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Abstract. The recovery and valorization of their own traditions, including
in the theorizing of international relations, is important for the countries
of East Asia and able to offer them a position commensurate with the
economic importance and taking over the baton of technological innovation
from Western countries. De-westernization or indigenization is not a call
to „aseptization“ and isolation of indigenous IR theories but to the recovery
of their own theoretical traditions. The Chinese academic community
strives to argue its own theory of development derived from its own
traditions and recent historical experience in which domestic and
international political practices are linked to an algorithm of accelerated
development.
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În pofida distanþei geografice a propriei experienþe culturale ºi istorice re-
marcabile în Asia de Est, dimensiunea teoreticã a RI este dominatã de modele
derivate din ºcolile de gândire occidentale. Acestea, pornind de la o experienþã
istoricã occidentalã, propun modele „universale“ care însã nu sunt întotdeauna
adaptate specificitãþii societãþilor din Asia. Europenii scriu multe studii de secu-
ritate ºi modele de aplicare ale diverselor teorii RI în medii dintre cele mai
exotice dar ºtiu puþin despre perspectiva omologilor care trãiesc într-o realitate
socioeconomicã ºi culturalã diferitã. Prea adesea fie se ignorã cu totul fie se trun-
chiazã ceea ce nu corespunde modelelor teoretice create în Occident ºi care ar
trebui sã aibã valoare „universalã“ ºi sã ofere modele explicative viabile fãrã
adaptãri pentru orice context socio-cultural. Reflecþia teoreticã asupra RI existã
în majoritatea mediilor academice din Japonia, RP China, Coreea de Sud etc. dar
este puþin cunoscutã mediului academic occidental. Se publicã relativ puþin în
limba englezã iar în publicaþii din prima linie se ajunge greu ºi de regulã pãtrund
acele nume care activeazã în mediile universitare occidentale ºi oferã puncte de
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vedere digerabile audienþei occidentale. În programele de pregãtire ale universi-
tãþilor din Asia de Est cu care am avut de-a face, am observat cã teoria RI se stu-
diazã din perspectivã aproape exclusiv occidentalã (mai exact anglo-americanã).
Contribuþiile autohtone nefiind „mainstream“ sunt tratate fugitiv. Avansul eco-
nomic ºi tehnologic remarcabil în aceastã parte de lume a lãsat în urmã reflecþia
teoreticã. În condiþiile în care Motorola, Nokia sau Philips riscã sã ajungã „istorie“
iar Samsung, Huawei, Lenovo ºiAsus au ajuns a domina piaþa europeanã ºi ame-
ricanã, suntem în aºteptarea unei teorii a RI din perspectiva valorilor ºi tradiþiilor
culturale ale acestei zone, adaptatã la contextul unei realitãþi globale post-indus-
triale. Ar urma apoi încorporarea acesteia în filonul teoretic principal cu obiec-
tivul unei aºteptate teorii „atotcuprinzãtoare“, ale cãrei modele sã cuprindã ºi
filonul oriental atât în versiunea sa clasicã tradiþionalã cât ºi cea contemporanã
ca parte componentã a „miracolului asiatic“.

La o extremã opusã s-ar afla acele voci care, invocând un specific sau un
„excepþionalism“ al Asiei, contestã relevanþa gândirii politice occidentale pentru
acest spaþiu. Pãrintele statului Singapore, fostul preºedinte Lee Kwan Yew, arti-
cula în 1990 o teorie a „Valorilor Asiei“ ale cãrei tradiþii impun ca mod de gu-
vernare centralismul de stat ºi autoritarismul1. O fãcea nu fãrã acoperire de la
cârma unui stat model de dezvoltare, creºtere economicã ºi guvernanþã. Totuºi,
infrastructura administrativã ºi modelul de guvernanþã erau de sorginte britanicã
amplificate de „valori asiatice“ în contextul specific al unui oraº stat cosmopolit
ºi deja de secole un centru al comerþului mondial. Pentru societatea civilã din
Hong Kong sau Coreea de Sud, odatã ajunsã la un anumit nivel de prosperitate
economicã, amintita teorie a lui Lee Kwan Yew a fost neatractivã. Mai interesant
ar fi „Noul Confucianism“ un Confucianism cosmopolit care alãturi de învãþãtu-
rile tradiþionale confucianiste se inspirã în egalã mãsurã ºi din Kant ºi Bergson2.
De fapt, cred cã idealurile multor intelectuali din Asia de Est nu diferã de cele
ale omologilor lor occidentali. ªi ei sunt în cãutarea unei teorii politice univer-
sale care sã sintetizeze într-o manierã incluzivã întreaga înþelepciune a umanitãþii.

În mod special în mediile academice din China dar ºi în cele de stânga din
alte þãri din zonã un anumit elitism perceput al teoriei RI, conceputã în medii
academice occidentale departe de „lumea realã“ a Asiei, este antipatizat ºi nu
neapãrat pentru cã ar fi produs al ideologiei „burgheze“. Teoria ca ºi speculaþia
presupuse de aceste modele sunt privite ca sterile ºi opusul soluþiilor concrete de
rezolvare a unor probleme mai ales în societãþi care nu îºi permit „luxul“ re-
flecþiei. Sunt paradigme de gândire justificabile pentru þãri care trebuie sã „ardã
etapele“ dezvoltãrii. Teoria RI este vãzutã ºi ca o emulaþie a fostelor puteri colo-
niale ºi o metodã de justificare a interferenþelor în actualele sau fostele zone de
influenþã, respectiv a eschivãrii de la o anumitã responsabilitate socialã pe care
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ar avea-o faþã de eradicarea problemelor de dezvoltare. O eventualã decuplare a
teoriei RI de filonul occidental riscã însã sã izoleze, iar prin izolare sã ucidã „în
faºã“ teorii RI indigene. Acestea ar avea ºansa de a deveni teorii RI în mãsura în
care li se acceptã valoarea universalã ºi pãtrund în „filonul principal“ al gândirii
ºi dezbaterii academice ºi eventual al practicilor politice în RI.

Mediul academic din China se strãduieºte sã argumenteze o teorie proprie a
dezvoltãrii derivatã din tradiþii proprii ºi experienþa istoricã recentã în care prac-
tici politice interne ºi internaþionale sunt legate de un algoritm al dezvoltãrii
accelerate. Interesant în cazul Chinei, teoria a fost construitã în paralel cu evo-
luþia factualã ºi nu invers. Algoritmul formulei de dezvoltare interne (testat mai
întâi în laboratoarele reprezentate de „zonele economice speciale“) s-a dovedit a
fi funcþional în condiþiile specifice din RP China ºi nu a rãmas doar la stadiul de
construcþie teoreticã de foaier. Pentru algoritmul „arderii etapelor“ ºi al dezvol-
tãrii economice accelerate, formulã adoptatã în China, anterior Singapore res-
pectiv Coreea de Sud (în anii ’80) a fost mai eficientã economic decât protecþio-
nismul, ºi alternativa democraticã practicatã în India. Stabilitatea internã, coezi-
unea socialã ºi creºterea economicã obligatorie sunt argumente cu care mediul
academic din China rãspunde de fiecare datã criticilor occidentale referitoare la
autoritarism. Se invocã ºi evoluþii recente de pe scena RI, de exemplu modul în
care infuzia de „democraþie occidentalã“ în societãþi nepregãtite sau în care pre-
dominã alte valori culturale s-a dovedit neinspiratã în ultimul deceniu (Orientul
Mijlociu ºi Africa de Nord) având ca rezultat instabilitate, rãzboaie civile, scã-
deri economice abrupte, refugiaþi.

Confucianism, neoconfucianism ºi “soft power“

O nouã mare putere mondialã precum China insistã pe creºterea capacitãþilor
de persuasiune sau soft power în virtutea raþionamentului potrivit cãruia neîncre-
derea ºi suspiciunea cu care este tratat Beijingul de cãtre Occident se datoreazã
neînþelegerii ºi necunoaºterii culturii ºi civilizaþiei acestei þãri, cunoaºterea reci-
procã prin intermediul culturii fiind în mãsurã sã detensioneze relaþiile cu Occi-
dentul în calitatea sa de principal competitor pe piaþa de desfacere ºi partener
economic3. Începând din anul 2004 pânã în 2020 au fost înfiinþate peste 300 de
Institute Confucius în întreaga lume (patru doar în România), alte peste 200 fiind
în pregãtire alãturi de catedre de limbã, culturã ºi civilizaþie chinezeascã. Progra-
mul oficial CGTN (China Global Television Network, înainte de 2016 CCTV) a
fost reformat ºi ajustat ca ºi conþinut ºi manierã de prezentare a ºtirilor ºi repor-
tajelor (cu un template occidental) ºi este distribuit global prin satelit.4 ªi Agenþia
Xinhua a fost reformatã prin extinderea numãrului de publicaþii ºi a programelor
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în limba englezã.5 Sunt acþiuni menite, conform declaraþiilor guvernanþilor de la
Beijing, sã facã modelul de guvernare chinezesc mai înþeles ºi eventual urmat de
o potenþialã detensionare a relaþiilor politice cu Occidentul, eventual reflectatã
într-o nouã generaþie de acorduri comerciale. Atitudinea mass media occidentale
faþã de aceste evoluþii este în general neprietenoasã ºi trateazã cu suspiciune
orice fenomen de creºtere a influenþei culturale/ideologice a Chinei6. În conse-
cinþã, unii analiºti chinezi recomandã ca în egalã mãsurã cu dezvoltarea capaci-
tãþilor proprii de comunicare sã se investeascã eforturi cel puþin egale pentru a
se gãsi modalitãþi de comunicare „prietenoasã“ cu mass media occidentalã.7

ªi în acest caz, capacitãþile de persuasiune prin acþiuni guvernamentale au un
efect mic comparativ cu capacitatea de persuasiune de facto a valorilor unei
culturi sau a unui model economic de dezvoltare cu rezultate vizibile. În con-
diþiile falimentului blocului sovietic ºi a modelului de dezvoltare reprezentat de
acesta respectiv al abandonului de cãtre Occident pentru unele þãri în curs de
dezvoltare (din Africa mai ales) modelul de dezvoltare acceleratã chinezesc
oferã o alternativã de model economic ºi guvernare, respectiv o sursã de finan-
þare ºi de investiþii necondiþionate politic. E un avantaj mai ales acolo unde regi-
murile politice resping valorile culturale ºi ideologice occidentale (democraþie,
multipartidism, liberalism economic). Colapsul URSS a încurajat China în a
relua legãturi tradiþionale culturale ºi comerciale istorice cu Asia Centralã de-a
lungul Drumului mãtãsii. Absenþa unei „memorii coloniale“ în ce priveºte China
favorizeazã ºi ea aceastã þarã în termeni de „soft power“ cu precãdere în unele
þãri din spaþiul ex-sovietic sau Africa.

Interesul pentru persuasiune în RI sau „soft power“ în cazul Asiei de Est nu
a trebuit sã aºtepte teoreticienii occidentali. În lucrarea Arta Rãzboiului, Sun Tzu
considera rafinament suprem al conducãtorului de stat sã-ºi supunã inamicul
prin puterea de persuasiune, fãrã sã foloseascã armele8. ªi în lucrãrile dedicate
artei guvernãrii din timpul dinastiei Han adepþii confucianismului recomandau
sã se acorde întâietate capacitaþilor de persuasiune în detrimentul forþei miliare
în protejarea regatului faþã de barbarii de la nord de Marele Zid9. Tehnica nu e
nouã ºi a fost folositã ºi de romani chiar dacã nu ºtiu sã fi fost teoretizatã ca în
cazul confucianismului.

Dezavuatã de Mao10, doctrina confucianistã ale cãrei practici ar fi consonante
cu acþiunile de tip „soft power“ în RI a beneficiat de atenþie în RP China mai ales
la ultimele congrese ale PCC în discursurile presedintelui Xi Jinping11 (Zhiqun
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2012, 126-129). Pare totuºi neclar ce anume din confucianism sau neocon-
fucianism a fost preluat sau ar putea sã caracterizeze discursul politic de la
Beijing. Analiºtii politici din mediile academice din China atribuie referinþele la
„win-win policy“ „relaþii economice/politice reciproc avantajoase“, „moralitate“,
„armonie“, „echilibru“ din discursurile oficialilor de la Beijing la asimilarea de
cãtre aceºtia a unor tradiþii confucianiste12.

Alt indicator posibil relevant pentru creºterea interesului regimului de la
Beijing pentru diplomaþia publicã/culturalã este creºterea exponenþialã a numã-
rului de articole academice pe diverse aspecte de „soft power“, o evoluþie care
nu face excepþie de la fenomenul similar din alte pãrþi. Nu e vorba doar de o
eventualã preluare a unor concepte de interes din dezbaterea academicã occiden-
talã ci de introducerea în practica instituþionalã a strategiilor de „soft power“.
Organizarea olimpiadei de la Beijing ºi a Expoziþiei Universale de la Shanghai,
extinderea catedrelor de limbã culturã ºi civilizaþie chinezeascã ºi a Institutelor
Confucius dau consistenþã materializãrii în practicã a acestor demersuri de îmbu-
nãtãþire a imaginii externe prin practici de „soft power“.

Dincolo de eforturile guvernamentale privite mereu cu neîncredere în Occi-
dent, se poate vorbi de o creºtere exponenþialã a capacitãþilor de branding de
facto pe care produsele tehnologice chineze le oferã. La nivelul anului 2020 eti-
cheta „Made in China“ are o rezonanþã de brand mult îmbunãtãþitã faþã de acum
douã decenii. Firme precum Lenovo, Huawei, Heller au devenit produse de top
pe piaþa mondialã concurând Sony sau Samsung. Indirect, firme taiwaneze cu
access global precum Asus, Acer sau HTC sunt asociate tot ca produse hi-tech
chinezeºti contribuind la îmbunãtãþirea imaginii de brand a Chinei. Acelaºi lucru
se poate spune ºi despre automobilele chinezeºti care au evoluat mult din
punctul de vedere al performanþelor respectiv despre atractivitatea exercitatã de
marile metropole ale Chinei din punctul de vedere al infrastructurii, stilului de
viaþã ºi calitãþii vieþii care explicã creºterea explozivã a comunitãþilor de expaþi
occidentali (din þãrile anglofone mai ales).

De fapt, lucrurile sunt ceva mai complexe. Din punctul de vedere al succe-
sului de brand, mariajul cu produse de top occidentale pare sã fi fost adesea
cheia succesului ºi a accesului în prima ligã a produselor de profil. Lenovo a
preluat pe lângã tehnologii ºi imaginea de brand a IBM. Huawei a decolat pe
piaþa telefoanelor mobile smart din prima linie a performanþei doar dupã ma-
riajul cu prestigiosul brand german de opticã Leica (preluând o parte din presti-
giul de brand al acesteia ºi desigur preþul). Modelele de vârf ale producãtorilor
taiwanezi de laptopuri Acer ºi Asus sunt „Acer Lamborgini“ ºi „Asus Ferrari“ (prin
colaborare cu diviziile de design ale celor douã firme italiene) adicã asocierea cu
produse tehnologice de vârf europene, simbol ale performanþei, luxului ºi stilului,
semn clar cã Occidentul ºi mai ales „bãtrâna Europã“ mai au multe de spus
cultural ºi tehnologic.
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Se pare cã primul articol specific cu referire la Soft Power din mediul
academic din China a fost scris în 1993 de Wang Huning care ulterior va deveni
membru al CC al PCC13. Acesta argumenta modul în care cultura este un instru-
ment important în arsenalul capacitãþilor de persuasiune externã a RP China14.
Valorile fundamentale ale culturii ºi civilizaþiei chinezeºti exprimate în confu-
cianism, taoism, daoism ºi budism fac din aceasta o culturã cu valori universale
axate pe non violenþã, moralitate, echilibru ºi armonie, valori care aplicate corect
pot sã îmbunãtãþeascã sistemul internaþional15.

Conceptul „soft power“ apare în prima linie a politicii oficiale chineze cu
ocazia Congresului 17 al PCC când preºedintele Hu Jintao în discursul de des-
chidere se referea specific la „soft power“ în relaþie cu accesul la culturã, nivelul
de trai, coeziunea naþionalã ºi nu neapãrat cu capacitãþile de persuasiune externã
ale Chinei16. În 2019, noul preºedinte Xi Jinping într-un discurs cu ocazia Con-
gresului 19 al PCC se exprima direct în sensul intenþiei de dezvoltare a capa-
citãþilor de „soft power“ respectiv de a transforma China pe plan internaþional
într-un model alternativ de dezvoltare faþã de cel reprezentat de Occident17.
Bazele de date chinezeºti precum (CNKI – China National Knowledge
Infrastructure) au fost folosite de diverºi autori pentru a ilustra creºterea inte-
resului academic ºi politic pentru domeniul diplomaþiei culturale ºi capacitãþilor
„soft power“ în RP China. Totuºi ºi în cazul Chinei capacitatea realã de a pro-
iecta „soft power“ este direct proporþionalã nu atât cu valoarea patrimoniului
cultural ºi a capacitãþilor de reprezentare ale acestuia cât în credibilitatea institu-
þionalã ºi a modelului aplicat de dezvoltare economicã, eventual a gradului de
atracþie ºi „dezirabilitate“ pe care stilul de viaþã din respectiva þarã îl oferã în
alteritatea publicului extern18.

În timp ce discrepanþele de PIB, dezvoltare economicã ºi capacitate militarã
între China ºi SUA s-au diminuat, deficitul în ce priveºte capacitãþile de „soft
power“ rãmâne semnificativ dar s-a diminuat mult ºi acesta în ultimele douã
decenii. La începutul anilor 2000 acesta era mare. În 2004 China importa de
aproape 350 de ori mai multe publicaþii din SUA decât numãrul de publicaþii
exportate, situaþia fiind asemãnãtoare pentru importul de publicaþii din Marea
Britanie sau Japonia19. O altã sursã de deficit identificatã a fost influenþa relativ
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scãzutã a mass media PRC ca sursã de informaþii pe arena internaþionalã com-
parativ cu trusturile mass media occidentale20. Diminuarea acestui deficit nu
s-a datorat doar brandurilor hi-tech ci ºi stilului de viaþã din marile metropole ale
Chinei, numãrului de investiþii, transformãrii þãrii într-o destinaþie interesantã ºi
lucrative pentru expaþii occidentali ºi nu în ultimul rând unei efervescenþe inte-
lectuale, recunoscutã prin douã premii Nobel pentru literaturã (în 2000 ºi 2012)
Gao Xingjian 2000 ºi Mo Yan (Guan Moye) ambii traduºi ºi în România. Mãsu-
rile de diminuare a deficitului de import/export cultural au fost dublate de mãsuri
de restricþionare a accesului în China a giganþilor social media occidentali
(Facebook, Google, Youtube) în paralel cu crearea propriilor alternative autoh-
tone (Baidu, QQ, TikTok) etc. Chiar în afara RP China, în domeniul social media
la nivelul anilor 2020 platforma Alibaba, motorul de cãutare Baido, aplicaþia
We-Chat sau TikTok, fac o competiþie serioasã omologilor occidentali mai ales
în þãri din Asia.

Dintre toate expresiile cu tentã „soft power“ utilizate de noua preºedinþie
chinezã, cea mai dezbãtutã de mediile academice occidentale a fost „Visul chine-
zesc“, expresie utilizatã se pare pentru prima datã cu ocazia unei expoziþii în
noiembrie 2012 în care acesta punea în legãturã expresia cu „reîntinerirea na-
þiunii“, „reînvierea gloriei de odinioarã“21. Analiºtii occidentali au fãcut imediat
(greºit sau nu) o legãturã cu deja notoriul „Vis American“. Cert este cã a devenit
expresia numãrul 1 din vocabularul politic post 2012, subiect de dezbateri în
Academia de ªtiinþe Sociale a Chinei, temã de concursuri în ºcoli ºi subiect
pentru postere oficiale în toate oraºele Chinei22. Este încã neclar pentru mediul
academic occidental în ce mãsurã Visul chinezesc reprezintã o versiune a Visului
American sau altceva, eventual o versiune proprie a unor idealuri ale dezvoltãrii
a cãrei reþetã sã fie împãrtãºitã altor naþiuni din Asia. „Visul chinezesc“ încorpo-
reazã aspecte referitoare la politici de dezvoltare, filosofie politicã, guvernanþã,
memorie istoricã colectivã, transformare socialã rapidã23. Înaintea discursului
preºedintelui Xi, conceptul de „Vis chinezesc“ a apãrut în 2010, în cartea autoarei
de origine chinezã Helen H. Wang unde aceasta îl utilizeazã în relaþie cu „opti-
mismul noilor generaþii“, „creºterea consumerismului“, a nivelului de trãi, a ori-
zontului ºi aºteptãrilor acesteia cu alte cuvinte ºi în cazul Chinei precum în cazul
SUA. „Visul“ se referã în primul rând la idealuri de dezvoltare ºi standard de
viaþã exprimat în educaþie de calitate, sistem de sãnãtate, securitate socialã,
condiþii mai bune de locuit, aici incluzând din ce în ce mai mult aspecte de
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posters send a message to an increasingly pluralized society”, The Diplomat, din 28 martie 2014 disponibil on
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22 Ibidem.
23 Li Xing, “Interpreting and Understanding “The Chinese Dream” in a Holistic Nexus”, Fudan J. Hum.
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mediu precum calitatea apei ºi a aerului etc.24. Relevanþa pentru teoria RI ºi
sistemul RI a fost imediat observatã. În confruntarea cu blocul estic cel mai im-
portant atuu de soft power de facto al SUA a fost efectul aspiraþional al Visului
American, al stilului de viaþã american, dorit de omul de rând din þãrile în curs
de dezvoltare inclusiv de cei din blocul estic. O alternativã la Visul American
prin Visul chinezesc echivaleazã cu o provocare la statutul de hegemon global al
SUA, cu precãdere în zona Asiei, versiunea chinezã pentru unele þãri fiind po-
sibil mai tentantã (teoretic mai uºor de realizat în decursul unei generaþii prin
„arderea etapelor“). Îmbrãcatã în straie neo-confucianiste, caracterizarea „visului
chinezesc“ în Occident se face în funcþie de cele douã perspective clasice „zero
sum game“ sau „win-win“. Neorealiºtii ºi mass media în cãutare de spectacular
o preferã pe prima care se manifestã prin îngrijorare faþã de perspectiva apariþiei
unui nou hegemon regional ºi potenþial global adicã, o problemã de securitate
pentru hegemonul actual. Practicile concurenþiale practicate uneori de China,
manipularea cursului de schimb al yuanului pentru favorizarea exporturilor, dez-
voltarea acceleratã a capacitãþilor militare, disputele teritoriale cu aliaþi ai SUA
precum Filipine sau investiþiile masive în Africa sunt etichetate ca ameninþãri de
securitate de analiºtii occidentali25. În acelaºi timp, pentru un mediu academic
occidental de o efervescenþã fãrã precedent în domeniul SP, RI sau al Studiilor
de Securitate ºi pentru un peisaj publicistic concurenþial, masiv ºi liber on line ºi
off line, China a devenit protagonist principal al scenariilor spectaculare de genul
„Noua ordine mondialã“26. Dincolo de speculaþie însã, existenþa unui competitor
poate sã fie catalizatorul unor noi mãsuri ºi practici de responsabilizare a Occi-
dentului faþã de lumea în curs de dezvoltare. Nu în ultimul rând în condiþiile în
care competiþia (fundament al ideologiei liberale) este principalul motor al ino-
vãrii ºi progresului, China poate sã fie concurentul de care Occidentul are nevoie
pentru a nu intra într-un iremediabil declin.
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