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Abstract: The purpose of this study is to show the way that the Sino-
Russian relationship have dramatically evolved since their first diplomatic
contact, particularly during the Cold War period. This paper explores the
Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance that
guaranted an eternal and unbreakable friendship that turned out to be
neither eternal nor as unbreakable as propaganda claimed.
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Relaþiile sino-sovietice din secolul al XX-lea au reflectat atât provocãrile
politice ºi geopolitice de lungã duratã, cât ºi pe cele emergente cu care se con-
fruntau membrii taberei socialiste în perioada Rãzboiului Rece, în special tensi-
unile dintre idealul internaþionalismului ºi aspiraþiile naþionale, între angajamentul
faþã de principiul suveranitãþii ºi angajamentul egalitãþii în relaþiile internaþio-
nale. Încã de la proclamarea Republicii Populare Chineze (RPC) în 1949,
Partidul Comunist Chinez (PCC) a urmat modelul socialist sovietic pentru a-ºi
dezvolta economia, instituind astfel un sistem economic planificat de stat, extrem
de centralizat.

Din perspectiva relaþiilor internaþionale, cel mai probabil nicio altã relaþie
bilateralã nu a cunoscut atât de multe suiºuri ºi coborâºuri ca cea dintre Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) ºi China în perioada Rãzboiului Rece1,
în timpul acestuia petrecându-se schimbãri fundamentale ºi conflicte ideologice
sau politice semnificative. La începutul anului 1950, cele douã þãri au format o
alianþã strategicã bazatã pe o prietenie care a fost descrisã ca fiind eternã ºi
indestructibilã. În doar câþiva ani, odatã cu escaladarea diferenþelor ºi a conflic-
telor tot mai mari între liderii celor douã þãri, alianþa chino-sovieticã s-a prãbuºit,
ostilitãþile s-au adâncit ºi au dus la apariþia conflictelor armate la frontierã în
1969. Reformarea ºi ajustarea sistemului politic sovietic de cãtre liderul sovietic
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de la acea vreme, Nikita Hruºciov a avut o importanþã majorã în ruptura ce s-a
declanºat în relaþiile dintre URSS ºi China, aceºtia din urmã fiind adepþii conti-
nuãrii politicilor staliniste. Astfel, China a continuat sã urmeze politicile staliniste
atingând un apogeu în perioada „Revoluþiei Culturale“ a Chinei (1966-1976).
Reforma ºi deschiderea Chinei de la sfârºitul anilor ’70, ºi normalizarea relaþiilor
chino-sovietice de la sfârºitul anilor ’80 aproape au coincis cu încheierea bruscã
a Rãzboiului Rece.2

În ajunul înfiinþãrii RPC, Mao Zedong, preºedintele PCC, a identificat factorii
majori care au fãcut posibil ca partidul sã preia guvernul, printre ei numãrându-se
Revoluþia Rusã care „ne-a livrat marxismul ºi leninismul“ dar ºi victoria Revo-
luþiei Ruse care a oferit un exemplu de tipul „Urmeazã calea Rusiei, aceasta este
concluzia.“3

Impactul Rusiei Sovietice, ulterior URSS, asupra dezvoltãrii politicii ºi istoriei
chineze între anii 1920 ºi 1940 a fost major. Atât partidele naþionaliste, cât ºi cele
comuniste au datorat o mare parte din succesul lor Rusiei sovietice. Eºecurile lor
au fost, de asemenea, strâns legate de intervenþiile sovietice. Natura unicã a rela-
þiilor dintre PCC ºi URSS în aceastã perioadã a fost, de asemenea, mai mult decât
evidentã în timpul incidentului Cãilor Ferate de Est din China4, din anul 1929.
Revoluþia sovieticã din China a început în 1927 ºi s-a încheiat în 1936. Aceastã
perioadã nu numai cã a marcat cea mai strânsã asociere între PCC ºi URSS, dar
a si prezentat o oportunitate istoricã care a forþat PCC sã înceapã sã se îndrepte
cãtre independenþã.5 Anterior acestei perioade, PCC se bazase pe asistenþa finan-
ciarã din partea Moscovei pentru a-ºi desfãºura activitãþile. Prin Comintern,
Internaþionala Muncitorilor Roºii, Internaþionala Tineretului ºi alte organizaþii,
Moscova a oferit fonduri fixe lunare de operaþiuni pentru PCC, precum ºi pentru
sindicat ºi liga de tineret sub conducerea acestuia.6

Chang Kai-shek l-a felicitat pe Iosif Stalin cu privire la ratificarea trata-
tului Chino-Sovietic în august 1945: „Când pacea mondialã este restabilitã pe
principiile dreptãþii, semnarea tratatului de prietenie ºi alianþã sovieto-chinez
este un eveniment de o importanþã istoricã extraordinarã. Sunt pe deplin încre-
zãtor cã de acum înainte guvernele ambelor þãri, pe baza acestui tratat, vor putea
da dovadã de un spirit de încredere ºi asistenþã reciprocã, astfel încât sã-ºi în-
drepte toate eforturile cãtre atingerea fericirii ºi prosperitãþii celor douã mari
popoare ale Chinei ºi URSS, precum ºi a popoarelor lumii întregi.“7 Liderul so-
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vietic ºi-a exprimat aceleaºi sentimente în replica sa. Cu toate acestea, coope-
rarea ºi relaþiile strânse dintre URSS ºi RPC au fost de scurtã duratã. Guvernele
din ambele þãri nu au reuºit în mod semnificativ sã dea dovadã de „un spirit de
încredere reciprocã ºi asistenþã.“8 Relaþiile dintre ei din urmãtorii ani au fost pro-
babil mai puþin amiabile decât oricând dupã momentul reluãrii relaþiilor diplo-
matice în 1932 ºi multe dintre cele mai importante prevederi ale tratatului nu au
fost implementate.

Tratatul Chino-Sovietic de prietenie, alianþã ºi asistenþã reciprocã pentru sti-
mularea cooperarãrii culturale ºi tehnologice între blocul sovietic ºi RPC a zgu-
duit geopolitica globalã ºi echilibrul de putere dintre cele douã tabere ale Rãz-
boiului Rece. În timp ce aceastã alianþã a fost intenþionatã ca o rupturã cu trecutul
colonial, sunt istorici care susþin cã alianþa a eºuat în cele din urmã, deoarece
problema durabilã a imperialismului rus a condus la frustrarea chinezã faþã de
sovietici.9 Profesorul Jersild Austin de la Universitatea din California motiveazã
aceastã frustrare pe baza experienþelor de la nivelul consilierilor blocului so-
cialist din China, care au fost implicaþi în orice, de la dezvoltarea programelor
universitare, explorarea petrolului ºi construcþia cãilor ferate pânã la lecþii de
pian. Scopul lor a fost de a reproduce o elitã administrativã chinezã dupã propria
imagine care ar putea servi ca un aliat valoros în lupta blocului sovietic împo-
triva Statelor Unite. Ce este interesant, în opinia lui Jersild este cã aliaþii URSS
din Europa Centralã au fost la fel de frustraþi de „ºovinismul marii puteri“ al
URSS ca ºi RPC astfel cã alianþa ºi, în cele din urmã, despãrþirea, au avut o ade-
vãratã dimensiune internaþionalã.10 Despãrþirea chino-sovieticã de la începutul
anilor 1960 pânã la mijlocul anilor 1980 a avut, de asemenea, un efect dramatic
asupra Rãzboiului Rece.11

Strategia postbelicã a lui Stalin în China a constat în douã obiective. Primul
a fost eliminarea Mongoliei de sub jurisdicþia chinezã ºi asigurarea indepen-
denþei acesteia, creându-se astfel o zonã largã de securitate la sud de URSS. Al
doilea a fost restabilirea sferei de influenþã a Rusiei þariste în nord-estul Chinei
pentru a asigura accesul la un port fãrã gheaþã din Pacific. Pentru a-ºi îndeplini
cel de-al doilea scop, prin intermediul diplomaþiei exercitatã de ambele pãrþi, Statele
Unite ºi URSS au reuºit sã convingã guvernul naþionalist chinez sã accepte con-
diþiile sovietice. Dupã ce armata sovieticã s-a mutat în nord-estul Chinei, Jiang
Jieshi a acceptat în cele din urmã sã semneze „Tratatul de prietenie ºi alianþã
chino-sovietic“ pentru un mandat de 30 de ani. URSS ºi China au semnat, de
asemenea, „Acordul privind calea feratã chinezã Changchun“ , „Acordul asupra
Dalian [Dairen]“, „Acordul asupra Lüshun [PortArthur]“ ºi alte documente conexe.
Aceste acorduri garantau cã URSS îºi va recâºtiga toate drepturile pe care Rusia
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þaristã le pierduse în nord-estul Chinei ca urmare a rãzboiului ruso-japonez din
1904-1905. Calea feratã chinezã Changchun va fi deþinutã ºi operatã în comun
de China ºi URSS, directorul acesteia fiind numit de URSS iar Dalian a fost
declarat port liber, managerul portului fiind numit tot de URSS. Toate bunurile
importate ºi exportate prin portul Dalian sau transportate pe calea feratã Changchun
cãtre sau dinspre URSS trebuiau sã fie scutite de taxe vamale, în timp ce mãr-
furile importate ºi exportate prin port cãtre China erau supuse taxelor vamale.
Pentru a-ºi atinge obiectivele, Stalin i-a dat asigurãri lui Jiang Jieshi cã PCC se
va supune conducerii unificate sub guvernul naþionalist. Scopul liderului so-
vietic a fost sã asigure punerea în aplicare a garanþiilor cuprinse în Acordul de la
Yalta, inclusiv restabilirea tuturor drepturilor pe care Rusia þaristã le pierduse în
China ca urmare a rãzboiului ruso-japonez.

Odatã cu progresul constant cãtre o victorie în Revoluþia Comunistã Chinezã,
Mao a început sã acorde mai multã atenþie relaþiilor cu URSS, în special în ceea
ce priveºte politica externã a Noii Chine. Cel mai clar semn al intenþiei lui Mao
de consolidare a relaþiilor cu Uniunea Sovieticã a fost cã, începând din primãvara
anului 1948, a cerut de multe ori sã viziteze Moscova, dar cãlãtoria lui a fost, în
mod repetat, amânatã. În cadrul discuþiilor avute de liderul sovietic cu plenipo-
tenþiarul reprezentant Ivan Kovalev12 referitoare la telegrama lui Mao prin care
se cere ajutor, Stalin a declarat: „Desigur cã vrem sã oferim Noii Chine toatã
asistenþa pe care o putem. Dacã socialismul va reuºi în China, vor urma ºi alte
þãri. Apoi vom ºti cã victoria globalã a socialismului va fi asiguratã ºi nu ne vom
confrunta cu niciun pericol de evenimente neaºteptate. Prin urmare, nu putem
reþine sprijinul nostru financiar ºi de altã naturã pentru comuniºtii chinezi“ .13
Într-o telegramã din 14 ianuarie 1949, Stalin a propus amânarea cãlãtoriei: „Dacã
consideraþi cã este necesar, putem trimite imediat un membru al Biroului Politic
la Harbin sau în altã parte pentru a discuta problemele relevante“.14 La 17 ia-
nuarie 1949, Mao a rãspuns: „Am decis sã amân temporar cãlãtoria [mea] la
Moscova“.15 Totuºi, a fost de acord cu vizita unui membru al Biroului Politic
la sediul PCC din Xibaipo.

Pentru a înþelege originile alianþei Chino-Sovietice, este necesar sã se explo-
reze contactele ºi înþelegerile dintre liderii PCC ºi Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice (PCUS) înainte de formarea alianþei din 1950.16 Din vara anului 1947
pânã la începutul lui 1949, dupã aproape un an ºi jumãtate de contacte informale,
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a fost programatã o întâlnire oficialã. Susþinut de liderul sovietic Iosif Stalin,
membrul Biroului Politic Anastas Mikoyan a vizitat sediul PCC din Xibaipo din
ianuarie pânã în februarie 1949. Acesta a fost primul pas în formarea unei alianþe.
Dupã întâlnirile lui Mikoyan cu Mao, o delegaþie a PCC, condusã de Liu Shaoqi,
al doilea lider al PCC, a vizitat în secret URSS din iunie pânã în august 1949
pentru discuþii suplimentare despre relaþiile sovieto-chineze. Când Liu era încã
laMoscova la sfârºitul lunii iunie 1949, Mao anunþase PCC politica sa de „înclinare
de o parte“ (adicã partea URSS) iar baza politicã pentru o alianþã chino-sovieticã
pãrea a fi promiþãtoare.

În timpul mult organizatei vizite în URSS, Mao a reuºit sã încheie un nou
tratat de Alianþã cu URSS care a înlocuit tratatul din 1945, dar numai dupã ce a
ameninþat cã se întoarce în China. Astfel, Iosif Stalin a fost nevoit sã facã con-
cesii în gestionarea conflictelor economice cu China pentru cã nu dorea sã piardã
China comunistã în faþa blocului occidental. Într-un acord suplimentar, Stalin
ºi-a declarat disponibilitatea de a ceda toate drepturile sovietice cãtre calea feratã
chinezã Changchun ºi Port Arthur pânã cel târziu în 1952 iar administraþia
Portului Dalian a fost imediat transferatã în China. Acest lucru a demonstrat cã
Stalin a luat în considerare problemele în întregime ºi a acþionat astfel încât sã
includã China într-o alianþã militarã ºi politicã cu blocul socialist condus de
URSS. În acest fel, interesele strategice sovietice în Orientul Îndepãrtat ar fi fost
asigurate.17

La începutul anilor 1950, PCC a considerat cã semnarea tratatului de alianþã
chino-sovietic este un succes, deoarece garanta atât o alianþã militarã cu URSS,
cât ºi împrumuturi directe cãtre RPC. La 20 martie 1950, Zhou Enlai18, într-un
discurs intern adresat cadrelor Ministerului Afacerilor Externe, a subliniat cã
tratatul de alianþã chino-sovietic a fãcut mai puþin probabil ca SUA sã declanºeze
un nou rãzboi de agresiune în Asia de Est. O lunã mai târziu, Mao a susþinut cã
victoria Revoluþiei chineze „a învins un inamic, forþele reacþionare de acasã“19.
Dar preºedintele le-a reamintit camarazilor sãi cã „mai sunt reacþionari în lume,
adicã imperialiºtii din afara Chinei“20. Odatã cu formarea alianþei chino-sovietice,
Mao a subliniat cã poziþia externã a Chinei a fost întãritã: „Dacã imperialiºtii se
pregãtesc sã ne atace, avem deja ajutor“ 21.

Semnele diviziunii chino-sovietice din perioada urmãtoare au fost observate
chiar din timpul procesului de formare a alianþei. Stalin ºi Mao aveau opinii dife-
rite cu privire la modul de gestionare a noii relaþii Chino-Sovietice. Stalin dorea
sã stabileascã o relaþie strânsã în cadrul sistemului Yalta ºi sã menþinã interesele
sovietice în nord-estul Chinei, în timp ce Mao era concentrat pe crearea unei
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imagini de independenþã a Noii Chine, protejarea intereselor chineze ºi încura-
jarea altor partide politice dar ºi a poporului chinez sã accepte poziþia proso-
vieticã a PCC. Dupã moartea lui Stalin, Mao a început sã se plângã cã a fost
dispreþuit ºi tratat inegal de cãtre Stalin în timpul vizitei sale în URSS. Yang
Kuisong subliniazã cã Mao, în ciuda tuturor eforturilor, nu a reuºit sã obþinã un
acord asupra unor chestiuni concrete, cum era, de exemplu, printre altele cea a
privilegiilor speciale pe care le aveau sovieticii din Xinjiang ºi Manciuria22 În
plus, ca o condiþie pentru împrumuturile sovietice cu dobândã redusã, China a
fost nevoitã sã-ºi vândã toate surplusurile de materii prime industriale cãtre
URSS.23 Odd A. Westad a observat: „Nesigur în ceea ce priveºte viabilitatea pe
termen lung a conducerii comuniste de la Beijing, Stalin a urmãrit mai degrabã
obþinerea unui tratat care sã favorizeze securitatea sovieticã decât o alianþã între
douã state conduse de comuniºti.“24

Dintr-o analizã a procesului de negociere a tratatului chino-sovietic din 1950,
putem afirma cã semnarea tratatului chino-sovietic a garantat relaþiile de alianþã
Beijing-Moscova ºi a satisfãcut nevoile esenþiale atât ale Chinei, cât ºi ale URSS.
În acelasi timp, Alianþa Chino-Sovieticã a fost extrem de vulnerabilã din cauza
conflictelor de interese între cele douã pãrþi dar ºi a suspiciunilor ºi resenti-
mentelor crescânde dintre Mao ºi Stalin.

Relaþia Beijing-Moscova a fost ca un montagne-russe încã de la stabilirea
relaþiilor diplomatice în octombrie 1949. Dacã primul deceniu a fost unul de
asa-zisã prietenie veºnicã, anii 1960 s-au caracterizat prin polemici ºi acuzaþii
reciproce de trãdare a marxism-leninismului. În anii urmãtori, ideologia a fost
lãsatã în plan secund iar relaþia sino-sovieticã a semãnat cu o confruntare tradi-
þionalã între douã mari puteri. Dinamica confruntãrii a început sã se schimbe
spre sfârºitul anilor ’80 când a avut loc normalizarea relaþiei sino-sovietice ºi
îmbunãtãþirea acesteia pe zi ce trece.
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