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La 7 martie 1959, în cadrul celei de-a XI-a Conferinţe Muncitoreşti
pe întreaga Germanie, organizatã la Leipzig, Nikita S. Hruşciov aducea în
discuţie chestiunea frontierelor între statele socialiste. Pornind de la
premisa potrivit cãreia „nu conferinţele schimbã graniţele statelor”, acestea fiind
rezultatul „victoriei sau capitulãrii” dupã finalizarea unui conflict, liderul de
la Kremlin sublinia, în cheie strict ideologicã, faptul cã problema
frontierelor era una ,,acutã pentru multe state capitaliste”.1 În egalã mãsurã,
adãuga prim-secretarul PCUS, deşi chestiunea frontierelor îşi fãcea
simţitã prezenţa şi în rândul statelor socialiste, totuşi, în interiorul
lagãrului comunist „problema graniţelor capãtã alt caracter şi nu va mai avea acea
ascuţime pe care a avut-o în capitalism”.2
În aceastã ordine de idei, liderul sovietic avea sã recurgã la câteva
studii de caz din interiorul monolitului comunist. Referindu-se la graniţa
dintre Polonia şi Uniunea Sovieticã, preşedintele Consiliului de Miniştri
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar
49/1959-1970, f. 1-2 (în continuare A. N. I. C.).
2 Ibidem.
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al URSS sublinia faptul cã, „dacã ar fi sã-i întrebãm pe ucrainieni sau pe
bieloruşi, ei vor spune cã din actualul terioriu al Poloniei fac şi acum parte o serie de
raioane care au aparţinut înainte Ucrainei şi Bielorusiei”.3 Negând faptul cã între
Uniunea Sovieticã şi Polonia ar exista probleme teritoriale litigioase,
totuşi, Nikita S. Hruşciov adãuga urmãtoarele: „eu sunt convins cã în Polonia
este o oarecare parte a populaţiei care nu considerã juste frontierele existente şi vrea
probabil ca ele sã fie situate mai la rãsãrit decât sunt acum”.4 În privinţa graniţei
dintre Iugoslavia şi Ungaria, Nikita S. Hruşciov sublinia, în cadrul
discursului de la Leipzig, faptul cã dupã finalizarea celei de-a doua
conflagraţii mondiale, o parte a teritoriului care aparţinuse odinioarã
Ungariei intrase în componenţa Iugoslaviei, unde „locuiesc circa un milion de
unguri”.5 În acest context, liderul sovietic va aduce în discuţie şi „problema
Transilvaniei unde locuieşte un numãr considerabil de români cât şi de unguri”,
aceastã zonã geograficã fiind perceputã de cãtre Hruşciov drept locul
„unde s-au ciocnit în cea mai acutã formã interesele României monarhice şi ale
Ungariei hortiste”.6 În egalã mãsurã, liderul de la Kremlin amintea şi de
graniţa dintre România şi URSS. Astfel, Hruşciov afirma faptul cã o parte
a teritoriului Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), recte
Basarabia, fusese „cotropitã de regele român”, ulterior fiind „din nou reunitã cu
teritoriul sovietic”. Subliniind faptul cã între URSS şi Republica Popularã
Românã (RPR) nu existau chestiuni litigioase legate de frontierã, totuşi
liderul sovietic afirma, faptul cã „în rândurile unei anumite pãrţi a populaţiei”
RPR se manifesta convingerea potrivit cãreia Basarabia se constituia
într-o parte integrantã a teritoriului României.7
Uzând din plin de retorica marxist-leninistã, Hruşciov avea sã
sublinieze faptul cã chestiunea frontierelor reprezenta „una dintre cele mai
acute şi complexe probleme” lãsatã moştenire de „vechea lume capitalistã”.8 Care
era soluţia propusã de cãtre liderul sovietic pentru rezolvarea acestei
„probleme”? Rãspunsul era unul simplu şi letal contaminat ideologic:
construirea societãţii comuniste. În cadrul preconizatei societãţi
comuniste, „vechile noţiuni despre graniţe ca atare se vor perima”, rãmânând
pentru o scurtã perioadã de timp „doar graniţe etnografice”.9 Care era
garanţia „succesului”? Liderul de la Kremlin nu se va sfii sã dea chiar
exemplul Uniunii Sovietice, afirmând urmãtoarele: „Cã acest lucru va fi
Ibidem.
Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem, f. 2-3.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 4.
9 Ibidem.
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tocmai aşa, îl aratã procesul ce se desfãşoarã în Uniunea Sovieticã (sic!) care este un
stat multinaţional […] Pe mãsura înaintãrii ţãrii noastre spre socialism, graniţele
dintre diferitele republici unionale în esenţã au început sã disparã”.10
Interesant este faptul cã în cadrul Consfãturii Partidelor Comuniste
şi Muncitoreşti, organizatã la Bucureşti între 24-26 iunie 1960 (aşadar,
într-un cadru restrâns), Nikita S. Hruşciov va aduce din nou în discuţie
chestiunea graniţelor în interiorul monolitului comunist, promovând o
viziune distinctã faţã de cea ilustratã la Leipzig. Astfel, la 26 iunie 1960,
în cadrul unei discuţii caustice cu Hysni Kapo (delegat al Partidului
Muncii din Albania) şi Peng Zhen (delegat al Partidului Comunist
Chinez), liderul de la Kremlin va afirma urmãtoarele: „Ce ar fi dacã astãzi,
între ţãrile socialiste, problema s-ar pune în felul acesta: suntem cu toţii comunişti, sã
facem un schimb de pãreri şi sã vedem, poate cã frontierele dintre ţãrile noastre nu
sunt chiar aşa de just stabilite. Sã stãm de vorbã. Ştiţi, tovarãşi, în acest caz nimeni
n-ar rãmâne aici cu pãr pe cap, ne-am lua la ceartã şi n-am rezolva aceste probleme.
Nu voi numi acum ţãrile, nu voi spune ce ţarã are pretenţii faţã de altele, toate ţãrile
au câte o pretenţie la alta, la douã sau la trei ţãri. Dar esenţa acestei probleme este un
fleac, care nu valoreazã nici cât o ceapã degeratã”.11 Deopotrivã interesant este şi
modul în care Hruşciov se raporteazã, de aceastã datã, la situaţia din
Uniunea Sovieticã. Bunãoarã, liderul PCUS afirma urmãtoarele: „În
Uniunea Sovieticã existã un sistem unic socialist, format din 15 republici unionale.
Dacã am aduna Comitetele Centrale ale tuturor republicilor unionale şi le-am spune:
tovarãşi, atunci când s-au stabilit hotarele dintre republici au fost comise greşeli, ar
trebui sã discutãm, sã vedem dacã sunt just trasate, iar dacã nu sunt juste, haideţi sã
le corectãm. Tovarãşi, ar ieşi aşa o ciorovãialã, încât am descompune partidul.
Astãzi, când omul merge pe şosea şi trece hotarul dintre Ucraina şi Bielorusia, el nici
nu ştie pe unde trece hotarul, pentru cã stâlpi de graniţã nu existã, nu stã nicio
santinelã acolo, care sã indice cã e frontierã. Şi totuşi, în cazul unei discuţii,
ucraineanul s-ar lua la ceartã cu bielorusul. Ar cere sã se strãmute graniţa pe care în
mod fizic nu o cunoaşte, nu ştie pe unde trece”.12 Aşadar, în cadrul dezbaterii din
Liderul sovietic va afirma, de asemenea, urmãtoarele: „Dacã veţi întreba acum un rus, un
ucrainean sau un bielorus, dacã pentru ei mai este actualã problema graniţelor administrative ale
republicilor lor, cred cã majoritatea acestor oameni vor fi surprinşi de o asemenea întrebare. De ce?
Deoarece în cadrul statului nostru socialist toate naţiunile şi populaţiile sunt egale în drepturi, viaţa se
clãdeşte pe o bazã comunã, socialistã, sunt satisfãcute în egalã mãsurã cerinţele materiale şi spirituale
ale fiecãrui popor, ale fiecãrei naţionalitãţi” (Ibidem, f. 5).
11 Vezi în acest sens: „Document 5: 26 iunie 1960, Bucureşti. Stenograma consfãtuirii
reprezentanţilor partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergenţele
ideologice sovieto-chineze (fragment)”, în Mihai Croitor (editor), La Bucureşti s-a scris:
„Sciziune!”. Consfãtuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960, Cluj-Napoca,
Editura Mega, 2013, p. 279.
12 Ibidem.
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26 iunie 1960, Nikita S. Hruşciov va adopta un ton diferit comparativ cu
cel folosit în cadrul discursului public de la Leipzig din 7 martie 1959.
Explicaţia pentru aceastã schimbare de tonalitate rezidã, probabil, în
faptul cã afirmaţiile sale din 26 iunie 1960 fuseserã rostite în cadrul
restrâns al celor 51 de delegaţii ale partidelor comuniste şi muncitoreşti
prezente la Consfãtuirea de la Bucureşti şi nu într-un cadru public.
Revenind, însã, la discursul rostit de cãtre Hruşciov la 7 martie
1959, trebuie subliniat faptul cã Iugoslavia a fost singurul stat care a ales
sã rãspundã public liderului sovietic. Astfel, în cadrul unui articol publicat
la 2 aprilie 1959 în „Komunist”, autoritãţile iugoslave analizau discursul
rostit de cãtre Hruşciov la Leipzig, relevând faptul cã între chestiunile
menţionate de cãtre liderul sovietic cu referire la graniţa iugoslavomaghiarã şi faptele istorice exista o veritabilã disonanţã. Astfel, potrivit
factorilor decizionali de la Belgrad: „Înainte de al doilea rãzboi mondial acest
teritoriu aparţinea Iugoslaviei; el a fost ocupat în aprilie 1941 de cãtre armata
fascistã maghiarã şi eliberat mai târziu prin lupta armatei naţionale de eliberare şi a
detaşamentelor de partizani ai Iugoslaviei cu ajutorul Armatei Roşii”.13 În egalã
mãsurã, Belgradul contesta şi numãrul etnicilor maghiari din Iugoslavia,
înaintat de cãtre Hruşciov la Leipzig, relevând faptul cã, potrivit
rezultatelor ultimului recensãmânt al populaţiei, aici trãiesc 507.000
maghiari.14 De asemenea, meritã a fi menţionat faptul cã ziarul „Borba”
publica la 4 aprilie 1959 reacţia lui Drago Kunţ (purtãtor de cuvânt al
Secretariatului de Stat pentru Afaceri Externe) pe marginea discursului
rostit de cãtre Hruşciov la Leipzig. Rãspunsul oficialului iugoslav era
unul fãrã echivoc: „Este vorba de o prezentare inexactã a faptelor. Presupunem cã
la mijloc este o greşealã. Aşteptãm explicaţii din partea sovieticã”.15
În ceea ce priveşte lipsa de reacţie a Bucureştiului faţã de discursul
rostit de cãtre Hruşciov la 7 martie 1959, meritã a fi menţionat modul în
care Gheorghe Gheorghiu-Dej se raporta la aceastã chestiune în cadrul
întrevederii cu Iosip Broz Tito, organizatã la Pişchia la 22 iunie 1964.
„Tov. Hruşciov-afirma liderul PMR-a pus şi în public problema Basarabiei şi în
general a graniţelor dintre ţãrile socialiste, în cuvântarea pe care a ţinut-o la Leipzig
în 7 martie 1959 (publicatã în ,,Pravda” din 27 martie 1959). Acolo a vorbit şi de
Transilvania, arãtând doar cã în aceastã regiune trãieşte un important numãr de
români şi de maghiari, cã aceasta este o moştenire blestematã etc. Noi n-am publicat
aceastã parte a cuvântãrii şi, deşi n-am fost de acord cu ea, nu am rãspuns. Am

A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 49/1959-1970, f. 12.
Ibidem.
15 Ibidem, f. 13-14.
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remarcat însã rãspunsul dat de presa dv., care ne-a plãcut”.16 În mod evident, la
momentul anului 1959, politica externã a RPR era profund ancoratã pe
culoarul conformismului ideologic faţã de Moscova şi, pe cale de
consecinţã, autoritãţile de la Bucureşti au pãstrat tãcerea vis-à-vis de
discursul rostit de cãtre Hruşciov la Leipzig. Însã, în contextul distanţãrii
faţã de Moscova, discursul liderului de la Kremlin va fi utilizat de cãtre
autoritãţile de la Bucureşti tocmai pentru a ilustra perfidia sovieticã.
Noi divergenţe cu privire la chestiunea graniţelor dintre statele
socialiste se vor ivi în cadrul Secretariatului Comisiei Redacţionale,
convocatã la finalul lunii septembrie 1960, cu scopul pregãtirii unui
proiect de Declaraţie care urma a fi adoptat la Moscova, în cadrul
Consfãturii partidelor comuniste şi muncitoreşti din noiembrie 1960.17 În
cadrul proiectului iniţial de Declaraţie fusese inclusã afirmaţia potrivit
cãreia „în natura sistemului socialist mondial nu sunt cauze obiective pentru
contradicţii şi conflicte între popoarele şi statele care fac parte din acest sistem”.18
Date fiind tensiunile sino-sovietice existente la acel moment, delegaţia
chinezã a propus un amendament în virtutea cãruia „nu sunt cauze obiective
pentru contradicţii antagoniste între popoarele şi statele sistemului mondial socialist
sau cauze obiective care ar putea servi drept barierã pentru rezolvarea justã a
contradicţiilor neantagoniste între aceste state”.19 Propunerea delegaţiei chineze
se va lovi de refuzul celorlalte delegaţii prezente în cadrul Comisiei
Redacţionale, cu excepţia reprezentantului Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar (PMSU). Astfel, Nemes Dezsó (membru al Biroului
Politic al CC al PMSU şi redactor-şef al ziarului „Népszabadság”),20 fiind
de acord cu prima parte a amendamentului chinez (referitor la
„contradicţiile antagoniste”), va promova o viziune distinctã în privinţa
„contradicţiilor neantagoniste”, afirmând urmãtoarele: „Rog pe tovarãşii chinezi
Vezi în acest sens: „Document 70: 1964 iunie 22. Stenograma discuţiilor organizate la
Pişchia între delegaţia românã condusã de cãtre Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedinte al
Consiliului de Stat al RPR şi prim-secretar al CC al PMR, şi delegaţia iugoslavã condusã
de cãtre Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI şi secretar general al UCI, referitoare la
divergenţele româno-sovietice”, în Mihai Croitor, Sanda Borşa (editori), Triunghiul
suspiciunii: Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964). Documente, volum II, Cluj-Napoca,
Editura Mega, 2014, p. 510.
17 „1960 decembrie 19-20. Stenograma sedinţei plenare a CC al PMR în care a fost
discutat raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la Conferinţa Partidelor
Comuniste şi Muncitoreşti de la Moscova din noiembrie 1960”, în Dan Cãtãnus
(editor), Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez, volum I, Bucureşti,
Editura INST, 2004, p. 118.
18 Ibidem, p. 119.
19 Ibidem.
20 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 60/1960, f. 37.
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sã renunţe la aceastã propunere, pentru cã aici se ating probleme pe care nouã ne e
extrem de incomod a le pune. Noi avem probleme de graniţã între Romania,
Ungaria, Cehoslovacia şi altele. De ce trebuie sã vorbim în general despre aceasta?”.21
Afirmaţiile reprezentatntului PMSU vor determina reacţia delegaţiei
PMR, aceasta transmiţând conducerii Comisiei Redacţionale faptul cã
intervenţia lui Nemes Dezsó era „expresia unei atitudini naţionaliste,
şoviniste”.22 Ulterior, dupã finalizarea şedinţelor Comisiei Redacţionale,
delegaţia PMSU avea sã transmitã reprezentanţilor PMR o stenogramã
refãcutã a întâlnirii în cauzã, stenogramã potrivit cãreia Nemes Dezsó ar
fi afirmat urmãtoarele: „Rog delegaţia chinezã sã renunţe la completãri cu privire
la rezolvarea contradicţiilor între ţãrile socialiste, deoarece o asemenea completare poate
da imbold discuţiilor cu privire la fostele probleme divergente între state”.23
Liderul sovietic va relua chestiunea frontierelor în cadrul mesajului
adresat şefilor de state la 31 decembrie 1963. Recunoscând faptul cã
existã pretenţii teritoriale şi litigii „legate de desãvârşirea eliberãrii unui popor
sau altul de sub jugul colonial sau de sub ocupaţia strãinã”, totuşi Nikita S.
Hruşciov sublinia faptul cã de cele mai multe ori acestea erau legate de
„reglementarea postbelicã”.24 În egalã mãsurã, adãuga liderul de la Kremlin,
pentru a-şi justifica propria poziţie, statele recurgeau la argumente
istorice, o acţiune perceputã ca fiind inutilã, întrucât nu conducea la
rezolvarea divergenţelor.25 Considerând cã unele state aveau „motive
întemeiate pentru pretenţiile lor”,26 Hruşciov se pronunţa împotriva rezolvãrii
pe cale militarã a acestor diferende teritoriale. Prin urmare, liderul PCUS
avansa ideea semnãrii unui acord internaţional „prin care statele ar renunţa la
folosirea forţei pentru rezolvarea litigiilor teritoriale şi a problemelor de frontiere”.27
Desigur, afirmaţiile liderului de la Kremlin, dincolo de încãrcãtura
ideologicã inerentã, se încadrau în doctrina coexistenţei paşnice
promovatã de cãtre URSS. Trebuie menţionat faptul cã, la momentul
respectiv, un subiect contondent pe agenda divergenţelor sovieto-chineze
era reprezentat tocmai de doctrina coexistenţei paşnice. Astfel, potrivit
factorilor decizionali de la Beijing, Hruşciov denaturase principiul leninist
„1960 decembrie 19-20. Stenograma sedinţei plenare a CC al PMR în care a fost
discutat raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la Conferinţa Partidelor
Comuniste şi Muncitoreşti de la Moscova din noiembrie 1960”, p. 119.
22 Ibidem, p. 120.
23 Ibidem.
24 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 49/1959-1970, f. 14.
25 Potrivit lui Nikita S. Hruşciov: „Dacã ar fi sã luãm însã ca bazã pentru rezolvarea problemei
frontierelor întreaga istorie în decursul celor câtorva milenii ale acesteia, toţi vor fi, în mod vãdit, de
acord cã în numeroase cazuri nu se va putea gãsi nicio soluţie realã” (Ibidem, f. 15).
26 Ibidem, f. 16.
27 Ibidem.
21

164

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
al coexistenţei paşnice între diferitele state, proclamând doctrina în cauzã
drept „linia generalã de politicã externã a URSS”.28 Prin urmare, potrivit pãrţii
chineze, Moscova luase calea revizionismului, prin enunţarea doctrinei
coexistenţei paşnice intrând „în cârdãşie cu imperialismul american”.29 De
asemenea, meritã a fi menţionat faptul cã factorii decizionali de la
Kremlin adoptaserã vis-à-vis de incidentele de graniţã sino-indiene o
atitudine similarã cu cea expusã în mesajul adresat de cãtre Hruşciov
şefilor de state, la 31 decembrie 1963.30
Pe agenda disensiunilor româno-sovietice, chestiunea graniţelor a
ocupat, neîndoios, un loc important. La momentul anului 1959, discursul
rostit de cãtre Nikita S. Hruşciov la Leipzig, dupã cum afirmam mai sus,
nu va determina vreo reacţie din partea autoritãţilor române, o posibilã
explicaţie pentru acest comportament fiind reprezentatã de obedienţa
liderilor comunişti români faţã de Kremlin. Însã, în contextul deteriorãrii
relaţiilor româno-sovietice, începând cu anul 1963, Bucureştiul se va
raporta caustic la viziunile promovate de cãtre liderul sovietic faţã de
chestiunea graniţelor. Prin urmare, abia în cadrul şedinţei Biroului Politic
al CC al PMR din 26-27 februarie 1963, convocatã ca urmare a
revirimentului viziunilor economice integraţioniste în cadrul sesiunii
Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
(CAER) din februarie 1963, liderul PMR va recurge, pentru prima oarã,
la o condamnare a afirmaţiilor rostite de cãtre Hruşciov la Leipzig.31
Gheorghe Gheorghiu-Dej va menţiona discursul liderului sovietic, rostit
în cadrul celei de-a XI-a Conferinţe Muncitoreşti pe întreaga Germanie
din 7 martie 1959, şi în cadrul întrevederii sale din 12 decembrie 1963 cu
Ibidem, dosar 71/1963, f. 8.
Ibidem, dosar 102/1964, f. 27.
30 Bunãoarã, în septembrie 1963, referindu-se la incidentele de graniţã sino-indiene,
guvernul sovietic rezuma poziţia URSS în maniera urmãtoare: „Încã îndatã dupã izbucnirea
conflictului chino-indian în anul 1959, conducãtorii sovietici au declarat în mod sincer guvernului RP
Chineze cã agravarea litigiului în problema teritoriilor de frontierã din regiunea Himalaya, rãmas
moştenire Chinei şi Indiei din timpuri strãvechi, şi transformarea acestui litigiu într-un mare conflict
armat nu este de dorit şi ar putea avea consecinţe negative nu numai pentru relaţiile chino-indiene, ci şi
pentru întreaga situaţie internaţionalã. Considerãm cã în litigiile de frontierã, cu atât mai mult într-un
litigiu ca cel dintre China şi India, trebuie respectate concepţiile leniniste, potrivit cãrora orice probleme
de frontierã, dacã existã bunãvoinţa reciprocã, pot fi rezolvate fãrã sã se recurgã la arme”. Vezi în
acest sens: Ibidem, dosar 79/1963, f. 13.
31 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Cancelarie, dosar 4/1963, f. 40 (documentul în cauzã
a fost publicat. Vezi în acest sens: „1963 februarie 26-27. Stenograma şedinţei Biroului
Politic al CC al PMR cu privire la disputele din CAER şi alte divergenţe românosovietice”, în Dan Cãtãnus (editor), Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovietochinez, pp. 181-204). Vezi, de asemenea: Mihai Croitor, România şi conflictul sovieto-chinez
(1956-1971), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2009, pp. 228-229.
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ambasadorul chinez la Bucureşti, Xu Jianguo. Bunãoarã, referindu-se la
Basarabia, liderul PMR afirma urmãtoarele: „Pânã în anul 1813 (sic!)
Basarabia a aparţinut totdeauna Moldovei […] În anul 1918, parlamentul
Moldovei, conform dreptului naţiunilor la autodeterminare, a votat o lege privind
realipirea Moldovei la România şi apoi a fost cedatã Uniunii Sovietice în anul 1940.
Hruşciov s-a referit la Transilvania atunci când încã nu erau divergenţe în CAER
[…] Noi nu am publicat referirile la Transilvania din cuvântarea lui Hruşciov.
Dacã ar fi ştiut poporul român ce a spus el, nu l-ar mai fi primit cu aplauze”.32
Chestiunea Basarabiei avea, de asemenea, sã formeze obiectul
discuţiilor dintre Nikita S. Hruşciov şi delegaţia PMR, condusã de cãtre
Ion Gh. Maurer. Organizatã în 15 martie 1964, la Piţunda, întrevederea
în cauzã survine vizitelor efectate de cãtre delegaţia PMR în China şi
Coreea de Nord în cadrul „medierii” conflictului sovieto-chinez, mediere
asumatã de cãtre conducerea de la Bucureşti. Pe parcursul discuţiilor
dintre cele douã pãrţi, Hruşciov va reveni la chestiunea graniţelor,
punând, în mod ipotetic, chiar şi posibilitatea organizãrii unui plebiscit în
Basarabia. În opinia liderului sovietic, însã, revizuirea graniţelor ar fi
determinat consecinţe geopolitice negative, subliniind urmãtoarele: „Ce
s-ar întâmpla dacã am revizui graniţele cu Manciuria, cu Mongolia etc.? […] Sã
luãm de pildã Basarabia. Eu cred cã nu trebuie sã discutãm aceastã chestiune.
Atunci în ţãrile socialiste ar trebui sã se facã plebiscit. Dacã românii ar ridica aceastã
problemã, eu personal aş fi pentru plebiscit şi sã lãsãm popoarele unde vor sã
aparţinã. Numai cã aceste probleme se ridicã (şi n. a.) pentru alte ţãri. De exemplu,
graniţa cu Polonia. Numai sã se punã o asemenea problemã şi imediat ucrainienii şi
bieloruşii se vor ridica şi ei. Aceste graniţe trec mai la Est în folosul Poloniei. Polonia
ştie şi toatã lumea ştie acest lucru […] Graniţa României cu Ungaria; sunt multe
probleme care apar în legãturã cu aceasta. Graniţa Ungariei cu Iugoslavia; Tito
spune cã în Iugoslavia trãiesc 700 de mii de unguri, ungurii spun cã este vorba de un
milion. Graniţa Bulgariei cu Iugoslavia, de asemenea, prezintã unele probleme. Dacã
noi în general am încerca sã cãutãm graniţele cele mai juste ar însemna un rãzboi şi
asemenea graniţe nu existã”.33
„Document 9: 1963 decembrie 12. Notã privind convorbirea de la Snagov, dintre
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, şi Xu Jianguo, ambasador al
RPC la Bucureşti, referitoare la divergenţele româno-sovietice şi necesitatea apropierii
româno-chineze. (fragment)”, în Mihai Croitor (editor), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, p.
226.
33 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 30/1964, f. 42-43
(documentul în cauzã a fost publicat. Vezi în acest sens: „1964 martie 15, Piţunda.
Stenogramã a convorbirilor dintre Delegaţia Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi cea a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice”, în Romulus Ioan Budura (editor), Politica independentã a României şi relaţiile
32
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În contextul acutizãrii diferendelor româno-sovietice, ca urmare a
publicãrii Declaraţiei din aprilie 1964 şi a fundamentãrii unei apropieri
româno-chineze, tonalitatea liderului PMR faţã de viziunile promovate
de cãtre Hruşciov în chestiunea graniţelor României va deveni una acidã.
Astfel, la 5 iunie 1964, în cadrul întrevederii cu noul ambasador chinez la
Bucureşti (Liu Fang), Gheorghe Gheorghiu-Dej afirma urmãtoarele:
„Noi nu putem spune cã au gânduri nebuneşti, dar ei (sovieticii-n.n.) sunt în stare de
multe. Cum ne-au luat Bucovina de Nord drept despãgubiri, aşa pot sã ia toatã
România […] Populaţia maghiarã din Transilvania munceşte şi trãieşte în prietenie
cu poporul român. Însã noi nu excludem posibilitatea ca tov. Hruşciov sã-i punã pe
tovarãşii unguri sã ridice problema Transilvaniei, ca apoi sã aparã el drept arbitru.
Dacã o sã facã acest lucru, noi o sã punem problema Basarabiei şi a Bucovinei de
Nord. De altfel, tov. Hruşciov a ridicat aceastã problemã în timpul vizitei delegaţiei
noastre la Gagra. Ştiţi unde este dusã populaţia românã din Basarabia? În
Kazahstan. Am descoperit acest lucru cu totul întâmplãtor. Fostul nostru ambasador
la Moscova, tov. Dalea, într-o vizitã pe care a efectuat-o in Kazahstan, s-a trezit
înconjurat de români care îi cereau sã-i aducã acasã”.34
La 22 iunie 1964 era organizatã la Pişchia o întâlnire intempestivã
între Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Iosip Broz Tito.35 Astfel, în iunie 1964,
liderul iugoslav efectuase o vizitã oficialã în Finlanda, iar la întoarcere, la
propunerea pãrţii sovietice, a fost organizatã o întrevedere între Tito şi
Hruşciov la Leningrad. Belgradul (prin intermediul ambasadorului
iugoslav la Moscova) avea sã aducã la cunoştinţa autoritãţilor de la
Bucureşti faptul cã diferendele dintre RPR şi URSS fuseserã abordate pe
parcursul discuţiilor de la Leningrad.36 Pe cale de consecinţã, la 21 iunie
1964, Bucureştiul transmitea Moscovei, prin intermediul ambasadorului
Ivan K. Jegalin, faptul cã a doua zi fusese convocatã o întâlnire cu
factorii decizionali iugoslavi, scopul convocãrii întâlnirii în cauzã fiind
reprezentat de abordarea diferendelor româno-sovietice pe parcursul
discuţiilor de la Leningrad.37 Cum era de aşteptat, chestiunea graniţelor
României avea sã se regãseascã pe agenda discuţiilor dintre Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Iosip Broz Tito, liderul român menţionând chiar şi
protocolul adiţional secret al pactului Ribbentrop-Molotov. Astfel,
potrivit liderului PMR: „Ne întrebãm, de asemenea, de ce se inventeazã cã
România ar pofti Basarabia? Aceastã afirmaţie este absurdã. Existã un tratat de
româno-chineze, 1954-1975. Documente, Bucureşti, 2008, pp. 223-269). Vezi, de asemenea:
Mihai Croitor, România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971), p. 270.
34 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 5/1964, f. 40.
35 Ibidem, dosar 110/1963-1965, f. 27.
36 Ibidem, dosar 5/1964, f. 59-60.
37 Ibidem, dosar 6/1964, f. 29-30.
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pace pe care l-am semnat şi noi am înţeles cã aceasta a fost singura rezolvare. Nu
putem spune cã nu sunt oameni care se gândesc la Basarabia şi la Bucovina de Nord,
dar conducerea noastrã n-a ridicat niciodatã şi nici nu va ridica o asemenea problemã.
Istoria încã nu şi-a spus cuvântul. Se ştie cum Stalin s-a înţeles cu Germania şi
asupra Poloniei şi a României. Bucovina de Nord a fost chiar luatã ca ,,dobândã”
pentru ,,exploatarea” Basarabiei în perioada dintre cele douã rãzboaie. De ce n-au
luat atunci ca ,,dobândã” toatã România? Astãzi n-ar fi mai avut probleme cu
raioanele economice interstatale38etc.”.39 În ceea ce-l priveşte pe Tito, acesta se
va mãrgini la a afirma faptul cã, la Leningrad, liderul sovietic „a spus cã în
România se discutã aceastã problemã (a Basarabiei-n. n.) în mase”.40 De altfel, în
cadrul întrevederii din 28 iulie 1964 cu Liu Fang, Emil Bodnãraş îi
transmitea faptul cã în cadrul discuţiilor de la Leningrad, Hruşciov ar fi
afirmat faptul „cã în România atmosfera antisovieticã a evoluat aşa de mult, a
cãpãtat forme atât de ascuţite încât manifestãrile cu caracter naţionalist au mers pânã
acolo încât în cadrul prelucrãrilor Declaraţiei (din aprilie 1964 n. n.) s-a pus
problema Basarabiei şi Bucovinei de Nord”.41
La 26 iunie 1964, aşadar dupã întâlnirea de la Pişchia, Gheorghe
Gheorghiu-Dej îl va convoca pe ambasadorul sovietic la Bucureşti, Ivan
K. Jegalin, transmiţându-i acestuia intenţia autoritãţilor române de a
trimite o delegaţie la Moscova cu scopul discutãrii diferendelor românosovietice. Referindu-se la chestiunea Basarabiei, liderul PMR afirma
urmãtoarele: „Am fost extrem de surprinşi când am auzit zvonurile precum cã s-ar
fi pus problema Basarabiei. Cine o fi mai scornit şi aceastã problemã? Cu ce scop?
Noi dorim sã ne întâlnim cu tovarãşii sovietici, sã discutãm toate problemele în cauzã,
sã le lãmurim, sã nu rãmânã absolut nicio neclaritate”.42
Aluzie la aşa-zisul „Plan Valev”. Pentru o perspectivã detaliatã asupra acestei
chestiuni vezi: „Planul Valev şi impactul acestuia asupra relaţiilor româno-sovietice”, în
Cosmin Budeancã, Florentin Olteanu (editori), Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii
instituţionale şi impact social, Bucureşti, Editura Polirom, 2014, pp. 140-156.
39 Vezi în acest sens: „Document 70: 1964 iunie 22. Stenograma discuţiilor organizate la
Pişchia între delegaţia românã condusã de cãtre Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedinte al
Consiliului de Stat al RPR şi prim-secretar al CC al PMR, şi delegaţia iugoslavã condusã
de cãtre Iosip Broz Tito, preşedinte al RSFI şi secretar general al UCI, referitoare la
divergenţele romano-sovietice”, în Mihai Croitor, Sanda Borşa (editori), Triunghiul
suspiciunii: Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964). Documente, volum II, p. 500.
40 Ibidem, p. 507.
41 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 5/1964, f. 60.
42 Vezi în acest sens: „Document 25: 1964 iunie 26. Notã cu privire la audienţa lui I. K.
Jegalin, ambasador al URSS la Bucureşti, la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al
CC al PMR, referitoare la solicitarea de cãtre partea românã a unei întâlniri cu
reprezentanţii CC al PCUS în vederea discutãrii divergenţelor româno-sovietice”, în
Mihai Croitor (editor), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din
Aprilie 1964, p. 279.
38
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Pe cale de consecinţã, între 7-14 iulie 1964 vor fi organizate la
Moscova convorbiri între delegaţia PMR (condusã de cãtre Ion Gh.
Maurer) şi delegaţia PCUS (condusã de cãtre N. V. Podgornîi),
principalul subiect abordat fiind reprezentat de disensiunile românosovietice. Un punct central în cadrul acestor discuţii va fi ocupat de
chestiunea Basarabiei. Astfel, la 10 iulie 1964, Ion Gh. Maurer va aduce
în discuţie chestiunea în cauzã, stenograma întâlnirii consemnând un acid
schimb de replici între cele douã delegaţii cu privire la denumirea acestei
provincii istorice:
„Tov. I. Gh. Maurer: V-am arãtat cazurile când oamenii sovietici ne-au
întrebat: ce, revendicaţi Basarabia?
Tov. Kosîghin: Noi nu avem aceastã denumire Basarabia, existã
Republica Moldoveneascã, este o republicã, poporul moldovenesc, cu un Comitet
Central şi un guvern. Nu existã Basarabia. Ce tot vorbiţi tot timpul de Basarabia?
În cursul discuţiilor noastre dvs. n-aţi folosit nicio singurã datã denumirea oficialã a
RSS Moldoveneşti.
Tov. I. Gh. Maurer: Vã rog, sã nu creãm artificii. Eu nu vreau ca cu o
expresie sã acopãr nu ştiu ce. Atunci, ca sã fim sinceri, acel teritoriu care s-a numit
Basarabia.
Tov. Kosîghin: Noi avem denumirea actualã: RSS Moldoveneascã.
Tov. I. Gh. Maurer: Perfect de acord: acea parte a Republicii
Moldoveneşti dintre Prut şi Nistru [...]
Tov. I. Gh. Maurer: Eu am vorbit acum patru luni (la Piţunda n. n.) cu
tov. Hruşciov şi el mi-a spus: dacã vreţi Basarabia, facem plebiscit. În felul acesta am
utilizat cuvântul Basarabia.
Tov. Emil Bodnãraş: Este utilizat şi în anul 1959 în comunicarea tov.
Hruşciov (de la Leipzig n. n.).
Tov. Podgornîi: O sã vã arãtãm stenograma şi o sã vedeţi cã n-a spus
aşa.
Tov. I. Gh. Maurer: Mã rog, şi noi avem stenograma [...]
Tov. Podgornîi: Noi vrem sã spunem ca în România sã se ştie cã nu
existã un astfel de teritoriu-Basarabia. Şi din moment ce au loc aceste tratative
oficiale, sã fie folosit termenul potrivit.
Tov. I. Gh. Maurer: Spuneţi dvs. cum sã spun. Sã-i spun teritoriul X
sau spuneţi dvs. cum sã-i spun?
Tov. Podgornîi: Republica Moldoveneascã [...]
Tov. I. Gh. Maurer: RSS Moldoveneascã cuprinde încã o bucatã în afarã
de ce se aflã între Prut şi Nistru. Dacã o sã spun Moldova Sovieticã, dv. o sã
înţelegeţi cã mã refer la întrega Republicã Moldoveneascã.
Tov. Podgornîi: La noi fiecare republicã are o denumire.
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Tov. I. Gh. Maurer: Eu vorbesc despre acea parte a Republicii

Moldoveneşti care se gãseşte între Nistru şi Prut şi pentru prescurtare am sã-i spun
teritoriul A.
Tov. Podgornîi: Fãrã A şi B, cã are denumire şi dacã va afla poporul
moldovean cã îi zicem teritoriul A se va simţi jignit”.43
La 11 iulie 1964, date fiind discuţiile cu privire la denumirea
istoricã a acestei provincii, N. V. Podgorîi va prezenta câteva fragmente
din stenograma sovieticã a întâlnirii de la Piţunda. În aceastã ordine de
idei, liderul delegaţiei PCUS afirma urmãtoarele: „Aceasta este din
stenogramã. Deci este o presupunere a tov. Hruşciov. ,,Noi presupunem cã
conducãtorii chinezi v-au spus cã ruşii v-au cotropit Basarabia”. Dupã aceasta, dupã
cum am vãzut noi din stenograma noastrã, tov. Bodnãraş a declarat urmãtoarele: Ei
n-au spus asta. Acest lucru îl ştim noi înşine. Dupã asemenea declaraţie a tov.
Bodnãraş, tov. Hruşciov a spus: Haideţi, mai bine în aceastã problemã sã nu
discutãm. Dacã este aşa, atunci putem avea discuţii cu dv. Haideţi sã facem plebicist
(sic!) în Moldova. În Moldova, tovarãşe Maurer, dar nu în Basarabia!. Dacã
românii ridicã pretenţii, eu sunt pentru plebicist (sic!), însã aceasta ar ridica multe
probleme şi cu alte ţãri. Acest lucru nu se poate face”.44 Trebuie sã menţionãm
faptul cã, dupã cum am arãtat deja, stenograma românã aferentã întâlnirii
de la Piţunda nu conţine un asemenea schimb de replici.45 De altfel, la 14
iulie 1964, referindu-se la afirmaţiile rostite de cãtre Podgornîi la 11 iulie
1964, Ion Gh. Maurer afirma tranşant faptul cã schimbul de replici
invocat de cãtre sovietici în chestiunea Basarabiei nu existase. „În ceea ce
priveşte inexistentele pretenţii teritoriale ale RPR faţã de URSS, spunea liderul
delegaţiei PMR, la cele spuse de noi anterior am dori sã adãugãm înainte de toate o
precizare cu privire la o replicã a tov. Bodnãraş în timpul convorbirilor cu tov.
Hruşciov la Piţunda. Stenograma de care dispunem, cât şi amintirile acelor dintre noi
care am luat parte la aceastã convorbire, atestã cã o asemenea replicã nu a avut loc”.46
Interesant este faptul cã, în contextul apropierii româno-chineze,
Beijingul s-a arãtat interesat de discuţiile purtate de delegaţiile PMR şi
PCUS la Moscova. Bunãoarã, la 17 iulie 1964, premierul chinez îi solicita
A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 35/1964, volum II, f. 141-143
(documentul în cauzã a fost publicat. Vezi în acest sens: „4. 1964 iulie 7-14, Moscova.
Stenograma discuţiilor dintre delegaţiile românã şi sovieticã referitoare la problemele
sensibile ale relaţiilor bilaterale (sovromurile, statutul persoanelor de cetãţenie sovieticã,
agentura sovieticã din România, Basarabia etc.), colaborarea în cadrul CAER şi a
Tratatului de la Varşovia, evoluţia mişcãrii comuniste internaţionale etc”, în Vasile Buga
(editor), O varã fierbinte înrelaţiile româno-sovietice: convorbirile de la Moscova din iulie 1964,
Bucureşti, Editura INST, 2012, pp. 36-197).
44 Ibidem, p.169.
45 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 30/1964, f. 42-43.
46 Ibidem, dosar 35/1964, volum II, f. 219.
43
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detalii ambasadorului român la Beijing (Dumitru Gheorghiu) cu privire la
chestiunea Basarabiei:
„Zhou Enlai: Am mai auzit, în mod neoficial, cã cu prilejul vizitei
tovarãşului Maurer în Uniunea Sovieticã s-a ridicat problema Basarabiei şi
Bucovinei de Nord-a Republicii Moldoveneşti, în care peste 60% din populaţie este
româneascã. Se spune cã s-a ridicat problema modului cum este tratatã aceastã
populaţie. Nu ştiu dacã cunoaşteţi dacã s-au ridicat sau nu aceste probleme?
Tov. D. Gheorghiu: Nu cunosc.
Zhou Enlai: Am aflat din telegramele de presã occidentale. Dupã ridicarea
acestor probleme, convorbirile au fost întrerupte deoarece Hruşciov nu a putut accepta
cererile. Apoi convorbirile au fost reluate şi s-au încheiat. Tovarãşul ambasador ştie
cã românii din Basarabia şi Bucovina de Nord sunt trataţi în mod inechitabil?”.47
Ulterior, însã, la 28 iulie 1964, autoritãţile române îl vor informa
detaliat pe ambasadorul chinez la Bucureşti (Liu Fang) cu privire la
discuţiile purtate la Moscova între delegaţiile PMR şi PCUS.48 La puţin
timp, chestiunea diferendelor româno-sovietice manifestate pe parcursul
întâlnirii din iulie 1964 va fi reluatã de cãtre Gheorghe Gheorghiu-Dej, la
26-27 august 1964, în cadrul discuţiilor cu delegaţia PCC, condusã de
cãtre Li Xiannian. Cu aceastã ocazie, referindu-se la comportamentul
autoritãţilor sovietice, liderul PMR afirma urmãtoarele: „De ce ne acuzaţi pe
noi, noi n-am ridicat problema Basarabiei, dv. aţi ridicat-o prin Hruşciov […] Deşi
Hruşciov a folosit termenul de Basarabia la Leipzig, când tov. Maurer a vorbit în
legãturã cu chestiunea aceasta, cã am fi pretins Basarabia, Kosîghin a sãrit în sus:
care Basarabia, ce Basarabia, noi nu cunoaştem o asemenea denumire, nu existã nicio
Basarabie?! Vedeţi ce interesanţi, ce internaţionalişti sunt dumnealor, vorbeau mai al
dracului decât unul din timpul ţarismului când se manifestau tendinţe de acaparare,
de cotropire a teritoriilor strãine. Eu nu cunosc, eu nu cunosc termenul acesta, nu
existã Basarabia. Atunci Maurer spune: atunci teritoriul dintre Nistru şi Prut. Ei
zic: nici asta nu existã cã acesta aparţine Republicii Moldoveneşti. N-au admis sã
spunem cuvântul Basarabia”.49 Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul cã
47„Document

27: 1964 iulie 17. Notã privind audienţa lui Dumitru Gheorghiu,
ambasador al RPR la Beijing, la Zhou Enlai, premier al Consiliului de Stat al RPC,
referitoare la divergenţele româno-sovietice şi oportunitatea organizãrii unei noi întâlniri
bilaterale româno-chineze”, în Mihai Croitor (editor), În umbra Kremlinului: Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, pp. 284-285.
48 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 5/1964, f. 58-59.
49 „Document 32: 1964 august 26-27. Stenograma discuţiilor de la Timiş dintre delegaţia
românã condusã de Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, şi delegaţia
chinezã, condusã de Li Xiannian, membru al Biroului Politic al CC al PCC, referitoare
la divergenţele româno-sovietice, precum şi la diferendele sovieto-chineze”, în Mihai
Croitor (editor), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie
1964, p. 362.

171

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
Ion Gh. Maurer, prezent la discuţiile cu delegaţia PCC, va acuza direct
Kremlinul de falsificarea stenogramei de la Piţunda (referirile la
chestiunea Basarabiei).50 Însã, anul 1964 era şi martorul publicãrii lucrãrii
Însemnãri despre români: manuscrise inedite, semnatã de cãtre Karl Marx, pe
parcursul cãreia erau condamnate abuzurile sãvârşite de cãtre Rusia
ţaristã (inclusiv asupra Basarabiei).51 Polemica dintre cele douã pãrţi pe
marginea graniţelor primea, astfel, conotaţii publice.
O chestiune mai puţin dezbãtutã în istoriografie vizeazã
diferendele teritoriale sovieto-chineze manifestate pe parcursul anilor ‘50
şi începutul anilor ‘60 ai secolului trecut. Primele tensiuni între cele douã
pãrţi par a fi apãrut, conform pãrţii chineze, în cursul vizitei oficiale
efectuate la Beijing de cãtre o delegaţiei PCUS, condusã de cãtre Nikita S.
Hruşciov, în anul 1954.52 Astfel, potrivit versiunii acreditate de cãtre
Beijing, în cadrul acestei vizite Mao Zedong a dorit sã introducã pe
agenda de discuţii şi chestiunea statutului Republicii Populare Mongole,
însã s-a lovit de refuzul categoric al delegaţiei sovietice.53 În acelaşi timp,
trebuie subliniat faptul cã, în cursul aceluiaşi an, în RPC era publicatã
broşura intitulatã Scurtã istorie a Chinei moderne, editatã de cãtre Liu Peihua. Relevanţa broşurii în cauzã constã în faptul cã în interiorul acesteia
era publicatã o hartã cu teritoriile aparţinând Chinei în perioada
anterioarã Primului Rãzboi al Opiului (1839-1842), inclusiv teritorii aflate
la momentul anului 1954 în componenţa URSS (Marele Ţinut din NordVest, Marele Ţinut din Nord-Est, o parte a zonei Pamir, precum şi o
parte a Sahalin-ului).54
Şi totuşi, la momentul anului 1954, datã fiind strânsa colaborare
sino-sovieticã (inclusiv în materie de politicã externã), publicarea broşurii
în cauzã nu va determina o reacţie publicã din partea Kremlinului. Însã
emergenţa polemicii publice sovieto-chineze, la începutul anilor ‘60 ai
secolului trecut, va readuce în discuţie chestiunile teritoriale prezentate
public pentru prima oarã în anul 1954, de aceastã datã factorii decizionali
Ibidem, p. 363.
în acest sens: Karl Marx, Însemnãri despre români: manuscrise inedite, Bucureşti,
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, passim.
52 Desfãşuratã între 29 septembrie-12 octombrie 1954, vizita în cauzã a avut un impact
pozitiv asupra dinamicii relaţiilor sino-sovietice. Astfel, cu aceastã ocazie s-a decis
returnarea cãtre Republica Popularã Chinezã a bazei sovietice de la Port Arthur şi, în
plus, factorii decizionali de la Kremlin şi-au anunţat decizia de a renunţa la cotele
deţinute în patru societãţi mixte sovieto‑chineze. Vezi, în acest sens: Chen Jian, Mao’s
China and the Cold War, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2001, p.
62.
53 A. N. I. C., Fond CC al PCR-Secţia Relaţii Externe, dosar 50/1962, f. 104.
54 Ibidem, f. 105-107.
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de la Kremlin respingând ferm afirmaţiile chineze cu privire la tratatele
„inegale” la care fusese supusã China.55 De pildã, în septembrie 1963, în
cadrul unei declaraţii a guvernului URSS, se subliniau urmãtoarele: „[…]
propaganda chinezã face anumite aluzii asupra unor nedreptãţi care ar fi avut loc,
chipurile, cu prilejul statornicirii frontierei sovieto-chineze în unele sectoare […] a crea
în mod artificial în timpurile noastre diferite probleme teritoriale, mai cu seamã între
ţãrile socialiste, înseamnã sã pãşeşti pe o cale cât se poate de primejdioasã. Dacã
astãzi statele ar începe sã-şi formuleze reciproc pretenţii teritoriale, invocând date
strãvechi, mormintele strãmoşilor, dacã vor reclama revizuirea frontierelor istoriceşti
statornicite, acest lucru nu ar duce la nimic bun şi nu ar face decât sã învrãjbeascã
popoarele, spre bucuria duşmanilor pãcii”.56 La rândul sãu, Beijingul, în cadrul
unei scrisori adresate conducerii PCUS la 29 februarie 1964, acuza
Kremlinul de încãlcarea deliberatã a frontierei dintre cele douã state,
manifestându-şi, în egalã masurã, disponibilitatea pentru a purcede la
negocieri în direcţia stabilirii paşnice a graniţei dintre cei doi vecini.
„Guvernul Republicii Populare Chineze-afirmau liderii politici chinezi-a considerat
întodeauna cã problema de graniţã între China şi Uniunea Sovieticã, lãsatã moştenire
de istorie, poate fi rezolvatã prin tratative între guvernele celor douã ţãri şi cã pânã la
rezolvarea ei trebuie sã se menţinã situaţia existentã la graniţã […] În ultimii ani,
pe mãsurã ce au luat amploare acţiunile antichineze ale conducerii Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, partea sovieticã a încãlcat în permanenţã situaţia
existentã la graniţã, a pãtruns şi a ocupat teritorii chineze, a provocat incidente de
graniţã”.57 O acutizare a diferendelor teritoriale dintre cele douã state se
va produce la 10 iulie 1964, ca urmare a unor afirmaţii formulate de cãtre
Mao Zedong în cadrul unei întâlniri cu o delegaţie a parlamentarilor
socialişti japonezi. Bunãoarã, potrivit presei japoneze, rãspunzând unei
întrebãri formulate de cãtre Tetsuo Ara, referitoare la statutul insulelor
Kurile, liderul chinez ar fi afirmat urmãtoarele: „Teritorii ocupate de Uniunea
Sovieticã sunt mult prea multe. În conformitate cu acordurile de la Yalta, Uniunea
Sovieticã, sub pretextul asigurãrii securitãţii Mongoliei, a inclus de fapt aceastã ţarã
sub stãpânirea sa. Mongolia ocupã o suprafaţã mult mai mare decât insulele Kurile
[…] Ei şi-au însuşit o parte a României [...] Despãrţind o parte a Poloniei, au
inclus-o în componenţa Rusiei, iar în chip de compensaţie au predat Poloniei o parte a
Germaniei de Est […] Uniunea Sovieticã ocupã o suprafaţã de 22 milioane km.²,
în timp ce populaţia ei numãrã numai 200 de milioane de locuitori […] Cu circa
100 de ani în urmã, raionul din partea de est a Baikalului a devenit teritoriul Rusiei

Ibidem, f. 109.
Ibidem, dosar 79/1963, f. 17.
57 Ibidem, dosar 28/1964, volum I, f. 74 .
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şi de atunci Vladivostok, Habarovsk, Kamciatka şi alte ţinuturi sunt teritorii ale
Uniunii Sovietice. Noi n-am prezentat încã nota privind acest capitol”.58
Deşi la 25 februarie 1964, la Beijing, debutaserã tratative între cele
douã pãrţi cu privire la chestiunile de frontierã, aflate în litigiu, totuşi
acestea nu vor duce la un rezultat concret.59 Debarcarea lui Hruşciov de
la putere (în octombrie 1964) nu avea sã producã o schimbare a opticii
Kremlinului vis-a-vis de diferendele teritoriale sino-sovietice, în martie
1969 tensiunile dintre cele douã pãrţi degenerând în incidente majore de
frontierã.
Aşadar, în manierã concluzivã, putem afirma faptul cã în ciuda
imaginii unitãţii ideologice a monolitului comunist, imagine atât de
energic promovatã de cãtre sovietici, începutul anilor ‘60 ai secolului
trecut erau martorii apariţiei mişcãrilor centrifuge, menite a contesa
primatul ideologic al Kremlinului. Chestiunea graniţelor dintre statele
socialiste, dupã cum am demonstrat mai sus, avea sã se constituie într-un
subiect contondent pe agenda de discuţii, contribuind la apariţia şi
dezvoltarea unor breşe în interiorul monolitului comunist.

58
59

Ibidem, dosar 50/1962, f. 111-112.
Ibidem, dosar 28/1964, volum I, f. 75.
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