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III. Învăţăm să trăim împreună
Înﬁinţarea „liniei ﬁerbinţi”

D

upă criza cubaneză, relaţiile noastre cu administraţia
Kennedy au început să intre pe un făgaş mai realist, în care accentul
trebuia pus pe comunicare, discuţii, negocieri şi adaptare permanentă, dacă nu chiar pe soluţionarea neînţelegerilor dintre cele
două ţări ce începeau să fie considerate superputeri mondiale. Cuba
a continuat să fie un factor iritant, mai ales din cauza intervenţiilor
ei în America Latină şi ulterior în Africa, dar, în ciuda dorinţei
aproape unanime a publicului american de a scăpa de Castro,
guvernul Statelor Unite nu intenţiona să rişte un război cu
Uniunea Sovietică. De asemenea, în rândul publicului a apărut o
spaimă faţă de războiul nuclear, pe care n-o observasem înainte de
criza cubaneză.
A devenit evident că, printre altele, ambele tabere aveau
nevoie de o revizuire generală şi de modernizarea comunicaţiilor
pentru a dezamorsa din timp alte confruntări. Acest proces a
devenit cunoscut sub numele de „linia fierbinte”, un canal direct
de comunicare între guvernele american şi sovietic, rezervat
pentru urgenţe.
În prezent, ne vine greu să ne imaginăm cât de primitive au
fost comunicaţiile ambasadei noastre cu Moscova în zilele teribile
ale crizei cubaneze, când extrem de importantă era fiecare oră, nu
doar fiecare zi. Când am vrut să expediez o telegramă urgentă la
Moscova despre importanta mea convorbire cu Robert Kennedy, a
fost codificată imediat în coloane de cifre (iniţial, încifrarea se
făcea manual, abia mai târziu s-a folosit o maşină), după care am
telefonat la Western Union. Agenţia telegrafică trimitea un curier
care să preia telegrama, de obicei acelaşi negru tânăr, care venea cu
bicicleta. După ce pleca pedalând cu mesajul meu urgent, toată
ambasada se ruga să-l ducă fără întârziere la Western Union şi să
nu se oprească pe drum ca să stea la taclale cu vreo fată!
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Modul acesta primitiv de comunicare explică metodele destul
de neconvenţionale utilizate de Hruşciov pentru a-şi trimite
mesajul urgent către preşedintele Kennedy în ziua decisivă de
28 octombrie. Întrucât Kremlinul credea că exista un termen ﬁnal şi
că rezultatul crizei atârna de acest răspuns, Hruşciov mi l-a trimis
urgent sub forma unei telegrame codiﬁcate, a expediat un duplicat
ambasadei americane din Moscova şi a ordonat ca textul în engleză
să ﬁe difuzat imediat de Radio Moscova. Cu viteză maximă şi cu
sirenele urlând, o coloană de maşini avându-l în frunte pe adjunctul
lui Hruşciov a pornit de la casa de vacanţă a premierului către
clădirea postului de radio, de unde mesajul adresat preşedintelui
Kennedy a fost emis cu operativitate. Din acea transmisiune am aﬂat
răspunsul complet al lui Hruşciov, nu din telegrama care a sosit la
ambasadă după două ore, via Western Union.
Ambasada americană de la Moscova discuta cu Washingtonul
prin intermediul serviciului telegraﬁc comercial, la fel ca noi. Celor
două ambasade li se interzisese de mult să instaleze pe acoperişuri
uriaşele antene parabolice necesare pentru comunicaţiile radio,
deoarece serviciile de informaţii ale ambelor ţări se temeau că
acestea putea ﬁ utilizate pentru interceptarea convorbirilor radio
din interiorul guvernului şi al altor instituţii aﬂate în capitalele lor.
Peste mulţi ani, am aﬂat că unul dintre motivele refuzului încăpăţânat al ambasadei americane de la Moscova de a se muta în altă
clădire, mai spaţioasă şi mai elegantă (autorităţile sovietice propuseseră un schimb reciproc în vederea construirii unor clădiri mai
mari şi mai moderne pentru ambasade) era faptul că aceasta se aﬂa
lângă Kalininski Prospect, principala arteră a capitalei, pe care şeﬁi
erau aduşi de acasă la birou. După ce maşinile le-au fost echipate cu
radiotelefoane – dar nu şi cu bruioare –, Hruşciov, şi mai ales
preşedintele Nikolai Podgornîi, obişnuiau ca, în timp ce se îndreptau
spre serviciu, să discute cu colegii, diverse probleme sau să bârfească.
Graţie poziţiei sale, ambasada SUA putea să intercepteze şi să
înregistreze acest traﬁc radio fără o antenă parabolică de acoperiş,
care i-ar ﬁ trădat acţiunile. La Washington, unde ambasada sovietică
se găsea la numai şase intersecţii de Casa Albă, serviciile noastre de
informaţii încercaseră în mod similar să cerceteze spaţiul aerian din
jur pentru a intercepta orice fel de convorbiri, dar se pare că
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americanii ne depăşiseră în domeniul tehnologiei, întrucât majoritatea convorbirilor radio ale guvernului american erau codiﬁcate.
Manifestând un interes sănătos faţă de problemele de comunicare apărute pe neaşteptate în momentele de vârf ale crizei
cubaneze, Hruşciov şi Kennedy au recunoscut necesitatea urgentă
a stabilirii unei conexiuni directe între Moscova şi Washington.
Pe 20 iunie, a fost semnat la Geneva un memorandum care înfiinţa
această linie fierbinte de comunicaţii „utilizată în cazuri urgente”.
A fost instalată o linie telegraﬁcă non-stop între cele două
capitale via Helsinki-Stockholm-Copenhaga-Londra, pentru transmiterea mesajelor urgente. Simultan, s-a înﬁinţat un canal radio
non-stop de la Moscova la Washington via Tanger, cu rolul de
legătură de rezervă şi pentru canalul de coordonare ce opera între
terminale. Ulterior, a fost instalată o a doua linie telegraﬁcă după ce
un fermier ﬁnlandez a retezat accidental prima şi unica linie
telegraﬁcă în timp ce-şi ara ogorul, ceea ce, lesne de înţeles, a cauzat
multă agitaţie la Moscova şi la Washington. Finalmente, cele două
capitale au instalat o linie de radiotelefonie care opera prin
intermediul sateliţilor.

Reapar vechile probleme

Vechile probleme au început totuşi să reapară pe scena politică:
Germania şi Berlinul, interzicerea testelor nucleare şi celelalte
subiecte rămase de mult neclarificate între noi. Pe 12 martie, la
şase luni după criza cubaneză, am luat masa cu Robert Kennedy şi
am trecut în revistă relaţiile curente. În decursul convorbirii, a
apărut o interesantă notă de subsol a istoriei: când devenise
preşedinte, John F. Kennedy îi sugerase fratelui său să înveţe rusa,
deoarece se gândea să-l numească ambasador la Moscova. Ideea a
fost abandonată ulterior, deşi Robert Kennedy n-a dezvăluit
niciodată motivul.
Preşedintele, a spus Robert Kennedy, dorea în primul rând, şi
din tot suﬂetul, încheierea unui tratat care să interzică toate testele
nucleare, „nu pentru sine, cât mai degrabă pentru binele copiilor şi
nepoţilor lui”, şi considera că acesta ar ﬁ ajutat la normalizarea
situaţiei internaţionale. El a vorbit şi despre posibilitatea unei alte
întâlniri la nivel înalt în care să ﬁe discutat acest tratat, dar şi
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problema personalului militar sovietic din Cuba. Cei doi conducători
puteau discuta şi alte subiecte internaţionale, mai complexe, precum
Germania şi Berlinul, despre care aprecia că puteau ﬁ soluţionate
numai la un summit, nu prin convorbiri diplomatice obişnuite.
După ce mi-am prezentat raportul despre întâlnire, Moscova
m-a întrebat ce părere aveam despre seriozitatea cu care fraţii
Kennedy priveau un summit. Am răspuns că erau în favoarea acestei
iniţiative, dar că, în opinia mea, pe preşedinte îl interesa în primul
rând pentru imaginea lui pe plan intern. Dacă summitul se dovedea
un succes, sau putea ﬁ măcar prezentat ca atare, i-ar ﬁ adus cu
siguranţă victoria în alegerile din 1964. Am mai transmis la Moscova
că declaraţiile lui Robert Kennedy despre Germania şi Berlin nu
ofereau niciun indiciu privind ajungerea la un compromis în cadrul
unui summit sau cu o altă ocazie, aşa încât recomandam aşteptarea
clariﬁcărilor ulterioare din partea unor „persoane cu mai multă
experienţă”, ca Rusk sau Thompson.
Hruşciov se încăpăţâna totuşi să aibă ultimul cuvânt în privinţa
Germaniei şi a Berlinului, deşi poziţia lui se şubrezise după criza
cubaneză. Deşi nu credeam că discuţiile vor avea succes, deoarece
pretenţiile premierului erau prea mari, urma să particip la negocierile lungi şi complexe. Dialogul diplomatic a fost însă destul de
util în sine, întrucât a oferit oportunitatea de a înlătura antagonismul
emoţional.
Discuţiile au fost iniţiate printr-o convorbire detaliată cu Rusk,
purtată pe 26 martie. Aşa cum fusesem instruit, l-am informat în
legătură cu poziţia noastră, care se baza pe binecunoscutele
propuneri ale lui Hruşciov. Auzindu-le, secretarul de stat a aﬁrmat
că multe persoane nu vedeau rostul discutării acestei chestiuni
intrate în impas, deşi preşedintele Kennedy era pregătit să continue
căutarea unei soluţii sau cel puţin a unor căi de diminuare a
riscurilor inerente.
După aceea, Rusk a început să ne testeze poziţia şi, simultan, să
mă asigure că diminuarea tensiunilor din Germania era reală.
La ﬁnal, m-a întrebat direct dacă noi nu eram de părere că „timpul
va rezolva multe probleme” şi că riscurile se vor micşora treptat de
la sine. Aceasta era de altfel modalitatea în care SUA abordau subiectele referitoare la Germania şi la Berlin: menţinerea statu-quoului şi
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aşteptarea, urmând să-şi dea seama pe parcurs ce anume trebuia
întreprins în continuare. Cum i-aş ﬁ putut răspunde în absenţa unor
instrucţiuni explicite din partea Moscovei?
Eu şi Rusk am pornit astfel un nou maraton al acestor probleme
care, cu timpul, au devenit atât de monotone şi de repetitive, încât
ritualul creat l-a determinat pe secretarul de stat să propună în
glumă numerotarea întrebărilor şi răspunsurilor.
La un alt nivel însă, relaţiile sovieto-americane au devenit mai
prietenoase. În ciuda reticenţei guvernului nostru de a accepta
observatori străini la lansarea rachetelor cosmice sovietice, eu am
fost invitat la o lansare de la Cape Canaveral, care mi-a tăiat realmente răsuﬂarea. Beneﬁciind de permisiunea explicită a preşedintelui Kennedy, mi s-a oferit de asemenea şi un tur al laboratoarelor
închise publicului, de la Massachusetts Institute of Technology,
unde se creau tehnologii pentru aselenizare şi mi s-a îngăduit să iau
loc în prototipul carlingii pentru modulul lunar. Graţie pregătirii
mele inginereşti, am fost extrem de impresionat de tehnologia
americanilor şi am raportat totul la Moscova.

Negocieri privind interzicerea testelor nucleare

Un element important al relaţiilor sovieto-americane din anul
1963 l-au reprezentat negocierile privind interzicerea testelor
nucleare. Kennedy căuta să ajungă la un acord pentru interzicerea
lor totală, în parte ﬁindcă înţelegea pericolul proliferării nucleare
mai profund decât predecesorii săi. Un acord de interzicere a
testelor, semnat de puterile nucleare, putea contribui la stoparea
eﬁcientă a răspândirii armelor nucleare în ţări care deocamdată nu
le deţineau. O altă problemă era pericolul precipitaţiilor radioactive
rezultate în urma testelor atmosferice; necesitatea interzicerii
testelor nucleare căpăta un avânt însemnat în conştiinţa publică din
ambele ţări, deşi în Uniunea Sovietică avea mai puţină forţă,
deoarece testele se desfăşurau într-un secret aproape total.
Între timp, Hruşciov începuse să examineze fezabilitatea şi
utilitatea stopării testelor nucleare. Cu toate excesele ei, criza din
Caraibe arătase lumii întregi că existau două puteri nucleare şi,
dintr-un anumit punct de vedere, încheierea unui tratat de stopare
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a testelor nucleare ar fi reprezentat o confirmare a poziţiei Uniunii
Sovietice de superputere alături de SUA. În plus, mulţi oameni de
ştiinţă şi militari apreciau că doar Statele Unite ar fi beneficiat de
testele ulterioare pentru a-şi moderniza calitatea armelor nucleare,
fără să ajute Uniunea Sovietică să reducă decalajul deja existent.
Însă principalul obstacol în calea unui tratat continua să ﬁe
chestiunea monitorizării reciproce, care ar ﬁ asigurat respectarea sa
de către părţile semnatare. În această privinţă, Hruşciov avea
propriile lui îndoieli şi era inﬂuenţat de consilieri care nu puteau
decide între monitorizarea prin mĳloace naţionale (care însemna
autoimpunere), utilizarea limitată de staţii automate (aşa-numitele
„cutii negre”) pe teritoriile ambelor ţări şi monitorizarea exercitată
de experţi străini, cărora li s-ar ﬁ permis, în calitate de observatori,
să viziteze teritoriile ţărilor semnatare. Exista o problemă tehnică.
În timp ce testele terestre, maritime sau din spaţiul cosmic puteau ﬁ
detectate în alte ţări pe baza precipitaţiilor radioactive rezultate,
indiciile testelor subterane puteau ﬁ confundate cu producerea unor
seisme. Pentru a veriﬁca o posibilă încălcare a tratatului, era
necesară trimiterea ocazională de experţi care să inspecteze locul
unde seismografele înregistraseră o perturbaţie şi să determine dacă
avusese loc un cutremur sau o explozie nucleară. Aceste vizite
reprezentau miezul problemei. Pentru Hruşciov, era în primul rând
o chestiune politică, nu ştiinţiﬁcă: dacă să permită sau nu unor
inspectori să intre în URSS.
Mişcarea lui strategică de rezolvare a problemei a avut loc la
scurt timp după criza cubaneză. Aﬂându-se într-o dispoziţie
conciliantă, el l-a informat pe preşedintele Kennedy prin canalul
conﬁdenţial – gestionat acum exclusiv de Robert Kennedy şi de mine
– că, pentru prima dată, guvernul sovietic accepta două sau trei
inspecţii anuale pe teritoriul ﬁecărei puteri nucleare.
Din păcate, administraţia Kennedy n-a proﬁtat de oportunitate
şi a preferat să înceapă o dispută lungă despre creşterea numărului
inspecţiilor. Partea americană nu aprecia cât de diﬁcilă din punct de
vedere psihologic şi cât de inovatoare fusese pentru Moscova această
primă decizie de a permite ﬁe şi un număr redus de observatori
străini pe teritoriul sovietic (mulţi membri ai Biroului Politic i se
opuseseră cu înverşunare).

