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Abstract. The evolution of Sino-Soviet relations between 1949-1969, from
„fraternal friendship“ to border military conflicts was not a perfectly
linear one, which renders more difficult a very accurate time division of
this period. Despite this, based on recently declassified documents from
Chinese and Russian archives, Sino-Soviet relations between 1949-1969
can be divided into two important stages: the „fraternal friendship“ era
(1949-1959) and the Sino-Soviet split era (1960-1969). This first part of
my study tries to briefly review the most significant events of the „fraternal
friendship“ era, insisting on the less or not at all known in Romania
discoveries made in this field by some important Chinese historians,
Zhihua Shen, Yafeng Xia and Danhui Li. For instance, newly declassified
documents contradict the almost unanimous opinion that the „honeymoon“
period of Sino-Soviet relations ended by 1956, and show that it was not
really over until 1959. It is nonetheless true that Sino-Soviet relations
gradually began to deteriorate after Khrushchev´s secret speech at the
20th Congress of the CPSU, and especially after the Moscow Communist
Parties Conference in 1957. The most significant divergences between
PRC and the Soviet Union in the 1957-1959 period were caused by a
different understanding of global politics and home affairs, together with
an incipient power struggle for the leadership of the communist bloc.
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Introducere

Evoluþia relaþiilor dintre Republica Popularã Chinezã (RPC) ºi Uniunea So-
vieticã se dovedeºte a fi astãzi un subiect important nu numai pentru istorici ºi
cercetãtorii din domeniul relaþiilor internaþionale, ci ºi pentru oamenii obiºnuiþi
care sunt interesaþi sã înþeleagã „bagajul istoric“, din trecutul nu foarte înde-
pãrtat, pe care Federaþia Rusã ºi China îl aduc în parteneriatul „fãrã limite“ pe
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care îl construiesc în zilele noastre pe fundalul rãzboiului din Ucraina ºi a sancþi-
unilor impuse de cãtre statele occidentale. În afarã de acest „bagaj“ comun, tre-
cutul sau mai degrabã interpretarea lui în mod selectiv, este un factor esenþial de
care trebuie sã þinem cont pentru a înþelege logica acþiunilor liderilor ruºi ºi
chinezi, de exemplu în chestiunile Ucrainei ºi Taiwanului, în care Vladimir Putin
ºi Xi Jinping par sã împãrtãºeascã ideea conform cãreia istoria ºi geografia pre-
valeazã, indiferent de costuri, în faþa autodeterminãrii ºi democraþiei1. 

În ceea ce priveºte relaþia dintre RPC ºi URSS ºi reverberaþiile sale asupra
relaþiilor sino-ruse actuale, este interesant de remarcat cã singurul caz în care
Vladimir Putin a renunþat la politica sa expansionistã ºi a cedat o parte din teri-
toriul Rusiei este cel al acordului semnat în octombrie 2004 cu China. Prin acest
acord, Rusia a renunþat la 174 de kilometri pãtraþi, teritoriu care cuprinde douã
insule, aflat la confluenþa fluviului Amur cu râul Ussuri2, obiectul unor tensiuni
ºi dispute teritoriale între cele douã state de-a lungul secolului al XX-lea. În
apropierea acestor douã insule se aflã insula Zhenbao, pe care au avut loc con-
fruntãrile militare din 1969, primul conflict militar între douã puteri nucleare,
care a marcat momentul de maximã intensitate al rupturii sino-sovietice. Iar pro-
blema teritorialã dintre cele douã state în aceastã zonã nu pare sã se fi stins odatã
cu dispariþia URSS, cedarea celor douã insule de cãtre Putin demonstrând, con-
form analiºtilor, nu atât curtoazia liderului rus faþã de vecinii chinezi, cât dorinþa
de a-ºi apropia China ºi de a evita alte eventuale revendicãri teritoriale ale
acesteia în zona care i-a aparþinut pânã în sec. al XIX-lea ºi pe care aceasta încã
o numeºte Manciuria Exterioarã, bogatã în resurse naturale ºi cu o populaþie
foarte redusã, expusã presiunii demografice ºi exodului chinez3. 

Din punctul de vedere al istoricilor relaþiilor internaþionale, dar nu numai,
studierea relaþiilor dintre Republica Popularã Chinezã ºi Uniunea Sovieticã este
esenþialã pentru buna cunoaºtere a situaþiei întregului lagãr socialist, soarta acestuia
fiind influenþatã în mod direct de schimbãrile care au avut loc în relaþia dintre
cele mai importante douã state comuniste ale vremii. Înþelegerea modului în care
au evoluat relaþiile dintre RPC ºi URSS este importantã în mod special pentru
România, care a încercat sã fructifice divergenþele sino-sovietice, sã îºi afirme o
oarecare autonomie faþã de sovietici ºi un rol propriu pe scena internaþionalã,
prin încercarea de a se situa ca mediator în disputa sino-sovieticã ºi prin apro-
pierea de Beijing. 

Relaþia dintre RPC ºi URSS a influenþat decisiv situaþia politicã internaþio-
nalã din timpul Rãzboiului Rece, contribuind la izbucnirea Rãzboiului din Coreea
ºi la schimbarea politicii externe a SUA în ceea ce priveºte Orientul Îndepãrtat,
iar mai târziu la adoptarea a ceea ce Henry Kissinger a numit „diplomaþia triun-
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ghiularã“4, prin care SUA au încercat sã exploateze rivalitatea dintre cei doi
„giganþi comuniºti“ ºi sã foloseascã RPC drept o contrapondere faþã de URSS.
Prin urmare, studierea relaþiilor sino-sovietice este esenþialã pentru înþelegerea
Rãzboiului Rece per se.

Evoluþia relaþiilor sino-sovietice în perioada 1949-1969, de la „prietenie frã-
þeascã“ la confruntãri militare nu a fost perfect liniarã, fiind marcatã de episoade
contradictorii care îngreuneazã o împãrþire temporalã foarte precisã. Prin urmare,
în literatura de specialitate nu existã încã un consens general în ceea ce priveºte
periodizarea acestor relaþii. De exemplu, mulþi dintre cercetãtorii (occidentali,
ruºi, chinezi, ca ºi foarte puþinii români)5 care s-au aplecat în mod consistent sau
doar tangenþial asupra acestui subiect considerã cã discursul secret al lui Hruºciov
de la cel de-al XX-lea Congres al PCUS din 1956 reprezintã punctul de pornire
al rupturii sino-sovietice, momentul în care relaþiile dintre cele douã pãrþi s-au
înrãutãþit dramatic ºi iremediabil. Dar documente recent declasificate din arhi-
vele chineze ºi ruseºti demonstreazã cã situaþia a fost mult mai nuanþatã ºi cã
cele douã pãrþi s-au aflat în relaþii foarte bune pânã în 1957 inclusiv, reuºind sã
depãºeascã tulburarea provocatã de discursul din 1956, care a avut mai degrabã
un impact latent decât unul imediat asupra relaþiilor sino-sovietice.

Pe baza noilor dovezi descoperite de istoricii chinezi Zhihua Shen, Yafeng
Xia ºi Danhui Li6, care au avut acces la documente recent declasificate, începând
cu 2015, din arhivele RPC ºi din arhivele ruseºti, la arhive americane, precum ºi
la numeroase surse secundare puþin accesibile cercetãtorilor europeni ºi ameri-
cani, propunem în acest studiu împãrþirea perioadei 1949-1969 în douã mari
etape, care la rândul lor pot fi subdivizate în mai multe faze:

I) 1949-1959 – perioada „prieteniei frãþeºti“, care cuprinde: 
1) faza consolidãrii alianþei sino-sovietice (1949-1953), care cuprinde mo-

mente importante precum vizita lui Mao Zedong la Moscova, negocierea ºi sem-
narea Tratatului de Prietenie, Alianþã ºi Asistenþã Reciprocã, participarea directã,
respectiv indirectã la Rãzboiul din Coreea; 

2) „luna de miere“ a relaþiilor sino-sovietice (1954-1957), în timpul cãreia so-
vieticii au oferit pãrþii chineze un important ajutor economic ºi tehnologic, în
special dupã vizita lui Hruºciov la Beijing, din toamna lui 1954. Primele ten-
siuni, care prevestesc încheierea treptatã a „lunii de miere“, apar odatã cu dis-
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cursul secret al lui Hruºciov de la Congresul al XX-lea al PCUS, cu revoluþia din
Ungaria ºi protestele din Polonia, din 1956, ºi cu discursul lui Mao de la Confe-
rinþa Partidelor Comuniste din 1957 de la Moscova; 

3) etapa divergenþelor (1958-1959) în ceea ce priveºte politica internã ºi ex-
ternã a celor douã þãri, marcatã de Marele Salt Înainte ºi de Miºcarea Comunelor
Populare, de incidentele legate de propunerile sovietice referitoare la construirea
unei staþii de radiocomunicaþie prin unde lungi pe teritoriu chinez ºi a unei flote
„comune“ de submarine, de criza Strâmtorii Taiwanului din 1958, ca ºi de con-
flictul de graniþã sino-indian din 1959; 

II) 1960-1969 – perioada rupturii sino-sovietice, care cuprinde: 
1) etapa prãbuºirii relaþiilor (1960-1963), marcatã de importante polemici

publice ºi de rivalitatea cu privire la cine ar trebui sã ocupe rolul de conducãtor
al lagãrului socialist ºi al miºcãrii comuniste internaþionale; 

2) etapa confruntãrii (1964-1969), definitã de ruperea contactelor dintre Par-
tidul Comunist Chinez ºi PCUS ºi de intensificarea luptei pe teren ideologic, mani-
festatã prin acuzaþii reciproce de trãdare a idealurilor marxist-leniniste. Aceastã
ostilitate între cele douã partide a ajuns sã se manifeste la nivel statal prin
numeroase conflicte militare de graniþã, dintre care cel mai important este cel de
pe Râul Ussuri (1969). Acesta a reprezentat momentul în care alianþa sino-sovie-
ticã a încetat sã existe de facto, cu toate cã Tratatul de Prietenie, Alianþã ºi Asis-
tenþã Reciprocã din 1950 a rãmas oficial în vigoare pânã la expirarea menþionatã
în text, din anul 1980.

În studiul de faþã ne vom apleca asupra primei mari etape a relaþiilor sino-so-
vietice, cea a „prieteniei frãþeºti“, din perioada 1949-1959, urmând ca a doua
etapã, cea a rupturii sino-sovietice, sã facã obiectul unui alt articol. 

Consolidarea alianþei sino-sovietice (1949-1953)

Prima vizitã a lui Mao Zedong la Moscova
ºi semnarea Tratatului de Alianþã sino-sovietic

Vizita lui Mao Zedong la Moscova, din decembrie 1949 – februarie 1950, a re-
prezentat un moment deosebit de important pentru evoluþia relaþiilor sino-sovie-
tice7. Ea a fost precedatã de douã alte contacte secrete relevante, misiunea lui
Anastasie Mikoian în China (la sediul PCC din Xibaipo), de la începutul lui
1949, ºi delegaþia condusã de Liu Shaoqi în vara lui 1949 la Moscova, în timpul
cãrora au fost puse bazele viitoarei cooperãri strategice dintre URSS ºi China co-
munistã. Aceste prime vizite, ca ºi vizita lui Mao, au marcat o schimbare de
atitudine radicalã a lui Stalin faþã de comuniºtii chinezi, cu care liderul de la
Kremlin refuzase sã aibã vreun contact direct pânã când nu devenise evident cã
aceºtia vor câºtiga puterea, pentru a nu pune în pericol avantajele strategice ob-
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þinute de Uniunea Sovieticã la Yalta8. Pe baza înþelegerii de la Yalta, URSS stabi-
lise în 1945 contacte diplomatice cu inamicii comuniºtilor chinezi, naþionaliºtii
conduºi de Chiang Kai-shek, cu care ºi semnase în acelaºi an un Tratat de Alianþã,
perceput ca o mare trãdare de Mao Zedong ºi acoliþii sãi, ºi îi obligase în acelaºi
timp pe comuniºtii chinezi sã poarte tratative umilitoare cu duºmanii lor.

Cei doi lideri comuniºti, Mao ºi cu Stalin, nu aveau deloc încredere unul în
altul, în ciuda aparentei apropieri ideologice ºi a presupuselor „bune relaþii“ dintre
cele douã partide comuniste, care în realitate nu erau deloc lipsite de asperitãþi.
De asemenea, Stalin nu ºi-a dorit pânã la începutul lui 1950 semnarea unui nou
tratat de alianþã cu China, fie ea ºi comunistã, tergiversând acest moment ºi
lãsându-l într-o expectativã umilitoare („sã fiarbã în suc propriu la datcha“9) pe
liderul chinez aflat în vizitã la Moscova pentru a încheia o alianþã formalã cu
Uniunea Sovieticã. Cu toate acestea, vizita lui Mao Zedong în capitala sovieticã
s-a încheiat cu un acord cu privire la un Tratat de Prietenie, Alianþã ºi Asistenþã
Reciprocã, care a fost semnat, dupã mai multe negocieri, la 14 februarie 1950. 

Stalin nu ºi-a schimbat atitudinea faþã de o nouã alianþã cu China decât dupã
ce s-a convins, cu ajutorul spionajului sovietic, cã americanii ºi-au modificat
politica privitoare la Orientul Îndepãrtat, ceea ce fãcea mult mai puþin probabil,
în viziunea sa, ca aceºtia sã intervinã militar în zonã. De asemenea, el se temea,
„încurajat“ în acest sens de Mao, cã RPC s-ar fi putut alãtura blocului occidental,
ceea ce trezea în mintea sa riscul încercuirii URSS, aflatã deja într-o situaþie ten-
sionatã în Europa. Prin semnarea noului Tratat de Alianþã, Stalin s-a asigurat cã
vecinii sãi chinezi erau incluºi într-o alianþã militarã ºi politicã în cadrul blocului
socialist condus de Uniunea Sovieticã10. Prin intermediul acestei alianþe, liderul
de la Kremlin dorea, de asemenea, sã profite de numeroasele resurse naturale
aflate pe teritoriul Chinei, necesare industriei sovietice.

La rândul sãu, Mao era adeptul unei viziuni profund antagoniste a lumii, de
luptã aprigã între blocul socialist ºi cel capitalist, iar alianþa cu Uniunea Sovieticã,
în ciuda neîncrederii ºi dezacordurilor anterioare, pãrea a fi cea mai bunã alegere
pentru a proteja China comunistã de un eventual atac militar american ºi pentru
a întãri poziþia pe plan extern a Chinei. În plus, RPC avea nevoie de sprijin eco-
nomic, financiar, tehnologic ºi militar, pentru a se reface dupã pierderile imense
suferite în timpul rãzboiului civil ºi al celui împotriva japonezilor. Prin alianþa
nou semnatã, China a obþinut un împrumut consistent din partea sovieticilor,
promisiunea cã Uniunea Sovieticã va trimite mii de experþi pentru a susþine dez-
voltarea RPC în diferite domenii, precum ºi un ajutor consistent în ce priveºte
refacerea armatei.

Prin urmare, intersele economice concrete ºi de securitate naþionalã de mo-
ment ale celor douã pãrþi, iar nu presupusa apropiere ideologicã, au dus în cele
din urmã la încheierea alianþei, care s-a dovedit însã tensionatã ºi fragilã încã de
la începuturile sale, fiind subminatã de neîncredere ºi resentimente, accentuate
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de anumite conflicte de interese. „Seminþele“ rupturii ulterioare au fost sãdite
chiar în timpul procesului de formare al alianþei, dupã cum mãrturisea Mao
Zedong dupã moartea lui Stalin, plângându-se ambasadorului sovietic la Beijing
în 1956 cã a fost prost tratat de cãtre Stalin în timpul vizitei sale la Moscova ºi
cã a trebuit „sã înghitã multe fructe amare“ pentru a se ajunge la semnarea Trata-
tului11. Tratatul, în ciuda câºtigurilor oferite Chinei, s-a dovedit a nu fi unul cu
adevãrat egal, aºa cum ar fi trebuit sã fie o alianþã între douã state comuniste,
partea chinezã fiind obligatã sã facã anumite concesii, de exemplu în privinþa
recunoaºterii „independenþei“ Mongoliei ºi a privilegiilor speciale sovietice din
Xinjiang ºi Manciuria.

Rãzboiul din Coreea (1950-1953)

La scurt timp dupã semnarea alianþei, aceasta ºi-a ºi „demonstrat funcþiona-
litatea politicã, militarã, diplomaticã ºi economicã“12, cu ocazia Rãzboiului din
Coreea, la care RPC a participat direct, iar URSS indirect13. Intrarea Chinei în
Rãzboiul din Coreea, în toamna lui 1950, într-un moment deosebit de dificil, în
care armata nord-coreeanã nu pãrea sã mai aibã sorþi de izbândã în faþa forþelor
ONU conduse de SUA, a avut loc la presiunile Moscovei, care nu dorea sã se
implice în mod direct într-un conflict cu americanii dar, ca ºi liderii chinezi, nici
sã-i vadã pe aceºtia cã ocupã întreaga Peninsulã Coreeanã. 

Stalin a dorit ca Mao Zedong „sã scoatã castanele din foc“ în Coreea14, un
foc pe care el însuºi îl pornise prin acordul secret dat lui Kim Ir-sen pe 30 ianuarie
1950 de a ataca Coreea de Sud, fãrã de care acesta nu ar fi îndrãznit sã înceapã
rãzboiul. Stalin i-a trimis lui Kim Ir-Sen telegrama secretã prin care era de acord
cu planurile sale rãzboinice în timp ce liderul de la Beijing se afla încã la
Moscova pentru negocierea Tratatului de Alianþã, dar a ales sã nu îl înºtiinþeze
pe acesta de schimbarea sa de planuri cu privire la Peninsula Coreeanã. Acest
fapt este semnificativ pentru fragilitatea viitoarei alianþe sino-sovietice, pentru
lipsa de încredere a lui Stalin faþã de Mao, ca ºi pentru modul brutal în care liderul
sovietic îl trata pe cel chinez, forþându-i mâna sã meargã într-o direcþie cu care
ºtia sigur cã acesta din urmã nu este de acord. Declanºarea Rãzboiului din Coreea
în acel moment echivala pentru China cu renunþarea la cucerirea Taiwanului,
care nu ar mai fi putut avea loc decât dupã reunificarea Peninsulei Coreene, ºi
cu imposibilitatea pãcii pe care Mao o solicitase lui Stalin pentru þara sa, esen-
þialã pentru refacerea economicã ºi militarã a þãrii devastate de rãzboiul civil ºi
de lupta împotriva japonezilor. Aceste renunþãri au fãcut probabil parte din preþul
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pe care Mao a trebuit sã îl plãteascã pentru încheierea alianþei sino-sovietice.
Conform declaraþiilor ulterioare ale liderului de la Beijing, forþat de Stalin sã
intre în luptã cu forþele americane mult superioare din punct de vedere al dotã-
rilor într-un moment deosebit de defavorabil al Rãzboiului din Coreea, acesta
s-a simþit ca ºi cum ar trebui „sã smulgã mâncarea din gura unui tigru“15 pentru
liderul de la Kremlin.

Deosebit de suspicios faþã de intenþiile reale ale lui Mao, pe care îl bãnuia cã
voia doar sã profite de ajutorul militar sovietic, fãrã sã intervinã direct în Rãz-
boiul din Coreea, Stalin nu i-a oferit acestuia acoperirea aerianã promisã iniþial
ºi esenþialã pentru intervenþia infanteriei chineze în rãzboi, decât la 12 zile dupã
ce Mao Zedong, asumându-ºi riscuri imense, transmisese ordinul de rãzboi
„voluntarilor“ chinezi16. Decizia lui Mao de a trimite trupe în Rãzboiul din
Coreea în aceste condiþii a contribuit la întãrirea alianþei sino-sovietice, care s-a
transformat dintr-o alianþã pe hârtie într-o alianþã realã17. A fost prima mare
decizie politicã a lui Mao Zedong, de dupã crearea RPC ºi vizita de la Moscova,
finalizatã cu încheierea Tratatului sino-sovietic de Alianþã, ºi a avut un impact
deosebit de important asupra evoluþiei ulterioare a Chinei. 

În urma intrãrii Chinei în rãzboi, Stalin ºi-a schimbat cel puþin parþial atitu-
dinea faþã de Mao ºi Partidul Comunist Chine (PCC), iar URSS a început sã
ofere un ajutor semnificativ RPC. Era vorba de un ajutor economic pe scarã
largã, chiar dacã sub formã de împrumut, care a contribuit la reconstrucþia ºi
redresarea economicã a Chinei. Iniþial, ajutorul a vizat în primul rând domeniul
militar ºi cele conexe acestuia, vitale pentru reuºita în rãzboi, ºi a constat în spe-
cialiºti ºi livrãri militare sovietice, care au contribuit la modernizarea armatei
chineze ºi, în special, la construirea unei forþe aeriene chineze18. 

Intervenþia chinezã în Coreea ºi camaraderia de arme care s-a conturat cu
acest prilej între chinezi ºi sovietici au dat naºtere unui anumit grad de încredere
între cele douã pãrþi, inexistent pânã atunci, pe care s-a bazat ajutorul reciproc
din timpul conflictului coreean, precum ºi sprijinul mult mai larg oferit RPC de
Nikita Hruºciov, succesorul lui Stalin, începând cu 1954. La creºterea încrederii
populaþiei chineze, marcatã de rapturile teritoriale ruseºti ºi de jafurile ºi violu-
rile comise de soldaþii sovietici dupã pãtrunderea lor pe teritoriul Manciuriei
chineze în august 1945, au contribuit într-o oarecare mãsurã ºi restituirea de
cãtre URSS a Cãii Ferate Changchun, ca ºi oferirea de ajutor Chinei la începutul
anilor 195019.

Alianþa sino-sovieticã a ieºit per total întãritã din Rãzboiul din Coreea, în
ciuda fricþiunilor dintre cele douã pãrþi. Mao era însã nemulþumit, dupã ce RPC
contribuise cu sacrificii atât de mari la rãzboi ºi la lupta împotriva imperialis-
mului american, cã nu era tratat ca un egal de cãtre Stalin, care domina alianþa.
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Implicarea Chinei în conflictul din Coreea „a sporit în mod considerabil sta-
tutul ºi influenþa lui Mao ºi a PCC în cadrul blocului socialist, schimbare pe care
Moscova a înþeles-o în mod evident“20, mai ales dupã moartea lui Stalin ºi a fost
o decizie care a contribuit, pe termen lung, la ruperea ulterioarã a alianþei.

Oferind ajutor Chinei, în special în domeniul militar, Stalin a considerat în
mod greºit cã va creºte dependenþa Beijingului faþã de Moscova, dar în realitate,
întãrirea armatei RPC, ca ºi succesul surprinzãtor al trupelor chineze împotriva
unui inamic redutabil precum Statele Unite, au contribuit la întãrirea poziþiei
Chinei pe plan intern ºi extern ºi la distanþarea ei ulterioarã de URSS. Rãzboiul
din Coreea „a oferit Chinei, pe plan militar, credibilitatea de adversar de temut
ºi demn de respectat“, pe care avea sã se bazeze în viitor, practic „a instituit nou
înfiinþata Republicã Popularã Chinezã [atât – n.a.] ca putere militarã“ – capabilã
de acum înainte sã îºi apere interesele cu forþa – cât ºi ca „far cãlãuzitor“ al miº-
cãrii comuniste din Asia21. 

Perioada de glorie a relaþiilor sino-sovietice (1954-1957)

Ajutorul sovietic

Perioada în care relaþiile sino-sovietice au ajuns la apogeu corespunde cu
ascensiunea lui Nikita Hruºciov la putere ºi cu consolidarea poziþiei acestuia în
cadrul Partidului Comunist din Uniunea Sovieticã (PCUS). Hruºciov ºi-a dat
seama de importanþa crescândã a RPC dupã Rãzboiul din Coreea ºi a ajustat po-
litica sovieticã faþã de China, crescând ajutorul oferit acesteia, care nu mai viza
de data aceasta, ca pe timpul lui Stalin, în primul rând domeniul militar. 

Nikita Hruºciov, însoþit de o delegaþie sovieticã, a efectuat o vizitã la Beijing
între 29 septembrie ºi 12 octombrie 1954, pentru a participa la evenimentele
organizate cu ocazia împlinirii a cinci ani de la înfiinþarea RPC. În timpul vizitei,
sovieticii au semnat mai multe acorduri, prin care au acceptat returnarea bazei
sovietice de la Port Arthur/ Lushun, împreunã cu tot echipamentul ei, au oferit
RPC un împrumut însemnat, în valoare de 520 de milioane de ruble ºi au re-
nunþat la cotele care reveneau URSS în patru societãþi mixte sovieto-chineze. De
asemenea, URSS a oferit RPC sprijin tehnologic pentru lansarea sau eficienti-
zarea a 156 de proiecte industriale, esenþiale pentru planificarea primului plan
cincinal22.

Pe lângã ajutorul economic ºi tehnologic direct oferit, este adevãrat, cel mai
adesea sub formã de împrumut ºi în condiþii favorabile sovieticilor, dar care a
contribuit la refacerea economiei chineze afectate de implicarea în Rãzboiul din
Coreea, Nikita Hruºciov a trimis ºi mii de specialiºti ºi consilieri sovietici în RPC.
Aceºtia au contribuit la dezvoltarea economicã ºi tehnologicã a Chinei (au ajutat
la întocmirea primului plan cincinal, la îmbunãtãþirea tehnologiei, la creºterea
productivitãþii ºi scãderea costurilor, la formarea de specialiºti chinezi în indus-
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trie ºi tehnologie, în domeniul militar), dar ºi a numeroase alte domenii, impli-
cându-se direct în revizuirea sistemului educaþional, impunerea de reguli ºi re-
glementãri în politica ºi economia chineze, redactarea Constituþiei RPC º.a.m.d.23

În timpul „lunii de miere“ a relaþiilor sino-sovietice, cele douã pãrþi au cola-
borat foarte bine ºi în domeniul politicii externe. Astfel, RPC ºi URSS ºi-au ar-
monizat perfect poziþiile la Conferinþa de la Geneva, din 1954, adoptând o stra-
tegie comunã în ce priveºte chestiunile Coreei ºi Indochinei, care se discutau la
Conferinþã24. China, alãturi de Uniunea Sovieticã, au exersat presiuni în timpul
Conferinþei pentru ca delegaþia vietnamezã sã accepte împãrþirea Vietnamului,
de-a lungul Paralelei 17, convingând delegaþia vietnamezã cã aceastã diviziune
era favorabilã comuniºtilor vietnamezi. De asemenea, liderii comuniºti chinezi
au fost solidari cu cei sovietici ºi în ceea ce priveºte înfiinþarea Pactului de la
Varºovia, semnarea Tratatului de pace cu Austria, stabilirea de relaþii diploma-
tice între URSS ºi Germania de Vest ºi îmbunãtãþirea relaþiilor cu Iugoslavia25.

Motivele îmbunãtãþirii cooperãrii sino-sovietice par sã þinã, în ceea ce pri-
veºte partea rusã, de nevoia lui Nikita Hruºciov, proaspãt ales ca prim-secretar
al PCUS, de a-ºi consolida autoritatea pe plan intern, ca ºi în cadrul blocului
socialist. Autoritatea sa a fost puternic contestatã în perioada 1954-1957, când
au avut loc numeroase frãmântãri la cel mai înalt nivel al PCUS, încercãri de
înlãturare a lui Hruºciov de la putere, urmate de eliminãri din CC ale unor per-
sonalitãþi precum: Malenkov, Molotov, Kaganovici, Voroºilov ºi ulterior înde-
pãrtarea cu brutalitate a influentului general Jukov din scaunul de Ministru al
Apãrãrii26. Hruºciov avea nevoie în acest context de sprijinul unor aliaþi puter-
nici din rândurile „partidelor frãþeºti“, precum Partidul Comunist Chinez, ale cãrui
statut ºi influenþã crescuserã în cadrul blocului socialist dupã Rãzboiul din Coreea.

În ceea ce priveºte partea chinezã, aceasta era în mod evident interesatã de
ajutorul sovietic, având drept obiective, printre altele, introducerea primului plan
cincinal în perioada 1953-1954, rezolvarea pe cale paºnicã sau militarã a chesti-
unii Taiwanului ºi ieºirea din izolarea internaþionalã cu care se confrunta RPC de
la întemeiere, accentuatã de implicarea în Rãzboiul din Coreea27.

Aceastã perioadã de intensã cooperare nu a fost lipsitã de fricþiuni între cele
douã pãrþi, precum cele create de „chestiunea Gao Gang“, un important lider co-
munist din nord-estul Chinei, om de încredere al sovieticilor în special în timpul
lui Stalin, cãruia îi transmisese rapoarte acuzatoare la adresa lui Mao ºi a apro-
piaþilor acestuia. Acuzat cã a conspirat împotriva conducerii PCC (nu ºi a lui Mao),
a fost îndepãrtat din funcþii ºi s-a sinucis, în condiþii obscure, în vara lui 195428. 

Iar programul sovietic de consiliere a dat naºtere la numeroase tensiuni, „evi-
dente în disputele privitoare la: platã, privilegii, competenþã tehnicã, atitudini colo-
nialiste, insensibilitate culturalã, comportament inadecvat ºi plata pentru schiþe“29.
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Cel de-al XX-lea Congres al PCUS (1956)

Majoritatea cercetãtorilor, atât aparþinând istoriografiei chineze oficiale, cât ºi
mediului academic occidental, susþin cã punctul de pornire al rupturii sino-sovie-
tice a fost reprezentat de cel de-al XX-lea Congres al PCUS, desfãºurat la Moscova
în februarie 1956, ºi mai ales de discursul secret rostit de Nikita Hruºciov în
ultima zi a Congresului, în care critica cultul personalitãþii lui Stalin ºi excesele
sãvârºite de acesta. Criticarea lui Stalin a zguduit întreaga lume comunistã, a
avut un impact major atât asupra blocului socialist, cât ºi asupra miºcãrii inter-
naþionale comuniste. 

Dar efectul „destalinizãrii“ anunþate de Hruºciov asupra relaþiilor sino-sovie-
tice nu pare sã fi fost unul atât de direct pe cât se considerã în general, ci mai
degabã unul latent30. Este adevãrat cã Mao a fost deranjat cã PCC nu a fost
consultat ºi nici mãcar anunþat de PCUS cu privire la o chestiune atât de impor-
tantã precum criticarea lui Stalin, dar Mao nu se opunea neapãrat criticãrii lui
Stalin (nici mãcar criticãrii cultului personalitãþii acestuia), ci modului în care
aceasta fusese fãcutã31. El a ales sã interpreteze aºa cum îi convenea „mesajul“
celui de-al XX-lea Congres, sã considere cã PCUS ar fi transmis un semnal PCC
ºi celorlalte partide comuniste cã pot adopta propriile lor cãi de construire a
socialismului, cã nu mai sunt dependente de modelul stalinist, cel puþin din
punct de vedere al dezvoltãrii economice32. Prin urmare, dupã Congres, Mao a
început sã critice greºelile economice ale Uniunii Sovietice, susþinând cã RPC ar
trebui „sã foloseascã Uniunea Sovieticã drept oglindã“ ºi sã înveþe din dezvol-
tarea economiei sovietice din timpul lui Stalin, aºa cum fusese ea descrisã, în
mod critic, la cel de-al XX-lea Congres. El dorea sã transmitã prin aceste afir-
maþii, devenite din ce în ce mai explicite în anii de dupã Congres, cã nu era
dispus sã lase RPC sã meargã în urma URSS, ci cã þara sa trebuia sã o depãºeascã
pe aceasta din urmã în ce priveºte industrializarea ºi economia în general33.

Efectul negativ al dezvãluirilor fãcute de Hruºciov asupra relaþiilor sino-so-
vietice a fost latent, cu toate cã au existat urmãri ale criticii lui Stalin ºi pe plan
intern în China (renunþarea la folosirea în presã a sintagmei „gândirea lui Mao
Zedong“, pentru a evita comparaþia cu cultul personalitãþii lui Stalin, precum ºi
anumite tulburãri, în special la nivel local, cu privire la sensul discursului secret,
care au dus inclusiv la critici ale URSS ºi ale specialiºtilor sovietici din RPC,
combãtute însã cu rapiditate de la centru). Ceea ce a influenþat însã cel mai mult
viitorul acestor relaþii pare sã fi fost „slãbiciunea“ demonstratã de aceste dez-
vãluiri. „Autocritica“ fãþiºã a PCUS, absolut ºocantã pentru toatã lumea comu-
nistã, obiºnuitã sã creadã pânã atunci cu fervoare în infailibilitatea lui Stalin ºi a
Uniunii Sovietice, a diminuat prestigiul PCUS ºi i-au zguduit rolul de condu-
cãtor al taberei socialiste34, creând astfel premisele contestãrii acestui rol de
cãtre PCC. Dezvãluirile sovietice au impulsionat ambiþia lui Mao ºi a PCC, ofe-
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rindu-le ocazia „sã încerce sã ajute [evident, nu din pur altruism – n.a] lumea
socialistã sã îºi gãseascã calea de ieºire din haosul ideologic în care o aruncase
destalinizarea“35. Douã articole importante ale Biroului Politic al CC al PCC
(„Despre experienþa istoricã a dictaturii proletariatului“ ºi „Mai multe despre
experienþa istoricã a dictaturii proletariatului“, publicate pe 5 aprilie 1956, res-
pectiv pe 29 decembrie 1956, în ziarul oficial al PCC, Remin ribao – Cotidianul
Poporului)36 în care era explicatã situaþia din URSS ºi prin care se încerca înlã-
turarea pesimismului care cuprinsese „partidele frãþeºti“ dupã Congres, au fost
traduse ºi trimise comuniºtilor din întreaga lume. PCC a câºtigat astfel mai multã
influenþã pe plan extern, iar Mao a început sã creadã cu ºi mai multã tãrie cã era
capabil sã conducã miºcarea internaþionalã comunistã mai bine decât Hruºciov,
cu toate cã în mod oficial continua sã susþinã rolul Moscovei ca lider al taberei
socialiste.

Criza polonezã ºi revoluþia maghiarã din 1956

Ambiþiile lui Mao ºi ale PCC, „noua orientare a politicii externe chineze“37,
au devenit vizibile prin implicarea RPC în soluþionarea crizelor izbucnite în
Polonia ºi Ungaria în toamna lui 1956. Liderii politici chinezi l-au sprijinit pe
Hruºciov în gestionarea crizelor din aceste douã þãri, având un cuvânt important
de spus în ce priveºte deciziile adoptate de sovietici. Dacã în privinþa Poloniei
PCC a fost de acord cu o soluþionare paºnicã a crizei, pentru cã în viziunea lui
Mao criza polonezã avea drept cauzã realã „ºovinismul de mare putere“ al sovie-
ticilor, criza din Ungaria a fost perceputã de PCC drept „contrarevoluþionarã“,
anticomunistã, necesitând deci o intervenþie militarã în forþã pentru a salva
socialismul de la prãbuºire. În acest context se înscrie ºi vizita efectuatã la Moscova,
în octombrie 1956, de Liu Shaoqi, vice-preºedintele PCC, ºi Deng Xiaoping,
secretarul general, care a reprezentat „prima încercare a PCC de a sprijini PCUS
în gestionarea chestiunilor stringente din Europa de Est“38. 

Un rol importnt în creºterea prestigiului ºi influenþei chineze în cadrul miº-
cãrii comuniste internaþionale a fost jucat ºi de vizitele cu rol de intermediere
diplomaticã efectuate de prim-ministrul chinez, Zhou Enlai, în Uniunea Sovieticã,
Polonia ºi Ungaria, în perioada 17-18 ianuarie 1957. Conform mãrturiilor lui
Hruºciov ºi ale reprezentanþilor guvernelor polonez ºi maghiar, intermedierea
diplomaticã a lui Zhou Enlai s-a bucurat de un oarecare succes, deoarece a reuºit
sã relaxeze o parte dintre tensiunile ivite între partidele comuniste sovietic, po-
lonez ºi respectiv maghiar. Aceasta a reuºit sã refacã parþial unitatea puternic
zguduitã a þãrilor socialiste ºi a întãrit blocul socialist pentru o scurtã perioadã
de timp dupã crizele polonezã ºi ungarã39. PCC a sprijinit astfel PCUS într-un
moment de gravã crizã. 
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Dupã vizita lui Zhou Enlai, RPC pãrea sã ocupe un loc de conducere egal cu
cel al URSS în cadrul taberei socialiste. În raportul întocmit la întoarcerea în þarã,
prim-ministrul chinez sublinia faptul cã „acum Uniunea Sovieticã ºi China pot
discuta problemele de pe poziþii de egalitate. Chiar dacã ei (sovieticii – n.a.) au
idei diferite asupra unor probleme, trebuie sã se consulte cu noi. Articolele PCC
au un anumit impact asupra cadrelor ºi oamenilor din Uniunea Sovieticã ºi chiar
asupra unor lideri“40. Iar conform unei aprecieri a CIA, „aceastã intervenþie a
marcat maturizarea unui alt colos – prefiguratã de „victoria“ sa în Rãzboiul din
Coreea – ºi l-a consacrat pe Mao ca pe singurul exemplar personal în viaþã al
revoluþiei socialiste continue ºi încununate de succes“41. Tot CIA observa cã, „în
sloganele sovietice începând cu 1957, doar China a fosr diferenþiatã în ceea ce
priveºte statutul, China este trecutã prima, urmatã de celelalte þãri comuniste, în
ordinea alfabetului rusesc“42. De asemenea, formula propagandisticã „tabãra so-
cialistã sub conducerea Uniunii Sovietice ºi a Chinei“ pare sã fi intrat în aceastã
perioadã în vocabularul þãrilor din blocul socialist43. Însã, în ciuda destalinizãrii
anunþate de Hruºciov, URSS nu era pregãtitã sã accepte în mod real vreo discuþie
în termeni de suveranitate sau egalitate între statele care fãceau parte din blocul
socialist, dupã cum o demonstreazã situaþia Ungariei din 1956: a doua zi dupã
ce, la 30 octombrie 1956, Uniunea Sovieticã a emis, pentru a liniºti tulburãrile din
Europa de Est, o „Declaraþie de egalitate deplinã între statele socialiste“ (pro-
pusã, de altfel, de Mao, care a ºi considerat-o drept o adevãratã victorie pentru
RPC), armata sovieticã a ocupat Budapesta ºi a dizolvat guvernul maghiar44. 

La scurt timp dupã încheierea crizelor din Polonia ºi Ungaria, Hruºciov s-a
confruntat cu o puternicã crizã politicã internã, în iunie 1957, reuºind cu destulã
dificultate sã învingã „gruparea antipartinicã“ a lui Molotov, Kaganovici, Voroºilov
ºi Malenkov din cadrul CC al PCUS. Poziþia sa pe plan intern era destul de
fragilã. În aceastã confruntare, Hruºciov a fost sprijinit în mod vocal de cãtre
Mao ºi PCC.

Pentru a-i rãsplãti pe chinezi pentru sprijinul lor politic, liderul de la Kremlin
s-a hotãrât, în toamna lui 1957, sã ajute China sã îºi dezvolte propria bombã
atomicã45. Acest gest deloc anodin – pe care sovieticii l-au fãcut cu reticenþã,
dupã mai multe tergiversãri ºi solicitãri în acest sens ale pãrþii chineze, datã fiind
importanþa pe plan internaþional pe care o conferea arsenalul nuclear statului
care îl deþinea – nu ºi-ar fi avut rostul dacã ruptura sino-sovieticã ar fi fost deja
declanºatã în 1956. Este interesant de remarcat cã Hruºciov a fost de acord sã
ajute China în ceea ce priveºte folosirea, mai întâi paºnicã, a energiei atomice tot
într-o perioadã în care poziþia sa internã era ºubredã, în anii 1954-1955. Aceste
douã aparente coincidenþe i-au determinat pe anumiþi cercetãtori sã considere cã
„transferul de tehnologie nuclearã cãtre China a reprezentat în esenþã o concesie
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nedoritã pe care Hruºciov a folosit-o pentru a-ºi întãri prestigiul internaþional ºi
poziþia pe plan intern în timpul unei perioade dificile“46.

Relaþiile sino-sovietice au evoluat, de la începutul anilor 1950 ºi pânã în
1957, de la relaþia cvasi-unidirecþionalã de la început, cu Uniunea Sovieticã care
oferea Chinei ajutor material ºi îi asigura securitatea pe plan internaþional47, spre
o adevãratã cooperare, care demonstreazã o modificare a raportului de putere
dintre cele douã state, cu Uniunea Sovieticã care oferea ajutor economic ºi teh-
nologic în schimbul sprijinului politic oferit de China pe plan intern (lui Hruºciov)
ºi în cadrul blocului socialist48. În perioada 1956-1957, chinezii au reuºit per-
formanþa de „a se prezenta pe ei înºiºi atât ca fiind importanþi pentru stabilitatea
blocului la scurt timp dupã rebeliuni, dar ºi drept critici constructivi ai
«ºovinismului de mare putere» sovietic“49.

Conferinþa de la Moscova din noiembrie 1957

Conferinþa de la Moscova a partidelor comuniste ºi muncitoreºti din întreaga
lume, din noiembrie 1957, a reprezentat un punct de cotiturã în relaþiile sino-so-
vietice. A fost cea mai mare întâlnire de acest gen, organizatã cu scopul de a
întãri unitatea taberei socialiste ºi care s-a încheiat cu o declaraþie comunã semnatã
de 12 partide comuniste aflate în acel moment la putere50. 

Documente recent declasificate demonstreazã cã, spre deosebire de ceea ce
se considera pânã acum, China a jucat un rol esenþial, de iniþiator, în ce priveºte
ideea convocãrii acestei conferinþe ºi a emiterii unei declaraþii comune, iar Mao
a jucat un rol deosebit de important atât în organizarea ei, cât ºi în timpul con-
ferinþei51. Deplasarea lui Mao la Moscova cu prilejul acestei conferinþe a fost a
doua ºi ultima sa vizitã externã, ºi s-a petrecut în cu totul altã atmosferã decât
prima vizitã a acestuia în URSS, Mao ºi delegaþia chinezã fiind trataþi de aceastã
datã preferenþial de cãtre partea sovieticã. Aceastã participare a anunþat practic
dorinþa PCC de a fi pe picior de egalitate cu PCUS, de a conduce împreunã cu
acesta tabãra socialistã ºi chiar de a prelua de la sovietici rolul de lider al comu-
nismului mondial.

Cu toate cã pe parcursul dezbaterilor, Mao a fãcut apel la toate partidele co-
muniste pentru a recunoºte rolul de conducãtor al Uniunii Sovietice, el a fãcut
de asemenea mai multe declaraþii care demonstreazã dorinþa sa de a concura cu
sovieticii pentru conducerea miºcãrii comuniste, declaraþii care l-au nemulþumit
pe Hruºciov ºi au creat perplexitate în rândul celorlalte delegaþii comuniste52. 

Conferinþa de la Moscova a avut loc dupã lansarea Sputnik-ului ºi testarea cu
succes a primului submarin nuclear sovietic, care-i fãceau pe mulþi sã creadã, in-
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clusiv din rândurile occidentalilor, cã tehnologia ºi puterea sovieticã erau supe-
rioare celor americane53. Bazându-se pe marile reuºite sovietice, Mao a afirmat
cã „vântul dinspre Rãsãrit bate acum mai puternic decât cel dinspre Vest“54, cã
estul socialist ar fi depãºit din punct de vedere tehnologic-militar vestul ºi cã
þãrile socialiste nu ar trebui sã se teamã de un rãzboi cu imperialiºtii, fie el ºi
nuclear. Într-un discurs ºocant pentru restul audienþei, a cãrui idee principalã a
repetat-o apoi ºi cu alte ocazii, Mao Zedong a afirmat cã tabãra socialistã ar ieºi
învingãtoare dintr-un rãzboi nuclear cu imperialiºtii. El a susþinut impermeabili-
tatea þãrii sale în faþa unui atac nuclear, chiar dacã aceasta nu dispunea de arma-
ment nuclear, arãtându-se dispus sã piardã chiar ºi mai mult de 300 de milioane
de oameni din populaþia chinezã, ºi încrezãtor în forþa de regenerare a poporului
sãu55. Liderul de la Beijing critica astfel indirect doctrina „coexistenþei paºnice“,
anunþatã de Hruºciov la cel de-al XX-lea Congres al PCUS ºi reiteratã la Con-
ferinþã. Mao a mai vorbit în mod deschis ºi despre proaspetele lupte pentru pu-
tere din interiorul PCUS, între Hruºciov ºi „gruparea antipartinicã“ Malenkov/
Molotov, subiect tabu în URSS. Într-o alocuþiune care prefigura Marele Salt
Înainte, el s-a lãudat, de asemenea, cã RPC va depãºi în 15 ani Marea Britanie
din punct de vedere economic, mai ales în ceea ce priveºte producþia de oþel, ºi
cã va ajunge din urmã SUA. Aceasta reprezenta o provocare clarã la adresa
URSS, pentru cã Hruºciov afirmase, la rândul sãu, cã Uniunea Sovieticã va
depãºi Statele Unite în 15 ani56. Mao afirma astfel, în mod indirect, intenþia
Chinei de a depãºi Uniunea Sovieticã în ce priveºte viteza de construire a socia-
lismului, de a nu rãmâne în urma sovieticilor, aceasta fiind singura cale prin care
RPC putea sã îºi afirme cu adevãrat rolul de conducãtor al blocului socialist ºi
al miºcãrii comuniste internaþionale.

Declaraþia finalã a Conferinþei de la Moscova a fost un rezultat al muncii în
echipã, al coordonãrii ºi compromisurilor sovieto-chineze, iar Conferinþa a fost
consideratã atât de cãtre sovietici (mulþumiþi cã liderii lumii comuniste au va-
lidat programul Congresului al XX-lea), cât ºi de liderii comuniºti chinezi (care
încã pledau pentru unitatea lumii comuniste), ca fiind un adevãrat succes, în
ciuda atitudinii lui Mao ºi a nemulþumirilor create de declaraþiile acestuia. Prin
urmare, Conferinþa „a reprezentat punctul maxim al relaþiilor de alianþã sino-so-
vietice, dar a fost, de asemenea, într-un anumit sens, punctul de cotiturã al re-
laþiei“57, pentru cã a scos la ivealã, dincolo de tensiunile obiºnuite între orice
aliaþi, care puteau fi rezolvate în mod normal prin dialog, ºi tensiuni legate de un
subiect mult mai sensibil, ºi anume cine ar trebui sã ocupe locul de conducãtor
al lumii socialiste. Atât liderul de la Kremlin cât ºi cel de la Beijing se situau pe
poziþii puternice. Hruºciov îºi întãrise autoritatea pe plan intern prin eliminarea
„grupãrii antipartinice“, iar URSS se afla într-o poziþie foarte bunã, datoritã reu-
ºitelor sale din domeniul tehnico-militar, dar ºi al recoltelor bogate, care pre-
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vesteau o creºtere economicã susþinutã. Dar ºi prestigiul PCC ºi al lui Mao erau
mai mari ca oricând, iar liderul comunist chinez se considera mult mai îndreptãþit
decât cel de la Kremlin sã conducã miºcarea comunistã, considerând cã este mult
mai charismatic ºi mai rafinat din punct de vedere ideologic decât Hruºciov.

La scurt timp dupã Conferinþa de la Moscova neînþelegerile sino-sovietice
s-au adâncit. Principalele puncte de dezbatere, prin intermediul cãrora fiecare
dintre pãrþi dorea sã îºi demonstreze meritele care o îndreptãþeau sã fie purtã-
toarea de stindard a lumii comuniste, au fost reprezentate de viziunile diferite
atât asupra politicii externe („coexistenþã paºnicã“ versus luptã aprigã împotriva
imperialismului), cât ºi asupra politicii interne ºi mai ales asupra celui mai
potrivit model de dezvoltare economicã pe drumul de construire a socialismului.

Etapa divergenþelor (1958-1959)

Marele Salt Înainte ºi Comunele Populare

Anul 1958 a fost decisiv pentru relaþiile sino-sovietice, diferendele iniþial relativ
mici dintre cele douã pãrþi acutizându-se ºi solidaritatea lor intrând în declin.

Din dorinþa de a depãºi Uniunea Sovieticã în ceea ce priveºte viteza con-
struirii socialismului ºi de a transforma RPC într-un model demn de urmat
pentru celelalte state din blocul socialist, Mao a hotãrât sã punã în aplicare pro-
priile idei de dezvoltare industrialã ºi agrarã, pe care le considera valoroase con-
tribuþii aduse marxismului, ºi a declanºat Marele Salt Înainte, însoþit de Miºcarea
Comunelor Populare. Dacã ar fi fost încununat de succes, Marele Salt Înainte ar
fi contrazis „recomandãrile“ Moscovei ca dezvoltarea sã se facã treptat ºi ar fi
„mutat centrul ideologic al lumii comuniste în China“58. 

Începând cu 1958, în China au fost eliminate ultimele rãmãºiþe de proprietate
privatã, iar þara a fost reorganizatã în „comune populare“, în care oamenii au
ajuns sã împartã posesiunile, mâncarea ºi munca59. Þãranii erau înregimentaþi în
brigãzi de producþie, implicate în mari proiecte publice, precum construirea de
drumuri ºi sisteme de irigaþii. Agricultura era colectivizatã, iar locuitorii satelor
transformaþi în mici producãtori de oþel, în fiecare sat construindu-se furnale
pentru obþinerea oþelului, în curþile oamenilor, tocmai pentru a atinge þelul devenit
între timp directivã, enunþat de Mao la Conferinþa de la Moscova, de a ajunge
din urmã Marea Britanie (de fapt URSS) în ceea ce priveºte producþia de oþel,
vãzutã ca simbol al industrializãrii. Termenul fixat iniþial la 15 ani pentru acest
obiectiv, ºi aºa neralist, a fost ulterior drastic redus, la numai trei ani. Rezultatele
industrializãrii forþate ºi lipsite de sens a zonei rurale60, accentuate de calamitãþi
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naturale, au fost însã dezastruoase, China confruntându-se în perioada 1959-1962
cu una dintre cele mai grave perioade de foamete din istoria omenirii.

Marele Salt Înainte nu a fost bine privit de cãtre liderii PCUS, pentru cã URSS
trecuse deja prin experimente asemãnãtoare care s-au dovedit a fi dezastruoase,
pentru cã el contesta implicit modelul sovietic de dezvoltare, ceea ce reprezenta
o adevãratã erezie ideologicã ºi, în plus, diminua de facto autoritatea specia-
liºtilor sovietici aflaþi în China la acel moment61. Dupã cum sublinia un studiu
al CIA din 1960, „pretenþia ideologicã conform cãreia China conducea blocul
într-un marº accelerat înspre comunism ºi justificarea teoreticã conform cãreia
comuna reprezenta o «dezvoltare creativã» a marxism-leninismului au repre-
zentat o provocare fundamentalã pe care Moscova nu-ºi putea permite sã o
ignore“62. 

Prin urmare, în toamna lui 1958 Hruºciov a criticat, deºi nu în mod public,
Miºcarea Comunelor Populare, pe baza experienþei sovietice eºuate în timpul lui
Lenin în acest sens. Critica adresatã de liderul sovietic comunelor dezvãluia o
importantã divergenþã sino-sovieticã, cu privire la politica internã a celor douã
state comuniste. Mao nu a fost dispus sã o tolereze, aºa încât PCC a luat decizia
de a critica în mod public Moscova, acuzând-o de lipsã de vigoare revoluþionarã,
de „ºovinism de mare putere“, de „imperialism roºu“, mai ales începând cu 195963,
acuzaþii cãrora li s-a adãugat ulterior ºi cea de „revizionism“. Acesta a fost un
punct de cotiturã esenþial în istoria relaþiilor sino-sovietice. Chiar dacã liderii
celor douã þãri considerau cã Uniunea Sovieticã ºi China aveau în comun inte-
rese fundamentale ºi cã alianþa lor era foarte importantã, fiecare dintre ei gândea
cã el are dreptate în chestiunile contencioase ºi cã trebuie îndreptate greºelile
celuilalt, chiar ºi în mod public, atunci cînd era necesar. Fiecare considera cã el
este purtãtorul de stindard al marxismului adevãrat în cadrul blocului socialist ºi
cã celãlalt se înºalã. Cele douã pãrþi s-au înfruntat în special pe baza propriilor
teorii despre mersul revoluþiei ºi rãzboi/ coexistenþã paºnicã vs coexistenþã
combativã, crezând cã vor putea convinge sau depãºi obiecþiile pãrþii adverse,
fãrã a rupe relaþiile de cooperare. 

Primele incidente referitoare la cooperarea
în domeniul militar ºi vizita lui Hruºciov la Beijing din 1958

La scurt timp dupã semnarea acordului prin care Moscova se angaja sã ofere
ajutor pentru dezvoltarea programului nuclear chinez (octombrie 1957) ºi dupã
Conferinþa de la Moscova (noiembrie 1957), au început sã aparã diferende im-
portante între liderii celor douã þãri în ceea ce priveºte cooperarea militarã, care
pânã la acel moment fusese deosebit de fructuoasã. Este vorba în primul rând de
reacþiile virulente ale liderilor chinezi faþã de propunerea sovieticã, transmisã pe
cale diplomaticã, de a amplasa o staþie de radiocomunicaþie prin unde lungi pe
teritoriul RPC, cu utilizare comunã, cu scopul de a lãrgi raza de acþiune a flotei
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de submarine sovietice, precum ºi faþã de propunerea privind crearea unei flote
submarine comune64. În ce priveºte cea de-a doua propunere, URSS cerea de
fapt posibilitatea ca submarinele sovietice sã se poatã opri în bazele navale
chineze la întoarcerea din misiuni în ape mai îndepãrtate, ºi nu o flotã comunã
propriu-zisã, aºa cum au interpretat chinezii. URSS se oferea în schimb sã ajute
RPC la construirea de submarine nucleare, atât de necesare flotei militare chi-
neze65. În mod surprinzãtor pentru partea sovieticã, datã fiind cooperarea atât de
strânsã în domeniul militar de pânã atunci, precum ºi nevoia realã de dezvoltare
a flotei navale chineze, Mao a refuzat furios propunerile sovietice, ºi a folosit
acest prilej pentru a critica URSS, scoþând în evidenþã în discuþia cu ambasa-
dorul sovietic la Beijing nedreptãþile la care supusese Stalin China ºi ºovinismul
sovietic în raport cu celelalte state comuniste. Mao se temea, cel puþin la nivel
declarativ cã, dupã modelul stalinist, sovieticii s-ar fi folosit de aceste proiecte
pentru a încãlca suveranitatea Chinei ºi a controla RPC66 ºi se arãta chiar dispus
sã renunþe la ajutorul militar solicitat URSS în vederea construirii flotei de sub-
marine cu propulsie nuclearã a RPC, dacã partea sovieticã insista asupra acestor
chestiuni. Intenþia Moscovei nu era însã de a exercita vreo imixtiune în proble-
mele interne ale Chinei. Datã fiind lipsa de acces direct a URSS la apele calde,
sovieticii doreau sã se foloseascã de generoasa linie de coastã chinezã ºi de
bazele navale militare ale RPC din Oceanul Pacific pentru a contracara marina
americanã, fãrã sã solicite vreun drept de proprietate sau de concesiune sau înfiin-
þarea vreunei societãþi mixte, dupã model stalinist, aºa cum se temeau chinezii67.

Îngrijorat de raportul ambasadorului sovietic cu privire la reacþia chinezã faþã
de propunerile URSS, Nikita Hruºciov a hotãrât sã rezolve personal problema,
printr-o întâlnire faþã în faþã cu Mao Zedong. El a vizitat Beijingul între 31 iulie
– 3 august 1958, fiind prost tratat de cãtre Mao, iar întâlnirile dintre cei doi fiind
deosebit de tensionate68. Printre altele, preºedintele PCC a convocat în mod
intenþionat una dintre întâlniri la o piscinã, pentru a-l pune pe Hruºciov într-o
poziþie de inferioritate ºi a-l umili. Cu toate cã liderul sovietic nu ºtia sã înoate,
el a fost obligat sã poarte aripioare de înot pentru a-l putea urma, pânã la un
punct, pe liderul chinez prin bazinul de înot, cu traducãtorii mergând pe mar-
ginea piscinei69. În timpul discuþiilor, Mao s-a plâns oaspetelui sãu de „ºovi-
nismul de mare putere“ al URSS, susþinând cã ultimele propuneri sovietice,
pentru a cãror dezbatere Hruºciov se deplasase special la Beijing, erau un exemplu
clar al acestui ºovinism. Liderul chinez a criticat, de asemenea, statutul inegal al
RPC faþã de URSS din perioada stalinistã ºi felul umilitor în care el personal a
fost tratat de Stalin în timpul vizitei sale la Moscova din 1949-1950, insistând
însã asupra importanþei contribuþiei ideologice a acestuia. El a evitat sã îl critice
în mod direct pe Hruºciov, care pânã la urmã venise „sã dea explicaþii“ pentru
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pretenþiile sovietice cu privire la staþia de radiocomunicaþii ºi la chestiunea flotei
de submarine, ºi de la care spera sã obþinã ajutor pentru armata chinezã70. Pentru
a îndulci pilula ºi a nu-l îndepãrta definitiv pe liderul de la Kremlin, Mao a afirmat
cã totuºi cooperarea sino-sovieticã era beneficã în proporþie de 90%71. Strategia
sa pare sã fi dat roade, pentru cã Hruºciov s-a disculpat cu privire la intenþiile
Moscovei, a dat vina pe ambasadorul sovietic, Pavel Iudin, pentru transmiterea
greºitã a propunerilor Moscovei cãtre Beijing, a insistat asupra inþenþiei sovieti-
cilor de a-i trata pe chinezi drept parteneri egali ºi a acceptat sã facã anumite
compromisuri în ceea ce priveºte staþia de radiocomunicaþii ºi flota de subma-
rine. Discuþiile concrete în aceste douã privinþe au ajuns la un relativ consens,
ambele pãrþi declarându-se satisfãcute de rezultatele vizitei. Hruºciov a consi-
derat cã în urma vizitei sale, toate chestiunile disputate au fost rezolvate ºi orgo-
liul rãnit al lui Mao a fost calmat. Criza pãrea depãºitã. 

Este interesant de subliniat, ºi relevant pentru a înþelege adevãratele intenþii
ale lui Mao cu privire la motivul reacþiei sale exagerate faþã de propunerile
sovietice, propuneri care erau normale date fiind contactele anterioare ºi alianþa
dintre cele douã state comuniste, cã la finalul vizitei, liderul de la Beijing a depus
mari eforturi, încununate de succes, ca sã îl convingã pe Hruºciov sã emitã un
comunicat comun, în care se sublinia buna cooperare sino-sovieticã, cu toate cã
liderul de la Kremlin insistase încã de la început ca întâlnirea lor sã rãmânã
secretã72. 

Cercetãtorii care s-au aplecat asupra motivelor reacþiei exagerate a lui Mao
au invocat, pe lângã caracteristici ale personalitãþii acestuia, douã mari cauze,
care nu sunt deloc incompatibile, ci par sã se completeze pentru a explica acþi-
unile preºedintelui PCC. O primã cauzã este reprezentatã de nevoia liderului de
la Beijing de a-ºi întãri autoritatea pe plan intern, în faþa poporului chinez ºi a
conducerii PCC, în vederea reuºitei Marelui Salt Înainte, printr-o confruntare
deschisã cu liderii oficiali ai lumii comuniste, sovieticii, în care el sã îºi demon-
streze fermitatea ºi superioritatea73. 

O a doua cauzã are legãturã cu dorinþa lui Mao Zedong de a conferi Chinei
un rol global ºi de a-ºi creºte propria autoritate pe plan internaþional, prin indu-
cerea în eroare atât a Moscovei, cât ºi a Statelor Unite ºi a Taiwanului, cu privire
la cea de-a doua crizã din Strâmtoarea Taiwan, declanºatã la doar trei sãptãmâni
dupã încheierea vizitei lui Hruºciov la Beijing74. Având deja în minte apropiata
bombardare a insulelor de coastã Quemoi ºi Matsu, aparþinând Taiwanului, Mao
Zedong l-a manipulat pe Nikita Hruºciov, pe care nu l-a anunþat despre intenþia
sa de a ataca insulele, convingându-l sã facã publicã vizita sa la Beijing prin co-
municatul comun, „astfel încât lumea din afarã sã considere cã viitoarea acþiune
militarã a Chinei era rezultatul consultãrii sino-sovietice“75, cã RPC acþiona îm-
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potriva Taiwanului „cu binecuvântarea Moscovei“, ba chiar „la cererea acesteia“76.
Mao se folosea astfel de Moscova, aºezându-se la adãpost sub umbrela nuclearã
a acesteia, forþându-i pe americani sã nu intervinã în incidentele din Strâmtoarea
Taiwan, de teama alianþei militare sino-sovietice. Conform acestei interpretãri, a
doua vizitã a lui Hruºciov la Beijing, dupã cea din 1954 (petrecutã, culmea, la
începutul primei crize a Strâmtorii Taiwan, declanºatã tot de Mao, care nu ºi-a
comunicat nici cu acea ocazie intenþiile sovieticilor77), nu a reprezentat decât
„o piesã pe tabla de ºah a lui Mao“78. Existã chiar o anumitã ºcoalã de gândire
care susþine cã „Mao a inventat «criza bazelor de submarine» ca sã-l facã pe
Hruºciov sã vinã la Beijing ºi sã joace rolul pe care i-l atribuiserã chinezii în
planul lor“79, doar aºa explicându-se sensibilitatea exageratã ºi reacþiile ieºite
din comun ºi aparent ilogice ale liderului chinez cu privire la propunerile reci-
proc avantajoase ale sovieticilor.

Vizita lui Hruºciov la Beijing nu numai cã nu a contribuit la îmbunãtãþirea
relaþiilor sino-sovietice, ba chiar le-a înrãutãþit, în ciuda rezultatelor aparent
mulþumitoare. Felul umilitor în care l-a tratat Mao pe liderul sovietic, ca ºi
criticile dure adresate URSS, au avut un efect pe termen lung asupra relaþiilor
sino-sovietice, adâncind neîncrederea lui Hruºciov faþã de liderul de la Beijing.

Cea de-a doua crizã
din Strâmtoarea Taiwanului (1958) 

Relaþiile sino-sovietice s-au deteriorat ºi mai mult în timpul celei de-a doua
crize a Strâmtorii Taiwan.

La 23 august 1958, RPC a început sã bombardeze insulele Quemoi/Jinmen/
Kinmen ºi Matsu, aflate în apropierea coastei chineze, dar care erau (ºi sunt încã)
sub controlul guvernului din Taiwan. Aproximativ o mie de oameni au fost uciºi
sau rãniþi în timpul acestui incident80. Mai intens la început, bombardamentul a
cãpãtat treptat un ritm bizar, cu perioade de întreruperi, pentru ca spre final sã
aibã loc numai în zilele impare ale lunii, cu avertismente adresate înainte locui-
torilor, cu evitarea obiectivelor militare importante ºi a confruntãrii directe cu
navele americane din zonã81. Acest lucru demonstreazã faptul cã Mao nu a dorit
cu adevãrat sã ocupe insulele, ci mai degrabã sã transmitã un mesaj, atât naþiona-
liºtilor chinezi refugiaþi în Taiwan, cât ºi Statelor Unite, dar mai ales Uniunii
Sovietice.

Acþiunea militarã chinezã a luat prin surprindere Moscova ºi l-a înfuriat pe
Hruºciov, care aparent nu fusese înºtiinþat în prealabil despre intenþiile chine-
zilor. Moscova a fost pusã de Mao într-o poziþie foarte dificilã, forþându-i-se
mâna sã aleagã între politica sa de destindere faþã de Statele Unite, bazatã pe
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principiul „coexistenþei paºnice“ a taberelor socialistã ºi capitalistã, ºi cel mai
puternic aliat al sãu de la momentul respectiv, rãzboinica RPC. Refuzul lui Mao
de a-i anunþa în prealabil pe aliaþii sãi sovietici a reprezentat o încãlcare a arti-
colului 4 al Tratatului de Alianþã82 ºi a ridicat spectrul declanºãrii unui rãzboi
între URSS ºi cealaltã superputere nuclearã a lumii, SUA, care în 1954 se obli-
gaserã sã apere Taiwanul în cazul unui conflict militar. Mao a rãspuns reproºu-
rilor sovietice legate de faptul cã URSS nu a fost anunþatã cu privire la aceastã
acþiune militarã, aºa cum prevedea Tratatul de Alianþã, cu pretextul cã eliberarea
Taiwanului era o problemã de ordin intern.

Moscova era deranjatã de faptul cã RPC refuza sã îºi coordoneze politica
externã cu cea a URSS, aºa cum ar fi fost normal în cazul unor state aliate, ºi aºa
cum se întâmplase pânã atunci. Aceastã nouã atitudine reprezenta o provocare la
adresa URSS, o contestare a rolului ei de conducãtor al blocului socialist, care
stabilea ºi dicta celorlalte „þãri prietene“ inclusiv direcþia politicii lor externe.
Conform lui Lorenz Lüthi, „acþiunile lui Mao în Strâmtoarea Taiwan au repre-
zentat o provocare la adresa politicii lui Hruºciov faþã de Statele Unite ºi la
adresa conducerii de cãtre sovietici a taberei socialiste“83.

Un alt aspect, de data aceasta punctual, care l-a înfuriat pe Hruºciov în ce
priveºte criza din Strâmtoarea Taiwan, a fost reprezentat de reticenþa demonstratã
de partea chinezã în a preda URSS o rachetã americanã de tip GAR-9 (redenumitã
ulterior Sidewinder) care, în timpul incidentelor, a lovit un MIG-17F chinez, fãrã
sã explodeze, rãmânând prinsã în fuselajul acestuia84. Dupã mai multe tergi-
versãri, racheta americanã a fost predatã Moscovei, care a reuºit sã o demonteze,
sã o copieze ºi sã o foloseascã pe scarã largã, alãturi de aviaþia militarã chinezã,
ca armã principalã a noilor MIG-21, lansate la începutul anilor 196085.

În timpul crizei, Hruºciov ºi-a exprimat în mod declarativ sprijinul faþã de
aliatul sãu chinez. El a ajuns, fãrã voia sa, manipulat fiind de Mao, sã adopte o
politicã contrarã celei oficiale sovietice, de destindere, emiþând „ameninþãri nu-
cleare [la adresa SUA] în numele unui aliat care tocmai o [pe URSS – n.a.]
umilea“86. În ciuda sprijinului promis în mod oficial, Hruºciov a încercat, fãrã
succes, sã limiteze amploarea acþiunilor militare chineze, fiind îngrozit de con-
secinþele eventualei implicãri directe a SUA în aceastã crizã. Pãrând sã nu înþe-
leagã complicatele calcule ºi maºinaþiuni ale lui Mao în chestiunea bombardãrii
insulelor taiwaneze, în septembrie 1958, liderul sovietic a oferit RPC în cel puþin
douã rânduri asistenþã în domeniul aviaþiei militare, pentru a întãri apãrarea
antiaerianã chinezã, dar CC al PCC a respins oferta sovieticã, ceea ce a creat noi
nemulþumiri în rândurile conducerii URSS87. 
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A doua crizã din Strâmtoarea Taiwan s-a încheiat la fel de brusc precum în-
cepuse, la sfârºitul lunii septembrie 1958, atunci când Mao a hotãrât încetarea
bombardãrii celor douã insule, tot fãrã sã anunþe URSS decât post factum, dupã
ce îºi atinsese obiectivele88.

Principalul obiectiv al lui Mao în declanºarea acestei crize pare sã fi fost ridi-
carea Chinei la statutul de actor cu importanþã globalã. El dorea „sã le dea o
lecþie americanilor“ care, alãturi de britanici interveniserã în Liban în vara lui
1958 dar, mai ales, sã marcheze un punct în competiþia pe care o declanºase în
secret cu Uniunea Sovieticã, cãreia i se dãdea astfel o lecþie de „vigilenþã ideo-
logicã ºi strategicã“, în contextul pasivitãþii Moscovei cu privire la criza din
Orientul Mijlociu89.

De asemenea, bombardarea simbolicã a insulelor a reprezentat ºi un mod de
a transmite un mesaj naþionaliºtilor chinezi din Taiwan, acela de a nu se separa
complet de China continentalã, retrãgându-se de pe acele insule, dupã cum îi
sfãtuiserã americanii90.

Mao l-a manipulat pe Hruºciov în chestiunea crizei Strâmtorii Taiwanului din
1958, determinându-l „sã facã o ameninþare nuclearã pe care admisese cã nu
vrea defel s-o punã în practicã, tensionând, astfel, relaþia Moscovei cu Statele
Unite pentru o problemã pe care Hruºciov o considera neimportantã ºi pentru un
lider aliat care-l dispreþuia“91. El i-a pãcãlit ºi pe americani, care erau convinºi,
cel puþin pânã la un punct, cã liderul de la Beijing acþioneazã „cu binecuvântarea“
Moscovei, dacã nu chiar la cererea acesteia, datã fiind declanºarea ostilitãþilor la
scurt timp dupã vizita lui Hruºciov în China. Prin urmare, „nu putem decât sã ne
imaginãm amuzamentul lui Mao: incitase Moscova ºi Washington sã se ame-
ninþe reciproc cu rãzboiul nuclear din cauza uneia dintre cele mai puþin impor-
tante zone geopolitice ale lumii, într-o situaþie care era, de fapt, mai mult un
teatru politic al Chinei decât o ameninþare militarã“92.

A doua crizã a Strâmtorii Taiwanului a avut drept cauzã profundã „lectura“
diferitã de cãtre PCC ºi URSS a politicii globale. URSS, devenitã membru cu
drepturi depline al comunitãþii internaþionale dupã rolul important jucat în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, era obligatã sã respecte regulile de bazã ale acestei
comunitãþi, era îndreptãþitã sã dialogheze cu lumea occidentalã ºi deþinea puterea
militarã (în primul rând nuclearã) ºi politicã pentru a urmãri o destindere în ra-
port cu blocul occidental. Prin urmare, începând cu cel de-al XX-lea Congres al
PCUS din 1956, orientarea fundamentalã a politicii externe a URSS era marcatã
de destindere, de urmãrirea „coexistenþei paºnice“ a celor douã blocuri rivale93.
Liderii sovietici ajunseserã la concluzia cã tranziþia de la capitalism spre so-
cialism, respectiv depãºirea statelor capitaliste de cãtre cele socialiste, nu se
puteau face decât în mod nonviolent, prin transformare ºi competiþie paºnicã.
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Viziunea Chinei maoiste despre relaþiile dintre tabãra capitalistã ºi cea socialistã,
despre soarta revoluþiei la nivel mondial, era complet opusã. La momentul
respectiv, RPC era un outsider al comunitãþii internaþionale, fiind exclusã din
aceasta dupã implicarea în Rãzboiul din Coreea. Mao nu era nici familiarizat cu,
nici dispus sã respecte regulile comunitãþii internaþionale. El era convins cã RPC
nu-ºi putea câºtiga independenþa ºi importanþa care i se cuveneau pe plan global
decât prin luptã violentã continuã, prin favorizarea tensiunilor ºi contradicþiilor.
În mod similar, pe plan intern, construirea socialismului nu se putea face în mod
paºnic, printr-o dezvoltare lentã, precum cea propovãduitã de sovietici, ci numai
printr-o revoluþie permanentã. Prin urmare, „la vremea respectivã, percepþia
fundamentalã a PCC, care a servit drept punct de plecare pentru politica externã
chinezã, era sã depãºeascã capitalismul ºi imperialismul prin revoluþii continue
ºi prin lupte“94. În viziunea lui Mao, rãzboiul nu pãrea a fi o chestiune de temut;
nici mãcar cel nuclear. Liderul chinez era dispus sã creeze cât mai multe ten-
siuni, dupã cum o demonstreazã criza Strâmtorii Taiwanului, pe când Moscova
urmãrea o politicã de destindere în relaþiile internaþionale.

Bombardarea celor douã insule din apropierea Chinei continentale a scos în
evidenþã divergenþe importante între RPC ºi URSS în domeniul politicii externe,
dupã cum critica, la acel moment încã internã, adresatã de cãtre sovietici Chinei
la scurt timp dupã declanºarea crizei Strâmtorii Taiwanului, cu privire la Miº-
carea Comunelor Populare, o „inovaþie“ de care Mao era mândru, va scoate în
evidenþã divergenþe sino-sovietice majore în ceea ce priveºte politica internã.
Drumurile celor douã state pãreau sã se îndepãrteze din ce în ce mai mult dar, cu
toate acestea, liderii lor politici nu îºi pierduserã speranþa în refacerea bunei
cooperãri ºi încã mai fãceau eforturi în aceastã privinþã. Aceste eforturi au fost
lipsite însã de succes, din cauza inflexibilitãþii fiecãreia dintre pãrþi ºi a „ascuþirii“
luptei de principii dintre PCC ºi PCUS. RPC ºi URSS nu erau încã pregãtite sã
renunþe la alianþã, oricât de fragilã devenise aceasta, iar Occidentul nu era con-
ºtient, ºi nu va fi, pentru aproape încã un deceniu, de amploarea divergenþelor
dintre cele douã mari puteri comuniste.

Nikita Hruºciov nu a putut sã treacã peste afrontul adus de RPC Uniunii
Sovietice cu ocazia crizei Strâmtorii Taiwanului. Nesigur cu privire la urmãtorul
pas al lui Mao în chestiuni de politicã externã, deranjat de afirmaþiile necon-
venþionale ale acestuia despre efectele pozitive pentru socialismul mondial ale
unui eventual rãzboi nuclear (repetate de partea chinezã în special dupã Confe-
rinþa de la Moscova din 1957), preocupat de ce ar putea face China odatã intratã
în posesia bombei atomice ºi convins de faptul cã atitudinea conducerii chineze
în timpul crizei Strâmtorii Taiwanului demonstra faptul cã RPC deviase de la
principiul coexistenþei paºnice enunþat în declaraþia comunã adoptatã la încheierea
Conferinþei de la Moscova95, Hruºciov a decis sã nu le mai ofere chinezilor
ajutor pentru dezvoltarea bombei atomice. Astfel, în iunie 1959 el a hotãrât sã
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anuleze promisiunea fãcutã de URSS Chinei, prin semnarea în octombrie 1957
a Acordului sino-sovietic pentru o nouã tehnologie de apãrare naþionalã, de a
furniza pãrþii chineze un prototip al bombei atomice, alãturi de datele tehnice
necesare realizãrii ei. De asemenea, pânã în august 1960 URSS ºi-a rechemat în
þarã toþi specialiºtii care lucrau la programul de înarmare nuclearã a RPC. În
luarea acestei decizii un rol important l-a jucat nu numai dorinþa lui Hruºciov de
a „îndrepta“ orientarea politicii externe a RPC, de a arãta Chinei „cine este ºeful“
în cadrul blocului socialist, ci ºi dispariþia condiþiilor iniþiale ale acordãrii asis-
tenþei în domeniul înarmãrii militare: poziþia de conducãtor a lui Hruºciov, în
cadrul PCUS ca ºi pe plan internaþional, era acum întãritã, iar sprijinul politic al
PCC devenise mai puþin important96. Dupã cum oferirea de ajutor nuclear
sovietic Chinei a reprezentat o dovadã a stadiului excelent al relaþiilor sino-so-
vietice, a „lunii de miere“ pe care au traversat-o acestea în perioada 1954-1957,
tot aºa, retragerea sprijinului sovietic în acest domeniu atât de sensibil, survenitã
în 1958, marcheazã o schimbare importantã în relaþiile dintre cele douã pãrþi. 

În ciuda acestei mãsuri, pe baza ajutorului anterior oferit de sovietici în
perioada de maximã înflorire a relaþiilor bilaterale, China a reuºit sã obþinã ºi sã
testeze în 1964 prima sa bombã atomicã97. 

Conflictul de graniþã sino-indian ºi ultima
vizitã a lui Hruºciov la Beijing (1959)

Relaþiile sino-sovietice au continuat sã se înrãutãþeascã dupã criza Strâmtorii
Taiwanului, iar contenciosul dintre cele douã state a început sã capete accente
publice dupã izbucnirea conflictului de graniþã sino-indian, pe 25 august 1959,
soldat cu pierderi de vieþi omeneºti în rândurile grãnicerilor indieni. Acest
conflict a izbucnit dupã înãbuºirea sângeroasã de cãtre RPC a revoltei din martie
1959 din Tibet, în urma cãreia Dalai Lama s-a refugiat în India, de unde a început
sã denunþe politica chinezã în Tibet, ceea ce a dus la tensionarea relaþiilor dintre
China ºi India98.

Reacþia sovieticã faþã de conflictul sino-indian din 1959 a fost profund deza-
mãgitoare pentru conducerea PCC, cel puþin la nivel declarativ. Liderii sovietici
au refuzat sã se situeze de partea aliaþilor lor chinezi în aceastã chestiune, ºi-au
exprimat regretul pentru incidente, ºi-au declarat neutralitatea ºi au îndemnat la
moderaþie cele douã pãrþi implicate în conflict, printr-o declaraþie publicatã de
presa sovieticã la 9 septembrie 195999.

Nikita Hruºciov a fost foarte deranjat de acest conflict, care a izbucnit într-un
moment cum nu se putea mai prost pentru el, în ajunul vizitei atât de importante
pe care liderul de la Kremlin urma sã o efectueze în Statele Unite, la invitaþia
preºedintelui Eisenhower. Hruºciov îl bãnuia chiar pe Mao Zedong cã inciden-
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tele cu India, ca ºi atitudinea durã a Chinei faþã de marele sãu vecin din zona
himalayanã, nu erau un rod al întâmplãrii, ci fuseserã planificate în ascuns
tocmai pentru a sabota întâlnirea sovieto-americanã ºi a bloca politica de destin-
dere a URSS faþã de Statele Unite, cu care PCC nu era de acord100. Chinezii erau
neplãcut impresionaþi de vizita lui Nikita Hruºciov în SUA ºi începuserã sã punã
la îndoialã dupã aceastã vizitã „loialitatea acestuia faþã de leninism în politica
mondialã“101.

Prin urmare, divergenþele publice sino-sovietice din anii 1959-1960 nu par sã
fi fost cauzate, aºa cum s-ar putea crede la o primã vedere, în urma lecturii
numeroaselor luãri de poziþii pe aceastã temã ale celor douã pãrþi, de conflictul
sino-indian, de atitudinea diferitã a URSS ºi a RPC faþã de India, ci de politica
sovieticã de destindere faþã de Statele Unite. Dar cum nu ar fi fost înþelept sã îºi
critice reciproc în mod public politica faþã de Statele Unite, duºmanul lor comun,
China ºi Uniunea Sovieticã au ales sã îºi critice reciproc în mod public politica
faþã de India, de mult mai micã importanþã.

Cu toate acestea, cel puþin dinspre partea sovieticã, nu se întrevedea o rupturã
sovieto-chinezã, în ciuda diferendelor din ce în ce mai evidente102.

A treia ºi ultima vizitã a lui Nikita Hruºciov la Beijing, începând cu 30 sep-
tembrie ºi pânã pe 4 octombrie 1959, efectuatã în continuarea celei din Statele
Unite, dupã o scurtã escalã la Moscova, a fost ultima mare încercare fãcutã de
PCUS de diminuare a tensiunilor, care încã nu deveniserã publice, dintre cele
douã þãri. Obiectivul oficial al vizitei era participarea la manifestãrile organizate
cu ocazia împlinirii a zece ani de la proclamarea RPC, ca ºi comunicarea, nor-
malã între aliaþi, a celor discutate în timpul vizitei tocmai încheiate în SUA. 

Vizita lui Hruºciov a reprezentat un eºec complet în ceea ce priveºte ate-
nuarea disensiunilor sino-sovietice, întâlnirea faþã în faþã a acestuia cu Mao
nerezolvând ceva în acest sens, ci doar oferindu-le celor doi lideri comuniºti
ocazia unor certuri violente. Nimic din ceea ce a fãcut sau a spus Hruºciov cu
aceastã ocazie nu a fost pe placul gazdelor chineze. Lipsa de grijã a liderului de
la Kremlin în ce priveºte menajarea sensibilitãþilor chineze nu a fãcut decât sã
agraveze situaþia. Astfel, discursul acestuia din 30 septembrie, dedicat în mod
inadecvat relaxãrii relaþiilor dintre tabãra socialistã ºi cea capitalistã, în care
Hruºciov a afirmat cã „nu este înþeleaptã folosirea mijloacelor militare pentru
testarea stabilitãþii sistemului capitalist“, a fost interpretat de cãtre Mao Zedong
ca o ofensã directã adusã lui personal ºi ideii de revoluþie permanentã pe care o
propovãduia103.

La întâlnirea directã cu Mao Zedong ºi Zhou Enlai, din 2 octombrie 1959,
Hruºciov a transmis pãrþii chineze solicitarea preºedintelui Eisenhower de a
elibera cinci prizonieri de rãzboi americani, solicitare care a fost prost primitã ºi
refuzatã categoric de Mao ºi Zhou Enlai. Hruºciov a deschis discuþia ºi despre
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chestiunea crizei Strâmtorii Taiwanului din 1958, ºi-a manifestat nemulþumirea
cã Uniunea Sovieticã nu fusese informatã în aceastã privinþã ºi a solicitat ca pe
viitor Beijingul sã se consulte cu Moscova în ceea ce priveºte mãsurile adoptate
faþã de Taiwan. Mao i-a rãspuns virulent, sugerând cã poziþia URSS în ce priveºte
inadecvarea recurgerii la forþã faþã de Taiwan se alinia cu cea a Statelor Unite ºi
cã Moscova se alãtura astfel complotului SUA de a crea „douã Chine“104. Hruºciov
a abordat de asemenea, într-un mod prea puþin diplomatic, ºi chestiunea fierbinte
a politicii chineze faþã de India ºi de Tibet, ceea ce a dus la creºterea tonului
discuþiei, care „a degenerat într-o succesiune de acuze reciproce între cei doi
lideri“105.

O altã greºealã fãcutã de Hruºciov îm timpul vizitei sale la Beijing a constat
în cererea de reabilitare a mareºalului Peng Dehuai, fostul ministru al Apãrãrii,
care fusese îndepãrtat de Mao în iulie 1959, dupã ce, întors dintr-o cãlãtorie la
Moscova, îi trimisese o scrisoare în care îi solicita sã evalueze cu atenþie conse-
cinþele, pozitive ºi negative, ale Marelui Salt Înainte106. Drept consecinþã, el
fusese aspru criticat, fiind acuzat de „complot antipartinic“, de faptul cã ar fi fost
„agent sovietic“ ºi îndepãrtat din funcþiile pe care le deþinea. Cererea adresatã de
Hruºciov lui Mao în ceea ce îl priveºte pe Peng Dehuai, nu a fãcut decât sã îi
confirme lui Mao suspiciunea cã în spatele acþiunilor mareºalului se afla Moscova.
Drept urmare, CC al PCC a emis o declaraþie publicã în care afirma cã Peng
Dehuai avea legãturã cu un complot susþinut din afara graniþelor, menit sã rãs-
toarne conducerea comunistã chinezã.

În ciuda rezultatelor dezastruoase ale vizitei, Nikita Hruºciov nu a era încã
dispus sã facã publice divergenþele dintre URSS ºi RPC, aºa încât, într-un discurs
rostit la Vladivostok pe 6 octombrie 1959, pe drumul de întoarcere la Moscova,
a lãudat „solidaritatea frãþeascã“ dintre cele douã þãri. El încã mai spera cã mai
putea modifica direcþia în care începuserã sã meargã relaþiile sino-sovietice, prin
exercitarea de presiuni asupra Beijingului. Acestea au avut însã efectul contrar
celui aºteptat.

La scurt timp dupã vizita lui Hruºciov la Beijing din toamna lui 1959, PCC
ºi PCUS s-au angajat în importante polemici publice, care au fãcut vizibile
„crãpãturile“ din relaþiiile sino-sovietice. Degradarea relaþiilor dintre RPC ºi
URSS nu a urmat însã un curs perfect liniar, fiind marcatã de o scurtã perioadã
de „dezgheþ“, dupã Conferinþa de la Moscova din toamna lui 1960107. În ciuda
tuturor încercãrilor în acest sens, niciuna dintre pãrþi nu a fost dispusã sã facã
compromisuri majore pentru a stopa degradarea relaþiilor, sã treacã cu vederea
ceea ce considera a fi greºelile ideologice ºi geopolitice ale celeilalte pãrþi, aºa
încât alianþa sino-sovieticã s-a deteriorat irevesibil, pânã la conflictul armat din
1969 de pe râul Ussuri, care i-a pus capãt înainte de termen.
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