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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Emergenţa şi, ulterior, intensificarea rupturii sovieto‑chineze aveau să 
spulbere definitiv iluzia unităţii monolitului comunist. Prezentul volum 
de documente îşi propune să furnizeze cititorului o privire de ansam‑
blu asupra dinamicii conflictului dintre PCUS şi PCC, respectiv dintre 
URSS şi RPC, prin apelul la documente provenite din cadrul Arhivelor 
Naţionale Istorice Centrale. În mod firesc, se poate formula următoarea 
întrebare: de ce volumul în cauză se cantonează exclusiv asupra anului 
1964? Răspunsul este unul cât se poate de simplu: finalul anului 1964 
consacră caracterul ireversibil al rupturii sovieto‑chineze şi, prin urmare, 
alegerea unui atare reper cronologic este una legitimă. Revenind la volu‑
mul de faţă, trebuie să menţionăm faptul că acesta cuprinde 28 de docu‑
mente identificate în cadrul instituţiei mai sus‑menţionată. Cu scopul 
de a furniza cititorului informaţii cu privire la poziţia asumată de unele 
partide comuniste şi muncitoreşti faţă de divergenţele sovieto‑chineze, 
am inclus în cadrul volumului şi câteva documente vizând atitudinile 
promovate de către PMA, PPRM, PMC şi PMR. În elaborarea volumului 
de faţă nu am alterat conţinutul documentelor de arhivă prin intervenţii 
personale, greşelile de transcriere din documentul original fiind semna‑
late corespunzător pe parcursul documentelor. De asemenea, trebuie să 
menţionăm faptul că nu am recurs la transcrirea numelor proprii chineze 
în sistemele „Pinyin” sau „Wade‑Giles”, menţinând transcrierea fonetică 
prezentă în documentul de arhivă.


