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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Încercând să suprindă principalele evoluţii survenite în cadrul dina‑
micii relaţiilor politico‑ideologice sovieto‑chineze în intervalul cronologic 
1961–1963, prezentul volum cuprinde un număr de 26 de documente, 
identificate în cadrul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale. Dat fiind 
numărul mare de documente cercetate în cadrul instituţiei mai sus‑men‑
ţionată, în elaborarea acestui volum am recurs la o atentă selectare a aces‑
tora, fiind publicate doar cele pe care le‑am considerat a fi mai impor‑
tante pentru tema noastră de cercetare. Din dorinţa de a ilustra confor‑
mismul ideologic al majorităţii partidelor comuniste şi muncitoreşti faţă 
de comandamentele ideologice trasate la Kremlin, am inclus şi câteva 
documente elaborate de CC al PMSU, CC al PCB sau CC al PMUP. De 
asemenea, menţionăm faptul că nu am alterat conţinutul documentelor 
prin intervenţii personale, greşelile de transcriere (din documentul origi‑
nal) fiind prezente şi semnalizate pe parcursul prezentului volum. Din 
aceeaşi raţiune nu am utilizat transcrierea numelor liderilor politici chi‑
nezi în sistemul „Pinyin” sau „Wade‑Giles”, fiind menţinută transcrierea 
fonetică prezentă în documentul de arhivă.


