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Abstract. As several Soviet secret documents declassified in the 1990s
show, the Korean War revealed the existence of tensions and discontent
within the seemingly monolithic communist camp. The relationship
between Moscow and the new Chinese communist power in the context of
the Korean War was complicated, marked from the beginning by power
games, mistrust and suspicion, which intensified over time, leading after
some years to what was later known as the Sino-Soviet split. Kim Ir-sen,
a seemingly unimportant international actor, took advantage of these
tensions in order to try to achieve his main goal, the unification of Korea
under his control. The Korean War was defined by many upheavals and
unforeseen decisions which took by surprise both camps, such as the US
involvement in the conflict and, later, the even more surprising Chinese
military intervention. Despite having hesitantly decided to enter the
conflict, decision finaly took partly due to Soviet pressure, and despite its
important war casualties, China came out of the war stronger on the long
run. As a result of the Korean War, it was able to impose itself on the
international scene as a formidable opponent, worthy of the respect of the
greatest nuclear power of the time, and to lay the foundations for its future
independence from the Soviet Union.
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Preliminariile Rãzboiului din Coreea

În 1945, în urma înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi a
eliberãrii de cãtre armatele aliate a teritoriului Peninsulei Coreene, aceasta din
urmã a fost împãrþitã în douã, în funcþie de punctul pânã la care avansaserã cele
douã armate de ocupaþie, sovieticã, respectiv americanã1. Graniþa dintre cele douã
state coreene, Republica Popularã Democratã Coreea (Coreea de Nord), condusã
de Kim Ir-sen/ Kim Il-sung – impus ºi susþinut de cãtre URSS, care conducea de
facto Coreea de Nord aflatã sub tutelã sovieticã – cu capitala la Phenian, ºi

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIX, 2, pp. 73–88, Bucureºti, 2022.

————————
* CS dr., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, Bucureºti, România.
1 Henry Kissinger, Despre China, ediþia a doua, Ed. COMUNICARE.RO, Bucureºti, 2018, p. 131.



Republica Coreea (Coreea de Sud), condusã de Syngman Rhee – preºedinte ales
prin alegeri libere – cu capitala la Seul, a fost stabilitã de-a lungul paralelei 38.
În 1948, în urma unei hotãrâri a Naþiunilor Unite, armatele de ocupaþie s-au
retras de pe teritoriul Peninsulei Coreene, lãsând însã în urmã grupuri de consi-
lieri2. Niciunul dintre cele douã nou-formate state coreene, dominate de naþio-
nalism în ciuda ideologiei diferite de care erau animaþi liderii lor politici, nu a
acceptat de bunãvoie menþinerea divizãrii Coreei, ambele refuzând sã recu-
noascã graniþa trasatã de paralela 38 ºi pledând pentru unificarea pe cale militarã
a Peninsulei Coreene. Pânã la izbucnirea Rãzboiului din Coreea (RC), la fron-
tiera dintre cele douã state au avut loc în mod constant conflicte ºi incursiuni
militare, declanºate în special de cãtre sud-coreeni3.

DacãArmata Popularã Nord-Coreeanã (APNC), aflatã sub tutela consilierilor
sovietici, a fost mai bine pregãtitã pentru un rãzboi de unificare, fiind antrenatã
ºi echipatã de luptã cu echipamente ºi armament oferite de URSS în schimbul
unor resurse naturale nord-coreene4, Armata Republicii Coreea (ARC) era o
armatã doar cu numele, pentru cã americanii, cunoscând naþionalismul coreean,
intenþionau sã evite orice conflict militar în Peninsula Coreeanã, orice compli-
caþie care ar fi apãrut în urma atacãrii Nordului de cãtre o Coree de Sud care ar
fi fost bine pregãtitã din punct de vedere militar.

Documentele sovietice privitoare la RC, provenite în special din Arhiva
Preºedintelui Federaþiei Ruse, declasificate în anii 1990, aratã cã, spre deosebire
de ceea ce considera istoriografia occidentalã pânã în 1990, nu URSS este prin-
cipala forþã care a stat în spatele izbucnirii RC5, în ciuda faptului cã a jucat un
rol foarte important în desfãºurarea acestuia, chiar dacã nu întotdeauna evident
ºi direct, spre deosebire de SUA ºi de Republica Popularã Chinezã (RPC).

Pânã la sfârºitul anului 1949, Stalin nu a sprijinit un rãzboi de agresiune
pentru ocuparea Coreei de Sud, nefiind interesat pânã la acel moment sã preia
controlul asupra întregii Peninsule Coreene ci dorind, dimpotrivã, sã menþinã
status quo-ul stabilit cu americanii în ceea ce priveºte Coreea6. Acest lucru se
datoreazã, printre altele, faptului cã era foarte îngrijorat de o eventualã intervenþie
americanã ºi sud-coreeanã la nord de paralela 38 ºi a fãcut prin urmare tot posi-
bilul sã evite sã provoace într-un fel Washingtonul ºi Seulul în aceastã direcþie7,
cel puþin atâta timp cât URSS era în evidentã inferioritate faþã de SUA, nedeþinând
încã armament nuclear.

Nici RPC, direct interesatã de soarta Peninsulei Coreene vecine, „ruta tradi-
þionalã de invadare a Chinei“8, folositã de cãtre japonezi, nu a fost iniþial de
acord cu atacarea Coreei de Sud de cãtre forþele comuniste ale lui Kim Ir-sen.
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Astfel, Mao Zedong i-a declarat lui Stalin, la prima lor întâlnire de la Moscova,
din iarna lui 1949-1950, cã þara pe care o conducea avea nevoie de o perioadã de
trei – cinci ani de pace9, pentru a-ºi reveni din punct de vedere economic din sân-
gerosul ºi îndelungatul rãzboi civil din care tocmai ieºise, pentru a-ºi reface ºi
echipa armata greu încercatã, pentru a acorda un moment de respiro populaþiei
chineze marcate de rãzboiul civil, pentru ca Partidul Comunist Chinez (PCC) sã
învingã ultimele rãmãºiþe ale „reacþiunii“ ºi sã-ºi întãreascã astfel autoritatea pe
scena politicã internã, dar mai ales pentru a încheia definitiv rãzboiul civil chinez
prin rezolvarea chestiunii Taiwanului. Cu toate cã Mao nu era, teoretic, împotriva
invaziei nord-coreene, pe care o agrea ca obiectiv pe termen lung, el considera,
ca ºi Stalin de altfel pânã la sfârºitul lui 1949, cã riscul intervenþiei americane în
zonã era prea mare într-o astfel de situaþie. De asemenea, Mao i-a declarat lide-
rului sovietic cã orice plan de ocupare a sudului Peninsulei Coreene trebuia amânat
pânã la încheierea definitivã a rãzboiului civil chinez10.

Cu toate acestea, la mai puþin de un an de la vizita lui Mao la Moscova,
Statele Unite ºi China aveau sã se afle în rãzboi, un rãzboi „de neconceput“ pânã
la acea orã pentru orice strateg militar ºi lider politic al vremii11, datã fiind dispa-
ritatea evidentã (militarã, economicã, de statut internaþional º.a.m.d.) dintre SUA
ºi RPC. Iar marile puteri ale vremii aveau sã se afle în pragul unui nou rãzboi
mondial.

În cele din urmã, conflictul din Coreea a izbucnit din cauza „maºinaþiunilor
unui jucãtor aparent minor: Kim Ir-sen, ambiþiosul conducãtor instalat de sovie-
tici în Coreea de Nord“12. El a ºtiut sã profite de relaþia complicatã dintre cei doi
„giganþi comuniºti“, URSS ºi RPC, respectiv Iosif Visarionovici Stalin ºi Mao
Zedong, marcatã de neîncredere ºi suspiciuni, de lupte dure, chiar dacã nu uºor
de perceput din exterior, pentru supremaþie, respectiv independenþã/ afirmare pe
plan internaþional. Kim Ir-sen a profitat cu abilitate de tensiunile dintre cei doi,
încercând sã-ºi atingã principalul scop, de unificare a Coreei sub conducerea sa
(ºi, eventual, de eliberare de sub apãsãtoarea tutelã sovieticã)13, obiectiv impo-
sibil de realizat fãrã sprijinul militar, economic ºi diplomatic al aliaþilor sãi,
„incomparabil mai puternici“, de care era complet dependent14.

Dupã ce armata americanã s-a retras de pe teritoriul Coreei de Sud, Kim Ir-
sen a încercat în mai multe rânduri sã îi convingã pe Stalin ºi pe Mao de nece-
sitatea invadãrii sudului Peninsulei de cãtre nord-coreeni, evident cu sprijinul
celor douã mari state comuniste vecine. Ambii lideri comuniºti au refuzat acest
lucru, din motivele menþionate anterior. Dar intenþia liderului nord-coreean de a
ataca Sudul a fost întãritã tocmai de strategia invocatã de Mao Zedong pentru a
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refuza pe moment planurile nord-coreene, ºi anume amânarea oricãrei invazii
pânã la rezolvarea chestiunii Taiwanului. Kim Ir-sen considera cã era prea puþin
probabil ca americanii sã accepte douã cuceriri militare comuniste, în ciuda
dezinteresului lor aparent faþã de aceastã zonã a Pacificului15. Prin urmare, el era
conºtient cã trebuia „sã o ia înaintea“ chinezilor, sã îºi atingã obiectivele în
Coreea de Sud înainte ca americanii sã îºi schimbe atitudinea în cazul în care
China avea sã rezolve chestiunea Taiwanului în sensul dorit de ea16.

Un alt factor care a favorizat apariþia condiþiilor propice izbuncirii RC, deter-
minând schimbarea de atitudine a lui Stalin faþã de invadarea Coreei de Sud, a
fost reprezentat de politica de neimplicare, de nonintervenþie a SUA faþã de
aceastã zonã a Asiei. Conform unor declaraþii din 1949 – începutul lui 1950,
fãcute de preºedintele Truman, de secretarul de stat Dean Acheson ºi de co-
mandantul suprem al forþelor americane din Extremul Orient, generalul Douglas
MacArthur17, dar mai ales conform raportului secret NSC-48/2, la care Stalin a
avut acces prin reþeaua de spionaj sovietic18, Coreea de Sud ºi Taiwanul nu erau
considerate a fi suficient de importante din punct de vedere strategic pentru a
justifica o eventualã acþiune militarã americanã, fiind excluse din perimetrul de
apãrare american din zona Pacificului19.

Stalin ºi-a schimbat în mod radical atitudinea faþã de invadarea Coreei de Sud
de cãtre nord-coreeni începând cu sfârºitul lui 1949, atunci când s-a convins cã
americanii nu vor interveni în cazul unui conflict între cele douã state. Cercetã-
torii care s-au aplecat asupra motivelor schimbãrii atitudinii lui Stalin faþã de un
eventual RC au identificat drept factori, în afarã de percepþia acestuia care s-a
dovedit greºitã, a unei slãbiri a poziþiei SUA ºi a dorinþei acestora de a se implica
militar în Asia, ºi: dezvoltarea de cãtre sovietici a propriului arsenal nuclear;
întãrirea comunismului în Asia prin victoria adepþilor lui Mao Zedong în China
ºi înfiinþarea Organizaþiei Atlanticului de Nord ºi înrãutãþirea relaþiilor cu þãrile
occidentale20.

Este posibil, de asemenea, ca la aceastã schimbare radicalã de atitudine sã fi
contribuit, conform lui Henry Kissinger, ºi relaþia tensionatã a lui Stalin cu Mao,
în ciuda ideologiei comuniste pe care o împãrtãºeau21. Interesul lui Mao Zedong
în aceastã relaþie, dincolo de punctele de apropiere ºi de divergenþã dintre comu-
nismul chinez ºi cel sovietic, era de a obþine un sprijin militar ºi economic cât mai
important din partea Uniunii Sovietice, pentru a se putea opune Statelor Unite,
inamicul imediat al RPC, aºa cum erau acestea percepute de cãtre liderul co-
munist chinez, ºi pentru a reface din punct de vedere economic ºi militar China
devastatã de rãzboiul civil ºi a întãri poziþia acesteia pe plan internaþional. La
vremea respectivã, liderul comunist chinez nu avea cãtre ce altã sursã sã se în-
drepte pentru a-ºi îndeplini aceste deziderate. Prin urmare, Mao avea nevoie de
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o alianþã formalã cu URSS, pentru realizarea cãreia a ºi mers la Moscova la
sfârºitul lui 1949, în prima sa vizitã în afara Chinei, una dintre cele douã vizite
externe pe care le-a efectuat de-a lungul vieþii.

Însã Stalin nu a pãrut iniþial interesat de semnarea unui acord formal cu Mao.
El nu era interesat de refacerea Chinei, de apariþia unui vecin puternic, fie el ºi
comunist, în Orientul Îndepãrtat, care risca sã se transforme într-o nouã Iugoslavie,
dat fiind cã liderii sãi nu erau deloc îndatoraþi Moscovei, comparativ cu cei ai
celorlalte state comuniste, pentru poziþia obþinutã prin forþe proprii22. Stalin nu
dorea sã semneze un nou tratat cu liderii comuniºti chinezii pentru cã nu inten-
þiona sã renunþe la avantajele materiale importante obþinute pe seama Chinei prin
semnarea Tratatului din 1945 cu adversarul acestora din rãzboiul civil, liderul
naþionalist Chiang Kai-shek. Printre avantaje se numãra ºi controlul rusesc asupra
portului Dalian, singurul port din Pacific la care aveau acces navele ruseºti a
cãrui apã nu îngheþa tot timpul anului. Or, Mao transmisese în timpul negocie-
rilor de la Moscova cã nu era dispus sã le lase sovieticilor pe termen nelimitat
aceste privilegii, printre care se numãra ºi accesul la portul Dalian. Este posibil
ca în acest context Stalin sã se fi gândit cã unificarea Coreei sub control comu-
nist ar fi fost avantajoasã pentru nevoile navale ale URSS23. În cele din urmã,
printre altele ºi pentru a evita o posibilã apropiere sino-americanã, Stalin a
acceptat sã semneze un tratat de alianþã cu Mao, Tratatul de Prietenie, Alianþã ºi
Asistenþã Reciprocã din 14 februarie 1950, prin care cele douã þãri se angajau sã
îºi ofere ajutor reciproc în cazul în care erau atacate de o terþã putere.

Pe de altã parte, unii istorici au legat aceastã schimbare radicalã de atitudine
a lui Stalin faþã de semnarea unui nou tratat cu China, schimbare care a avut loc
în decurs de aproximativ o lunã, tocmai de iminenta (cel puþin pentru Stalin) agre-
siune comunistã din Coreea, a cãrei bunã pregãtire presupunea ca cele douã
puteri comuniste, URSS ºi RPC, sã stabileascã o linie de comunicaþie în ches-
tiuni importante24. Or, una dintre prevederile viitorului tratat, despre care au dis-
cutat cei doi lideri comuniºti în ianuarie 1950, presupunea consultarea reciprocã
cu privire la toate chestiunile de ordin internaþional importante25.

Dacã Stalin ºi-a dat acceptul pentru invadarea Coreei de Sud, el ºi-a luat încã
de la început toate mãsurile pentru a nu implica în mod direct URSS în acest rãz-
boi, pentru a nu risca, nici mãcar în foarte micã mãsurã, intrarea într-un conflict
deschis cu SUA, pentru care nu credea cã þara sa era pregãtitã. Evitarea unei con-
fruntãri militare directe cu Statele Unite, ca ºi prelungirea conflictului armat, in-
diferent de costuri, atâta timp cât nu le plãtea el în mod direct, a reprezentat prin-
cipala strategie a liderului sovietic pe toatã desfãºurarea RC. Stalin considera,
încã din decembrie 1949, cã statul nord-coreean nu era atât de important din
punct de vedere strategic pentru URSS încât sã justifice riscul declanºãrii unui
conflict direct cu SUA ºi a avut grijã sã stabileascã ºi sã îi transmitã lui Kim
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Ir-sen cã URSS nu îºi lua niciun angajament sã intervinã militar în Coreea dacã
americanii se angajau în conflict26. Dupã ce a enunþat aceste principii de bazã,
Stalin l-a anunþat pe Kim Ir-sen, printr-o telegramã transmisã în 30 ianuarie
1950, cã îi va oferi întregul sãu sprijin în conflictul care se prefigura27. Ca sã îºi
reducã ºi mai mult riscurile, Stalin a retras toþi consilierii militari sovietici de pe
lângã APNC, cu puþin timp înainte de declanºarea conflictului pe care îl apro-
base pentru ca, în cazul în care ar fi fost luaþi prizonieri de forþele inamice, sã nu
se dovedeascã astfel implicarea directã a URSS în rãzboi28. Dar pentru cã aceastã
decizie a influenþat negativ evoluþia APNC pe frontul de luptã, liderul sovietic i-a
trimis pe aceºtia înapoi, însã sub acoperirea de corespondenþi ai agenþiei sovie-
tice de presã, TASS29.

„Arogant, cu perspectivã pe termen lung, manipulator, precaut ºi brutal, adu-
când beneficii geopolitice pentru Uniunea Sovieticã în timp ce lãsa riscurile în
seama Chinei“30, Stalin a fãcut tot posibilul sã transfere cât mai multã respon-
sabilitate în ceea ce priveºte viitorul conflict militar din Peninsula Coreeanã pe
seama RPC. Conºtient cãAPNC avea nevoie de tot sprijinul posibil într-o confrun-
tare cu ARC ºi dornic, indiferent de rezultatul rãzboiului care se prefigura, sã
implice China în conflict, cu scopul dublu de a evita un conflict direct sovieto-
american în Coreea ºi de a creºte dependenþa RPC de URSS, liderul sovietic a
exercitat puternice presiuni asupra lui Mao Zedong pentru a-l convinge pe acesta
de necesitatea implicãrii Chinei în rãzboi31. Pentru a face mai atractivã pentru partea
chinezã perspectiva intrãrii în RC, Stalin a propus în mai multe rânduri (începând
chiar din iulie 1950) sã ofere acoperire aerianã sovieticã pentru trupele de infan-
terie chineze, precum ºi ca forþele aeriene sovietice sã antreneze piloþi chinezi32.

Dupã ce ºi-a dat acordul pentru invadarea Coreei de Sud, fãrã a-l anunþa decât
post factum pe Mao Zedong de acest lucru, pentru a îl pune în faþa faptului îm-
plinit ºi a-i forþa mâna (fapt cu atât mai interesant ºi relevant pentru calitatea
relaþiilor sovieto-chineze cu cât se pare cã Mao se afla în vizitã la Moscova în
momentul în care Stalin a luat decizia definitivã de a sprijini planurile liderului
nord-coreean, dar liderul sovietic nu a considerat necesar sã îi transmitã decizia
sa, cu toate cã situaþia Coreei a fost discutatã de cãtre cei doi)33, Stalin le-a transmis
lui Mao ºi lui Kim Ir-sen ca „hotãrârea finalã [în ceea ce priveºte invadarea Coreei
de Sud – n.a.] sã fie luatã de tovarãºii chinezi ºi coreeni împreunã, iar în caz de
dezacord din partea tovarãºilor chinezi, decizia sã fie amânatã pânã la noi discuþii“34.
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În cele din urmã, dupã o întâlnire secretã a lui Mao cu Kim Ir-sen, venit la
Beijing de la Moscova, de unde primise acordul definitiv al sovieticilor pentru
planul de invazie, pe 16 mai 1950 liderul nord-coreean s-a întors la Phenian având,
se pare, „binecuvântarea“ lui Mao de a ataca Coreea de Sud35.

Desfãºurarea ºi consecinþele Rãzboiului din Coreea

APNC a atacat Coreea de Sud la 25 iunie 195036. Profitând de deficienþele
ARC, au avansat rapid în teritoriul sud-coreean, ocupând Seulul la 29 iunie
1950. Se estimeazã cã, dacã RC ar fi continuat cu aceiaºi beligeranþi, forþele
nord-coreene ar fi fost învingãtoare, datoritã superioritãþii lor numerice ºi a
echipamentelor primite de la sovietici. Dar rãzboiul a cãpãtat o cu totul altã
turnurã, pierzându-ºi caracterul iniþial de conflict local, atunci când, în mod sur-
prinzãtor în primul rând pentru comuniºti, atât pentru cei nord-coreeni, cât ºi
pentru URSS ºi pentru RPC, preºedintele Truman a anunþat, la 27 iunie 1950,
intrarea Statelor Unite în RC, cu scopul de a sprijini rezistenþa ARC37. În mod ºi
mai surprinzãtor ºi îngrijorãtor în special pentru liderii comuniºti chinezi, SUA
au legat chestiunea RC de chestiunea rãzboiului civil chinez, în momentul în
care preºedintele Truman a ordonat Flotei a 7-a americane sã se deplaseze în
Strâmtoarea Taiwanului pentru a o „neutraliza“ ºi a împiedica astfel orice acþiune
militarã în aceastã zonã (atât din partea Chinei continentale, cât ºi din partea
Taiwanului), care ar fi putut pune în pericol intervenþia militarã americanã din
Coreea. Nu existã vreo dovadã cã liderii americani ar fi luat în considerare la
vremea respectivã faptul cã aceastã mãsurã ar putea duce la escaladarea RC, prin
intrarea Chinei în rãzboi38. Dar pentru Mao Zedong ocuparea Strâmtorii Taiwan
de cãtre americani reprezenta o adevãratã invadare a Asiei de cãtre aceºtia, o re-
intrare a SUA în rãzboiul civil chinez, liderul comunist neputând lua în consi-
derare imparþialitatea americanilor la acel moment în ceea ce priveºte chestiunea
chinezã39. Pentru RPC, acþiunile militare americane, intervenþia în RC ºi pre-
zenþa în Strâmtoarea Taiwanului, trezeau vechi temeri, ameninþând China cu încer-
cuirea ºi necesitând în cele din urmã un rãspuns din partea acesteia, la momentul
potrivit40. Era puþin probabil ca RPC sã rãmânã pasivã, pasivitatea însemnând în
acest context pentru liderii comuniºti chinezi, dar mai ales pentru Mao, „un eºec
strategic pe douã fronturi: Strâmtoarea Taiwan ºi Coreea“41.

Tot în mod surprinzãtor, Consiliul de Securitate al Naþiunilor Unite a votat
susþinerea eforturilor americane de sprijinire a Coreei de Sud, fapt posibil dato-
ritã absenþei reprezentantului URSS, în semn de protest faþã de ocuparea locului
Chinei în Consiliul de Securitate al ONU de cãtre Taiwan, URSS neputând astfel
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sã îºi exercite dreptul de veto în privinþa intervenþiei americane42. Comandantul
militar suprem al forþelor aliate (în principal americane ºi sud-coreene, dar ºi ale
altor þãri membre ONU) din Coreea de Sud a fost, pentru o bunã parte a RC,
generalul Douglas MacArthur.

Forþele militare americane au intrat în luptã la 4 iulie 1950, suferind o înfrân-
gere neaºteptatã din partea APNC, fiind obligate sã se retragã aprozimativ 150
de mile în urmãtoarele douã luni. De-a lungul rãzboiului au existat voci, din rân-
durile oficialilor americani, care au sprijinit utilizarea armei atomice în Coreea
dar, din diverse motive (precum posibila intervenþie de partea APNC a celeilalte
puteri nucleare a vremii, URSS, precum ºi a faptului cã nu existau centre militare
clar delimitate, iar în aceste condiþii bomba nuclearã ar fi afectat un numãr foarte
mare de civili, ceea ce ar fi determinat un puternic curent antiamerican la nivel
mondial), Washingtonul a ales sã se rezume la folosirea armelor convenþionale
în RC43.

În august 1950, înaintareaAPNC, care avea ca scop alungarea forþelor SUAdin
Peninsula Coreeanã ºi unificarea acesteia, a fost opritã, iar la 15 septembrie 1950 a
avut loc un eveniment care a schimbat cu totul mersul ostilitãþilor, debarcarea
americanã de la Inchon, un succes militar rãsunãtor al generalului MacArthur,
care a permis Forþelor Naþiunilor Unite sã împartã APNC în douã, sã recuce-
reascã Seulul ºi sã traverseze apoi, în luna urmãtoare, paralela 38, înaintând
astfel pe teritoriul Coreei de Nord, spre graniþele acesteia cu China ºi cu URSS44.
În aceste condiþii, rãzboiul pãrea deja pierdut pentru APNC ºi se întrevedeau
chiar perspectivele unui al treilea rãzboi mondial. Situaþia se anunþa din ce în ce
mai periculoasã pentru China ºi URSS, care ar fi putut deveni vecine cu „impe-
rialiºtii“ americani în aceastã parte a lumii, perspectivã deosebit de deranjantã în
special pentru liderii comuniºti chinezi, chiar ºi în absenþa izbucnirii unui rãzboi
de proporþii. Un rãzboi de proporþii pãrea totuºi, dacã nu imposibil, mai degrabã
improbabil, dat fiind cã cele douã state comuniste semnaserã Tratatul de Prie-
tenie, Alianþã ºi Asistenþã Reciprocã din 1950. Tratatul prevedea, printre altele,
cã dacã unul dintre ele ar fi fost atacat, celãlalt ar fi venit în apãrarea lui (ameri-
canii, ca ºi sovieticii, de altfel, nu îºi doreau un conflict direct cu URSS, care ar
fi putut degenera uºor într-un conflict nuclear, dar comuniºtii nu puteau fi siguri
de acest lucru). În plus, cele douã mari puteri, SUA ºi URSS, pãreau nerefãcute
complet dupã cel de-al Doilea Rãzboi Momdial.

Traversând paralela 38, SUA par sã fi considerat, în mod eronat, în ciuda
numeroaselor avertismente chineze privitoare la consecinþele acestei miºcãri, fie
cã Beijingul ar fi acceptat „prezenþa forþelor americane de-a lungul rutei tradi-
þionale de invadare a Chinei“45, pentru cã o intervenþie împotriva americanilor
ar fi depãºit capacitãþile Chinei, fie cã, în cazul puþin probabil al unei astfel de
intervenþii, forþele chineze ar fi fost atât de slabe încât ar fi fost uºor de învins de
cãtre cele americane.
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Decizia americanã de a continua rãzboiul pe teritoriul nord-coreean, pânã la
graniþa de pe Râul Yalu, dintre Coreea de Nord ºi China, a fost aprobatã în mod
formal de o hotãrâre a Naþiunilor Unite din 7 octombrie 1950, emisã de data
aceasta de cãtre Adunarea Generalã46.

În ultimele sãptãmâni din octombrie ºi la începutul lunii noiembrie 1950, tru-
pele ONU au avansat rapid cãtre graniþa sino-coreeanã47. La momentul res-
pectiv, situaþia era dramaticã pentruAPNC, aceasta fiind în prag de dezintegrare,
iar Kim Ir-sen luând în considerare, fãrã nicio tragere de inimã, „sfãtuit“ de
Stalin, sã se retragã pe teritoriul Chinei, unde sã organizeze un guvern provizoriu
în exil ºi sã pregãteascã incursiuni militare în Coreea48.

De data aceasta spre surprinderea americanilor, la sfârºitul lui octombrie
1950, la numai un an dupã înfiinþarea ei, Republica Popularã Chinezã a intrat în
RC, schimbând radical cursul ostilitãþilor. Intrarea RPC în RC la acel moment nu
a fost o decizie uºor de luat sau rezultatul fortuit al unor evenimente recente,
precum traversarea paralelei 38 de cãtre forþele ONU ºi avansarea acestora cãtre
graniþa sino-coreeanã. Ea a fost rezultatul unui întreg proces, marcat de „lungi
deliberãri ºi mari ezitãri“, intrarea în rãzboi fiind perceputã de cãtre liderii
chinezi „ca un fel de acþiune preemptivã“49, ca rãspuns la interpretarea de cãtre
chinezi a intervenþiei militare americane în Coreea ºi Strâmtoarea Taiwan drept
o ameninþare cu încercuirea. Convins, cu mult înainte de succesul trupelor ONU,
cã dacã RPC nu intervenea, Coreea de Nord ar fi fost distrusã, Mao a plãnuit,
încã de la începutul intervenþiei americane, intrarea Chinei în RC, cu scopul
minim de a preveni prãbuºirea Coreei de Nord ºi, în cel mai bun caz, de a alunga
complet armata americanã din Peninsula Coreeanã50. Adoptând o gândire stra-
tegicã pe termen lung, Mao Zedong ºi Zhou Enlai ºi-au dat seama cã dacã ame-
ricanii vor învinge Coreea de Nord, ei vor reprezenta o adevãratã ameninþare
pentru China nu pe termen scurt, printr-o eventualã invazie militarã a teritoriului
chinez, de care se simþeau într-o oarecare mãsurã protejaþi prin intermediul
Tratatului semnat cu URSS în 1950, ci pe termen lung. În afara faptului cã ame-
ricanii ar fi putut hãrþui constant China, dupã bunul lor plac, pe cale aerianã,
terestrã ºi navalã, prezenþa militarã ºi economicã americanã la graniþa cu cea mai
dezvoltatã regiune a Chinei din punct de vedere industrial, bogatã în resurse
naturale, ar fi blocat dezvoltarea ulterioarã a acesteia la capacitate maximã51. De
asemenea, liderii chinezi erau convinºi, cu mult înainte de debarcarea americanã
de la Inchon, pe care o prevãzuserã, ca ºi sovieticii, cã, „dupã cucerirea Coreei,
Statele Unite se vor îndrepta, cu siguranþã, cãtre Vietnam ºi alte þãri coloniale.
Prin urmare, problema coreeanã reprezintã, cel puþin, cheia situaþiei din Orient“52.

În ciuda tuturor acestor considerente, o implicare militarã chinezã în RC pãrea
sã aibã sorþi atât de mici de reuºitã, mai ales dupã degringolada APNC de dupã
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momentul Inchon ºi traversarea paralelei 38 de cãtre forþele ONU, încât lui Mao
Zedong i-a fost foarte greu sã îi convingã pe ceilalþi lideri politici ºi militari
chinezi de necesitatea acestei implicãri, în ciuda pregãtirilor de rãzboi pe care
deja le declanºase. Intrarea RPC în RC a fost grãbitã însã de intervenþiile lui
Stalin pe lângã Mao Zedong. Documentele sovietice declasificate lasã sã se
întrevadã cã una dintre îngrijorãrile constante ºi mai vechi ale liderului sovietic,
care a contat, probabil, inclusiv în schimbarea opiniei lui Stalin cu privire la
agresiunea nord-coreeanã, folositã de acesta ºi ca argument în negocierile cu
liderii chinezi, era teama cã SUA ar putea utiliza RC ca pretext pentru reînar-
marea Japoniei ºi cã Peninsula Coreeanã ar putea deveni un capãt de pod pentru
atacarea Uniunii Sovietice, respectiv Chinei, de cãtre o Japonie remilitarizatã53.

În octombrie 1950 a avut loc un intens schimb de telegrame între Stalin ºi
Mao Zedong, respectiv Stalin ºi Kim Ir-sen. De asemenea, pe 9-10 octombrie
1950, Mao Zedong i-a trimis în URSS pe Zhou Enlai ºi Lin Biao (cei mai im-
portanþi opozanþi din Biroul Politic al CC al PCC ai intrãrii Chinei în RC în acel
moment)54 sã negocieze termenii posibilei implicãri militare chineze în Peninsula
vecinã. Din documentele sovietice transpar, dincolo de situaþia disperatã a APNC,
presiunile lui Stalin pentru intervenþia militarã a Chinei în acel moment decisiv
pentru soarta RC, cât ºi ezitãrile ºi greutatea cu care a hotãrât conducerea RPC
intrarea în conflict. Liderii comuniºti chinezi se temeau la momentul respectiv
atât de pericolul unui atac american, cât ºi de eventuala lipsã de implicare a lui
Stalin în ceea ce priveºte oferirea de ajutor militar sovietic (în special echipament,
armament dar mai ales acoperire aerianã pentru trupele chineze, care nu dispu-
neau de o aviaþie modernã), fãrã de care armata chinezã nu putea obþine rezultate
favorabile. Intrarea Chinei în RC a fost precedatã de o serie de negocieri între
Stalin ºi Mao, marcate de grave suspiciuni reciproce, de numeroase rãzgândiri ºi
reveniri, în care fiecare dintre cei doi importanþi lideri comuniºti, chiar dacã
inegali ca statut, încerca sã obþinã cât mai multe avantaje din partea celuilalt, fãrã
sã ofere în schimb nicio garanþie în ceea ce priveºte îndeplinirea dorinþei celuilalt.
Astfel, se pare cã Stalin nu a fost cu adevãrat sigur pânã în ultimul moment cã
Mao va intra cu adevãrat în RC ºi cã nu va opri pregãtirile militare declanºate în
acest sens, strategie de care liderul comunist chinez s-a folosit pentru a încerca
obþinerea unei garanþii de ajutor militar sovietic cât mai consistent în cazul
intrãrii Chinei în rãzboi. Dar se pare cã nici Mao nu a ºtiut, nici mãcar atunci
când trupele chineze avansau spre Coreea, dacã angajamentul sovietic de ajutor
militar era definitiv sau nu55. Pentru ca Mao sã nu profite de sprijinul Uniunii
Sovietice pentru a-ºi echipa armata, fãrã sã intervinã apoi pentru a opri forþele
americane din Coreea, Stalin i-a transmis lui Mao cã trupele chineze nu vor
primi nicio livrare de armament sovietic pânã nu vor intra de-a binelea în Coreea56.
Astfel încât Mao, dupã mai multe zile de aºteptare ºi ezitãri, a ordonat armatei
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sã treacã graniþa cu Coreea pe 19 octombrie 1950, fãrã sã aibã vreo siguranþã cã
va primi ajutorul sovietic aºteptat57.

În cele din urmã, în ciuda dificultãþilor negocierilor sino-sovietice din octombrie
1950, rezultatul concret al acestora a fost satisfãcãtor pentru ambele pãrþi, cel
puþin pânã la un punct. Astfel, livrãrile militare sovietice, determinate de RC, dar
efectuate contra cost, pe bazã de împrumut, în ciuda situaþiei economice dificile
a Chinei, au contribuit la modernizarea consistentã a armatei chineze, care a primit
cu aceastã ocazie armament ºi echipament militar pentru 64 de divizii de infanterie
ºi 22 de divizii aeriene58. Ajutorul material (constând în echipament ºi muniþie),
dar ºi uman – consilierii militari trimiºi de cãtre URSS – au fost vitale atât pentru
modernizarea armatei terestre chineze, cât ºi pentru construirea unei forþe aeriene
a RPC, forþã care lipsea cu desãvârºire la începutul RC59. Stalin a reuºit, în schimb,
sã atragã China în acel moment în RC, determinând astfel prelungirea conflic-
tului ºi blocarea unei pãrþi importante a armatei SUA în Asia, departe de intere-
sele imediate sovietice de pe continentul european60. Pe termen lung însã, neîncre-
derea dintre cele douã state comuniste s-a accentuat, intrigile ºi jocurile de pu-
tere din aceastã perioadã, precum ºi insistenþa sovieticilor pentru plata la timp a
ajutorului oferit, marcând relaþiile sino-sovietice ºi prevestind ruptura de mai târziu.

În mod oficial, la recomandarea lui Stalin, care insistase asupra acestui aspect61,
forþele armate chineze, conduse de generalul Peng Dehuai, au fost prezentate ca
fiind alcãtuite din „voluntari“, purtând denumirea de Forþele Voluntare Chineze
(FVC). Ele erau staþionate la graniþa cu Coreea de Nord, pentru a interveni dacã
ar fi fost necesar, atunci când erau pregãtite din punct de vedere militar ºi la
momentul cel mai favorabil pentru China, încã de la sfârºitul lui iulie 1950, când
Mao Zedong crease Armata de Apãrare a Graniþei Nord-Estice, alcãtuitã din
peste 250 000 de soldaþi chinezi, proveniþi mai ales din forþele pe care RPC le
pregãtise iniþial pentru încheierea rãzboiului civil chinez prin învingerea Taiwanului,
pe care o planificase înainte de izbucnirea RC62. Iar anterior acestui moment,
liderul comunist chinez transferase deja în Coreea de Nord, încã înainte de a
izbucni RC, pânã la 50 000 de soldaþi de origine nord-coreeanã, cu echipament
ºi armament cu tot, care luptaserã în Armata Popularã de Eliberare în timpul rãz-
boiului civil chinez63. Gestul sãu, care „a întãrit în mod semnificativ poziþia
militarã a Phenianului“64 putea marca fie dorinþa de a încuraja/ aproba planul de
invazie al lui Kim Ir-sen, fie dorinþa de a-ºi dovedi sprijinul ideologic faþã de
Coreea de Nord ºi URSS – limitând în acelaºi timp participarea militarã directã
a Chinei la viitorul conflict coreean – ºi de a-ºi creºte influenþa în Coreea de
Nord, în detrimentul controlului exercitat în mod unilateral de cãtre URSS asupra
acesteia începând cu 1945.
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În ciuda temerii lui constante cu privire la o confruntare militarã directã cu
SUA, Stalin a oferit în cele din urmã trupelor chineze acoperire aerianã sovie-
ticã, fãrã de care acestea nu ar fi putut intra în RC, datã fiind intensitatea bom-
bardamentelor americane65. Conform mãrturiilor unui înalt ofiþer sovietic par-
ticipant la RC, nu mai puþin de 70 000 de piloþi, tehnicieni ºi artileriºti din forþele
aeriene sovietice ar fi luat parte la RC66.

Fapt mai puþin cunoscut, în noiembrie 1950 au avut loc numeroase con-
fruntãri directe între piloþii americani ºi cei sovietici, în special deasupra podului
de pe Râul Yalu, calea de intrare a trupelor chineze în Coreea, confruntãri soldate
cu doborârea a 23 de avioane americane de cãtre forþele aeriene sovietice în
decurs de 12 zile67. La rândul lor, piloþii americani au bombardat nu numai þinte
de pe teritoriul Coreei de Nord, ci ºi baze aeriene din Manciuria chinezã.
Sovieticii au asigurat trupelor chineze acoperire aerianã timp de câteva luni, dar
pentru a minimiza orice risc de escaladare a conflictului, Stalin a ordonat forþelor
aeriene sovietice sã pregãteascã cât mai rapid piloþi chinezi, respectiv coreeni,
care sã îi înlocuiascã pe cei sovietici.

Adoptând o strategie militarã care presupunea atacarea forþelor ONU „cu forþe
superioare din spate ºi pe flancuri“68, beneficiind de îndelungata experienþã a
rãzboiului de gherilã cãpãtatã în timpul conflictului civil chinez ºi adeseori de un
numãr mai mare de soldaþi, echipaþi ºi înarmaþi de cãtre sovietici, FVC au reuºit,
alãturi de APNC, ca pânã la jumãtatea lui decembrie 1950 sã recucereascã aproape
întreg teritoriul nord-coreean.

Succesele militare obþinute de comuniºtii chinezi în RC le-au oferit acestora
o influenþã nemaiavutã pânã atunci la nivel internaþional, oferindu-le dreptul de
a decide la momentul respectiv, în faþa marilor puteri ale vremii, modul în care
urma sã se încheie RC: la masa de negociere sau prin continuarea conflictului
pânã la o victorie totalã. Mao Zedong, încurajat de succesele militare chineze ºi
întrezãrind posibilitatea unei victorii totale, care presupunea alungarea america-
nilor ºi unificarea Peninsulei Coreene sub control comunist, susþinut în acest
sens de cãtre Stalin, cu care se consulta în ceea ce priveºte orice chestiune care
þinea de „situaþia internaþionalã“ ºi de „strategia diplomaticã a taberei comuniste
în timpul rãzboiului“69, a refuzat orice propunere de pace. El a ordonat traver-
sarea paralelei 38 de cãtre trupele chineze, neþinând cont de opinia coman-
danþilor militari de pe front, care doreau o oprire temporarã a ofensivei, posibilã
prin demararea de negocieri de pace, pentru a putea reface FVC, afectate de ine-
ficienþa sistemului de aprovizionare ºi de insuficienta acoperire aerianã de care
dispuneau în faþa puternicelor forþe aeriene ºi de artilerie americane70, precum ºi
de numeroasele pierderi de vieþi omeneºti.
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Documentele sovietice declasificate lasã sã se întrevadã cã pe parcursul RC
sovieticii au acceptat o oarecare împãrþire a controlului asupra a ceea ce se
întâmpla în Coreea cu liderii comuniºti chinezi, schimbare în relaþia dintre cele
douã state anunþatã încã din perioada negocierilor pentru intrarea Chinei în RC71.
Astfel, chiar dacã la începutul conflictului Stalin pare sã fi coordonat toate acþi-
unile militare, stabilind pânã când ºi data invaziei nord-coreene72, treptat liderii
chinezi (în special Mao ºi Peng Dehuai) par sã fi cãpãtat rãspunderea conducerii
ostilitãþilor pe câmpul de luptã, continuând sã primeascã din când în când
„sfaturi“ de la Stalin, pe când liderii sovietici (Stalin) au pãstrat un rol central în
definirea strategiei diplomatice adoptate de tabãra comunistã în timpul RC73.

În ianuarie 1951, trupele chineze au cucerit Seulul ºi au atins paralela 37. Dar,
din ultima parte a lui ianuarie ºi mai ales din februarie 1951, când Forþele ONU
au început sã respingã atacurile chineze, a devenit evident ºi pentru liderii po-
litici chinezi, nu doar pentru cei militari, cã RC va fi de lungã duratã, presu-
punând costuri uriaºe74. Au urmat eºecuri militare succesive pentru trupele sino
– nord-coreene, RPC fiind astfel obligatã sã accepte negocierile de pace drept
soluþie principalã pentru încheierea RC. Prin urmare, la jumãtatea lunii iunie
1951, liderii comuniºti chinezi, în frunte cu Mao, erau pregãtiþi sã abandoneze
vechea strategie, de urmãrire a victoriei totale în Coreea, înlocuind-o cu o nouã
strategie, care presupunea „pregãtirea pentru prelungirea rãzboiului, odatã cu
strãduinþa de a încheia rãzboiul prin negocieri de pace“75, ceea ce presupunea
„declanºarea unor ofensive la scarã largã în Coreea pentru a forþa inamicul sã
accepte cererile chineze la masa de negocieri“76. Tergiversarea RC, cu costuri
imediate enorme pentru RPC, era doritã în primul rând de cãtre Stalin, care voia
sã menþinã armata americanã blocatã cât mai mult timp într-un rãzboi departe de
Europa ºi sã creeze ºi sã întreþinã discordie în cadrul opiniei publice americane
pe tema RC. Treptat, dupã ce RC a stagnat, puºi în faþa dificultãþilor de pe front,
liderii comuniºti chinezi au abandonat ideea declanºãrii de ofensive pentru a
obþine avantaje în timpul negocierilor.

Negocierile de pace s-au dovedit deosebit de anevoiase, suferind numeroase
ºi îndelungate întreruperi, din cauza inflexibilitãþii pãrþilor implicate. Principala
dificultate a negocierilor, cu repercusiuni pânã în zilele noastre, dincolo de
fixarea liniei militare de demarcaþie între cele douã state coreene, care a fost sta-
bilitã în cele din urmã pe graniþa de dinaintea izbucnirii RC, paralela 38, a fost
reprezentatã de chestiunea prizonierilor de rãzboi. Ambele pãrþi au constatat cã
listele cuprinzând prizonierii de rãzboi întocmite de partea adversã erau grav
subdimensionate77, existând suspiciuni cã cei nemenþionaþi ar fi fost executaþi
dupã capturare. Cea cu prizonieri aparþinând forþelor ONU era incompletã pentru
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cã o parte dintre aceºtia fuseserã preluaþi de cãtre sovietici în vederea interogãrii,
cu toate cã sovieticii nu erau oficial prezenþi la masa de negociere, nefiind recu-
noscuþi ca parte beligerantã, în ciuda implicãrii lor în RC. De asemenea, o bunã
parte dintre „prizonieri nord-coreeni“ capturaþi de forþele ONU erau de fapt
sud-coreeni obligaþi de soldaþii APNC sã lupte de partea lor, iar forþele ONU nu
erau dispuse sã îi predea taberei comuniste, pentru cã soarta lor era incertã în
cazul predãrii. Se pare, de asemenea, conform anumitor estimãri, cã o parte dintre
soldaþii forþelor ONU aflaþi pe lista celor „dispãruþi în acþiune“ ºi consideraþi
prizonieri, ar fi fost de fapt omorâþi în timpul luptelor.

În timpul negocierilor, însoþite de lupte mai mult sau mai puþin sporadice,
liderii chinezi au depus eforturi considerabile pentru întãrirea capacitãþii de luptã
a armatei chineze. Ca ºi nord-coreenii, ei au transmis numeroase cereri în acest
sens liderilor sovietici. Este interesant de remarcat cã Stalin însuºi negocia drastic
cu Mao ºi cu Kim Ir-sen (prin telegrame sau prin intermediul trimiºilor acestora)
detaliile ajutorului oferit contra cost (cantitãþile livrate, data de predare, termenii
de platã etc.), ceea ce sugereazã greutatea cu care producþia sovieticã fãcea faþã
acestui rol asumat de liderul sovietic, în condiþiile în care URSS nu îºi revenise
complet dupã distrugerile suferite în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial78.

În august ºi septembrie 1952, Zhou Enlai a condus o delegaþie chinezã la
Moscova, pentru a accelera acordarea de ajutor militar sovietic, a cere sfatul lui
Stalin cu privire la opþiunile pe care le avea partea sino – nord-coreeanã la masa
de negocieri, în special în chestiunea prizonierilor de rãzboi, ºi a discuta alte
probleme relevante pentru relaþiile sino-sovietice, precum acordarea de ajutor
sovietic pentru dezvoltarea industrialã a Chinei, ºi renunþarea sovieticilor la
privilegiile importante obþinute în China în urma intrãrii în rãzboi împotriva
Japoniei. În cadrul acestor întrevederi, Zhou Enlai pare sã fi urmãrit atingerea
unui dublu scop, desigur nemãrturisit partenerului sovietic de discuþii, ba chiar,
uneori, contrazis de faþadã în timpul acestor discuþii cu iz de discuþii de afaceri:
încheierea cât mai rapidã a unui armistiþiu în Coreea ºi maximizarea sprijinului
economic ºi militar acordat de sovietici Chinei79.

Cu toate cã liderii chinezi începuserã sã îºi dorescã soluþionarea cât mai
rapidã a RC pe calea negocierilor de pace, aceasta nu a fost posibilã cu adevãrat
decât dupã moartea lui Stalin din martie 1953, cu ocazia funerariilor liderului
sovietic Zhou Enlai purtând noi discuþii în acest sens cu noua conducere sovie-
ticã, care dorea la rândul ei încheierea ostilitãþilor80.

O ultimã tresãrire a RC a avut loc în iunie-iulie 1953, dupã ce liderul sud-co-
reean Syngman Rhee a eliberat 25 000 de prizonieri de rãzboi nord-coreeni, cu
simpatii anticomuniste, pentru a evita predarea acestora cãtre nord-coreeni, fãrã
a pãrea sã fi avut susþinerea americanilor81. Fãrã a întrerupe negocierile, autori-
tãþile comuniste chineze au declanºat o campanie militarã de pedepsire a lui
Syngman Rhee, desfãºuratã între 13 ºi 20 iulie 1953.
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RC s-a încheiat prin semnarea armistiþiului, la 27 iulie 1953, la Panmunjom82,
armistiþiu care reinstituia linia despãrþitoare de dinainte de rãzboi.

RC nu a avut un deznodãmânt militar univoc, niciunul dintre statele partici-
pante neatingându-ºi în întregime obiectivele pentru care intraserã în rãzboi.
Astfel, Kim Ir-sen nu a reuºit sã reunifice Peninsula Coreeanã sub conducerea
sa, dar a reuºit sã îºi asigure o anumitã independenþã faþã de aliaþii sãi comuniºti,
URSS ºi RPC, devenind conºtient, în urma fricþiunilor din cadrul taberei
comuniste, cã aceºtia nu puneau pe primul loc interesele vitale ale comuniºtilor
nord-coreeni, ci propriile interese.

SUA ºi-au atins scopul pentru care intraserã în rãzboi, ºi anume împiedicarea
succesului agresiunii declanºate de nord-coreeni83 ºi au demonstrat cã nu îºi
abandoneazã aliaþii la greu, dar au avut de plãtit un preþ ridicat, în termeni, printre
altele, de discordii interne, de neînþelegeri cu forþele aliate, dar ºi de prestigiu
militar, fiind „primul rezultat de acest fel al unui rãzboi purtat de America“84.
RC a permis Chinei, aflatã la momentul respectiv într-o situaþie economicã ºi
militarã de mare slãbiciune, sã forþeze retragerea trupelor americane din zonele
în care acestea ajunseserã, iar în final sã stea la masa de negociere cu principala
putere nuclearã a vremii, reuºite care au fost percepute de cãtre inamicii SUA ca
semne de slãbire a puterii acestora85.

Chiar dacã, din punct de vedere militar convenþional, China nu ºi-a atins toate
obiectivele, nereuºind, de exemplu, sã alunge complet „imperialismul american“
din Peninsula Coreeanã, ea pare sã fi avut cel mai mult de câºtigat din implicarea
în RC, cel puþin pe termen lung, comparativ cu ceilalþi participanþi. Astfel, RC
„a oferit Chinei, pe plan militar, credibilitatea de adversar de temut ºi demn de
respectat“86, pe care avea sã se bazeze în viitor ºi care va influenþa, de exemplu,
anumite decizii ale SUA din timpul Rãzboiului din Vietnam. Se poate afirma cã
RC „a instituit nou înfiinþata Republicã Popularã Chinezã ca putere militarã“87,
– capabilã de acum înainte, spre deosebire de trecut, sã îºi apere interesele cu
forþa – dar ºi ca far cãlãuzitor al miºcãrii comuniste din Asia. De asemenea, RC
i-a adus lui Mao Zedong câºtiguri importante pe plan intern. Cu ajutorul propa-
gandei desfãºurate sub deviza „opoziþie faþã de America, ajutor pentru Coreea“88,
ºi al campaniei de epurare care a însoþit-o, el a reuºit sã elimine opoziþia internã
faþã de conducerea PCC. Iar prin victoriile obþinute pe câmpul de luptã, liderul
comunist chinez a reuºit sã inducã populaþiei „entuziasm revoluþionar“ ºi „mândrie
naþionalã“, pentru prima datã într-o perioadã îndelungatã de timp, confirmând
astfel, din perspectiva comuniºtilor, încheierea „secolului umilinþei“ care îi fusese
impus Chinei de cãtre puterile colonizatoare. Prin urmare, în ciuda preþului uriaº
pe care l-a avut de plãtit pentru RC, China a ieºit din rãzboi „epuizatã, dar ºi re-
definitã, atât în proprii ei ochi, cât ºi în cei ai restului lumii“89.
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Dar cel mai mare perdant al RC a fost chiar Stalin, cel fãrã al cãrui prim acord
Kim Ir-sen nu ar fi putut sã declanºeze agresiunea, ºi care l-a îndemnat, mergând
pânã la ºantaj, pe Mao sã intervinã în desfãºurarea RC. El a subestimat riscul
unei intervenþii militare americane în Coreea ºi l-a încurajat pe Kim Ir-sen sã
declanºeze rãzboiul, aºteptându-se ca americanii sã accepte o victorie comunistã
în Coreea în acelaºi mod în care acceptaserã victoria comuniºtilor în China.
Liderul sovietic l-a îndemnat pe Mao sã intervinã în Coreea cu scopul de a în-
rãutãþi ºi mai mult relaþiile sino-americane ºi de a creºte, în schimb, dependenþa
RPC de URSS90. Calculele lui s-au dovedit greºite, pentru cã refacerea armatei
chineze cu ajutor sovietic nu a crescut dependenþa Beijingului faþã de Moscova
ci, dimpotrivã, a întãrit China în faþa marilor puteri, inclusiv a URSS, scurtând
timpul pânã la momentul în care aceasta urma sã acþioneze pe cont propriu.
Adâncirea ostilitãþii sino-americane nu a contribuit la „o îmbunãtãþire a relaþiilor
sino-sovietice ºi nici nu a schimbat opþiunea titoistã a Chinei“91. Stalin ºi-a dorit
ca Mao Zedong „sã scoatã castanele din foc“ în Coreea92, dar succesul surprin-
zãtor al trupelor chineze împotriva unui inamic atât de redutabil precum Statele
Unite, ca ºi brutalitatea cu care liderul sovietic exercitase presiuni asupra Chinei
pentru ca aceasta sã intervinã în RC, precum ºi reþinerea cu care le acordase
ajutor aliaþilor sãi, ºi acela contra cost, au determinat Beijingul sã manifeste o
toleranþã mult mai micã faþã de solicitãrile sovietice ulterioare93.

Contrar aºteptãrilor sovietice, RC a lãsat o amprentã de neºters asupra rela-
þiilor dintre RPC ºi URSS, care s-au înrãutãþit ulterior treptat, ajungându-se în
decurs de câþiva ani la o adevãratã rupturã între cele douã puteri comuniste.
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