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Pete Millwood9

Moszkva és az ázsiai országok kapcsolatai 
a hidegháború utolsó évtizedében

Sergey Radchenko: Unwanted Visionaries: The 
Soviet Failure in Asia at the End of the Cold 
War (Oxford University Press USA, 2014, 400 
oldal) cím_ könyvének bemutatása

Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia 
at the End of the Cold War (Nem kívánt látnokok: 
a Szovjetunió ázsiai kudarca a hidegháború végén) 

cím_ könyvében Szergej Radcsenko orosz történész 
azt vizsgálja, hogy milyenek voltak a Szovjetunió 
diplomáciai kapcsolatai (más) ázsiai országok-

kal az ország felbomlását megelQzQ tíz évben. A 
Radcsenko könyvében bemutatott „látnokok” közül 
Mihail Gorbacsov a legfontosabb, a könyv maga 
pedig tulajdonképp az egykori pártfQtitkár nagy 
reményeinek és még grandiózusabb hibájának tör-
ténete: azé a kudarcra ítéltetett kísérleté, hogy azzal 
könnyítse meg a peresztrojka sikerre vitelét, hogy a 
külpolitikai hangsúlyt az országától keletre és délre 
található, akkoriban feltörekvQnek számító hatal-
makra helyezi. A narratíva szinte kontrafaktuálisnak 
(tényellentétesnek) t_nik: ha a Szovjetunió nem 
omlott volna össze, akkor Radcsenko kötete a mo-

dern Ázsia eredetének története lenne, a Kremllel 
a középpontjában. Gorbacsov szinte végig nem a 
rövid távú haszonszerzésre törekedett, hanem azt 
akarta elérni, hogy Moszkva álljon egy új regionális 
nemzetközi rendszer élén, amelyet arra szántak, 
hogy még a 21. században is fennmaradjon.

Radcsenko könyve részletesen feltérképezi a hul-
lámzó kapcsolatokat a Szovjetunió, illetve Japán, 
Kína, India, Vietnam és a két Korea között. A 
szerzQ változatos és ellenséges régióként mutatja 
be az 1980-as évek, illetve az 1990-es évek ele-

jének Ázsiáját, melynek országai számtalan szál-
lal kötQdnek egymáshoz. Ez a legfontosabb oka 
annak, hogy Gorbacsov álma nem valósult meg: 
Ázsia túlságosan is többpólusú volt ahhoz, hogy a 
Szovjetunió minden országával szövetséget köthes-
sen. A kísérleteket, melyek célja az volt, hogy ráve-
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gyék Pakisztánt a szovjet csapatok Afganisztánból 
való kivonásának megszervezésére, lehetetlenné 
tették az Indiával fenntartott kötelékek. Vietnam 
szovjet támogatása késleltette Moszkva közeledését 
Kínához; Gorbacsov ötletét egy Moszkva–Delhi–
Peking biztonsági háromszögrQl pedig éppúgy ko-

molytalannak tartotta Rádzsiv Gandhi, mint Teng 
Hsziao-ping. Gorbacsovnak akkoriban vajmi kevés 
esélye volt arra, hogy meggyQzze az ázsiai veze-

tQket arról, hogy egyesüljenek az általa vezetett 
szuperhatalom mögött.

A hidegháború frontvonalai elmosódottaknak 
t_nhettek, de Amerika erQsebb és harciasabb 
volt, mint a kubai rakétaválság óta eltelt idQben 
bármikor. Radcsenko beszámolója komoly bizo-

nyíték Washington szinte mindenütt jelenlevQ be-

folyására abban az évtizedben, amely megelQzte 
Amerika hiperhatalomként való megjelenését.

A kínai és indiai gazdaság gyors fejlQdése fel-
keltette Moszkva figyelmét, ugyanakkor szorosan 
az amerikai támogatáshoz kötötte a két országot: 
csak Washington és szövetségesei biztosíthatták a 
folyamatos gazdasági növekedéshez szükséges új 
technológiákat és anyagi forrásokat – egy szovjet 
gyengeség, amit ékesen példáz a Kreml vágya 
az amerikai export iránt. Amikor India és Kína 
nyitott a Szovjetunió felé annak érdekében, hogy 
még nagyvonalúbb amerikai segítséghez jusson, 
a Reagan elnök által vezetett harcias Fehér Ház 
több mint hajlandónak mutatkozott arra, hogy be-

lemenjen a játékba. Eredetileg még a kínai–szovjet 
közeledés gondolata – a szovjet külpolitika talán 
legjelentQsebb, vitathatatlan sikere az 1980-as 
években – is Teng Hsziao-ping agyában fogant 
meg, aki így akarta jobb belátásra bírni az együtt 
nem m_ködQ amerikai vezetQket.

Ha az amerikai tQke hatalma ebben a történet-
ben elQrejelzi a hidegháború utáni világot, így 
van ez a konfliktus kútforrásaival is. Radcsenko 
beszámol mind a kínai-vietnami tengeri csatáról 
a Dél-kínai-tengeren, mind arról az észak-koreai 
fenyegetésrQl, hogy atomfegyverekhez nyúlnak, 
ha Moszkva túlságosan közel kerül Szöulhoz.

Az ideológia, bár nem hiányzik a szerzQ elbe-

szélésébQl, kevésbé t_nik fontosnak, mint azok 
a megosztó történelmi hagyatékok, amelyek ma 
is éreztetik hatásukat. A szovjet-japán kapcsola-
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tok megfeneklettek, amikor Moszkva megtagadta, 
hogy megfontolja a négy legdélebbi Kuril-sziget 
fölötti fennhatóság visszaadását Japánnak. A kér-
dést, állította a Kreml, egyértelm_en eldöntötték a 
II. világháború utolsó napjaiban. A szovjetek által a 
legyQzött ellenfél iránt érzett megvetés olyan nagy 
volt, hogy 1991. áprilisi Japánban tett látogatása 
alatt a pénztelen szovjet pártfQtitkár nem fogadta 
el azt az 1,6 milliárd dolláros segélycsomagot, 
amit a japánok gyakorlatilag már igénybe is vettek. 
A gazdasági és a politikai reform a könyv egyik 
jelentQs témája. Kiábrándító szembesülni azzal, 
hogy az 1980-as években a változás szükségessége 
iránt Ázsia-szerte kifejezett követelések mennyire 
hasonlóak azokhoz, amelyek ma megválaszolatla-

nul maradnak. Különösen érdekes szála Radcsenko 
nemzetközi narratívájának a moszkvai, pekingi 
és hanoi vezetQk által mutatott tudatosság azok 
iránt az erQfeszítések iránt, amelyekkel a saját, 
belföldi rendszereiken igyekeztek javítani. A pár-
huzamok nemcsak a visszatekintésben rajzolódnak 
ki: Gorbacsovot folyamatosan bosszantotta, hogy 
a kínaihoz és a vietnamihoz képest mennyire kor-
látozott a szovjet gazdasági reform sikere (ezért 
a „lusta bürokratákat” okolta), míg a sikertelen 
1991-es szovjet puccs résztvevQi, írja Radcsenko, a 
Tienanmen téri véres leszámolás példáját követték, 
amit viszont az motivált, hogy Pekinget megrémisz-

tették a kelet-európai változások.

Sajnálatos, hogy Radcsenko munkájának egyéb-

ként kiváló minQségét beárnyékolja egy, az 1989-
es kínai vérengzésrQl szóló szakasz. A szerzQ az 
Amerikai Egyesült Államoknak a mészárlásra 
adott reakciójáróval kapcsolatban megjegyzi: az-

zal, hogy olyan nyilvánosan és hevesen elítélte 
a kínai vezetést, az idQsebb Bush által vezetett 
Fehér Ház feláldozta a szorgos és kitartó mun-

kával Pekingben felhalmozott befolyását, amit 
produktívan lehetett volna használni mind az 
amerikai külpolitikai érdekek elQmozdítására, 
mind Kína belföldi magatartásának alakítására.

Úgy t_nik, hogy Radcsenko elemzése kizárólag 
a mészárlásra adott amerikai reakció stratégiai kö-

vetkezményeivel foglalkozik: „kínosnak” nevezi 
az akkori pekingi amerikai nagykövet, Winston 
Lord (Kissinger egykori jobbkeze, akit aligha 

lehetett volna ügyetlen diplomatának nevezni) 
erQfeszítéseit, hogy az emberi jogokat napirenden 
tartsák Bush 1989. februári pekingi látogatása 
alatt. Továbbá azt állítja, hogy a vérengzésnek az 
elnök általi elítélését kizárólag az motiválta, hogy 
megfeleljenek az elítélQ amerikai közvélemény-

nek, és egyáltalán nem az az undor, amit Bush 
esetleg érzett vagy érezhetett a vérontás miatt.

Ez azonban csak egy kis része az átfogó és gon-

dos kutatómunkára épülQ könyvnek, amely új be-

pillantást kínál nemcsak az ázsiai szovjet külkap-

csolatokba, hanem a régió szélesebb értelemben 
vett, hidegháború végi nemzetközi történetébe is.

Az epilógusban a szerzQ azon elmélkedik, 
hogy vajon a Kreml külföldi kapcsolatai jobbak-e 
ma, mint Gorbacsov idején voltak. Egyrészt 
akkoriban Oroszországnak jobb kétoldalú kap-

csolatai voltak a régió szinte minden nagyobb 
hatalmával. Másrészt viszont ma Oroszország 
maga is regionális hatalom, ami még csak nem is 
vágyik arra, hogy vezetQ szuperhatalom legyen. 
Moszkva természetesen ma is fontos tényezQ – 
mint ahogy az is fontos, hogy megértsük a mai 
orosz külpolitika szovjet gyökereit.

(The Asian Review of Books)

Glyn Ford10

Észak-Korea egykor és ma

Paul French: North Korea: State of Paranoia: 
A Modern History (Zed Books, 2014, 480 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Észak-Korea korai gazdasági sikerei az 1970-es 
évekig gazdagabbá tették az országot déli szom-

szédjánál. Az iparfejlesztés szénre és betonra, acélra 
és vasútra összpontosító sztálinista modellje eleinte 
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