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Przyczyny, przebieg, skutki

Rozłam radziecko-chiński jest jednym z najciekawszych wątków w rosyjskiej historii nowożytnej. Porównywalny być może jedynie do sporów ZSRR z Jugosławią, lecz pod względem znaczenia i konsekwencji znacznie je przewyższa. Pozostaje przy tym jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej zbadanych i rozumianych fenomenów w XX-wiecznej historii ZSRR. Konflikt dwóch komunistycznych potęg swego czasu zdumiał i zaskoczył świat, nierozumieją- cy tej nagłej „kłótni w komunistycznej rodzinie". Tymczasem to nie ideologia jest kluczem do zrozumienia jego przyczyn, lecz interesy mocarstwowe. To one, a w szczególności ambicje chińskie, doprowadziły do tego rozłamu.Chiny - bez względu na to, czy cesarskie, kuomintangowskie, czy komunistyczne - zawsze kierowały się w polityce zagranicznej mocarstwowością (na ile były w stanie osiągnąć swoje cele, pozostaje osobną kwestią). Tak też było z proklamowaną 1 października 1949 r. Chińską Republiką Ludową (ChRL). Zwycięscy w wojnie domowej chińscy komuniści oparli się na ZSRR, lecz wybór ten był w dużej mierze podyktowany okolicznościami, konkretnie zaś brakiem wyboru - Zachód, szczególnie po wojnie koreańskiej, stanął wyraźnie na antykomunistycznych pozycjach. To sprawiło, że chińscy komuniści na czele z Mao Zedon- giem zwrócili się w stronę ZSRR, w nim pokładając nadzieję na odbudowę kraju 
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i przywrócenie mu znaczącego miejsca na arenie międzynarodowej1. Stąd też lata 1950-1953 uznawane są za „złoty okres" w relacjach radziecko-chińskich.

1 Namacalnym dowodem tej polityki był pierwszy radziecko-chiński traktat o przyjaźni, sojuszu i wzajemnej pomocy z 1950 г.; Советско-китайский договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи, [w:] Сборник российско-китайских договоров 1949-1999, Москва 1999, s. 20-64.2 W. J. Dziak, J. Bayer, Мао. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007, s. 32.3 R. Terrill, Мао. Biografia, tłum. J. M. Głogoczowski, Warszawa 2001, s. 235.4 9 marca na placu Tian’anmen odbył się wielki żałobny miting, w którym miało brać udział około pół miliona ludzi. Zostali oni dokładnie przeszkoleni, wydano surowe zakazy, m.in. zabroniono się śmiać. Nad placem unosiła się wielka trybuna, zbudowana w ciągu 24 godzin, z ogromnym portretem Stalina. Мао Zedong, a za nim całe kierownictwo partii, położył przed nim wieniec kwiatów, a następnie złożył głęboki ukłon; J. Chang, J. Halliday, 
Мао, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2007, s. 373.5 А. Д. Воскресенский, Китай и Россия в Евразии. Историческая динамика поли
тических взаимовлияний, Москва 2004, s. 473. Osobisty lekarz Мао, Li Zhisui, w swoich wspomnieniach opisał to następująco: „Мао to chiński Stalin, był odbierany przez ogół jako mesjasz, tak też rozumiał swoje historyczne posłannictwo"; Li Zhisui, Prywatne życie prze
wodniczącego Мао, tłum. Z. Zaczyn, Warszawa 1996, s. 132.6 Gdy żył Stalin, powszechną frazą wyrażającą przynależność do bloku państw socjalistycznych było sformułowanie: „obóz pokoju i postępu ze Związkiem Radzieckim na czele” (jedynie Koreańczycy z Północy dodawali „ze Związkiem Radzieckim i Chińską Republiką Ludową na czele", ale tolerowano to ze względu na szczególną sytuację tego kraju). Tymczasem w 1954 r. prawie wszyscy przywódcy komunistyczni na świcie mówili już „z ZSRR i ChRL na czele"; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 32-33.

Jednakże te „złote lata" miały się zakończyć z powodu ambicji Chin. Wzmocniony politycznie kraj chciał stać się liderem bloku komunistycznego. Po śmierci Stalina to marzenie przestało być tylko fantasmagorią - wytworzyła się wówczas dla Chin całkowicie nowa sytuacja, umożliwiająca im włączenie się do walki o przywództwo w międzynarodowym ruchu komunistycznym2. By podkreślić swoje szczególne znaczenie, Mao nie pojechał na uroczystości pogrzebowe do Moskwy3, za to w Pekinie pożegnał Stalina z wielką pompą4. Uczynił to na wyraźny użytek wewnętrzny: podkreślanie przywiązania do Stalina miało służyć kultowi samego Mao jako jego ucznia5. Co więcej, w wyniku wewnątrzradzieckiej walki o władzę w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) Nikita Chruszczów szukał w Pekinie poparcia dla konsolidacji władzy i od Mao oczekiwał aprobaty swej polityki. ChRL zyskiwała również na normalizacji stosunków ZSRR z Jugosławią oraz ożywieniu wśród elit krajów satelickich. Wszystko to sprawiało, iż marzenia Mao o przywództwie w świecie komunistycznym miały szansę na realizację6. Jesienią 1954 r. Chruszczów, już jako nowy przywódca radziecki, swą pierwszą podróż zagraniczną odbył właśnie do Chin; zrzekł się wówczas sowieckich przywilejów wywalczonych przez Stalina: oddał Chinom Port Artur, przekazał pod całkowite zarządzanie Kolej Changchuńską, a także zrzekł się na rzecz ChRL udziałów we wszystkich mieszanych spółkach radzie
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cko-chińskich na terenie Państwa Środka. Obiecał również wysłać nowych specjalistów7. Zwieńczeniem nobilitacji Chin był fakt, że w lutym 1955 r. Wiaczesław Mołotow uznał je za „współprzywódcę światowego ruchu komunistycznego”, co w praktyce oznaczało, iż „światowy system komunistyczny w postaci monolitu sterowanego przez Kreml przestał istnieć"8. Znakomitą okazję do realizacji swych celów Pekin znalazł po tzw. „tajnym" referacie Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR (24 lutego 1956 r.). Faktem jest, że potępienie zbrodni Stalina wywołało u Mao „wielkie niezadowolenie" nie tyle z powodu detronizacji Generalissimusa, co konsekwencji dla Chin i międzynarodowego ruchu komunistycznego9. Jednakże nowy radziecki przywódca, obalając idola, nieświadomie pozbawił się dotychczasowego monopolu ideowego, zaś ZSRR bezpowrotnie stracił status ideologicznego ogniska komunizmu10. Dla Mao był to prawdziwy „kryzys" w chińskim rozumieniu tego słowa11: przywódcy chińscy zaczęli niezwykle wysublimowaną i finezyjną grę polityczną12.

7 M. Smóleń, Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 263.8 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 32-33.9 M. Smoleń, op. cit., s. 258.10 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 95.11 Chińskie słowo „kryzys" - weiji - jest połączeniem dwóch znaków: pierwszy oznacza „niebezpieczeństwo”, drugi „szansę”, „okazję". Z jednej strony uruchomiony przez Chruszczowa „tajfun" (jak sam mówił) mógł się przyczynić do ograniczenia jego władzy w Chinach (Mao zaczął się obawiać zgubnego wpływu ZSRR, który miał się objawiać w trzech płaszczyznach: zależności psychologicznej, importu szkodliwych idei oraz radzieckiego wpływu politycznego na wewnętrzny proces polityczny Chin), z drugiej - referat osłabił pozycje Sowietów w bloku, co dawało Chinom wielkie możliwości walki o przywództwo w tym ruchu.12 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 95.13 J. Pol it, Chiny, Warszawa 2008, s. 214, Historia Państw Świata wXX Wieku. Te 30% błędów to, rzecz jasna, stosunek do rewolucji chińskiej i samej osoby Mao. To metaforyczne procentowe porównanie zrobiło w ChRL niesamowitą karierę, zaczęło służyć jako oficjalna wykładnia wobec kontrowersyjnych, a niejednoznacznych postaci (Peng Dehuai). Wreszcie (o ironio!) zostało zastosowane wobec samego Mao Zedonga, którego działania Deng Xiaoping po dojściu do władzy w 1978 r. uznał za w „70% słuszne, a 30% niesłuszne". To oficjalna wykładnia maoizmu w ChRL do dziś.14 Przewodniczący postanowił kontratakować i w ramach walki z uchwałami tego Zjazdu rozpoczął politykę „stu kwiatów” (2 V 1956 r.), jednakże skala krytyki przeszła najśmielsze oczekiwania i wstrząsnęła podstawami systemu. Chyłkiem więc wycofano się z niej i zaczęto „wyrywać chwasty", czyli zaprowadzono kampanię czystek wśród inteligencji; J. Polit, Chi

Wewnątrz kraju Mao - by zneutralizować nowe prądy propagujące „kolektywne kierownictwo" - rozpoczął obronę Stalina, oświadczając w typowym dla siebie barwnym języku, iż „z dziesięciu palców Stalin miał zgniłe tylko trzy", co miało oznaczać, że w 70% miał rację, a tylko w 30% się mylił13. Niewiele to dało: VII Zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) był klęską Mao i zwycięstwem jego oponentów (m.in. Liu Shaoąi, Zhou Enlai, Peng Dehuai); jego władza została ograniczona14. W polityce zagranicznej Chiny zastosowały taktykę 
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polegającą na obronie integralności bloku socjalistycznego z (co podkreślano) ZSRR na czele tylko po to, by wkrótce stać się jego liderem. Aby osiągnąć ten cel, Chińczycy taktycznie wspierali Chruszczowa, czego najlepszym przykładem był „polski październik”15. Rozwiązanie kryzysu w Polsce po myśli Pekinu niezwykle wzmocniło pozycję ChRL. Było to działanie bezprecedensowe w dotychczasowych stosunkach ZSRR z jego satelitami - nie tylko łamało ideologiczny monopol Moskwy, ale i ustanawiało nową rzeczywistość, w której KPZR i jej przywódcy tracili polityczny prymat i niekwestionowaną pozycję, a ChRL zyskiwała pozycję niemal równorzędnego mocarstwa komunistycznego.

ny..., s. 217. Waldemar Dziak i Jerzy Bayer świetnie ukazują (op. cit., s. 76), jak Mao przekuł swoją początkową porażkę „stu kwiatów” w zwycięstwo i jak był w stanie wmówić wszystkim, że od początku była to pułapka zastawiona na przeciwników. Autorzy ci zwracają również uwagę na implikacje międzynarodowe „stu kwiatów": „polityka «stu kwiatów» miała ukazać Mao jako czołowego teoretyka całego bloku, a oryginalną politykę wewnętrzną KPCh jako strategię wyznaczającą nowe, niezbadane szlaki budownictwa komunistycznego. W ten sposób próbowano zrównoważyć ekonomiczną wyższość ZSRR własną oryginalnością ideową”; por. ibidem, s. 72.
15 Ibidem, s. 96-99. Do dziś ważnym pytaniem pozostaje kwestia, na ile Chińczycy zatrzymali radziecką interwencję. Wieczorem 20 X 1957 r. Mao w piżamie (!) przyjął radzieckiego posła Judina i kazał mu natychmiast dzwonić do Moskwy i oświadczyć, że jeśli ZSRR wyśle wojska do Polski, to ChRL ją wesprze. Z najnowszych dokumentów wynika jednakże, że nim do Nikity Chruszczowa dotarła ta wiadomość, podjął on już decyzję o wstrzymaniu ruchu wojsk radzieckich (po warszawskim spotkaniu z Władysławem Gomułką). Przebywający na Kremlu Liu Shaoqi i Deng Xiaoping najprawdopodobniej utwierdzili kierownictwo radzieckie w podjętej już decyzji; L. M. L ii th i, Chiny-ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, tłum. J. Pawłowski, K. Urban-Pawłowska, Warszawa 2011, s. 67. Korzystający z radzieckich odtajnionych archiwów Aleksandr Fursenko i Timothy Naftali w ogóle nie wspominają o roli Chińczyków, podkreślając, że to Anastas Mikojan odwiódł Chruszczowa od zamysłu interwencji; por. A. Fursenko, T. Naftali, Tajna wojna Chruszczowa, tłum. J. Szkudliński, Warszawa 2007, s. 136. Chińczycy popisali się prawdziwym „politycznym nosem" w tej sprawie, słusznie uznając, że celem Gomułki jest poszerzenie autonomii, a nie wyprowadzenie PRL-u ze „wspólnoty socjalistycznej"; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 101-104.16 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 397.17 Był to spisek dawnych stalinowców, takich jak Wiaczesław Mołotow, Lazar Kaganowicz i Gieorgij Malenkow, którzy próbowali zatrzymać destalinizację i odsunąć Chruszczowa od władzy. Jednakże wskutek poparcia Chruszczowa przez Georgija Żukowa przewrót zakończył się porażką „puczystów".

Idąc za ciosem, Pekin zaczął żądać od Moskwy udostępnienia technologii atomowej. Odniosło to skutek: Chruszczów dostarczył Chinom urządzenia konieczne do budowy bomby, zgodził się przeszkolić chińskich naukowców, a także obiecał pomoc w stworzeniu przemysłu atomowego16. Naprawdę jednak sowieckie wsparcie nabrało intensyfikacji w połowie 1957 r., po tzw. „incydencie an- typartyjnym" w ZSRR (18 czerwca 1957 r.)17, gdy pozycja Chruszczowa została podważona. Mao w zamian za akceptację czystki zażądał technologii jądrowej, a podbijając stawkę, zagroził, że jeśli Moskwa nie zechce tego uczynić, on nie 
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weźmie udziału w planowanym na listopad wielkim zjeździe partii komunistycznych, mającym dla Chruszczowa duże znaczenie propagandowe18. Kreml odpuścił i 15 października podpisano porozumienie gwarantujące dostarczenie Pekinowi do 1959 r. radzieckiej bomby A wraz z odpowiednimi danymi19. Miało to dalekosiężne skutki: „pomoc nuklearna od ZSRR w zamian za chwilowe poparcie polityczne dla Chruszczowa znacznie skróciła drogę Chin do osiągnięcia statusu mocarstwa jądrowego"20.

18 J. Chang, J. Halliday, op. cii, s. 407.
19 Россия-Китай. Шесть договоров, red. Ю. M. Галенович, Москва 2003, s. 284-294; L. М. Ltithi, op. cit., s. 85; Li Zhisui, op. cit., s. 216; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 115.20 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 124. Przeciwko decyzji Chruszczowa protestował m.in. „ojciec rosyjskiej bomby atomowej" Igor Kurczatow, ale nic to nie dało. Program budowy bomby był dla Chin nieprawdopodobnie kosztowny - pochłonął 4,1 mid dolarów, pochodzących głównie z eksportu produktów rolniczych; por. J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 408.21 M.in. jako jedyny zamieszkał na Kremlu. Nie tylko nie odwzajemnił ciepłego stosunku gospodarzy do siebie, ale na każdym kroku podkreślał swoją szczególną pozycję i czynił Chruszczowowi afronty; Li Zhisui, op. cit., s. 272.22 „Zastanówmy się, ilu ludzi by zginęło, gdyby wybuchła wojna. Na świecie żyje 2700 min ludzi. Zginęłaby jedna trzecia, może nawet więcej, niech będzie połowa. Jeśli zginie połowa, to połowa jeszcze zostanie, a za to imperializm będzie całkowicie zniszczony i na całym świecie pozostanie tylko socjalizm i za pół wieku lub za sto lat ludność znowu się powiększy"; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 120.23 D. Shambaugh, The Soviet Influence on China's Worldview, „The Australian Journal of Chinese Studies" 1992, nr 27.24 S. Zyga, Chińska Republika Ludowa 1965-1970, Warszawa 1971, s. 102, Omega, 194.25 Zmiana ta wynikała nie z różnic doktrynalno-ideologicznych, ale wyłącznie - wyłącznie! - z konfliktu interesów narodowych i państwowych Chin i ZSRR. To powód główny i zasadniczy. Spór o pokojowe współistnienie i pokojową drogę stanowił w tej sytuacji jedynie ideolo

Ideologiczne drogi ZSRR i ChRL po raz pierwszy wyraźnie rozeszły się podczas 1 Światowej Narady Partii Komunistycznych i Robotniczych w Moskwie w listopadzie 1957 r. Mao Zedong, na Naradzie traktowany jako główny gość21, zaszokował i przeraził wszystkich jej uczestników swoim przemówieniem22, całkowicie zaprzeczającym głównej myśli Narady i głównej linii radzieckiej polityki, jaką było pokojowe współistnienie ze światem kapitalistycznym oraz wyciszanie konfliktów i napięć międzynarodowych. Mao prezentował stanowisko przeciwne, później znane jako „trzy niepokojowe" (san wu he) - niepokojowego współzawodnictwa, niepokojowego współistnienia, niepokojowego przejścia do socjalizmu23. Było to działanie w pełni świadome - ówczesna polityka Kremla była dla Mao najgorsza, ponieważ przekreślała jego ambicje otrzymania broni atomowej (w razie pokoju nie byłoby już powodu, dla którego miałby ją dostać), nie mógł więc wywołać w kraju psychozy wojennej ani wprowadzić swoich pomysłów o przyspieszonym rozwoju24. Dlatego chiński przywódca zdecydował się opowiedzieć przeciw idei pokojowego współistnienia25. Chociaż na Naradzie 
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udało się uniknąć rozłamu, „na powierzchni stosunków rosyjsko-chińskich pojawiły się szczeliny"26.

giczną zasłonę, doktrynalny parawan, za którym skrywano prawdziwe źródło konfliktu; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cii, s. 120.26 L. M. Luthi, op. cit., s. 90.27 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 412; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 205.28 Chruszczów został zakwaterowany na Wzgórzach Pachnących (daleko za Pekinem], gdzie nie było klimatyzacji. Gdy przeniósł swoje łóżko na taras, został dotkliwie pogryziony przez insekty. Gdy następnego dnia przybył do Mao, ten powitał go... na basenie (sic!]. Mao zaproponował Chruszczowowi, który nie umiał pływać, wspólną kąpiel. Chruszczów wziął koło ratunkowe i wskoczył do basenu. Widok dwóch, niezbyt szczupłych przecież, przywódców świata komunistycznego taplających się w wodzie w towarzystwie tłumaczy biegających po brzegu i usiłujących coś zrozumieć i przekazać, musiał zaiste być niezapomniany. Por. Li Zhi- sui, op. cit., s. 271.29 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 412.30 L. M. Ltithi, op. cit., s. 105.31 23 sierpnia ChRL rozpoczęła ostrzał dwóch wysepek, Jinmen (Kinmen) i Mazu (Matsu), kontrolowanych przez wojska narodowe. Zaalarmowane Stany Zjednoczone ściągnęły posiłki do Cieśniny Tajwańskiej i zagroziły Pekinowi użyciem broni atomowej. O to właśnie chodziło Mao: „chciał zmusić Stany Zjednoczone, żeby zagroziły rozpoczęciem wojny atomowej, by w ten sposób przestraszyć własnego przeciwnika - był to niezwykły podstęp w dziejach polityki”. Nie udało się jednak - Moskwa nie zamierzała iść na konfrontację z Waszyngtonem. Wobec niechęci ZSRR do angażowania się w konflikt, Pekin „przekształcił go w tragifarsę, udzielając Waszyngtonowi ponad czterystu (!) «poważnych ostrzeżeń» i ograniczając po 25 października kanonadę do dni parzystych” (zresztą jakakolwiek próba zajęcia świetnie bronionych wysp była w tym okolicznościach daremna, a dla Mao „obnażenie niechęci Moskwy do konfrontacji z Waszyngtonem z powodu Chin było ważniejsze niż udany desant"]; J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 413; J. Polit, Pod wiatr. Czang Kaj-szek 1887-1975, Kraków 2008, s. 650. Kryzys w cieśninie był również próbą odwrócenia uwagi od klęski Wielkiego Skoku, który, nawiasem mówiąc, także był próbą ideologicznego rzucenia wyzwania ZSRR (szczególnie wśród krajów zacofanych], gdyż w zamierzeniach miał doprowadzić do szyb

W czerwcu Mao zwrócił się z prośbą o udoskonalenie technologii budowy łodzi podwodnych, lotniskowców i innych dużych jednostek morskich. Chruszczów zaproponował w zmian utworzenie wspólnej floty podwodnej, która mogłaby korzystać z chińskich i wietnamskich portów. Mao, który chciał mieć własną flotę, zareagował bardzo nerwowo i propozycję odrzucił27. Zaalarmowany rosyjski przywódca nieoczekiwanie przybył do Pekinu 31 lipca. Spotkało go tu lodowate, wręcz upokarzające przyjęcie, pełne zamierzonych afrontów28. Niemniej jednak Chruszczów zdołał załagodzić sytuację, wycofując się z propozycji wspólnej floty i obiecując Chinom budowę stoczni zdolnej do produkcji atomowych okrętów podwodnych29. Było to chwilowe zażegnanie sporu, gdyż, jak słusznie zauważa Lorenz Ltithi, „naprawdę to jednak Mao był stroną, która rozdawała karty"30. By zmusić Chruszczowa do przekazania mu technologii nuklearnej i pogrzebać szansę na „pokojowe współistnienie", Mao celowo zainicjował II kryzys w Cieśninie Tajwańskiej, który pogłębił rozdźwięk między Moskwą a Pekinem31.
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Rok 1959 miał stać się „punktem zwrotnym w relacjach radziecko- -chińskich”32 i miarkuje on początek „przejścia od rozbieżności ku konfrontacji" (1959-1963)33. Przyczyny tego zjawiska można podzielić na wewnątrzchińskie i zewnętrzne. Wśród tych pierwszych najważniejsze były konflikt w KPCh34 oraz Tybet35. Zewnętrzne natomiast to wojna chińsko-indyjska (podczas której Moskwa demonstracyjnie zachowała neutralność, co oznaczało, że bardziej sympatyzuje z Delhi niż Pekinem)36 oraz, przede wszystkim, radziecka polityka odprężenia ze światem kapitalistycznym, która dla Mao była główną przeszkodą w drodze do stania się supermocarstwem dzięki uzyskaniu broni atomowej37. Próbował więc wetować ją za pomocą ideologii na Naradzie Moskiewskiej w 1957 r., ale jak wspomniano, przegrał. Teraz zaś przyszły namacalne efekty tej porażki: 20 czerwca ZSRR oświadczył, że nie dotrzyma warunków umowy o dostarczeniu broni A. Pozostawanie poza „atomowym klubem” redukowało Chiny do roli mocarstwa drugorzędnego38. Jednak prace nad chińską bronią nuklearną były już wówczas tak zaawansowane, że nie dałoby się ich powstrzymać inaczej niż zbrojnie39.

szego niż w Związku Radzieckim osiągnięcia komunizmu. Trafnie zrozumieli to Rosjanie, uważając, że Мао, inicjując Skok, „pluje im w twarz”. Tragiczne skutki Wielkiego Skoku (m.in. powszechny głód) sprawiły, że Chińczycy pod koniec 1958 i w pierwszej połowie 1959 r. wyhamowali krytykę pod adresem ZSRR, co zaowocowało podpisaniem umowy o przekazaniu technologii i środków do budowy atomowych okrętów podwodnych; L. M. Liithi, op. cit., 
s. 87-131; W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit, s. 135.32 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit, s. 143.33 А. Д. Воскресенский, op. cit.,s. 476.34 Pomiędzy krytykującym Мао marszałkiem Peng Dehuai, który na VIII Plenum KPCh zaatakował Мао, jednak przegrał. Podczas tej wewnętrznej rozgrywki o władzę istotny był czynnik radziecki, gdyż Peng w swojej akcji sprzeciwu szukał poparcia w Moskwie (zdaniem niektórych źródeł - znalazł je), co wykorzystał Мао, grając na nacjonalistycznej strunie i po- wiązując opozycję Penga z walką o niezależność wobec ZSRR; ibidem, s. 173.35 Gdzie 10 111 1959 r. wybuchło antychińskie powstanie. 17 III dalajlama uszedł do Indii, wkrótce zaś insurekcję stłumiono. W konflikcie o Tybet radziecka dyplomacja, kierowana z Pekinu przez doktrynera Judina, który nie był w stanie zrozumieć Indii wspierających Tybet ze względu na buddyzm (rozumiany przez niego po marksistowsku jako „przesądy"), wsparła Chiny; L. M. Liithi, op. cit, s. 149.36 J. Polit, Chiny..., s. 230; M. Leśniewski, Konflikt w cieniu Himalajów. Wojna chińsko- 
-indyjska 1962, [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 435.37 S. Zyga, op. cit., s. 103.30 J. Polit, Chiny..., s. 230.39 Tym samym Związek Radziecki popełnił błąd: najpierw zaopatrzył Chiny w technologię i materiały koniecznie do budowy bomby, następnie się wycofał, co pozostawiało go „bez żadnej karty przetargowej”; por. A. Breżniew, Kitaj, Moskwa 1998, s. 58-59.
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Chruszczów próbował ratować sytuację, udając się do Pekinu na 10. rocznicę proklamacji ChRL40. Wizyta ta - jak się później okazało, ostatni pobyt Chrusz- czowa w Chinach - w niczym nie poprawiła relacji obu krajów; odbyła się w atmosferze, przy której poprzednia wizyta mogła się wydać sielanką41. Stosunki między Chruszczowem a Mao, który oskarżał radzieckiego przywódcę o chęć kontroli i zaprzedanie Chin Ameryce, były fatalne42. Wtedy właśnie, pod koniec 1959 r., „dla Mao sojusz z ZSRR dobiegł końca"43 (podkr. M. L.). Co prawda Przewodniczący nie chciał doprowadzić do otwartego zerwania kontaktów, gdyż wciąż pragnął uzyskać od ZSRR tyle, ile tylko był w stanie, ale rozłam stał się faktem44. Najlepszym jego potwierdzeniem było otwarte rzucenie wyzwania przywództwu ZSRR w świecie komunistycznym, szczególnie wśród deko- lonizujących się narodów Trzeciego Świata, za których obrońcę chciał uchodzić Mao. Chiny zaczęły podważać rolę ZSRR, głosząc koncepcję przenoszenia się centrum światowej rewolucji z zachodu, czyli ZSRR, na wschód - do Chin45. Spór radziecko-chiński sprowadził się „do walki o hegemonię w sferze ideologicznej i politycznej, a w konsekwencji do walki o sferę wpływów na świecie”46.

40 Chruszczów przez długi czas nie dostrzegał fundamentalnych różnić w interesach obu mocarstw komunistycznych i miał nadzieję na kompromis, Poccusi-Kumau..., s. 303.41 W. Taubman, Chruszczów. Człowiek i epoka, tłum. Ł. Witczak, Wrocław 2012, s. 446, 
Arsenał.42 Mao uważał Chruszczowa za rewizjonistę, renegata i tchórza, który unika konfrontacji z amerykańskim imperializmem (a po kryzysie kubańskim również za zdrajcę]. Z kolei Chruszczów odbierał lewackie awanturnictwa Mao z odrazą i wściekłością, a przede wszystkim - niezrozumieniem (sam również chciał skomunizować cały świat i wygrać z imperializmem, ale miał świadomość, że potrzeba do tego bardziej subtelnych i wyrafinowanych form niż prostackie postulaty Mao). Li Zhis u i, op. c/t, s. 272; W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł 
rodzinnej sukcesji władzy, Warszawa 2008, s. 51; W. Taubman, op. cii, s. 533-534. Nic więc dziwnego, że przywódcy niczego nie uzgodnili. Rozstali się w złej atmosferze, wkrótce zaś zaczęli się obrzucać epitetami: Mao nazwał Chruszczowa „czytaczem Biblii i błaznem śpiewającym psalmy” (sic!) oraz „pośmiewiskiem świata”, ten zaś odwdzięczył mu się, mówiąc, że jest „Buddą, który wyciąga sobie teorie z nosa” oraz porównując go do „starego kalosza"; M. Smoleń, op. cit., s. 312;43 L. M. Liithi, op. cit., s. 160.44 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 458.45 K. Makowski, Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki za
granicznej (1949-1976), Toruń 2006, s. 30.46 M. Smoleń, op. cit., s. 266. Do kolejnych starć w 1960 r. dochodziło odpowiednio: w lutym w Moskwie podczas konferencji krajów Układu Warszawskiego (pyskówka w kwestii destalinizacji), w maju w Pekinie podczas konferencji Światowej Federacji Związków Zawodowych (frontalny atak Chińczyków na ZSRR), w czerwcu podczas zjazdu Rumuńskiej Partii Komunistycznej (Chruszczów poddał totalnej krytyce całą politykę chińską; ChRL uzyskała poparcie tylko Albanii). R. Faligot, R. Kauffer, Tajne służby Chin (1927-1987), tłum. Ł. Ader- man, M. Stefańska-Matuszyn, Warszawa 2006, s. 296; L. M. Liithi, op. cit., s. 165-178; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 357; J. Polit, Chiny..., s. 231; J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 463.
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Wszystkie spory znalazły się w cieniu najbardziej brzemiennej dla stosunków radziecko-chińskich decyzji Chruszczowa z 18 lipca: o natychmiastowym wycofaniu wszystkich 1400 radzieckich specjalistów z Chin47. Mimo pogarszających się relacji i stopniowego zmniejszania liczby specjalistów, tak nagła decyzja była dla KPCh szokiem: „odebraniem talerza w trakcie jedzenia", jak stwierdził wiceminister Bo Yibo48. Ponadto „nie był to cios, lecz uderzenie szablą w wodę”49, gdyż znaczenie specjalistów radzieckich wraz z rozwojem Chin malało, a ich usługi były kluczowe w pierwszym okresie istnienia ChRL, nie zaś wtedy. Niemniej jednak wycofanie specjalistów było dotkliwe dla ambicji atomowych Mao: zdezorganizowało program nuklearny, gdyż Rosjanie nie przekazali wiadomości na temat budowy środków przenoszenia bomby. Przewodniczący, mimo wycofania specjalistów, miał wciąż nadzieję na ich powrót, nie doszło więc jeszcze do pełnego rozłamu radziecko-chińskiego50. Najważniejszym jednak następstwem decyzji Chruszczowa było to, że „wycofanie specjalistów pomogło potem w usprawiedliwianiu fiaska Wielkiego Skoku, choć chyba żaden Rosjanin nie pracował w rolnictwie”51. „Małostkowość" Chruszczowa była też decydująca dla załamania się kontaktów handlowych między ZSRR a ChRL i przyczyniła się do przeorientowania polityki gospodarczej ChRL na państwa kapitalistyczne52.

47 S. Zyga, op. cit., s. 50.40 J. Polit, Chiny..., s. 231.49 R. Faligot, R. Kauffer, op. cit., s. 298.50 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 463.51 J. Polit, Chiny..., s. 231. Bez „chyba”: „gospodarka Chin w Wyniku Wielkiego Skoku załamała się przed 18 lipca, a to załamanie rolnictwa wywołało problemy ekonomiczne Chin”; por. L. M. Liithi, op. cit., s. 186. Pekin propagandowo rozegrał tę sprawę tak znakomicie, że znaczna część światowej opinii publicznej przyjęła wersję chińską; wśród historyków chińskich jest ona koronnym dowodem na to, że w obliczu tragedii Chin Rosjanie nie tylko nie pomogli, ale nawet zaszkodzili. Do dziś nawet w poważnych publikacjach jako jedną z przyczyn klęski Wielkiego Skoku podaje się właśnie wycofanie specjalistów radzieckich!52 L. M. Liithi, op. cit., s. 187. Rozpoczęło to proces załamania współpracy gospodarczej. W 1961 r. obroty spadły o 50% i nadal zmniejszały się w kolejnych latach. W maju 1962 zawieszono pozostałe 66 wspólnych projektów, które ostatecznie odwołano całkowicie w 1966 r. Ibidem, s. 207.53 Próbą zażegnania sporu była 43. rocznica rewolucji październikowej, która zakończyła się „remisem”. Moskwa w geście dobrej woli pozwoliła na zmianę kurs wymiany juanów na ruble, co znacznie zmniejszyło dług chiński; ponadto Chruszczów, mimo złej sytuacji w ZSRR, zaoferował Chinom pożyczkę miliona ton zboża i pół miliona ton cukru, sprzedał im również technologię do budowy samolotów MIG-21. Klęska Wielkiego Skoku ostudziła też na pewien czas chińską krytykę; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 373; L. M. Liithi, op. cit., s. 189- 191; R. Faligot, R. Kauffer, op. cit., s. 298; L. M. Liithi, op. cit., s. 208; J. Chang, J. Halliday, 
op. cit., s. 465.54 Na Zjeździe Chruszczów skrytykował Chińczyków i Albańczyków oraz usunął ciało Stalina z mauzoleum. W odpowiedzi Chińczycy złożyli kwiaty Stalinowi i wyjechali przed końcem 

Po tej decyzji doszło do krótkotrwałego rozejmu53, który trwał do XXII zjazdu KZPR w październiku 1962 r.54 Potem, na skutek chwilowej porażki Mao w roz
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grywkach wewnątrzpartyjnych55, znów na chwilę osłabł. Jednak główni przeciwnicy Mao: Liu Shaoqi i Deng Xiaoping poszli na swoisty niepisany kompromis z przywódcą: w zamian za ignorowanie jego pomysłów w polityce wewnętrznej i umożliwienie im w ten sposób prowadzenia zbawiennej dla chińskiej gospodarki „regulacji", przystali na jego politykę zagraniczną. Mao doskonale wykorzystał tę lukę, powracając latem 1962 r. na scenę polityczną Chin, antagonizując relacje z Moskwą, którą oskarżał o „rewizjonizm"56, by rozprawić się z wewnętrznymi przeciwnikami jako „chińskimi rewizjonistami”. Taktyka ta zakończyła się pełnym triumfem Mao w trakcie rewolucji kulturalnej, nim jednak do tego doszło, spór radziecko-chiński z winy Mao przekształcił się w jadowity konflikt, który ostatecznie doprowadził do całkowitego zaniku relacji między tymi krajami57. Mao Zedong był więc głównym inicjatorem i „winowajcą" rozpadu radziecko-chińskiego, a uczynił to na użytek swej walki politycznej z przeciwnikami w KPCh58.

obrad, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii; M. Smoleń, op. cit., s. 234; R. Faligot, R. Kauffer, op. cit., s. 301; L. M. Liithi, op. cit., s. 214; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 475.55 Мао Zedong, znalazł się, w wyniku katastrofalnej polityki Wielkiego Skoku, w opozycji. Inni przywódcy, na czele z Liu Shaoqi i Deng Xiaopingiem, zyskali od stycznia 1962 r. wyraźne poparcie w partii i zdołali przyhamować maoistowskie eksperymenty, inicjując ruch „regulacji", który przyniósł Chinom uspokojenie i odbudowę po klęskach Wielkiego Skoku. Deng i Liu pragnęli zreformować Chiny na model radziecki (choć politycznie prosowieccy nie byli - „obie frakcje były równie antysowieckie w sensie podstawowym, tj. w sensie zainteresowania w suwerenności Chin") - przede wszystkim poprzez wojskową i techniczną modernizację. Osłabiwszy Мао, nie usunęli go jednak, lecz pozostawili formalnie na czele władzy (sam skarżył się, że jest traktowany „niczym ojciec rodziny na własnym pogrzebie"), gdyż był on „jednocześnie Leninem i Stalinem swojej rewolucji", a usunięcie go było „niemożliwe bez jednoczesnego a zabójczego wstrząśnięcia podstawami systemu"; W. J. Dziak, J. Bayer, 
op. cit., s. 191-198; L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, t. 3, Paryż 1978, s. 503; J. Polit, Chiny..., s. 236.56 Moskwa, nawiasem mówiąc, również oskarżała Pekin o rewizjonizm; А. В. Лукин, 
Китай. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-XXI веках, Москва 2007, s. 226-240.57 Ю.М.Галенович, История..., s. 8-57.58 L. М. Liithi, op. cit., s. 225.59 К. Makowski, op. cit., s. 53-54.60 Na ich działania złożyły się m.in. próby eliminowania ZSRR ze spotkań z przedstawicielami krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, próby zbudowania pod egidą Chin ugrupowania państw azjatycko-afrykańskich oraz „współzawodnictwa” z ZSRR w kwestii pomocy udzielanej krajom Trzeciego Świata. Tym samym rozłam radziecko-chiński „stał się konfliktem imperiów współzawodniczących o wpływy w tzw. trzecim świecie i zabiegającym o różne częściowe sojusze z państwami demokratycznymi przeciw adwersarzowi”. Chińska pomoc 

Dążący do konfrontacji Mao sformułował teorię „stref pośrednich” pomiędzy dwoma hegemonami - USA i ZSRR, które miały istnieć w Azji, Afryce i Ameryce Południowej (jedna) oraz Europie (druga)59. To właśnie w nich Chińczycy chcieli zyskać poparcie kosztem Sowietów60, ale „próba zajęcia miejsca Rosjan 
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w Trzecim Świecie okazała się zadaniem ponad siły Pekinu”61. Dla samego Mao najważniejsza była jednak polityka wewnętrzna: nowy kurs zagraniczny powiązał z kampanią na rzecz odbudowania swoich wpływów w partii i pozbycia się głównych oponentów. Hasłem Mao było fanxiu fangxiu („przeciwstawiać się rewizjonizmowi za granicą i w kraju”), ściśle łączące politykę zagraniczną z wewnętrzną62. W tym samym czasie rozpoczęła się pośrednia konfrontacja Chin z ZSRR poprzez krytykę ich sojuszników: Jugosławii (Chiny) i Albanii (ZSRR): „Pekin krytykował Tito za «rewizjonizm» uważając go za protegowanego Moskwy, podczas gdy Moskwa ganiła protegowanego Pekinu, Albanię, za «dogmatyzm»”63.

gospodarcza i militarna nie dorównywała jednak amerykańskiej i radzieckiej; L. Kołakowski, op. cit., s. 504; M. Smoleń, op. cit., s. 319; J. Polit, Chiny..., s. 233.61 J. Polit, Chiny..., s. 233.62 Przewodniczący sugerował, że ci, którzy nie się z nim zgadzają, są powiązani z wrogami Chin - nazywanymi obrazowo „trzema «ni» i jednym «tie»” (sanniyitie - od chińskich tłumaczeń nazwisk Kennedy’ego [Ke-ni-di], Nikity Chruszczowa [M-ji-ta He-lu-xiao-fu], Nehru [M-he-lu] i Tity [T/e-tuo]); L. M. Liithi, op. cit., s. 228-229.63 M. Smoleń, op. cit., s. 312.64 T. Dmochowski, Proces kształtowania się granicy rosyjsko-chińskiej (1689-1911), [w:] 
Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. J.Chodubski, M.J. Malinowski, Gdańsk 2006, s. 405.
65 Poccua-Kumau..., s. 311; L. M. Liithi, op. cit., s. 189. Rok później 67 tys. ludzi uciekło z Sinciangu do ZSRR (był to „jedyny chyba w dziejach przykład exodusu do tego kraju”; J. Po - lit, Chiny..., s. 228). Po tej ucieczce nastąpiła ostra wymiana not: Chińczycy, zapewne niebez- podstawnie, oskarżali radzieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne o wspieranie emigracji, wymówili umowę konsularną, zamknęli konsulaty w Harbinie, Urumczi i Szanghaju oraz przedstawicielstwa handlowe w Dalian, Szanghaju i Kantonie. W grudniu 1962 r. ZSRR posiadał w ChRL już tylko ambasadę; L. M. Liithi, op. cit., s. 189; Ł. Gacek, Chińskie elity polityczne 
wXX wieku, Kraków 2009, s. 223, Societas - Księgarnia Akademicka, 11.66 Związek Radziecki, skonfliktowany ideologicznie z Chinami i mający przyjacielskie stosunki z Indiami, nie poparł New Delhi, zachowując dystans i jednocześnie odmawiając wykonania umowy o dostarczeniu Indiom 12 odrzutowców MIG-21; A. Fursenko, T. Naftali, 
op. cit., s. 593.67 Chruszczów nie skrytykował Chin właśnie z powodu Kuby: inicjując najbardziej ryzykowną akcję swego przywództwa, „musiał mieć pewność, że Mao nie zada mu ciosu w plecy, dlatego postanowił rzucić mu kość, i to dużą: Kreml zaaprobował atak Chin na Indie, choć w ten sposób Związek Radziecki zdradzał interesy państwa, z którym utrzymywał przyjacielskie

Do bezpośredniej konfrontacji doszło natomiast w zupełnie nowej płaszczyźnie: kwestii granicznej. Mała dokładność map oraz brak ścisłego rozgraniczenia biegnącej wzdłuż rzek granicy64 zostały już w 1961 r. wykorzystane przez Chiny, które sprowokowały incydenty na zachodnim odcinku granicy i zaczęły wysuwać roszczenia do części terytorium radzieckiego65.Kwestia graniczna pozostawała mimo wszystko w cieniu innej rozgrywki: toczących się równolegle konfliktów chińsko-indyjskiego66 oraz radziecko-ame- rykańskiej batalii o Kubę67. Następstwa kryzysu kubańskiego i różnicy w poglą
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dach między ZSRR a ChRL dały o sobie znać z całą mocą podczas 5 zjazdów partii komunistycznych: Bułgarii, Węgier, Włoch, Czechosłowacji oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej, odbywających się od początku listopada 1962 r. do końca stycznia 1963 r. Na każdym zjeździe doszło do gorszących sporów, kłótni, a nawet pyskówek z udziałem delegatów chińskich. To Chińczycy, na wyraźne życzenie Mao, dążyli do eskalacji konfliktu - w efekcie byli przemilczani (w Sofii), wypraszani z bankietu (w Budapeszcie), a ich wystąpienia przerywano krzykami, stukaniem i tupaniem (w Rzymie i w Berlinie); dochodziły do tego pełne pasji ataki na „rewizjonizm” w prasie chińskiej (i równie bezpośrednie kontrataki prasy radzieckiej). Po tych zjazdach Chiny znalazły się w izolacji68.

stosunki”; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 593. Przez cały czas trwania kryzysu Mao nie poparł Chruszczowa, ale też nie przeszkadzał. Dopiero gdy konflikt się zakończył, propaganda chińska z całą mocą zaatakowała ZSRR. Oskarżono Chruszczowa, iż wycofując się, „stracił twarz w oczach krajów Trzeciego Świata”. Jego decyzję przyrównano do „Monachium”, a na masowych wiecach poparcia dla Kuby oskarżano „defetystyczne” ZSRR o „awanturnictwo” (przejawiające się w umieszczeniu rakiet) oraz „kapitulanctwo" (czyli ich wycofanie). Chruszczów nazwał te działania „tanim sukcesem propagandowym", a w liście do Castro skarżył się: „Bóg jeden wie, co nimi kieruje: zła wola czy niezrozumienie”. Zdecydowanie to pierwsze: działania chińskie były przemyślaną strategią, zmierzającą do wywołania wojny nuklearnej między ZSRR a USA, przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek działań mogących wciągnąć ChRL do tej wojny. Mao Zedong, jako ten trzeci, bardzo chciał zyskać na bójce dwóch supermocarstw; R. Faligot, R. Kauffer, op. cit., s. 301; L. M. Liithi, op. cit., s. 232; S. Zyga, op. cit., s. 110; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 607.60 L. M. Luthi, op. cit., s. 236.69 „Z jakiegoś powodu żywił przekonanie, że uda mu się osiągnąć dobre stosunki jednocześnie z Pekinem i Waszyngtonem", i zaproponował załagodzenie konfliktu przez powstrzymanie się od wzajemnej krytyki w gazetach. Uzasadnił to w swoim stylu: „Chińczycy to durnie [ale] powinniśmy być bardziej tolerancyjni, nie jest koniecznie krzyżowanie ich”; A. Fursenko, T. Naftali, op. cit., s. 607.70 Na styczniowym zjeździe w NRD chińscy przedstawiciele znów zaatakowali „rewizjonizm”, zaś Mao w tym samym czasie sformułował „centralną grupę antyrewizjonistyczną", z ultralewicowym Kang Shengiem na czele, która miała przygotowywać antyradzieckie polemiki; L. M. Liithi, op. cit., s. 243.71 R. Faligot, R. Kauffer, op. cit., s. 302.72 L. M. Liithi, op. cit., s. 245.

W międzyczasie w grudniu 1963 r. Chruszczów69 próbował naprawić stosunki z Pekinem, ale „Mao nie miał najmniejszego interesu w załagodzeniu konfliktu z Chruszczowem" z przyczyn wewnątrzchińskich70. Mimo to wciąż trwały próby pogodzenia Chin z ZSRR: mediacji podjęli się Wietnamczycy, w których interesie była zgoda między Moskwą a Pekinem. Ho ChfMinh przywołał w tym celu stare chińskie przysłowie: „kiedy bracia zgadzają się, glina zamienia się w złoto”71. Na kilka miesięcy spory umilkły, ale był to spokój pozorny: Chińczycy przygotowywali atak, „centralna grupa antyrewizjonistyczna” spotykała się „dzień i noc, by 
przygotować dokumenty do chińsko-radzieckiego rozłamu" (podkr. M. L.)72. 
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Chińska odpowiedź nadeszła 13 czerwca 1963 r. wraz z publikacją „propozycji w sprawie generalnej linii w ruchu komunistycznym”; zaprezentowano w niej w 25 punktach odmienne poglądy na kluczowe problemy sytuacji międzynarodowej. „KPCh przypisało sobie prawo do jedynej słusznej interpretacji marksi- zmu-leninizmu i absolutną nieomylność w tym zakresie”73. „Propozycja" miała być „ideologicznym koniem trojańskim dla Moskwy za granicą, jak i szczepionką z żywych bakterii przeciwko rewizjonistycznej chorobie w Chinach [...] zaś jej celem było zdławić jakąkolwiek szansę na kompromis radziecko-chiński”74. Publikując ten materiał, Chińczycy doprowadzili do sytuacji, w której „jedynie totalna ideologiczna kapitulacja jednej ze stron mogła ocalić stosunki radziecko-chiń- skie". Stało się tak, gdyż główny sprawca tych działań Mao Zedong „wykorzystał swe rozczarowanie Chruszczowem jako polityczne i ideologiczne narzędzie do zaatakowania reformatorów w partii. [...] prowokował pogorszenie stosunków chińsko-radzieckich, kierując się wyłącznie celami polityki wewnętrznej”75.

73 S. Zyga, op. cit., s. 109.74 L. M. Liithi, op. cit., s. 248. Nieprzypadkowy był również moment ogłoszenia tego dokumentu: na miesiąc przed planowanymi w Moskwie rozmowami międzypartyjnymi.
75 Ibidem, s. 248-249.76 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 467.77 M. Smóleń, op. cit., s. 269.
78 Ibidem.79 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 467.80 S. Zyga, op. cit., s. 112.81 L. M. Liithi, op. cit., s. 288.82 W. J. Dziak, op. cit., s. 76.

ZSRR stał się dla Mao „niemal zupełnie bezużyteczny”76 po tym, jak 5 sierpnia 1963 r. podpisał „Układ o zakazie doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą"77 78. Pekin, który tego dokumentu nie podpisał, a podpisanie go uważał za spektakularną porażkę polityczną (w świetle programu nuklearnego Chin), w okresie od lipca do września 1963 r. opublikował szereg oświadczeń potępiających porozumienie jako „zmowę imperialistów". Oświadczenia te „oznaczały faktyczne zerwanie stosunków między ZSRR a Chinami"70. Zaczęła się „eskalacja publicznej pyskówki”79.Od września 1963 do lipca 1964 r. Chińczycy opublikowali, pod osobistym nadzorem Mao, serię 9 polemik, w których otwarcie i frontalnie atakowano ZSRR za „zmowę” z USA, „działania przeciw ruchom narodowowyzwoleńczym", „kapi- tulanctwo" wobec imperializmu, a nawet... „restaurację kapitalizmu” w ZSRR80. Cel polemik był jasny: „Mao zdecydował, że oczekuje albo całkowitego rozłamu z KZPR, albo jej całkowitej kapitulacji”81. Cele Pekinu były jasne: „nie interesowała ich żadna ugoda, żadne rozmowy ani jakiekolwiek wspólne działania z Sowietami; ich celem była ideologiczna wojna, rozłam i podział"82. Rezultatem owych 
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polemik było wytrącenie KPCh „poza nawias wspólnoty socjalistycznej"83. Jak już wspomniano, w Europie Chiny popierała tylko Albania. „Bezpiecznie odległe od ZSRR partie azjatyckie wahały się dłużej” - stronę Chin wzięła w zasadzie wyłącznie Indonezja; Kim Ir Sen wykorzystał kłótnie do zdystansowania się od obu krajów. Wietnamczycy, próbujący pogodzić obie strony, początkowo stanęli po stronie Pekinu, ale ostatecznie, w obliczu konfrontacji z USA, musieli postawić na Kreml; „reszta się nie liczyła i Pekin poparły tylko drobne, heretyckie grupy”84.

83 S. Zyga, op. cit., s. 112.84 J. Polit, Chiny..., s. 232. Jak już wspomniano, na sporze radziecko-chińskim najbardziej skorzystał Kim Ir Sen, który potrafił zdystansować się od obu stron. Początkowo Chińczycy swoim zwyczajem obrzucali go stekiem epitetów („centrysta", „eklektysta”, „uczeń Chruszczowa", a nawet „grubas” - na co Kim odpowiedział, nazywając Мао „łże-rewolucjonistą", a jego poglądy „lewacką paplaniną"), ale potem, podobnie jak ZSRR, udzielali mu pomocy ekonomicznej. Oba mocarstwa „pilnowały" Kima, by nie zwrócił się ku jednemu z nich, a on utrzymywał dystans wobec obu; W. J. Dziak, op. cit., s. 89-102.85 Podczas konsultacji w 1964 r. delegacja chińska oficjalnie oświadczyła, że carska Rosja siłą oderwała od Chin terytorium o powierzchni 1540 tys. km2, z czego na mocy traktatu aj- guńskiego 600 tys. km2, pekińskiego - 400 tys. km2, czuguczackiego - powyżej 440 tys. km2 i petersburskiego - ponad 70 tys. km2; por. T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki 
polityczne..., s. 155.86 L. M. Liithi, op. cit., s. 280.
87 Ibidem.
88 Ibidem.89 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая. Книга III Один 
строй-два государства (1949-1991 гг.), Москва 2011, s. 17.

Równocześnie ChRL zaczęła podnosić kwestię granicy. Latem 1963 r. doszło do sprowokowanych przez Chińczyków incydentów, które Chiny miały zamiar wykorzystać jako pretekst do rozmów o uregulowaniu granicy. Negocjacje rozpoczęły się w lutym 1964 r. i trwały aż do sierpnia. Chińczycy, którzy już w 1962 r. w jednej z polemik połączyli kwestię kolonializmu z „nierównoprawnymi" traktatami w Aigunie i Pekinie, zażądali teraz... zwrotu Władywostoku, ziem na wschód od Ussuri i na północ od Amuru!85 W lipcu 1964 r. podczas rozmowy z japońskimi komunistami Mao poszedł jeszcze dalej: zażądał zwrotu ziem od Bajkału do Władywostoku86.1 chociaż sam miał później określić swe słowa jako „pustą gadaninę mającą na celu zmiękczyć Chruszczowa"87, a chińskie żądania, jak stwierdził Liithi, były „elementem taktyki mającym na celu wywołanie u Sowietów poczucia winy" (sic!), ponadto strony porozumiały się co do prawie całego odcinka granicy (z ważnym i złowrogim wyjątkiem wyspy Damanskij/ Zhenbao)88, najbliższa historia miała pokazać, że w chińskich żądaniach było coś więcej niż tylko retoryka.Wydarzeniem, które mogło się okazać przełomowe dla relacji ChRL i ZSRR, było obalenie Chruszczowa 14 października 1964 r.89 Na Kremlu doszła do władzy ekipa z nowym przewodniczącym KC Leonidem Breżniewem, Michaiłem 
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Susłowem, Jurijem Andropowem, Dmitrijem Ustinowem, Andriejem Gromyko i Aleksiejem Kosyginem90. Dla Mao Zedonga przewrót na Kremlu musiał być źródłem nieukrywanej politycznej i osobistej satysfakcji, tym bardziej że dwa dni później dokonano pierwszej udanej próby chińskiej bomby atomowej. Jednak Przewodniczący, choć miał bombę, nie miał środków do jej przenoszenia, potrzebował więc pomocy technicznej91. Z drugiej strony post-Chruszczowow- skie kierownictwo KPZR było przekonane, że stosunki z Chinami uda się łatwo naprawić92. Na horyzoncie rysowała się radziecko-chińska „odwilż"93. Otwierała się więc płaszczyzna porozumienia94; pierwszą doń sposobnością była wizyta Zhou Enlaia w Moskwie z okazji rocznicy rewolucji październikowej 7 listopada. Sama wizyta zaczęła się jednak fatalnie: podczas wieczornego bankietu pijany marszałek ZSRR Rodion Malinowski powiedział do Zhou Enlaia i marszałka He Longa: „nie chcę, by jakiś Chruszczów albo Mao psuł nasze stosunki, my pozbyliśmy się swojego głupca Chruszczowa, teraz wy pozbądźcie się swego Mao"95. Bez wątpienia incydent ten przekreślił rozmowy: mimo oficjalnych przeprosin Breżniewa i całego KC, Zhou odparł, że „po pijanemu mówi się prawdę" i zerwał rozmowy pod pretekstem, iż KPZR uprawia „chruszczowizm bez Chruszczowa"96. Działał on na wyraźne polecenie Mao, który - abstrahując od manii prześladowczej - nie miał najmniejszego interesu w poprawianiu relacji, gdyż pozbawiałoby go to argumentów w walce wewnętrznej97.
90 T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Мао Zedonga, Gdańsk 2009, s. 89-90.91 J. Chan g, J. Hal li day, op. cit., s. 487.92 M. Smoleń, op. cit., s. 312. Za jeden z oficjalnych powodów usunięcia Chruszczowa uznano nazwanie przez niego Мао „starym kaloszem". Jednakże był to powód drugorzędny i Chruszczów bynajmniej nie został usunięty za to, że nie zgadzał się Przewodniczącym (jak myślał sam Мао); akurat w tej kwestii nowe kierownictwo stwierdziło wyraźnie, że „KPCh przeprowadziło na nas atak”; por. L. M. Liithi, op. cit., s. 289.93 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 8.94 Całą winę można było zrzucić na Chruszczowa, z którego w Chinach zrobiono „symbol ideologicznej zdrady, politycznego zaprzaństwa, klasowej nieodpowiedzialności, rewizjonistycznej zgnilizny i kapitulanckiego tchórzostwa”; W. J. Dziak, op. cit., s. 67.95 J. Chan g, J. Hal li day, op. cit., s. 488. Do dziś trwają kontrowersje, czy incydent był po prostu pijackim wyskokiem Malinowskiego, czy też nieoficjalną próbą wysondowania Chińczyków w sprawie usunięcia Мао (co było całkowicie nierealne i świadczyło o braku rozeznania Sowietów w kwestiach chińskich; zwiększyło też paranoję Мао, który do swojej śmierci nie pozwolił nikomu z najbliższego kierownictwa udać się do Moskwy). Ibidem; L. M. Liithi, 
op. cit., s. 295.96 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 31. Malinowski pozostał wszakże ministrem obrony (i nie poniósł żadnych konsekwencji swojego zachowania), co stawiało pod znakiem zapytania szczerość „przeprosin”; ibidem, s. 13.97 L. M. Liithi, op. cit., s. 295.
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Na nic zdały się więc pojednawcze wysiłki radzieckiego premiera Kosygina98. KPCh, wydając komentarz na temat marcowego spotkania w Moskwie, nazwała je „schizmą" i zapowiedziała polemiki przez następne „dziesięć tysięcy lat"99. Jednak wkrótce po tym, wbrew własnym słowom, zamilkła; z tym komentarzem „zakończył się okres wielkich chińsko-radzieckich publicznych debat ideologicznych"100. Tym samym polityka zagraniczna ChRL stała się pochodną walki wewnętrznej w KPCh, a jej założenia ideologiczne - parawanem, za którym skrywało się pragnienie pełnej władzy w partii Mao Zedonga. Nie mogąc nic zdziałać wewnątrz Chin, przywódca zaostrzył kurs na zewnątrz, przede wszystkim przeciw ZSRR. Wielokrotnie podejmowane przez stronę radziecką próby załagodzenia konfliktu były więc skazane na niepowodzenie; podgrzewając napięcia, Mao umacniał swoją pozycję i w ten sposób walczył z reformatorami101. Nastąpił wówczas pełny rozłam, a Chiny zamknęły się, pogrążając się w szaleństwie rewolucji kulturalnej.

98 W drodze powrotnej z Hanoi zatrzymał się w Pekinie w lutym 1965 r. Mimo dość konstruktywnego spotkania z Zhou Enlaiem, Kosygin usłyszał od Мао, iż „Chiny będą kontynuować wojnę propagandową”. W marcu KPCh odrzucił zaproszenie na XXIII Zjazd KPZR, a w kwietniu 1965 r. zrezygnował z dostaw radzieckich dla ostatnich 65 obiektów przemysłowych; S. Zyga, op. cit., s. 112.99 Czyli wieczność, bo właśnie to metaforycznie oznacza ta liczba w Chinach.100 Stało się tak na skutek czynników wewnętrznych - w Chinach walka między Мао a reformatorami weszła w decydującą fazę, która po roku doprowadziła do rewolucji kulturalnej; w jej wyniku Мао był w stanie usunąć wszystkich swoich przeciwników. L. M. Liithi, op. cit., 
s. 298.101 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 8-57. Jak słusznie udowadnia Liithi: „Мао zinstrumentalizował konflikt z radzieckimi towarzyszami, w celu usprawiedliwienia czystek partyjnych. Całkowite załamanie się chińsko-radzieckich relacji było warunkiem koniecznym do rozpoczęcia rewolucji kulturalnej. Z tego powodu, latem 1966, Мао doprowadził chińsko-radzieckie relacje międzypartyjne do definitywnego końca"; L. M. Liithi, op. cit., s. 302.102 Dosłownie: Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna. Jak stwierdził prof. Roman Sławiński, „każde słowo w tej nazwie było łgarstwem"; por. R. Sławiński, Historia Chin i Taj
wanu, Warszawa 2002, s. 90, Historia Krajów i Regionów Azji. Pozwolę sobie nie zgodzić się z Profesorem: prawdziwe było słowo „wielka".103 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 57-89.
104 Ibidem, s. 148.105 М. Smoleń, op. cit., s. 313.

Jedną z głównych funkcji „rewolucji kulturalnej”102, rzadko wymienianej w literaturze, było usunięcie poza nawias wszystkich, których Mao uważał za zbyt miękkich wobec Moskwy103. Przyczyną był strach Przewodniczącego przed interwencją radziecką104. Nic więc dziwnego, że był to okres, w którym zaostrzenie stosunków z ZSRR osiągnęło punkt kulminacyjny105. Na początku 1967 r. chińscy studenci w ZSRR zorganizowali na placu Czerwonym (sic!) demonstrację antyradziecką, zaś ambasadę radziecką w Pekinie przez kilka dni oblegał tłum wzno
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szący wrogie okrzyki106, który w końcu zaatakował ambasadę; w odpowiedzi w ZSRR i w Mongolii zaatakowano ambasady chińskie107 * (w Pekinie zmieniono również nazwę ulicy prowadzącą do głównego wejścia ambasady radzieckiej na „Antyrewizjonistyczną”100). W tej sytuacji zarówno ZSRR, jak i ChRL odwołały ambasadorów oraz wydaliły ze swoich krajów obywateli ChRL i ZSRR109. W tym czasie odwołano też do Pekinu wszystkich (sic!) ambasadorów Chin, z wyjątkiem jednego (w Egipcie), zaś chińska polityka zagraniczna „w istocie zamarła”110.

106 Ibidem.107 Ł. Gacek, op. cit., s. 237. Wobec dyplomatów sowieckich stosowano różne szykany: od gigantycznych manifestacji wokół placówek, w czasie których tłum nosił wielkie portrety Мао i wykrzykiwał obraźliwe slogany, do włamań, podpalania samochodów, ataków na dyplomatów i ich rodziny, zastraszania dzieci groźbami „bić na śmierć, bić na śmierć’”; por. J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 566.100 W. J. Dziak, J. Bayer, op. cit., s. 226.109 M. Smoleń, op. cit., s. 313.110 J. Polit, Chiny..., s. 261.111 С. Л. Тихвинский, Восприятие в Китае образа России, Москва 2008, s. 145-174; S. Zyga, op. cit., s. 120.112 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 568.113 ChRL od początku „poczuwała się do roli patrona” komunistów wietnamskich. Kontrowersje między Chińczykami a Wietnamczykami po raz pierwszy pojawiły się już podczas konferencji w Genewie w 1954 r.; Zhou Enlai nie poparł stanowiska zjednoczeniowego Demokratycznej Republiki Wietnamu. Tak naprawdę Chińczycy nie chcieli, by Wietnam się zjednoczył, gdyż doprowadziłoby to do jego dominacji w Indochinach; P. Ostaszewski, Wojna 
chińsko-wietnamska 1979, [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne..., s. 468. Nowa ekipa Breżniew-Kosygin przejęła rządy, zintensyfikowała zaangażowanie na Półwyspie Indochiń- skim, przede wszystkim wobec Wietnamu. Sowieci zaproponowali pomoc, ale domagali się prawa tranzytu przez terytorium chińskie radzieckiej broni i niewielkiej jednostki doradców oraz udostępnienia radzieckiemu lotnictwu baz przy granicy z Chinami. Propozycje te Мао storpedował: pragnął przede wszystkim poróżnić Hanoi z Moskwą, a Wietnam służył mu jako znakomita okazja do walki z USA „do ostatniego Wietnamczyka". W tym celu namawiał komunistów wietnamskich do prowadzenia wojny ludowej i nieprzyjmowania pomocy radzieckiej 

Nie ucichła za to propaganda - i została skierowana głównie przeciw ZSRR. Głównymi celami polityki zagranicznej Chin okresu Rewolucji Kulturalnej były: zaostrzenie stosunków chińsko-radzieckich, wysiłki propagandowe i dyplomatyczne mające na celu dyskredytację ZSRR oraz dążenia do dezintegracji bloku socjalistycznego i popsucia relacji między ZSRR a jego sojusznikami. Namacalnym dowodem tej polityki stało się wprowadzenie w 1968 r. nowego terminu propagandowego na oznaczenie polityki ZSRR: „socjalimperializm", zrównujące Związek Radziecki z głównym dotychczasowych wrogiem ChRL - USA111. Właśnie antysowieckość była najważniejszym powodem klęski maoizmu w Trzecim Świecie (głównie w Ameryce Łacińskiej, w mniejszym stopniu w Afryce) - domagając się potępienia ZSRR i poparcia Chin112, przyczyniła się również do bardzo bolesnej dla ChRL porażki ideologicznej w Wietnamie113.
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Okres rewolucji kulturalnej to również bezpośrednie, namacalne zaostrzenie relacji z ZSRR, wyrażające się, poza incydentami z ambasadami, zatrzymywaniem radzieckich statków w chińskich portach, gwałtownym zmniejszeniem wymiany handlowej i całkowitym zerwaniem współpracy kulturalnej i handlowej114. Chiny, ewidentnie na złość Moskwie, potępiły również agresję na Czechosłowację w 1968 r., co - nawiasem mówiąc - jest doskonałym przykładem na pragmatyczne wykorzystywane ideologii marksistowskiej przez chińskie kierownictwo. Jak słusznie podsumował Leszek Kołakowski,

(Zhou Enlai tłumaczył to ekwilibrystycznie: „celem sowieckiej pomocy dla Wietnamu jest doprowadzenie do poprawy stosunków radziecko-amerykańskich"!). Działania Mao Zedon- ga nie tylko doprowadziły do końca wojskowy sojusz radziecko-chiński (o co zresztą Mao zabiegał z powodów wewnętrznych), ale też znacznie osłabiły pozycję Chin w Wietnamie. Wietnamczycy doskonale zdawali sobie sprawę z sedna konfliktu; jak ujął to jeden z dyplomatów wietnamskich: „teoria o «współczesnym rewizjonizmie» jest wielkim kłamstwem, gdyż żaden rewizjonista nie udzieliłby takiego poparcia walce rewolucyjnej, jak zrobił to ZSRR". W następstwie tych działań Hanoi uniezależniło się od Pekinu (np. podejmując negocjacje z USA w 1968 r. bez jego wiedzy i zgody) i rozszerzyło, kosztem Chin, swoją strefę wpływów w Indochinach; J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 571; L. M. Liithi, op. cit., s. 329-339. Pomoc militarna i ekonomiczna ZSRR dla Wietnamu w trakcie II wojny indochińskiej wyniosła w przybliżeniu 7,089 mld USD; Chińskie wsparcie wyniosło około 20 mld USD, ale liczone na obie wojny indochińskie; por. P. Ostaszewski, Wojna Wietnamska 1965-1975, [w:] Konflikty 
kolonialne i postkolonialne..., s. 354.114 S. Zyga, op. cit., s. 207.115 L. Kołakowski, op. cit., s. 503.116 Jednakże, jak słusznie zauważa Kazimierz Dziewanowski, „kto by tak myślał, okazałby niezrozumienie zasad, jakimi kierują się mocarstwa. Mocarstwa nigdy nie sądzą, by mogły istnieć bezludne, do niczego niepotrzebne wyspy. Racja stanu ma nieokiełzany apetyt". Dziewanowski pisał te słowa, odnosząc się do konfliktu, jaki wybuchł między Imperium Brytyjskim a III Imperium Birmańskim na początku XIX w. o małą, bezludną wyspę Szapuri - przykład 

do jakiego stopnia chodziło o konflikt głównie dwóch imperiów, nie zaś dwóch wersji komunizmu widać stąd, że władcy Chin aprobowali bez zastrzeżeń sowiecki najazd na Węgry w 1956 r., a w dwanaście lat później, po zerwaniu, potępili gwałtownie najazd na Czechosłowację, mimo iż z punktu widzenia ideologii maoistowskiej Czechy Dubczeka musiały uchodzić za najbardziej wyuzdany „rewizjonizm", a wolnościowe idee „praskiej wiosny" były w sposób oczywisty bardziej „burżuazyjne”, niż system sowiecki115.Ostatnim elementem zaostrzenia stosunków w trakcie rewolucji kulturalnej był konflikt graniczny. Właśnie on doprowadził do krótkotrwałego konfliktu zbrojnego między ZSRR a ChRL w 1969 r. Był to jeden z bardziej kuriozalnych konfliktów XX w.: wojska radzieckie i chińskie starły się o 1 km2 malutkiej wyspy Damanskij (Zhenbao) na Ussuri. Wydawać by się mogło, że tak błahy pretekst nie powinien być powodem konfliktu dwóch atomowych mocarstw116, jednak w przypadku konfliktu radziecko-chińskiego był on po prostu „punktem 
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kulminacyjnym w zdecydowanie wrogich i napiętych stosunkach między tymi państwami"117 oraz „najbardziej spektakularną ilustracją prawdziwego stanu stosunków radziecko-chińskich”118.

odległy, ale zasada pozostaje ta sama; K. Dziewanowski, Brzemię białego człowieka. Jak 
zbudowano Imperium Brytyjskie, Warszawa 1989, s. 106.117 T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne..., s. 156.110 Z. Moszumański, J. Czarnotta-Mączyńska, Ussuri '69, Warszawa 1997, s. 5.119 Pierwszym jego powodem był brak dokładnych uregulowań traktatowo uzgodnionej granicy. W przeszłości nie dokonano dokładnej demarkacji, a dodatkowo strona rosyjska/ radziecka odrzucała „zasadę Talwegu", odwołując się do linii narysowanej na mapie w małej skali i stosując termin farwater (tor wodny o odpowiedniej głębokości, bezpieczny dla żeglugi]. Drugą przyczyną było zajęcie przez Rosjan licznych wysp przy chińskim brzegu oraz przekroczenie na lądzie wytyczonej traktatowo granicy, przez co ZSRR zagarnął część terytorium chińskiego (podczas konfliktu z Chinami w 1929 r. oraz w latach 30. kosztem Mandżukuo], Skutkiem tego było „funkcjonowanie dwóch linii granicznych: pierwszej, choć niedokładnej, to zatwierdzonej dwustronnymi traktatami i dokumentami oraz drugiej - faktycznej, i niezatwierdzonej umowami dwustronnymi”. W wyniku tej sytuacji „obie strony podchodziły dość liberalnie do przebiegu linii granicznej. Doprowadziło to do utrwalonego zwyczaju ich przekraczania, przede wszystkim przez obywateli chińskich. Na poszczególnych wyspach żadna ze stron nie utrzymywała stałych posterunków granicznych"; W. Ma- lendowski, Demarkacja, [hasło w:] Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków 
politycznych, red. C. Mojsiewicz, Wrocław 1998, s. 79; T. Dmochowski, Radziecko-chińskie 
stosunki-polityczne..., s. 153.120 Moskwa przyjęła stanowisko, że granicę stanowi chiński brzeg linii granicznych: Ussuri, Amuru i Arguni (co pozbawiało Chiny 600 z 700 wysp na tych rzekach, o ogólnej powierzchni 1000 km2]; z kolei Chińczycy twierdzili (zgodnie z międzynarodowymi normami oraz rosyjsko-chińskim Traktatem Pekińskim], że granica przebiega wzdłuż głównego nurtu (torem wodnym] tych rzek; Z. Moszumański, J. Czarnotta-Mączyńska, op. cit., s. 24.121 Ich liczba rosła, szczególnie po wybuchu rewolucji kulturalnej. W1966 r. zanotowano ich 1000, zaś w 1967 r. - 2000. Od 1968 r. strony zaczęły regularnie się oskarżać o wtargnięcia na swoje terytoria z użyciem samolotów i statków; skończył się również radziecki liberalizm wobec chińskich cywilów i wzmocniono straż przygraniczną; ibidem, s. 21-24.122 J. Chang, J. Halliday, op. cit., s. 545.

Problem granicy radziecko-chińskiej był wynikiem zaszłości historycznych dwojakiego rodzaju119. Żadna ze stron nie widziała potrzeby dokładnej demar- kacji granicy. Dopiero po wybuchu pierwszych incydentów, w 1964 r. rozpoczęły się negocjacje, które niewiele dały120, zaś brak porozumienia potęgował incydenty121. Nerwowa atmosfera na granicy nie doprowadziłaby jednak do konfliktu, gdyby nie czynniki wewnątrzchińskie, czyli polityka Mao Zedonga.Mao, po rozgromieniu swoich partyjnych przeciwników (oskarżanych, podobnie jak Sowieci, o „rewizjonizm") podczas rewolucji kulturalnej, zamierzał ogłosić zwycięstwo i zainaugurować nowy reżim na IX Zjeździe KPCh - do tego potrzebował „jakiegoś triumfu nad ZSRR: postanowił więc zaaranżować niewielkie, kontrolowane starcie - przygraniczną utarczkę"122. Na miejsce bitwy 
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wybrano, bardzo zręcznie, malutką wyspę Damanskij (Zhenbao)123. Wyspę tę, będącą ongiś częścią chińskiego brzegu Ussuri, którą od stałego lądu odsunęły prądy morskie, oddziela od brzegu tylko wąska odnoga wodna, „którą trudno uznać za tor wodny", zaś podczas niskich stanów wodnych można z niej zejść na stały ląd suchą nogą124. Według norm międzynarodowych, ustalających, że linia środkowa głównego nurtu powinna stanowić linię graniczną, wyspa powinna należeć do Chin; Sowieci zresztą nie kwestionowali tego faktu aż do 1967 r., gdy patrole radzieckie zaczęły nękać Chińczyków i utrudniać im użytkowanie wód i wysp położonych po zachodniej stronie nurtu125. Starcia na wyspie rozpoczęły się 2 marca 1969 r., a zakończyły 13 dni później. Poważne potraktowanie sprawy przez Sowietów przeraziło Mao, który zaczął się obawiać radzieckiej inwazji126, tym bardziej że do nerwowej sytuacji wkradł się czynnik wręcz absurdalny, a będący następstwem ideologizacji życia politycznego w ChRL: gdy 21 marca premier Kosygin próbował skontaktować się z Mao za pomocą specjalnej linii telefonicznej, chiński telegrafista odmówił połączenia, nazywając radzieckiego premiera „elementem rewizjonistycznym”127. To wzmogło i tak już napiętą sytuację. Starcia po obu stronach wywołały społeczną mobilizację128. Chińczycy zostali zmuszeni do rozmów129, które zakończyły krótkotrwałe skutki konfliktu130.
123 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 89-95.124 N. Maxwell, Report from China. The Chinese Account of the 1969 Fighting at Chenpao, „The China Quarterly" 1973, nr 56, [online:] http://journals.cambridge.org/action/display Abstract?fromPage=online&aid=3536104, 28 XII 2011.
125 Ibidem.
126 Ibidem.127 L. M. Liithi, op. cit., s. 342.120 W Związku Radzieckim nastąpiła antychińska histeria - „obawy żywili wszyscy, od członków politbiura z Breżniewem na czele, przez dysydentów z Sołżenicynem, po zwykłych obywateli”; T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne..., s. 163. Prasa publikowała opisy chińskich okrucieństw, a niektórzy publicyści zaczęli opisywać zagrożenie chińskie w kategoriach starcia cywilizacyjnego Europy z dzikimi Azjatami; M. Smoleń, op. cit., s. 313. W Chinach nastąpiła z kolei kulminacja antysowieckiej paniki i powszechna mobilizacja w duchu walki z „barbarzyńcami z północy". Strach przed atakiem był w kierownictwie chińskim powszechny; Li Zhisui, op. cit., s. 262. Obawy Chin były uzasadnione w tym sensie, że w razie konfliktu ChRL nie miała szans (mogła przeciwstawić 3709 radzieckim rakietom i bombowcom dalekiego zasięgu odpowiednio 150 rakiet i 370 bombowców, zresztą gorszych); nieuzasadnione zaś, gdyż wojna z Pekinem stanowiłaby dla Moskwy poważny problem - co zrobić z tym ogromnym krajem?; J. Polit, Chiny..., s. 262.129 Najsłynniejsza z nich odbyła się na lotnisku pekińskim 2 IX 1969 r., gdy premier Kosygin wracający z pogrzebu Ho Chi Minha zatrzymał się i odbył rozmowy z Zhou Enlaiem, po których nastąpiła względna normalizacja stosunków, a strony porozumiały się w sprawie rokowań (nic one, co prawda, nie dały, ale do walk już nie powrócono); L. M. Liithi, op. cit., s. 343.130 Ю. M. Галенович, История взаимоотношений России и Китая..., s. 123-135.
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W aspekcie długofalowym konflikt radziecko-chiński był decydującym czynnikiem w spektakularnym zwrocie Mao Zedonga ku Zachodowi131. Tak zwana „dyplomacja ping-pongowa" zasadniczo zmieniła położenie izolowanych do tej pory Chin i osłabiła ich obawę przez radziecką presją. Od tej pory Chiny jednocześnie krytykowały USA i ZSRR - ale stronę radziecką ostrzej. Zwrot Chin w stronę Stanów Zjednoczonych zmusił ZSRR do rozpoczęcia polityki detente wobec Zachodu132. Tym samym starcia nad Ussuri, będące etapem finalnym rozłamu radziecko-chińskiego, przyczyniły się do radykalnego zwrotu w polityce zagranicznej Chin i zmiany układu sił na świecie.

131 Co do tego panuje pełna zgodność w literaturze przedmiotu, by przytoczyć tylko najważniejsze opracowanie: T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne..., s. 148.132 Э. Л озанский, Россия между Америкой и Китаем, Москва 2004, s. 59. О czynniku amerykańskim we wzajemnych relacjach wiele pisze M. Л. Титаренко, Геополитическое 
значение Далнего Востока. Россия, Китай и другие страны Азии, Москва 2008, s. 162-232.133 Е. Wishnick, Mending Fences: The Evolution ofMoscow's China Policy from Brezhnev to 
Yeltsin, Seattle 2001, s. 79.

Związkowi Radzieckiemu przyniosły także inne, dalekosiężne, negatywne konsekwencje. Zakwestionowana została jego hegemonia ideologiczna w obozie państw socjalistycznych, a, co gorsza, w wyniku starć na Ussuri w ZSRR wytworzyła się mentalność „oblężonej twierdzy", która doprowadziła do znacznej militaryzacji granicy radziecko-chińskiej133. To z kolei drenowało środki z sowieckiej gospodarki i pośrednio przyczyniło się do bankructwa ZSRR - podstawowego powodu upadku Związku. Zarówno więc dosłownie, jak i w przenośni publiczne pyskówki z Pekinem (i ich konsekwencje) drogo kosztowały Związek Radziecki. 1 chociaż nie był on bezpośrednio odpowiedzialny za rozłam radziecko-chiński, to właśnie on stracił na nim najwięcej.
SummaryThe Soviet-Chinese split - its reasons, courseand consequences
The Soviet-Sino split remains of the most interesting issues in the modern history of international relations. Misunderstood by many as a ideological clash, was in fact a clash of political interests between two communistic powers. It was a struggle for hegemony in the communistic movement, an attempt by Mao Zedong to became the leader of the „Red camp”. Although it short term was a failure, best illustrated by the defeat at Da- manskij/Zhenbao, in the long term it was the USSR that lost mostly. The most important 
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long term consequence of Sino-Soviet split was a spectacular political pro-Western turn of Mao Zedong. So called „ping-pong diplomacy” decisively changed the position of up to then isolated China. China's turn forced USSR to seek for a detente policy towards the West. Therefore it was the split that contributed to a changing global balance of power. For USSR it meant not only the challenge for its ideological hegemony, but also it created a „besieged fortress" mentality, which in turn led to the militarization of the Soviet- -Sino border. It drained sources from Soviet economy and indirectly contributed to the ultimate reason of USSR’s breaking up: Soviet Union’s bankruptcy. So literally, although it was not USSR that was directly responsible for this split, it was USSR that paid the highest political price for it.
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