
muncitoreşti. 
            Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale 
are loc într-un moment greu pentru poporul frate 
cehoslovac, pentru cauza păcii în Europa şi în lume, pentru 
evoluţia mişcării comuniste şi muncitoreşti. Ocuparea 
militară a Cehoslovaciei – stat socialist, suveran şi 
independent – de către trupele unor ţări socialiste, este un 
act incompatibil cu etica relaţiilor dintre statele socialiste, 
cu normele dreptului internaţional şi constituie o grea 
lovitură pentru prestigiul socialismului, pentru cauza 
unităţii mişcării comuniste şi muncitoreşti. 
           Poporul român, sindicatele, întreaga opinie publică 
din ţara noastră dezaprobă acest act, cu nimic justificat, 
îndreptat împotriva unui popor care-şi afirmă hotărârea 
nestrămutată de a urma neabătut principiile socialismului. 
            În Declaraţia dată publicităţii astăzi, Comitetul 
executiv al Consiliului Central al Uniunii Generale a 
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Sindicatelor afirmă din nou hotărârea sindicatelor din ţara 
noastră de a contribui din toate puterile la întărirea unităţii 
de monolit a poporului nostru în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în frunte cu tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, şi de a dovedi, prin munca lor avântată, că sunt 
gata să îndeplinească în mod exemplar sarcinile lor 
profesionale şi, în acelaşi timp, de a face totul pentru a-şi 
aduce din plin contribuţia la apărarea suveranităţii şi 
integrităţii patriei noastre socialiste. În numele celor 
aproape 5 milioane de membri ai săi, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din România îşi însuşeşte 
întru totul şi sprijină fără rezervă conţinutul Declaraţiei 
prezentate astăzi în faţa Marii Adunări Naţionale. 
             Considerăm hotărârea de a se trece la constituirea 
gărzilor formate din muncitori, ţărani şi intelectuali drept o 
măsură necesară şi oportună, care va da posibilitatea 
oamenilor muncii să-şi aibă unităţile lor armate la locul de 
muncă, să poată contribui, la nevoie, la apărarea 
cuceririlor revoluţionare ale poporului nostru. 
             Animate de înalte principii ale internaţionalismului 
socialist, sindicatele din România îşi exprimă solidaritatea 
frăţească cu sindicatele din Cehoslovacia, cu clasa 
muncitoare, cu toţi oamenii muncii din această ţară 
socialistă frăţească şi au ferma convingere că se vor găsi 
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cele mai corespunzătoare soluții pentru rezolvarea situaţiei  
grave care s-a creat. 
             Alături de partidul nostru comunist, guvernul ţării, 
cerem retragerea imediată a trupelor străine de pe 
teritoriul Cehoslovaciei, asigurarea condiţiilor pentru ca 
cei investiţi de partid cu înalta lui încredere, precum şi 
organele constituţionale ale statului să-şi poată îndeplini 
atribuţiile, pentru ca poporul cehoslovac să-şi rezolve 
problemele interne singur, fără niciun amestec din afară. 
Avem deplină încredere în opţiunea socialistă nestrămutată 
a poporului Cehoslovaciei, în capacitatea Partidului 
Comunist Cehoslovac de a conduce masele largi ale 
oamenilor muncii pe drumul dezvoltării şi perfecţionării 
continue a societăţii socialiste. 
              Exprimând încă o dată deplina adeziune a 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România faţă de politica partidului şi statului nostru, votez 
cu toată încrederea Declaraţia Marii Adunări Naţionale, 
convins că aceasta serveşte intereselor fundamentale ale 
poporului român, independenţei şi suveranităţii statului 
nostru, cauzei socialismului şi păcii în lume. (Aplauze). 
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                  Tovarăşul preşedinte: 
               Dau cuvântul tovarăşului deputat Gyorgy Kovacs, 
vicepreşedinte al Marii  Adunări Naţionale. 
 
                  Tovarăşul deputat, Gyorgy Kovacs, 
vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale: 

Tovarăşe deputate şi tovarăşi deputaţi, 
              Într-un moment de o deosebită însemnătate şi 
răspundere istorică, Marea Adunare Naţională dă o nouă 
şi înaltă preţuire politicii externe a partidului şi guvernului 
nostru, politică izvorâtă din ferma noastră hotărâre de a 
construi socialismul potrivit dorinţei şi aspiraţiilor 
poporului, de a-l construi cu cât mai multă eficienţă, şi de a 
ne aduce, în acelaşi timp, propria contribuţie la întărirea 
sistemului mondial socialist, la triumful ideilor 
socialismului şi comunismului în întreaga lume. 
           Suntem convinşi că, pe această cale, putem înainta 
cu paşi hotărâţi şi siguri, obţinând rezultate trainice, numai 
atunci când fiecare ţară respectă principiul independenţei 
şi suveranităţii naţionale, când relaţiile dintre ţările 
socialiste se dezvoltă pe baza neamestecului în treburile 
interne şi a încrederii reciproce tovărăşeşti. Întregul nostru 
popor este unanim în convingerea că nimeni altul nu are 
competenţa şi dreptul de a determina linia politică, formele 
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şi metodele construcţiei socialiste într-o ţară sau alta, decât 
exclusiv partidul marxist-leninist din ţara respectivă. Orice 
formă a imixtiunii în treburile interne ale vreunei ţări 
socialiste nu poate decât să adâncească divergenţele care 
au subminat unitatea mişcării comuniste internaţionale, să 
aducă mari prejudicii mişcării muncitoreşti şi să dea, 
totodată, apă la moară forţelor imperialiste. În mod 
consecvent, partidul şi guvernul nostru au susţinut şi susţin 
cu tărie că problemele divergente în relaţiile dintre ţările 
socialiste, respectiv dintre partidele comuniste şi 
muncitoreşti, pot fi soluţionate, în mod rezonabil, numai pe 
baza unor discuţii bilaterale sau multilaterale, bazate pe 
încredere reciprocă şi respect tovărăşesc, dar nicidecum 
prin presiuni externe şi, cu atât mai puţin, prin forţa 
armată, metode care reprezintă grave încălcări ale 
independenţei şi suveranităţii popoarelor, ale egalităţii în 
drepturi. 

 Nimic nu poate justifica nici măcar ideea unei 
intervenţii armate ale unor ţări socialiste în treburile 
interne ale unei ţări socialiste frăţeşti, cum e cazul 
Cehoslovaciei. Comitetul Central al partidului nostru, 
Consiliul de Stat şi guvernul ţării au analizat situaţia 
deosebit de gravă creată în urma imixtiunii armatei şi 
comunicatul dat publicităţii a precizat, în modul cel mai 
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clar şi fără echivoc, punctul nostru de vedere, profund 
principial, izvorât din adânca dorinţă de a ne aduce 
contribuţia la cauza unităţii şi solidarităţii internaţionaliste 
a tuturor ţărilor socialiste. 

Noi ne situam pe poziţia că, în relaţiile dintre ţările 
socialiste, trebuie să se afirme şi să se restabilească 
normele leniniste ale principiilor independenţei, 
suveranităţii, neamestecului în treburile interne, egalităţii 
în drepturi şi respectului reciproc. În rândurile poporului, a 
stârnit un ecou profund cuvântarea rostită de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu la impresionantul miting al oamenilor 
muncii din Capitală. 

Toţi comuniştii, toţi cetăţenii patriei noastre s-au 
identificat cu principiile expuse de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, aprobând cu deplină convingere măsurile 
adoptate de Comitetul Central al partidului, Consiliul de 
Stat şi guvernul ţării. 
              Putem spune, tovarăşi, că poporul nostru – 
români, maghiari, germani şi alte naţionalităţi – dă dovadă 
de unitate şi coeziune indestructibile în aceste clipe grele. 
El îşi strânge şi mai mult rândurile în jurul conducerii de 
partid şi de stat, pentru a asigura cu cea mai mare 
fermitate condiţiile necesare construcţiei socialismului în 
patria noastră dragă, apărând independenţa şi 
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suveranitatea ţării, dreptul său sacru de a hotărî de sine 
stătător în toate problemele politicii interne şi externe. 

Voi vota proiectul de Declaraţie cu deplina 
convingere că, prin aceasta, voi da curs dorinţei tuturor 
cetăţenilor din circumscripţia mea electorală de a vedea  
exprimate, într-un document al acestui înalt for al ţării, 
sentimentele de adâncă solidaritate ale poporului nostru cu 
mult încercatul popor cehoslovac şi de a se preciza 
categoric modul cum înţelegem să clădim relaţiile noastre 
cu ţările socialiste, dorinţa noastră de a aşeza aceste relaţii 
pe baza unei colaborări cu adevărat internaţionaliste, 
marxist-leniniste, care să slujească intereselor unităţii 
sistemului socialist, mişcării comuniste şi muncitoreşti 
internaţionale, prestigiului socialismului în întreaga lume 
şi cauzei păcii. 
          Voi vota din toată inima pentru adoptarea acestei 
declaraţii, adânc convins că ea se va bucura de totala 
adeziune a întregii populaţii a ţării, indiferent de 
naţionalitate şi că, pentru aplicarea principiilor de bază ale 
politicii partidului nostru, vor milita în continuare cu 
însufleţire toţii oamenii muncii – români, maghiari, 
germani – pentru binele şi înflorirea patriei noastre 
comune, România socialistă, pentru triumful cauzei 
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socialismului şi comunismului în lumea întreagă. 
(Aplauze). 
 
                          Tovarăşul preşedinte:         
           La cuvânt urmează tovarăşul deputat Emil Oniga. 
   
                          Tovarăşul deputat Emil Oniga: 
                                        Tovarăşi deputaţi şi deputate, 
             Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi 
Declaraţia Marii Adunări Naţionale subliniază, încă o 
dată, cu deosebită tărie, principiile fundamentale ale 
politicii externe promovate de Partidul Comunist Român, 
de guvernul ţării noastre.  
             Poporul nostru, care a luptat din greu, în decursul 
veacurilor, pentru independenţa şi suveranitatea sa 
naţională, consideră dreptul fiecărei naţiuni de a fi deplin 
stăpână pe propriul său destin, un drept sfânt, inalienabil. 
Istoria a demonstrat că încălcarea acestui drept, oriunde şi 
sub orice formă, nu poate să aibă altă urmare decât 
înrăutăţirea raporturilor între popoare, a relaţiilor 
internaţionale, primejduirea păcii generale. 
            Pentru socialism, respectarea independenţei 
naţionale a fiecărui stat socialist este criteriul esenţial ce 
decurge în mod organic din însăşi esenţa noii orânduiri, a 
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principiilor internaţionalismului socialist. În acest spirit au 
acţionat şi acţionează partidul şi guvernul ţării noastre în 
relaţiile cu ţările socialiste, în activitatea neobosită pe care 
o desfăşoară pentru întărirea unităţii ţărilor socialiste, a 
mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. 
             Muncitorii, inginerii şi tehnicienii Uzinei 
„Tractorul” din Braşov au aprobat şi aprobă cu însufleţire 
politica externă marxist-leninistă a partidului şi guvernului. 
Împreună cu întregul popor, ei îşi exprimă încrederea 
deplină în capacitatea clasei muncitoare din Cehoslovacia, 
a popoarelor din Cehoslovacia, a partidului lor comunist, 
de a rezolva problemele ce le stau în faţă pentru asigurarea 
triumfului socialismului în ţara lor. 
           Nu se poate să nu te gândeşti ce s-a întâmplat în 
Cehoslovacia în timp de două săptămâni. Doar la 
Bratislava, la începutul acestei luni, conducerile celor cinci 
ţări, care acum au ocupat Cehoslovacia, s-au aşezat la 
aceeaşi masă cu conducătorii Cehoslovaciei, au discutat şi 
au semnat o declaraţie comună. Acum, această conducere 
nu-şi poate exercita atribuţiile cu care a fost investită de 
popor, de partid, se află în pericol de a fi înlăturată 
complet cu forţa. 
           Evenimentele din aceste zile demonstrează, încă o 
dată, că, pentru a evita asemenea acte, pentru a statornici 
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relaţii care să poată promova cu adevărat solidaritatea 
internaţională, este necesar să se renunţe, o dată pentru 
totdeauna, la orice formă de amestec în treburile interne 
ale altor ţări, să se promoveze consecvent respectul şi 
încrederea reciprocă, deplina egalitate în drepturi. 
            Aceste cerinţe sunt magistral exprimate în 
Declaraţia Marii Adunări Naţionale, faţă de care îmi dau 
deplina adeziune. Voi vota acest document cu toată 
convingerea, în numele cetăţenilor circumscripţiei 
electorale pe care o reprezint, în numele colectivului de 
muncă al Uzinei „Tractorul”, în numele tuturor locuitorilor 
români, maghiari, germani, tineri şi vârstnici, bărbaţi şi 
femei, din judeţul Braşov. Acest vot exprimă, stimaţi 
tovarăşi, voinţa lor, pornită din adâncul inimii, care, 
alături de întregul nostru popor, se uneşte şi mai strâns în 
jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
               De la această înaltă tribună, vă asigur că fiecare 
muncitor al uzinei noastre, fiecare cetăţean al judeţului 
nostru, este hotărât să-şi înzecească eforturile pentru a 
asigura înfăptuirea programului de dezvoltare a societăţii 
noastre socialiste. Prin munca noastră, suntem hotărâţi să 
întărim puterea de apărare a patriei socialiste, să sprijinim 
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politica sa externă, îndreptată spre apărarea ideilor nobile 
ale socialismului şi păcii. (Aplauze). 
                    
                       Tovarăşul preşedinte: 
             Are cuvântul tovarăşul deputat Ion Iliescu, ministru 
pentru problemele  tineretului.     
 
                    Tovarăşul Ion Iliescu, ministru pentru 
problemele  tineretului:     
                                       Tovarăşi deputaţi, 
               Lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale se 
desfăşoară într-un moment de o deosebită gravitate pentru 
soarta socialismului şi păcii în lume.  
               Omenirea a fost pusă în faţa unor fapte grave, 
care au stârnit, pe bună dreptate, consternarea şi 
dezaprobarea. Împotriva voinţei guvernului său legal, a 
Adunării Naţionale, a conducerii de partid, a poporului său 
– Cehoslovacia socialistă a fost ocupată de forţele militare 
a cinci state socialiste. Aşa cum se subliniază în declaraţia 
Comitetului orăşenesc de partid din Praga, adresată 
partidelor comuniste şi muncitoreşti din întreaga lume – 
„pentru prima oară în istoria mişcării comuniste 
internaţionale, armate aliate au comis o agresiune 
împotriva unui stat condus de partidul comunist”. 
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              Împărtăşesc întru totul aprecierea conducerii 
partidului nostru – exprimată de tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu – că nimic nu poate justifica intervenţia armată 
din partea unor state socialiste în treburile interne ale altei 
ţări, încălcarea suveranităţii şi independenţei sale 
naţionale, nerespectarea dreptului legitim al poporului de a 
hotărî, de sine stătător, asupra destinelor sale. În zilele 
noastre – când ideile de libertate, independenţă şi 
suveranitate naţională au devenit stindardul de luptă a zeci 
de popoare, aspiraţia lor supremă – este inadmisibilă 
încălcarea suveranităţii unei ţări socialiste de către alte 
state socialiste. 
                Nicio încercare de a motiva ocuparea militară a 
Cehoslovaciei nu poate fi acceptată. Aceasta nu este numai 
în contradicţie flagrantă cu principiile socialismului, ale 
marxism-leninismului, ale internaţionalismului socialist, 
ale relaţiilor dintre state socialiste şi partide comuniste, 
dar constituie o gravă violare a normelor elementare ale 
dreptului internaţional. Cei ce au iniţiat şi săvârşit această 
intervenţie armată şi-au încărcat conştiinţa cu o grea vină 
în faţa propriilor popoare, a destinelor socialismului şi 
umanităţii. Intervenţia militară împotriva Cehoslovaciei 
este un act iraţional, care aduce pentru vreme îndelungată 
grave prejudicii socialismului, prestigiului său în lume, 

227 
 



         1968 - Cehoslovacia și Giurgiu 
 

mişcării comuniste şi democratice internaţionale, frontului 
larg al forţelor antiimperialiste. Ea va lăsa o rană adâncă 
în conştiinţa omenirii, a forţelor revoluţionare din întreaga 
lume. 
              Vreau să exprim totala adeziune la acţiunea 
promptă a conducerii noastre de partid şi de stat, la 
expunerea prezentată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la 
textul proiectului de Declaraţie a Marii Adunări Naţionale, 
care dau glas, cu hotărâre şi claritate, poziţiei ţării, a 
întregului nostru popor. Se impune de urgenţă ca cele cinci 
state socialiste să dea ascultare cererii legitime a poporului 
cehoslovac, conducerii sale de partid, organelor 
constituţionale de stat, să se ocupe în linişte de rezolvarea 
propriilor probleme. 
 Conştiinţa ne este dominată  de o profundă emoţie, 
de sentimente de indignare şi protest. Întregul nostru popor 
înţelege, însă, pe deplin, ideea subliniată de tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu,  că, în aceste momente deosebit de 
grele, sunt necesare, mai mult ca oricând, manifestarea 
unui înalt simţ de răspundere patriotică şi vigilenţă, 
luciditate şi stăpânire de sine, întărirea unităţii depline a 
întregului popor în jurul partidului, a conducerii sale. Este 
un fapt de deosebită semnificaţie că forul nostru suprem de 
stat reafirmă, în aceste momente, cu claritate şi fermitate, 
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principiile pentru care militează neabătut partidul şi statul 
nostru în relaţiile dintre state socialiste, dintre partidele 
comuniste şi muncitoreşti, în întreaga viaţă internaţională.  
 Vreau să aduc la cunoştinţa Marii Adunări Naţionale 
că tineretul nostru, educat de partid în spiritul 
internaţionalismului socialist, al solidarităţii 
internaţionaliste, şi care a urmărit cu adâncă preocupare 
desfăşurarea evenimentelor din Cehoslovacia, a primit cu 
deplină satisfacţie comunicatul plenarei Comitetului 
Central al Partidului, manifestându-şi întreaga adeziune la 
poziţia şi hotărârile adoptate de conducerea partidului 
nostru. Tinerii noştri de la oraşe şi sate, indiferent de 
naţionalitate, vor fi gata oricând, la chemarea partidului, 
să facă dovada înaltului lor devotament faţă de patrie, să-şi 
îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin în 
înfăptuirea programului de desăvârşire şi perfecţionare a 
construcţiei socialiste, să apere, chiar cu preţul jertfei 
supreme, cuceririle revoluţionare ale poporului, 
suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării, să facă zid 
în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
 Un ecou puternic a avut, în rândurile tineretului, 
hotărârea de a reînfiinţa gărzile patriotice înarmate, 
formate din muncitori, ţărani şi intelectuali. Întregul tineret 
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al ţării va fi gata să se înroleze în gărzile patriotice, să 
răspundă oricărei chemări a partidului şi a patriei. După 
cum se ştie, Uniunea Tineretului Comunist a primit înalta 
îndatorire de a se ocupa de pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei. Ea îşi va face pe deplin datoria în faţa 
partidului şi poporului. 
 Sunt complet de acord cu textul proiectului de 
Declaraţie a Marii Adunări Naţionale, document de înaltă 
ţinută principială, pe care îl voi vota, cu convingerea fermă 
că, prin aceasta, ne îndeplinim – în acest moment de înaltă 
responsabilitate civică – îndatorirea supremă în faţa 
poporului nostru, a celor ce ne-au  încredinţat mandatul de 
a le apăra interesele şi aspiraţiile lor vitale. Această 
declaraţie va primi, fără îndoială, sprijinul unanim al 
întregului popor, ca expresie a voinţei şi hotărârii sale de a 
urma neclintit politica internă şi externă a partidului şi 
statului nostru, îndreptată spre înflorirea şi prosperitatea 
continuă a patriei socialiste, spre întărirea unităţii ţărilor 
socialiste, a partidelor comuniste şi muncitoreşti, pe baza 
principiilor egalităţii, ale stimei şi încrederii reciproce, ale 
respectului independenţei şi suveranităţii naţionale, ale 
neintervenţiei în treburile interne, ale internaţionalismului 
socialist.  
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 Ea va fi salutată cu satisfacţie – ca un act de înaltă 
responsabilitate socialistă, corespunzător intereselor 
naţiunii noastre socialiste, prieteniei şi unităţii tuturor 
ţărilor socialiste, a partidelor comuniste şi muncitoreşti, 
cauzei socialismului şi păcii în lume. (Aplauze).  
 
                      Tovarăşul preşedinte:                       
        Urmează la cuvânt tovarăşul deputat Wilheim Lutsch. 
            

Tovarăşul deputat Wilheim Lutsch: 
Stimaţi tovarăşi deputaţi şi deputate, 

 Declaraţia pe care o dezbatem acum expune, în mod 
clar, principiile a căror respectare este singura cale în 
măsură să ducă la statornicirea unor noi raporturi între 
toate statele, la întărirea unităţii sistemului socialist 
mondial, a ţărilor socialiste, şi transformarea relaţiilor 
dintre ele într-un adevărat model. Numai principiile 
unanim recunoscute ale respectului independenţei şi 
suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne, 
egalităţii în drepturi, avantajului reciproc, pot fi baza 
rodnică a colaborării dintre ţările socialiste, dintre toate 
ţările lumii. 
 Sunt, de aceea, în întregime de acord cu ideile 
exprimate în proiectul Declaraţiei, cu privire la respectarea 
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dreptului fiecărui popor de a-şi hotărî singur soarta, la 
inadmisibilitatea oricărei intervenţii în treburile interne ale 
unui stat socialist frăţesc. 
 Pătrunderea trupelor unor state membre ale 
Tratatului de la Varşovia pe teritoriul Cehoslovaciei, ţară 
socialistă independentă şi suverană, constituie un act ce 
aduce grave prejudicii cauzei socialismului mondial, 
unităţii mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale. 
 Interesele supreme ale prestigiului socialismului în 
lume, principiile marxist-leniniste ale raporturilor dintre 
statele socialiste, normele şi etica internaţională impun cu 
necesitate retragerea imediată a trupelor străine de pe 
teritoriul Cehoslovaciei,  respectarea necondiţionată a 
dreptului poporului cehoslovac de a decide, fără amestec 
din afară, calea dezvoltării viitoare a socialismului  în ţara 
sa. 
 Oamenii muncii din Braşov şi din circumscripţia pe 
care o reprezint – români, germani, maghiari – împreună 
cu întregul nostru popor, au primit, cu aceeaşi deplină 
satisfacţie, comunicatul şedinţei comune de ieri a 
Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat şi a 
guvernului Republicii noastre socialiste, cuvântarea rostită 
la mitingul din capitală de către tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, şi-au exprimat, ca un singur om, adeziunea 
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fierbinte la poziţia adoptată faţă de situaţia din 
Cehoslovacia şi la măsurile consacrate apărării cuceririlor 
revoluţionare ale poporului nostru, apărării patriei noastre 
socialiste. 
 Strâns uniţi în jurul partidului şi guvernului, ne vom 
dărui toate forţele noastre ocrotirii pământului ţării, 
măreţelor realizări socialiste care sunt ale noastre, ale 
tuturor, cauzei înfloririi patriei, apărării independenţei şi 
suveranităţii ei. 
 Politica externă a Partidului Comunist Român şi a 
Guvernului Republicii Socialiste România oglindeşte, în 
mod fidel, interesele tuturor oamenilor muncii, indiferent 
de naţionalitate, şi, tocmai de aceea, ea se bucură de 
aprobarea noastră deplină, de sprijinul nostru ferm. 
 Dând glas acestor sentimente, îmi exprim acordul 
total cu Declaraţia supusă dezbaterii Marii Adunări 
Naţionale şi voi vota pentru adoptarea ei.  (Aplauze).    
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                           Tovarăşul preşedinte: 
Dau cuvântul tovarăşul deputat Vasile Alexe.  

    
                          Tovarăşul deputat Vasile Alexe: 
                                           Stimaţi  tovarăşi deputaţi, 
            Permiteţi-mi să exprim, de la această înaltă tribună 
a reprezentanţilor poporului român, adeziunea totală faţă 
de Declaraţia Marii Adunări Naţionale, privind principiile 
de bază ale politicii externe a Republicii Socialiste 
România. Fiecare frază, fiecare idee a Declaraţiei 
oglindeşte gândurile şi sentimentele profunde ale poporului 
român, popor liber, stăpân pe soarta sa, care, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, munceşte cu avânt 
pentru înfăptuirea măreţei opere de edificare a noii 
orânduiri, militează cu fermitate ca, în relaţiile 
internaţionale, să se respecte cu cea mai mare stricteţe 
independenţa şi suveranitatea statelor, dreptul fiecărui 
popor de a hotărî singur asupra destinelor sale. 
            În istoria relaţiilor dintre ţările socialiste, ocuparea 
Cehoslovaciei de către trupele celor 5 state participante la 
Tratatul de la Varşovia constituie un fapt fără precedent, 
deosebit de grav pentru cauza socialismului şi care pune în 
primejdie pacea şi securitatea pe continentul european.  
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           Este un lucru bine cunoscut că Tratatul de la 
Varşovia a fost creat ca un obstacol în calea planurilor 
agresive ale N.A.T.O. Nu poate exista nicio justificare 
pentru folosirea forţelor armate ale tratatului ca mijloc de 
presiune şi, cu atât mai mult, de intervenţie împotriva unui 
stat socialist frăţesc. Desigur, noi suntem conştienţi că, 
atâta vreme cât se menţine alianţa agresivă a pactului Nord 
Atlantic, este necesară şi menţinerea Tratatului de la 
Varşovia. Alături de celelalte ţări socialiste, partidul şi 
statul nostru s-au pronunţat în repetate rânduri că sunt 
gata pentru lichidarea concomitentă a alianţei Nord 
Atlantice şi a Tratatului de la Varşovia, ca un pas 
important pe drumul asigurării securităţii în Europa şi în 
lume.          
 În lumina principiilor care stau la baza relaţiilor 
dintre ţările socialiste – exprimate în proiectul de 
Declaraţie pe care îl dezbatem – partidul şi statul nostru 
pornesc de la considerentul profund just că răspunderea şi 
obligaţia pentru dotarea, instruirea şi educarea fiecărei 
armate naţionale aparţin partidului şi guvernului ţării 
respective, care sunt investite de popor cu prerogativele 
conducerii întregii opere de construire a socialismului. 
 Se cuvine să subliniem şi cu acest prilej importanţa 
istorică pe care o prezintă, pentru ţara şi poporul nostru, 
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faptul că are în fruntea sa un asemenea partid încercat, 
cum este Partidul Comunist Român, care se îngrijeşte 
neabătut de asigurarea independenţei şi securităţii statului, 
exprimă prin politica sa interesele vitale ale poporului 
român. 
 Ca general al forţelor armate ale Republicii 
Socialiste România, vreau să declar din nou că, alături de 
întregul popor, militarii de toate gradele aprobă în 
unanimitate politica internă şi externă a partidului şi 
guvernului şi îşi exprimă profunda recunoştinţă pentru 
grija şi atenţia cu care partidul şi guvernul nostru se ocupă 
de continua întărire a capacităţii de apărare a patriei, de 
înzestrarea şi pregătirea militară şi politică a armatei 
noastre naţionale. 
  Înalta apreciere pe care secretarul general al 
Comitetului Central al partidului, preşedintele Consiliului 
de Stat, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a dat-o în cuvântarea 
rostită la festivitatea acordării gradului de ofiţer 
absolvenţilor promoţiei 1968, nivelului de pregătire a 
armatei, competenţei şi trăsăturilor moral-politice ale 
cadrelor militare, a umplut inimile tuturor militarilor de o 
legitimă mândrie, a întărit hotărârea lor de a nu precupeţi 
niciun efort pentru a îndeplini sarcinile trasate de partid şi 
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guvern, pe care le considerăm ordine ale patriei, ordine ale 
întregului popor. 
 Oamenii muncii din patria noastră se pot bizui cu 
toată nădejdea pe armata lor socialistă, trup din trupul 
poporului, care, făurită şi educată de partid, nu cunoaşte 
alte interese mai presus decât slujirea cu devotament a 
întregii noastre naţiuni. Strâns uniţi în jurul partidului, al 
Comitetului Central, în frunte cu tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, toţi militarii, de la soldat la general, sunt gata, 
la posturile lor de luptă, să apere ca lumina ochilor 
libertatea pământului strămoşesc, cuceririle revoluţionare 
ale poporului, munca sa paşnică, independenţa şi 
suveranitatea naţională. 
 Pe drept cuvânt, a arătat partidul nostru că, cu cât 
fiecare armată naţională este mai bine dotată, mai temeinic 
pregătită, mai devotată intereselor propriului său popor, cu 
cât sprijină mai hotărât politica statului socialist, cu atât 
este mai puternică forţa întregului sistem mondial al 
socialismului. 
 Educată de partid în spiritul internaţionalismului, 
armata Republicii Socialiste România înţelege să dezvolte 
şi pe viitor colaborarea cu armatele ţărilor participante la 
Tratatul de la Varşovia, cu armatele tuturor ţărilor 
socialiste. 
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 În faţa drapelelor unităţilor, fiecare dintre noi a 
jurat să nu precupeţească nimic pentru a-şi face datoria 
faţă de patrie, popor şi partid. 
 Nimeni şi nimic în lume nu ne va împiedica să ne 
respectăm jurământul. 
 Poporul român, constructor al socialismului, 
făuritor al propriei sale istorii, poate fi pe deplin 
încredinţat că fiii săi înarmaţi – continuatori ai unor 
tradiţii glorioase şi ai unor virtuţi eroice – îi străjuiesc 
dârzi şi vigilenţi opera măreaţă de făurire a socialismului 
şi comunismului. 
 Voi vota din toată inima pentru adoptarea 
Declaraţiei, cu convingerea că ea reprezintă voinţa şi 
năzuinţele întregului nostru popor. (Aplauze). 
 
                           Tovarăşul preşedinte: 

La  cuvânt urmează tovarăşul deputat 
Constantin Mateescu.    

  
                          Tovarăşul deputat Constantin Mateescu:    
                                      Tovarăşe şi tovarăşi deputaţi, 
 Vreau să exprim, cu toată hotărârea, adeziunea mea 
deplină la Declaraţia prezentată aici, în forul suprem al 
vieţii noastre de stat. Într-o împrejurare gravă a vieţii 

 238 



         Ancu DAMIAN 

internaţionale, Partidul Comunist Român şi guvernul ţării 
noastre au reafirmat cu tărie şi admirabilă consecvenţă 
principiile după care se călăuzeşte România, în politica sa 
externă, în complexul relaţiilor dintre state. Sunt cunoscute 
aceste principii a căror promovare a adus ţării noastre o 
largă apreciere internaţională, stima şi respectul 
popoarelor. Întemeierea activităţii internaţionale a 
României pe aceste principii nu este determinată de 
considerente trecătoare, conjuncturale, de interese 
subiective, ci de evoluţia obiectivă a relaţiilor 
internaţionale, în faţa cărora partidul nostru acţionează 
întotdeauna constructiv, cu iniţiative care au în vedere 
asigurarea păcii şi colaborării între popoare. 
 Astăzi, când în lumea întreagă ideile egalităţii între 
ţări, între popoare, se impun cu forţa unui factor hotărâtor 
al îmbunătăţirii relaţiilor dintre state, cu atât mai mult se 
impune ca ele să fie respectate cu sfinţenie de ţările 
socialiste.  În opoziţie cu relaţiile de inegalitate între state, 
pe care le promovează imperialismul, socialismul are 
menirea să transpună ideile nobile ale egalităţii între 
oameni şi pe planul relaţiilor internaţionale, relaţii de tip 
nou, a căror respectare este menită să asigure atât 
interesele proprii ale fiecărui popor, cât şi interesele 
comunităţii  ţărilor socialiste, influenţa şi prestigiul lor pe 
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arena internaţională. Cei care proclamă doar aceste 
principii, şi, în fapt, le încalcă, aduc mari daune 
prestigiului socialismului în lume, mişcării comuniste şi 
muncitoreşti internaţionale. Tocmai de aceea, întregul 
nostru popor se identifică cu aprecierile conducerii de 
partid şi de stat în legătură cu pătrunderea forţelor armate 
ale unor ţări socialiste în Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Aşa cum s-a subliniat cu deplină justeţe, 
nimic nu poate justifica ocuparea militară a Cehoslovaciei. 
 Nu putem să fim pasivi în faţa unor evenimente în 
cadrul cărora egalitatea în drepturi şi suveranitatea sunt 
considerate de unele state doar fraze frumoase, pe hârtie. 
Ca popor suveran, egal în drepturi cu alte popoare, fie ele 
mici sau mari, singur poporul cehoslovac şi conducerea sa 
legală au dreptul de a hotărî asupra treburilor interne din 
această ţară. 
 Alături de toţi cetăţenii patriei noastre, de toate 
organizaţiile obşteşti, lucrătorii din cooperaţie sprijină, pe 
de-a întregul, poziţia partidului şi guvernului, Declaraţia 
Marii Adunări Naţionale, normele pe care aceasta le 
promovează în vederea dezvoltării unor relaţii principiale 
cu toate ţările socialiste, a întăririi prieteniei şi colaborării 
dintre ele. Ne exprimăm convingerea că singura cale 
pentru lichidarea consecinţelor grave cauzate de 
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intervenţia armată în Cehoslovacia este retragerea 
imediată a trupelor celor cinci ţări şi asigurarea condiţiilor 
necesare pentru ca organele legale de partid şi de stat să-şi 
poată exercita nestingherit misiunea încredinţată de popor, 
pentru ca poporul cehoslovac, partidul său, să poată hotărî 
liber şi suveran asupra treburilor sale interne.   
 Ne exprimăm deplina noastră solidaritate cu 
poporul cehoslovac, încrederea în capacitatea sa, a 
partidului său comunist, a organelor sale constituţionale, 
de a soluţiona, fără amestec din afară, problemele mersului 
înainte pe calea construcţiei socialiste. 
 Poporul nostru, vrednic şi iubitor de ţară, strâns 
unit în jurul partidului şi guvernului, va fi gata să apere 
oricând cuceririle sale revoluţionare, graniţele patriei 
noastre dragi, Republica Socialistă România. Avem 
convingerea de neclintit că promovarea neabătută, şi în 
principiu, şi în practică, a ideilor care călăuzesc politica 
ţării noastre, corespunde intereselor fundamentale ale 
poporului nostru şi serveşte cauza păcii şi socialismului, 
cauza securităţii internaţionale. Pentru aceste motive, voi 
vota din toată inima Declaraţia expusă în Marea Adunare 
Naţională. (Aplauze). 
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     Tovarăşul preşedinte: 
Are cuvântul tovarăşa deputat Suzana Gîdea.     

 
                           Tovarăşa deputat Suzana Gîdea:    

 Stimate tovarăşe şi stimaţi tovarăşi deputaţi, 
 În numele milioanelor de femei din patria noastră, vă 
rog să-mi permiteţi să exprim adeziunea unanimă faţă de 
politica internă şi externă a partidului şi statului nostru, 
faţă de proiectul de Declaraţie a Marii Adunări Naţionale. 
 Politica fermă externă, marxist-leninistă, a partidului 
nostru, bazată pe promovarea în relaţiile interstatale a 
principiilor independenţei, suveranităţii, neamestecului în 
treburile interne, egalităţii depline, respectului reciproc, şi-
a câştigat un binemeritat prestigiu pe arena internaţională, 
contribuind la crearea unui climat favorabil extinderii 
cooperării şi colaborării cu toate statele. 
 Femeile din România socialistă, muncitoare, ţărance, 
intelectuale, casnice, îşi exprimă indignarea faţă de 
ocuparea Cehoslovaciei de forţe ale celor cinci state, care 
au încălcat, astfel, în mod flagrant, normele elementare ale 
relaţiilor dintre ţările socialiste, prevederile Tratatului de 
la Varşovia, dreptului internaţional, amestecându-se în 
treburile interne ale poporului frate cehoslovac. Aşa cum a 
arătat tovarăşul Nicolae Ceauşescu, nu există nicio 
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justificare, nu poate fi acceptat niciun motiv de a admite, 
pentru o clipă numai, ideea intervenţiei militare în treburile 
unui stat socialist frăţesc. Ne exprimăm deplina noastră 
solidaritate cu poporul cehoslovac, cu femeile cehoslovace 
şi cerem cu fermitate retragerea grabnică a trupelor străine 
de pe teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, 
asigurarea condiţiilor ca poporul cehoslovac să-şi rezolve 
singur problemele interne. Fără niciun amestec din afară. 
 Femeile din patria noastră, împreună cu întregul 
popor, sunt conştiente că tot ce s-a înfăptuit până acum sub 
conducerea partidului a dus la înflorirea şi întărirea patriei 
noastre, la făurirea României socialiste. Ne sunt scumpe ca 
lumina ochilor toate aceste realizări istorice, pământul 
strămoşesc pe care din veacuri poporul nostru l-a apărat 
cu vitejie împotriva oricăror asupritori. De aceea, 
împreună cu soţii, fiii şi fraţii noştri, suntem ferm hotărâte 
şi vom şti să apărăm, cu orice preţ, fiinţa noastră naţională 
şi nu vom permite nimănui să încalce cuceririle noastre 
revoluţionare, să se amestece în destinul pe care numai 
poporul nostru, sub conducerea partidului, are dreptul să 
şi-l făurească. 
 Suntem convinse că milioanele din ţara noastră, 
românce, maghiare, germane şi de alte naţionalităţi, vor 
primi cu neţărmurită încredere şi vor aproba întru totul 
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Declaraţia care va fi adoptată de Marea Adunare 
Naţională, expresie a înaltei responsabilităţi faţă de patrie, 
faţă de destinele socialismului şi ale păcii în lume, dovadă 
a consecvenţei principiilor marxist-leniniste pe care se 
clădeşte întreaga politică externă a partidului şi statului 
nostru. 
 Asigurăm conducerea partidului, Marea Adunare 
Naţională, personal pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu, că 
femeile din România, împreună cu întregul popor, nu-şi vor 
precupeţi eforturile pentru înfăptuirea neabătută a politicii 
interne şi externe a partidului şi statului nostru. 
 Sunt mari recunoştinţa şi mulţumirea pe care 
milioane de femei de la oraşe şi sate le nutresc faţă de 
conducerea partidului, pentru înalta sa răspundere faţă de 
soarta poporului nostru, faţă de cauza socialismului şi 
păcii. 
 Votez cu toată încrederea acest important document, 
o nouă dovadă a consecvenţei cu care partidul şi statul 
nostru promovează principiile marxist-leniniste ale 
relaţiilor între state, document care se integrează organic 
în politica statului nostru.  (Aplauze). 
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                            Tovarăşul preşedinte: 
Dau cuvântul deputatului Justin Moisescu.    

  
                            Deputatul Justin Moisescu:    
                             Onorată Mare Adunare Naţională, 
 În vremea noastră, când întreaga lume iubitoare de 
progres şi pace priveşte cu încredere înfăptuirea treptată a 
marilor idealuri ale omenirii de libertate, bunăstare şi 
înfrăţire a oamenilor, în aria statelor socialiste, vestea 
pătrunderii unor unităţi militare din alte cinci state vecine 
şi prietene în Cehoslovacia, fără îngăduinţa guvernului ei 
legal, a căzut ca un trăsnet în plină zi senină. 
 Toate statele cu orânduire socialistă au simţit din 
plin amărăciunea ocupaţiei străine; niciunul nu a fost scutit 
de împilări, silnicii şi umilinţe de tot felul în trecutul mai 
îndepărtat sau mai apropiat. 
 Este, oare, cu putinţă ca frăţia pecetluită cu sânge pe 
câmpul de luptă împotriva unei îndelungate cotropiri 
străine să se fi destrămat într-o singură clipă de rătăcire, 
să fi dispărut, oare, din memoria unor state socialiste, 
victoriile obţinute împreună în lupta pentru apărarea 
păcii? Să fi fost, oare, date uitării strădaniile de aproape 
un sfert de veac pentru zidirea unei vieţi mai bune şi mai 
frumoase ca înainte, în fiecare din cele şase ţări socialiste 
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spre care sunt îndreptate acum cu îngrijorare privirile 
întregii lumi? Este greu de crezut, dar este adevărat. Între 
Cehoslovacia şi cele cinci state socialiste un zid al 
despărţirii s-a ridicat. Spre Cehoslovacia şi cele cinci state 
socialiste poporul nostru priveşte, desigur, cu simţăminte 
de prietenie, căutând colaborare multilaterală pentru 
desăvârşirea construirii socialismului şi apărarea păcii în 
întreaga lume. 
         Dacă astăzi, când ne manifestăm solidaritatea 
noastră deplină cu poporul cehoslovac şi îngrijorarea faţă 
de încălcarea independenţei sale de alte state socialiste, o 
facem tocmai din aceste simţăminte de prietenie faţă de ele. 
Dorinţa noastră este ca toate statele socialiste, care au 
câştigat binemeritată preţuire pe plan mondial ca slujitoare 
ale progresului, omeniei şi păcii, să nu fie ştirbite în 
prestigiul lor din pricina unor acţiuni pripite şi cu totul 
neîndreptăţite. Dorinţa noastră este ca nimeni să nu sufere 
vreo nedreptate din partea vreunui stat socialist. Dorinţa 
noastră este ca statele socialiste să fie pilde vii în viaţa 
internaţională, respectându-şi în întregime principiile 
înalte pe care este întemeiată aşezarea lor socială. 
                Onorată Mare Adunare Naţională,  
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             În aceste momente grele, când întreaga omenire se 
arată preocupată de evenimentele din Cehoslovacia, 
biserica nu poate rămâne indiferentă. 
 Desigur, suprimarea independenţei naţionale a unui 
stat de către alte state constituie un act de abatere de la 
etica internaţională, înfăţişându-se,  pe de o parte, ca 
abolire a principiului de egalitate între popoare, iar pe de 
altă parte, ca amestec în treburile interne ale altui stat. 
 Sub aspect moral, încălcarea independenţei 
naţionale constituie, în fond, îngrădirea sau anularea 
libertăţii unui popor, fie că este împiedicat să-şi manifeste 
voinţa ca stat suveran, fie că organismele sale sunt 
împiedicate de a funcţiona potrivit intereselor obşteşti, fie 
că individul este împiedicat de a trăi potrivit voinţei sale. 
 Prin suprimarea libertăţii, etica umană este violată 
în însăşi esenţa ei. Lipsit de libertate, omul încetează să 
mai fie om. Ori, în concepţia noastră creştină, ca slujitori 
ai lui Dumnezeu, noi suntem slujitori ai omului. De aceea, 
suntem încadraţi cu toţii în marele front al păcii. În 
acţiunile pentru abolirea tuturor discriminărilor, în opera 
de apărare a libertăţii oamenilor şi popoarelor, în această 
lucrare, noi ne simţim angajaţi cu întreaga noastră fiinţă.  
          Onorată Mare Adunare Naţională, 
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 Prin glasul preşedintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu,  a 
vorbit întregul nostru popor. În cuvintele sale, s-a oglindit 
limpede simţul înalt de răspundere pe plan internaţional, 
îmbrăţişarea năzuinţelor tuturor popoarelor pentru o viaţă 
din zi în zi tot mai prosperă şi mai frumoasă, dragostea de 
ţară şi hotărârea fermă de apărare a păcii, de care sunt 
însufleţiţi toţi fiii patriei noastre scumpe, iar în Declaraţia 
de politică externă, care este supusă acum dezbaterii Marii 
Adunări Naţionale, sunt cristalizate principiile 
fundamentale pe care poporul nostru este hotărât să le 
păstreze la temelia relaţiilor sale cu toate ţările lumii.  
 Votând această declaraţie, se cade să ne înteţim 
eforturile, pentru ca, din zi în zi tot mai mult, să contribuim 
la înflorirea patriei, la apărarea păcii între popoare, la 
pregătirea unui viitor luminos al întregii lumi. (Aplauze). 
 
                     Tovarăşul preşedinte: 
         La cuvânt urmează tovarăşul deputat Zaharia Stancu.    
  
                            Tovarăşul deputatul Zaharia Stancu:    
                                   Stimaţi tovarăşi, 
 Trebuie, de la început, să vă mărturisesc că, pentru 
întâia oară, de când sunt deputat şi de când mă prezint în 
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faţa dumneavoastră, sunt foarte tulburat şi foarte 
emoţionat. Tulburat pentru că, de două zile, din oră în oră, 
acum aflu şi eu, ca şi dumneavoastră, de ceea ce s-a 
întâmplat şi de ceea ce se întâmplă în ţara apropiată, 
Republica Socialistă Cehoslovacă. Tulburat pentru că, spre 
buzele mele, din inima şi din capul meu, vin deodată mii şi 
mii de cuvinte. Cuvintele care îmi vin cel mai puternic sunt 
cuvinte dure, cuvinte aspre, cuvintele pe care în 
îndelungata mea profesiune de ziarist şi de pamfletar le-am 
folosit, nu o dată, la îndemnul partidului şi, de multe ori, la 
îndemnul propriei mele inimi, împotriva pericolului pe care 
l-au prezentat întotdeauna şi îl prezintă încă forţele 
imperialiste. Și aceste cuvinte aspre de pamfletar îmi cer să 
le folosesc de două zile, adică din zorii zilei de ieri, de când 
am aflat ce s-a întâmplat în Cehoslovacia, până în 
momentul când, împiedicându-mă pe la jumătatea 
drumului, am venit aici. Nu am folosit în ceea ce am scris 
de ieri şi până astăzi niciun cuvânt aspru, niciunul din 
acele cuvinte bolovănoase, pentru că raţiunea mi-a şoptit, 
undeva, la o ureche, care nu se vede şi care este ascunsă, 
undeva în creierul meu: „Tovarăşe Stancu, acum nu este 
nevoie să fii din nou pamfletar, nu este nevoie să foloseşti 
cuvintele care îţi vin pe buze”. Momentul acesta este un 
moment grav, care cere chibzuială, care cere cuvinte 
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înţelepte şi care trebuie să dea deoparte tot ceea ce ar 
putea să nu folosească cauzei noastre, tot ceea ce ar putea 
să nu folosească cauzei socialismului şi comunismului. 
 Vestea cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 
Cehoslovacia am aflat-o în zorii zilei de ieri, când un 
prieten mi-a telefonat. În primele clipe, am socotit că, la 
celălalt capăt al firului, se află cineva care, pur şi simplu 
vrea să facă cu mine o glumă proastă, una din acele glume 
absurde, poate că vroia să-mi facă mie cea mai absurdă 
dintre glumele absurde pe care unii oameni le fac. Dar, 
după ce am închis telefonul, am deschis aparatul de radio 
şi ceea ce mi s-a părut la început cea mai absurdă dintre 
glumele absurde posibile era un mare adevăr. 
 Vă mărturisesc că, în primele clipe, mi-a îngheţat 
capul. Nu am putut să cred nici ceea ce îmi spusese 
telefonul şi nici ceea ce îmi spunea aparatul de radio prin 
gura unor crainici a căror voce o recunoşteam. Pentru că 
ceea ce s-a întâmplat acolo era, într-adevăr, un lucru 
îngrozitor, mai mult decât îngrozitor. Pe noi ne-a învăţat 
partidul, pe noi, scriitorii şi jurnaliştii, să nu folosim 
niciodată ascuţişul condeielor, sub nicio formă şi nicăieri, 
împotriva oamenilor care construiesc socialismul, chiar 
dacă sunt între noi şi ei păreri diametral opuse cu privire la 
construcţia socialismului. Am folosit mereu şi mereu 
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condeiele noastre pentru a sluji construcţia socialismului. 
Am folosit mereu şi mereu condeiele noastre pentru a 
sublinia eforturile pe care unii dintre vecinii noştri sau 
aliaţii dintre vecinii noştri le făceau în construcţia 
socialismului.  
 S-a constituit Tratatul de la Varşovia şi noi am fost 
de acord cu acest tratat de la Varşovia, care era făcut 
pentru a întări lagărul socialismului, pentru a-l apăra de 
pericolul pe care îl prezenta şi îl prezintă încă 
imperialismul. Niciodată, dar absolut niciodată, n-a putut 
vreunuia dintre noi să-i treacă prin minte că Tratatul de la 
Varşovia va fi folosit împotriva unui stat socialist. Nu ne-
am gândit la acest lucru pentru că ni se părea a  fi, ca şi 
gluma despre care vorbeam, care nu era glumă, cea mai 
absurdă dintre acţiunile absurde.  
          Tovarăşi, 
 Mai târziu, în cursul dimineţii de ieri, am fost poftit 
să particip la Plenara Comitetului Central al partidului 
nostru. Înainte de a se deschide plenara, am văzut, de la 
ferestrele dinspre Calea Victoriei ale Comitetului Central, 
cum, pe ploaia care îşi desfăşura bătaia ei asupra oraşului, 
veneau mii şi mii de oameni nechemaţi de nimeni, pentru 
ca, sub această curgere nesfârşită a unei ploi venite asupra 
oraşului nostru şi asupra câmpurilor noastre, din nefericire 
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prea târziu, pentru a-şi arăta devotamentul lor faţă de 
partidul nostru, devotamentul lor faţă de cauza 
socialismului şi a comunismului, adeziunea lor totală faţă 
de politica externă, pe care, de ani de zile, o duce 
conducerea noastră superioară de partid şi de stat, în 
frunte cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu. L-am auzit pe 
tovarăşul Ceauşescu, şi-l rog să-mi îngăduie să spun acest 
lucru, vorbind ieri, în plenară. Pentru a doua oară, l-am 
auzit vorbind, de la balconul clădirii Comitetului Central, 
zecilor de mii de oameni veniţi să-l vadă şi să-l asculte. L-
am ascultat din nou astăzi, aici, prezentând declaraţia pe 
care noi trebuie să o votăm şi o vom vota cu toată inima şi 
am avut şi ieri dimineaţă şi astăzi impresia foarte puternică 
că, prin glasul secretarului general al partidului nostru, a 
vorbit şi ieri şi astăzi şi va vorbi şi mâine şi ori de câte ori 
va mai fi nevoie, prin glasul tovarăşului Nicolae Ceauşescu 
a vorbit şi va vorbi întregul popor român. Şi ieri şi astăzi, 
am avut impresia puternică că în pieptul tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu bate marea, puternica şi nemuritoarea 
inimă a puternicului şi nemuritorului nostru popor român. 
                   Tovarăşi, 
 Vreau să adaug că, de ieri dimineaţă până la această 
oră, se desfăşoară, în ţara prietenă noastră - Cehoslovacia, 
evenimente din ce în ce mai grave. După unele informaţii 
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recente, începând de ieri, în cursul nopţii şi în cursul 
dimineţii, nenumăraţi sunt confraţii noştri scriitori şi 
jurnalişti, cehii şi slovacii, printre care câţiva cu care am 
vorbit acum trei zile, care sunt arestaţi, lipsiţi de libertate, 
trimişi spre destinaţii necunoscute, pentru vina – nu ştiu de 
ce vină – că au iubit patria lor, au vrut să facă din 
Cehoslovacia o ţară liberă, o ţară socialistă, o ţară în care 
oamenii să poată scrie la ziare şi în cărţile lor despre 
poporul cehoslovac, despre suferinţele acestui popor, 
despre prezentul şi viitorul său. Dintre popoarele Europei, 
poporul cehoslovac este cel mai apropiat de inima mea, cel 
puţin, dar cred şi sunt sigur, de inimile foarte multor 
români. 
 Noi iubim, ca şi alte popoare, libertatea şi trebuie să 
ne gândim, din când în când, şi la motivele care ne fac s-o 
iubim foarte mult. Aproape o jumătate de mileniu, poporul 
din care noi facem parte a vieţuit sub neagra şi greaua 
stăpânire otomană. Dar când poporul nostru era împiedicat 
să se dezvolte de negura, de întunericul pe care le adusese 
pe aceste meleaguri puterea otomană, cehii şi slovacii 
trăiau sub pumnul de fier al împăraţilor austrieci de la 
Viena. Acest lucru scriitorii cehoslovaci voiau să-l 
sublinieze  în scrierile lor; acest lucru  îl subliniau şi nu 
cereau pentru Cehoslovacia  altceva decât libertatea de a 
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construi socialismul, iar pentru ei libertatea de a sluji 
poporul cehoslovac, libertatea de a sluji cele mai nobile 
idei ale socialismului, ale comunismului. Sunt foarte 
îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Cehoslovacia, dar sunt 
foarte îngrijorat, ca scriitor, şi de ceea ce se întâmplă 
confraţilor noştri din această ţară. Nu vreau, am spus la 
început, să folosesc în luarea mea de cuvânt de astăzi, 
niciun cuvânt tare. Totuşi, cer, ca scriitor român, ca 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica noastră 
socialistă, libertatea pentru conducătorii popoarelor ceh şi 
slovac, libertate pentru conducătorii partidului, libertate 
pentru confraţii mei de limbă cehă sau de limbă  slovacă. 
 Vorbeam, la început, de unele lucruri, de foarte 
multele lucruri pe care noi, scriitorii, le-am învăţat de la 
partid. De ieri dimineaţă şi până acum, cred, şi parcă, 
totuşi, nu-mi vine să cred, că a fost posibil ca cinci state 
socialiste să invadeze şi să ocupe cu armatele lor al şaselea 
stat socialist. După părerea noastră, a scriitorilor, acest 
fapt profund regretabil care s-a petrecut va avea consecinţe 
incalculabile pe plan european şi poate şi pe plan mondial, 
în defavoarea mişcării comuniste din întreaga lume. Acest 
lucru se va dovedi, cred, foarte curând. Cei care au hotărât 
invadarea şi ocuparea cu trupele a Cehoslovaciei -  să-mi 
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fie iertat că o spun - au uitat nişte lucruri foarte 
elementare. 
 Cehii luptau pentru transpunerea în viaţă a unei idei. 
Scriitorii cehoslovaci pot fi împuşcaţi, pot fi deportaţi, pot 
fi spânzuraţi, conducătorii statului cehoslovac pot fi trimişi 
să aibă aceeaşi soartă. Aceeaşi soartă s-ar putea să-i 
aştepte pe unii dintre conducătorii partidului comunist 
cehoslovac. Dar, tovarăşi, declar aici, că acest lucru va fi 
cu totul şi cu totul zadarnic. Ideile nu pot să fie nici 
deportate, nici întemniţate, nici împuşcate, nici spânzurate 
şi, de câte ori a fost, de-a lungul istoriei, vreo bătălie între 
idei şi arme, totdeauna au sfârşit prin a birui ideile. Acum 
se încearcă strivirea partidului comunist, strivirea 
guvernului legal, strivirea cadrelor de partid din 
Cehoslovacia. Pe străzile oraşului Praga şi pe străzile altor 
oraşe din Cehoslovacia, alunecă tancuri. În unele părţi ale 
unor oraşe din Cehoslovacia, răsună împuşcături. Totul, 
dar absolut totul, va fi în zadar. Ideile nu pot fi strivite sub 
şenilele tancurilor şi nici împuşcate, ci ideile vor trebui să 
biruiască, şi vor birui, spre gloria poporului cehoslovac, 
spre gloria Partidului Comunist din Cehoslovacia, spre 
gloria comunismului din toată lumea. 
 Nu vreau să spun mai mult acum, dar, tovarăşi, 
vorbesc aici ca reprezentant al circumscripţiei în care am 

255 
 



         1968 - Cehoslovacia și Giurgiu 
 

fost ales deputat – în numele meu şi al alegătorilor mei – 
dar vă rog să-mi îngăduiţi să adaug câteva cuvinte numai 
ca scriitor. 
 Tovarăşi, s-a vorbit în plenara de ieri şi s-a vorbit şi 
aici, în şedinţa Marii Adunări Naţionale, de acordare de 
arme şi intelectualilor. Armele cu care ne batem de obicei, 
săbiile noastre, sunt cuvintele pe care noi le folosim. Dar aş 
dori ca conducerea noastră de partid şi de stat să afle că 
mulţi dintre noi suntem capabili şi, dacă va fi nevoie, să 
folosim şi alte arme, nu numai armele noastre scriitoriceşti. 
Până la acest moment, pe care niciunul dintre noi nu-l 
doreşte, vreau să asigur conducerea noastră de stat şi de 
partid că scriitorii din patria noastră – români, maghiari, 
germani – se consideră, în totalitatea lor, soldaţi ai patriei, 
soldaţi ai partidului, soldaţi care sunt mobilizaţi. 
Deocamdată, vom lupta cu armele specifice nouă, şi cu 
aceste nobile arme vom apăra ideile noastre, vom apăra 
partidul nostru, vom apăra tot ceea ce poate să întărească 
mişcarea comunistă internaţională. (Aplauze). 
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  Tovarăşul preşedinte:      
       Are cuvântul tovarăşul deputat Constantin Daicoviciu.  
  
                      Tovarăşul deputat Constantin Daicoviciu:    
                                 Tovarăşi, 
 Încordata atenţie cu care aţi ascultat şi urmărit 
expunerea limpede a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român şi 
preşedintele Consiliului de Stat, aplauzele îndelungate, 
entuziaste şi apăsate cu care am însoţit cu toţii proiectul 
solemnei Declaraţii, pe care a prezentat-o spre aprobare 
Marii Adunări Naţionale, în numele conducerii de partid şi 
de stat, m-ar dispensa, şi pe mine, ca şi pe ceilalţi, de a mai 
lua cuvântul. 
 Dacă, totuşi, ţin de cuviinţă şi consider necesar a mă 
urca la această tribună a ţării întregi, o fac îndemnat de un 
imbold lăuntric intelectuabil de a sublinia cu toată tăria, de 
a exprima cu întreaga convingere, însuşirea pe deplin a 
temeiurilor pe care se bazează cele propuse de tovarăşul 
secretar general al partidului nostru, ca şi adeziunea, 
cinstită, fără rezervă şi integrală, la politica externă şi 
internă a partidului şi guvernului, la cele ce s-au hotărât de 
organele de conducere competente legale şi constituţionale 
ale Republicii Socialiste România. 
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Fac aceasta, tovarăşi, şi ca o datorie de a-mi împlini 
mandatul miilor şi miilor de cetăţeni, români, maghiari, 
germani, care m-au trimis în această reprezentanţă a ţării 
ca delegat al gândurilor şi al voinţei lor nestrămutate. 

Fie-mi permis să mai adaug, la mandatul meu de 
deputat, de a vorbi în numele miilor de studenţi şi 
absolvenţi ai centrului universitar din cetatea Clujului şi în 
numele sutelor de intelectuali, oameni de ştiinţă din acest 
oraş şi judeţ al Ardealului, ale căror concepţii şi convingeri 
le cunosc, le simt că bat în unison cu toată suflarea 
românească din cele patru colţuri ale patriei române. 
           Tovarăşi, 

Evenimentele petrecute în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, până în momentul de faţă, le cunoaştem, ele 
ne amărăsc, ne dor şi ne indignează. Situaţia care s-a creat 
în ţara prietenă şi frăţească, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, împotriva tuturor legilor şi normelor de 
convieţuire socială şi internaţională, o condamn cu ultima 
energie. 

Dar ne întrebăm: ne ridicăm în apărarea 
imprescriptibilelor drepturi la independenţă ale 
Cehoslovaciei şi ale poporului cehoslovac numai dintr-un 
sentiment – respectabil, fără îndoială, şi justificat pe deplin 
în sine – al amiciţiei, al simpatiei, numai  fiindcă ne leagă 
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de această naţiune socialistă un lung trecut de luptă şi de 
muncă comun şi tovărăşească pentru libertate şi un trai 
mai bun? Numai pentru aceasta?  

Nu, dragi tovarăşi! O ştiţi cu toţii că nu numai din 
aceste motive stăm şi ne postăm alături de poporul 
cehoslovac, în sprijinul lui. La temelia acestei hotărâri a 
noastre stă neclintit, ca o piatră unghiulară a politicii 
partidului şi guvernului nostru, principiul măreţ, principiul 
sfânt pe care dintr-o îndelungată şi adânc verificată 
experienţă istorică, poporul nostru întreg şi l-a însuşit ca o 
linie călăuzitoare, neabătută şi intangibilă, de a respecta 
drepturile inalienabile ale unui popor de a-şi croi singur 
soarta, alegându-şi singur, fără nicio presiune din altă 
parte, căile cele mai potrivite cu interesele şi specificul 
fiinţei lui, pentru realizarea în cele mai bune condiţiuni a 
socialismului şi comunismului la ei acasă. Aceasta este 
condiţia cardinală pentru a menţine intactă unitatea şi 
coeziunea dintre partidele comuniste şi statele socialiste. 
Dăm şi respectăm acest drept altuia şi altora şi îl cerem în 
acelaşi timp, imperios şi categoric, şi pentru noi înşine. 

Procedând astfel, aplicăm principiul de bază al 
socialismului creator, luminat şi nealterat. 
 Gândind şi acţionând în felul acesta, noi apărăm 
ideea nobilă, mare, salvatoare, a socialismului în lumea 
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întreagă, îi înălţăm prestigiul aşa cum se cuvine, îi 
asigurăm biruinţa şi umplem de nădejde clasa muncitoare 
de pe tot globul, care ne priveşte cu îngrijorare şi aşteaptă 
de la noi sprijin şi cuget şi braţ frăţesc. 
 Nimic nu ne poate opri, nimic nu ne poate speria de a 
cugeta şi de a făptui astfel. Şi nu ne îndoim nicio clipă că 
dăm o luptă dreaptă pentru întreaga lume muncitoare de 
azi şi de mâine. Această conştiinţă, dragi tovarăşi, ne 
insuflă ferma credinţă că ideile, prevederile şi măsurile 
preconizate în proiectul de declaraţie vor birui. O lume 
întreagă socialistă muncitorească e cu noi, îşi are aţintite 
privirile spre ţara noastră, spre poporul românesc, spre 
marele şi vrednicul Partid Comunist Român. 
 Un singur cuvânt aş mai avea, tovarăşi, de spus şi 
trebuie să vi-l spun. 
 Dacă conştiinţa curată ne inspiră şi garantează 
reuşita, mijlocul şi arma cea mai eficientă, nedesminţit de 
puternică, de a obţine această victorie, este: unirea, 
fraţilor, unirea, în jurul partidului şi guvernului, unirea în 
jurul comitetului central, unirea în jurul conducerii statului 
şi naţiunii socialiste române, în jurul tovarăşului Nicolae 
Ceauşescu. 
 Voi vota declaraţia. (Aplauze)                 
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Tovarăşul preşedinte: 
   Dau cuvântul tovarăşului deputat Virgil Cazacu. 
    Tovarăşul deputat Virgil Cazacu:    
                                      Stimaţi tovarăşi deputaţi, 
  Dezbatem astăzi, în Marea Adunare Naţională – 
forul suprem al ţării – Declaraţia cu privire la principiile 
ce stau la baza relaţiilor ţării noastre cu ţările socialiste, 
cu toate ţările lumii. 
 Document de excepţională însemnătate teoretică şi 
practică, pătruns de înaltă principialitate comunistă, 
întemeiat pe relaţiile epocii contemporane, pe experienţa 
partidului şi statului nostru, Declaraţia vine să 
consfinţească, prin glasul şi votul reprezentanţilor întregii 
noastre naţiuni, norme şi principii fundamentale privind  
relaţiile între state egale în drepturi, libere şi suverane. 
 În întreaga sa politică, Partidul Comunist Român, 
Comitetul său Central, pornesc de la interesele naţionale 
fundamentale ale poporului, de la hotărârea de a face totul 
pentru triumful orânduirii socialiste pe pământul României, 
convinse că, în acest fel, poporul român îşi aduce 
contribuţia sa efectivă la cauza generală a socialismului. 
Numai partidul comunist din fiecare ţară are dreptul şi 
capacitatea să rezolve problemele ce stau în faţa poporului 
respectiv, el, şi nimeni altcineva, este îndreptăţit, în virtutea 
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mandatului încredinţat de popor, să organizeze şi să 
conducă dezvoltarea politică şi socială, să hotărască 
independent căile de progres, pornind de la cunoaşterea 
realităţilor concrete, de la necesităţile stringente ale vieţii. 
 Iată de ce partidul nostru şi poporul român şi-au 
exprimat deplina solidaritate cu  popoarele Cehoslovaciei 
socialiste, cu partidul comunist din Cehoslovacia, având 
convingerea că, sub conducerea comuniştilor, a guvernului 
legal, sunt în măsură să respingă orice încercare de a lovi 
în interesele socialismului, orice atentat la cuceririle sale 
revoluţionare, asigurând mersul hotărât înainte spre 
victoria deplină a socialismului. 
 Nouă, comuniştilor, tuturor oamenilor muncii din 
Bucureşti, ne sunt cunoscute progresele obţinute de 
popoarele Cehoslovaciei frăţeşti în construcţia socialistă, 
în făurirea vieţii noi. Opinia publică din Capitală, ca şi din 
întreaga ţară, a dat o deosebită apreciere eforturilor 
depuse de popoarele Cehoslovaciei socialiste, din iniţiativa 
partidului lor comunist, pentru perfecţionarea vieţii sociale, 
pentru cursul înnoitor care s-a conturat după Plenara din 
ianuarie a.c., pentru lichidarea unor lipsuri şi deformări 
din trecut, pentru dezvoltarea democraţiei socialiste. 
 Nu demult, o delegaţie a Comitetului municipal de 
partid Bucureşti, din care am făcut parte, a vizitat 
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Cehoslovacia. Luând contact nemijlocit cu realităţile din 
această ţară, ne-am convins că nu a existat nicio situaţie 
dramatică, care să justifice o intervenţie militară din afară. 
Cu atât mai mult este de neînţeles pătrunderea armatelor 
celor cinci ţări pe pământul Cehoslovaciei. Este vorba de o 
încălcare flagrantă a suveranităţii naţionale a unui stat 
socialist frăţesc, liber şi independent, de sfidare a 
principiilor care stau la baza relaţiilor între ţările 
socialiste, a normelor fundamentale ale dreptului 
internaţional.  
           Tovarăşi, 
  Ieri, în cursul desfăşurării lucrărilor Plenarei 
Comitetului nostru Central, am trăit cu toţii momente 
înălţătoare, de puternică afirmare a unităţii întregului 
popor în jurul Partidului Comunist, al Comitetului nostru 
Central, în frunte cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de 
adeziune deplină a oamenilor muncii din Bucureşti faţă de 
politica marxist-leninistă a partidului şi statului nostru. 
 Punând în centrul politicii sale externe prietenia şi 
colaborarea frăţească cu toate ţările socialiste, Republica 
Socialistă România, pornind de la interesele sale vitale, ale 
naţiunii, ale cauzei socialismului în lume, acţionează 
consecvent pentru restabilirea încrederii şi respectului 
reciproc între statele socialiste şi între partidele comuniste, 
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sprijină activ orice acţiune internaţională care contribuie 
la întărirea unităţii şi coeziunii ţărilor socialiste, a mişcării 
comuniste şi muncitoreşti internaţionale. 
 Personal, aprob din toată inima Declaraţia supusă 
dezbaterii Marii Adunări Naţionale, care precizează, cu 
maximă claritate, modul cum înţelege partidul nostru, 
întregul popor român, să clădească relaţiile sale cu ţările 
socialiste, cu toate ţările lumii. Sunt convins că, numai prin 
stricta respectare a principiilor fundamentale care stau la 
baza acestor relaţii, se va putea însănătoşi viaţa 
internaţională, se vor crea condiţii prielnice dezvoltării 
colaborării multilaterale dintre state. 
 Exprimând gândurile şi aspiraţiile comuniştilor, ale 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, oamenilor de ştiinţă 
şi cultură din capitala patriei noastre, asigurăm 
conducerea de partid şi de stat, pe dumneavoastră 
personal, tovarăşe Nicolae Ceauşescu, pe toţi deputaţii, că 
ne vom înzeci eforturile pentru a ne aduce contribuţia la 
înfăptuirea cu succes a programului de dezvoltare a 
societăţii noastre socialiste, program elaborat de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze) 
             Tovarăşul preşedinte: 
                         Tovarăşe şi  tovarăşi deputaţi, 
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 La discuţia generală au luat cuvântul 17 tovarăşi 
deputaţi. 
 Propunem închiderea dezbaterilor. 
 Trecându-se la vot, Marea Adunare Naţională 
aprobă închiderea discuţiei generale. 
                Tovarăşe şi tovarăşi deputaţi, 
 Biroul Marii Adunări Naţionale supune votului Marii 
Adunări Naţionale următoarea 

H O T Ă R Î R E 
 Pentru adoptarea Declaraţiei Marii Adunări 
Naţionale cu privire la principiile de bază ale politicii 
externe a României 
 Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste 
România adoptă Declaraţia cu privire la  principiile de 
bază ale politicii externe a României. 
 Marea Adunare Naţională  împuterniceşte  Biroul 
său şi Guvernul ţării noastre să transmită această 
declaraţie ca document oficial parlamentelor şi 
guvernelor din toate ţările lumii, precum şi Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. (Aplauze puternice prelungite). 
 Sunt observaţii la proiectul de Hotărâre prezentat? 
 Nefăcându-se  observaţii, supun votului 
dumneavoastră proiectul de Hotărâre. 
  Se  procedează la votare. 
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 Într-o atmosferă de mare entuziasm, Marea Adunare 
Naţională a adoptat, în unanimitate, Declaraţia Marii 
Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România cu 
privire la principiile de bază ale politicii externe a 
României. 
              Tovarăşul preşedinte Ştefan Voitec: 
               Stimate tovarăşe şi stimaţi tovarăşi deputaţi, 
 Într-o însufleţită unanimitate, Marea Adunare 
Naţională şi-a manifestat deplinul  acord cu luminoasa 
expunere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi a adoptat, în 
spiritul unei înalte responsabilităţi, Declaraţia cu privire la 
principiile de bază ale politicii externe a României. 
 Călăuziţi de nobilele idealuri ale 
internaţionalismului socialist, reprezentanţii direcţi ai 
întregului popor român şi-au exprimat desăvârşita 
solidaritate şi prietenia frăţească cu poporul cehoslovac, 
reprobând încălcarea suveranităţii sale naţionale. 
 Declaraţia adoptată şi cuvântările rostite de la 
tribuna forului suprem al ţării  constituie expresia vie a 
adeziunii întregului nostru popor la politica consecventă 
marxist-leninistă a partidului şi statului nostru, a hotărârii 
sale de a o traduce în viaţă, fără şovăire, în interesul vital 
al patriei noastre socialiste, al unităţii ţărilor socialiste, 
pentru asigurarea climatului de normală convieţuire şi 
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colaborare dintre toate popoarele şi statele pe baza 
principiilor imuabile ale suveranităţii şi independenţei 
naţionale, ale neamestecului în treburile interne, pentru 
consolidarea păcii şi securităţii în întreaga lume. 
           Tovarăşe şi tovarăşi, 

Ne revine datoria de a înfăţişa maselor de alegători, 
care ne-au cinstit cu încrederea lor, declaraţia adoptată de 
a lupta pentru transpunerea ei în viaţă, de a le prezenta 
lucrările sesiunii de astăzi, care a constituit încă o 
puternică şi vibrantă manifestare a unităţii de neclintit 
dintre partid, guvern şi popor. 
 Permiteţi-mi, stimate tovarăşe şi stimaţi tovarăşi, ca, 
în numele Biroului Marii Adunări Naţionale, să vă adresez 
călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub jugul fascist şi să vă urez 
noi succese în activitatea dumneavoastră închinată 
propăşirii României socialiste. 
 Declar închise lucrările sesiunii extraordinare.  
(Aplauze puternice prelungite) 
          Şedinţa se ridică la orele 15. 269 
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