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Abstract. The theoretical dimension of today’s IR is preponderantly
Western. Little is known about alternatives from other cultures and
historical experiences. The applicability of an IR theory is universal if this
universality works in both directions. From a certain convenience,
Western theorists often ignore theories that do not fit into established
Western patterns, generalizing the validity of their theories. Political
theories of Western origin are based on cultural traditions and historical
experiences different from those of Asia. At the other extreme are those
who deny the relevance of the RI theory of Western origin by invoking a
certain exceptionalism. I noticed in non-Western environments a certain
resistance to the field itself and the relevance of the RI theory perceived as
an elitist discipline with assertions issued from „ivory towers“ far from
the reality of everyday life in the developing world. There is a theory of IR
from the perspective of Chinese civilization with contemporary
adaptations but little known and too little integrated into an integrative
theory of IR. In this material we want to make a presentation of two
important concepts for Chinese political thinking: Tianxia and Harmony
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Dimensiunea teoreticã a RI de azi este eminamente occidentalã. Se ºtie puþin
despre alternativele provenite din alte sfere civilizaþionale, alte experienþe isto-
rice ºi culturi. Valoarea ºi aplicabilitatea unei filosofii politice sau teorii RI este
universalã dacã aceastã universalitate funcþioneazã în ambele sensuri. Dintr-o
anumitã comoditate, de multe ori teoreticienii occidentali ignorã teorii care nu se
integreazã unor tipare consacrate occidentale generalizând prin de-istorizare va-
liditatea teoriilor lor ºi în spaþii cu o experienþã istoricã diferitã. Teoriile politice
de sorginte occidentalã au ca ºi fundament tradiþii culturale ºi experienþe istorice
diferite de cele ale Asiei. La cealaltã extremã se aflã cei care neagã relevanþa
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teoriei RI de sorginte occidentalã invocând un anume excepþionalism. Am re-
marcat în medii non-occidentale ºi o anumitã rezistenþã faþã de domeniul în sine
ºi relevanþa teoriei RI perceputã ca o disciplinã elitistã cu aserþiuni emise din
„turnuri de fildeº“ departe de realitatea vieþii cotidiene a lumii în curs de dez-
voltare, o eschivã prin speculaþie de la abordarea problemelor realitãþii concrete.
Existã o teorie a RI din perspectiva civilizaþiei chineze cu adaptãrile contem-
porane dar puþin cunoscutã ºi prea puþin integratã într-o teorie integratoare a RI.
În materialul de faþã dorim sã facem o prezentare a douã concepte importante
pentru gândirea politicã ºi teoria RI de sorginte chinezã: Tianxia ºi Armonie.

TIANXIA – (天下) este unul dintre cele mai importante ºi longevive con-
cepte din filosofia politicã chinezã privind ordinea internaþionalã ºi principiile
guvernãrii1. În traducere directã ar însemna Totul sub cer de unde ºi denumirea
metaforicã atribuitã Chinei în unele surse ca – Imperiul celest.2 Din antichitate
ºi pânã spre mijlocul secolului al XIX-lea, Tianxia era denumirea genericã apli-
catã lumii cunoscute3. Este un concept istoric dar cu implicaþii pentru modul în
care guvernanþii chinezi de azi articuleazã poziþia Chinei în sistemul interna-
þional. Existã o dimensiune istoricã a Tianxia ºi o dimensiune contemporanã cen-
tratã pe principiul statelor naþiune4. Viziunea istoricã, utilizatã de la începutul
primul mileniu î. Hr. pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea, denotã o viziune
asupra lumii în centrul cãreia se afla curtea imperialã dupã care într-o succesiune
de cercuri concentrice cu o ierarhie bine definitã subalternii imperiali de rang
înalt, mediu ºi inferior, muritorii de rând, statele vasale ºi în cele din urmã bar-
barii din afara Tianxiei deci a ordinii ºi civilizaþiei5. În centrul Tianxiei se aflã
curtea imperialã ºi Împãratul care este fiul cerului ºi de drept în vârful ierarhiei6.
Precum civilizaþia chinezã conceptul apare atestat în jurul Fluviului Galben în
jurul polului de putere politicã care se va extinde în încercarea de a prelua sub
control lumea locuitã de chinezi. Interesant cã ºi în lucrarea Arta Rãzboiului a
lui Sun Tzu, obiectivul rãzboiului nu este distrugerea ci preluarea sub control
adicã integrarea în Tianxia, structura ierarhicã echivalentã cu ordinea ºi civili-
zaþia, scoaterea din haos. Precum în filosofia clasicã greacã, filosofia politicã
chinezã porneºte de la premiza în virtutea cãreia omul este o fiinþã socialã ºi tot
ce îl priveºte este relaþionat în funcþie de diverse unitãþi sociale care în cercuri
concentrice de la mic la mare pornesc cu cea mai micã unitate care este familia
ºi evolueazã spre familia lãrgitã, comunitatea localã, regionalã, statalã ºi supra-
statalã Tianxia. Tianxia anticã cuprindea întreaga comunitate umanã fãrã dis-
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tincþia de azi între naþional ºi internaþional, principiile morale care guverneazã
ordinea socialã de la cea mai micã unitate la cea mai mare fiind aceleaºi7. Este
de dezbãtut dacã, în ce mãsurã ºi la ce nivel principiile confucianiste vizând
autoritatea moralã ºi ierarhia au funcþionat dincolo de spaþiul social restrâns
al familiei sau comunitãþii locale. China anticã a fost unificatã ºi pacificatã în
221 AC prin forþã brutã ºi nu prin acþiunea latentã a principiilor morale8. Pânã la
mijlocul secolului al XIX-lea a fost baza filosofiei politice chineze care trãia în
propria realitate utopicã diferitã de sistemul westfalian al statelor naþiune aflate
în continuã rivalitate ºi cãutare a echilibrului de putere în RI9. Tianxia axatã pe
ideea autoritãþii împãratului chinez asupra a tot ce este sub cer întâlnea o filo-
sofie politicã în virtutea cãreia China era doar o naþiune ce trebuie sã trateze cu
alte naþiuni, sã accepte ºi sã trimitã ambasadori. Filosofia Tianxiei explicã ºi izo-
laþionismul Chinei, respectiv refuzul dinastiei Quing de a deschide China co-
merþului occidental potrivit unei logici în virtutea cãreia China, centrul lumii
civilizate nu are interesul ºi nici ce sã importe din afarã. Semnarea tratatului de
la Nanking cu Marea Britanie ca urmare a înfrângerii din primul rãzboi al opiului
va marca sfârºitul conceptului Tianxia în accepþiunea sa clasicã, China intrând
în sistemul de relaþii internaþionale al lumii moderne ce implicã cel puþin în prin-
cipiu relaþii între state suverane egale10. În 2005, Zhao Tingyang de la Institutul
de Filosofie al Academiei Chineze de ªtiinþe a publicat în limba chinezã cartea
Sistemul Tianxia – Filosofia unei instituþii mondiale o carte aºteptatã de comuni-
tatea politicã ºi academicã chinezã care dorea articularea unei filosofii a siste-
mului RI diferit ºi alternativ la sistemul westfalian de sorginte occidentalã, un
sistem care sã reflecte filosofia tradiþionalã chinezã dar ºi noul statut în RI
câºtigat de Republica Popularã Chinezã dupã decenii de creºtere economicã. În
2006 ºi 2009 varianta sinteticã a cãrþii a fost publicatã în limba englezã pentru
publicul occidental în douã articole11. Pentru Zhao Tingyang, sistemul IR de
origine westfalianã nu rãspunde provocãrilor globalizãrii, nu este armonios ºi
este intrinsec anarhic, aceastã anarhie fiind la baza multiplelor rãzboaie12. Pentru
modul de funcþionare efectivã a Tianxiei ca principiu de guvernare politicã, Zhao
oferã exemplul dinastiei Zhu (1046 BC -256 BC) perioada anterioarã unificãrii
politice a Chinei când coexistau formaþiuni prestatale rivale sau aliate dar care
se supuneau mai mult sau mai puþin autoritãþii casei regale Zhou13. Dinastia
Zhou apare ca autoritate suprastatalã a lumii chineze de atunci, responsabilã de
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ordine, justiþie ºi tot ce þine de binele colectiv ºi care intervine doar unde ºi când
este necesar în eºaloanele inferioare ale puterii politice reprezentatã de forma-
þiuni politice care dispun de autonomie economicã, politicã ºi culturalã14. Zhao
Tingyang a adaptat vechiul concept antic chinezesc cu elemente din filosofia
occidentalã de la Pax Romana pânã la kantianul Eseu despre Pacea Eternã, res-
pectiv elemente din filosofia Marxist Leninistã, Maoistã cu adaptãrile ideologice
actuale de rigoare de la Deng Xiaoping pânã la Hu Jintao ºi Xi Jinping. Pentru
Zhao, Tianxia actualã este o chintesenþã a excepþionalismului Chinei ºi o posibilã
soluþie în cãutarea pãcii eterne pe mapamond15. Tianxia apare ca alternativã la
modelul occidental de conduitã în RI. Implicã o viziune asupra lumii care începe
cu naþiunea, dar considerã umanitatea ca întreg putând fi relaþionatã cu modul de
funcþionare al ONU16. Democraþia liberalã occidentalã, în opinia lui Zhao, nu
poate sã asigure armonia, echilibrul ºi pacea într-o lume globalizatã întrucât are
la bazã interesul individual ºi egocentric al indivizilor spre deosebire de Tianxia
care se concentreazã pe interesul colectiv17. Pentru Zhao, echilibrul puterii din
cadrul sistemului westfalian este instabil, fragil ºi disfuncþional spre deosebire
de Tianxia care oferã stabilitate printr-un sistem ierarhic bine definit în care sta-
tele puternice ajutã statele mai puþin puternice18. Zhao mai adaugã uºurinþa cu
care indivizii pot sã fie manipulaþi ºi dificultatea accesului la informaþie de
calitate, condiþii în absenþa cãrora democraþia occidentalã nu este funcþionalã19.
Rolul elitelor este important conform lui Zhao atât în vechea Tianxia cât ºi în cea
contemporanã dacã aceste elite sunt ghidate de principiile marxist leniniste cu
specific chinezesc, doctrina actualã a PCC20. Tianxia a evoluat ca ºi concept din
antichitate pânã la Zhao dar a reþinut câteva caracteristici fundamentale precum
respectul ºi obedienþa faþã de autoritate, importanþa interesului colectiv faþã de
interesul individual, importanþa ierarhiei ºi a centralismului. Tianxia ca alterna-
tivã la sistemul westfalian aºa cum o descrie ºi argumenteazã Zhao este suficient
de vag descrisã pentru a se adapta unui larg spectru de posibile evoluþii pe scena
RI. Astrid Nordin considerã cã, deºi teoreticã, vagã ºi utopicã, Tianxia are im-
portanþa ei în panoplia ideologicã a unei mari puteri care se simte responsabilã
sã ofere soluþii globale pornind de la propria specificitate21. Ce semnificaþie mai
are azi conceptul de Tianxia pentru RPC? Punctul de vedere oficial al RPC, con-
form documentelor oficiale ale PCC, poate sã fie rezumat la cinci elemente de
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bazã care sunt ºi fundament al conceptului acestui stat cu privire la ordinea
mondialã ºi care diferã de Tianxia. La baza relaþiilor internaþionale ale Chinei
contemporane, stã un concept westfalian – Statul naþional, cu un teritoriu clar
definit, cetãþenie ºi un guvern recunoscut de alþii ca legitim. Ataºarea RPC la
conceptul modern al statului naþiune rezultã ºi din cele cinci principii ale coexis-
tenþei paºnice formulate în 1953 de premierul Zhou Enlai: respectul reciproc
pentru suveranitate ºi integritate teritorialã; neagresiune reciprocã; neintervenþia
reciprocã în treburile interne ale celuilalt; egalitatea ºi beneficiul reciproc ºi
coexistenþa paºnicã22. Zhao argumenteazã cã interesul naþional este într-o mã-
surã crescândã în relaþie directã cu interesul umanitãþii privitã ca o unitate glo-
balã iar Tianxia în accepþiunea contemporanã se referã la umanitate în general,
în paralel cu recunoaºterea statelor naþionale moderne, suverane, egale de iure
dar în care altele sunt inegale de facto având de facto mai multe responsabilitãþi.
Tianxia anticã sau contemporanã definitã de Zhao are o problemã funcþionalã în
China contemporanã deoarece pe de-o parte susþine o alternativã la sistemul
westfalian iar pe de alta considerã sacrosante principiile westfaliene de suve-
ranitate ºi non-interferentã în afacerile interne23. Altfel spus, deºi interesant ca
ºi concept este încã insuficient definit pentru a oferi o alternativã viabilã la sis-
temul internaþional actual de sorginte westfalianã24.

Conceptul chinez de „Armonie“ (和谐) aplicat in RI
Armonia apare ca idealul cãutat în orice dimensiune a vieþii în civilizaþia chi-

nezã inclusiv în politicã sau în ce priveºte sistemul internaþional. În discursurile
politice ale liderilor de la Beijing, creºterea capabilitãþilor economice ºi militare
ale Chinei este declaratã a fi armonioasã ºi pacifistã în contrast cu dezvoltarea
economicã ºi militarã a puterilor imperialiste care a avut loc în paralel cu imperi-
alismul ºi acþiunile agresive25. Analiºtii politici chinezi caracterizeazã China
secolului XXI ca actorul internaþional cu predilecþie dotat în a exercita puterea
de tip soft mai ales asupra lumii în curs de dezvoltare, luând în considerare atât
modelul de dezvoltare acceleratã cât ºi tradiþiile civilizaþiei chineze în care con-
ceptul de armonie în relaþiile cu alte civilizaþii a fost central26. E un discurs
adresat scenei RI dar ºi scenei interne consonant cu modul în care în lumea aca-
demicã occidentalã a fost conceptualizatã puterea de tip soft27. Conceptul de
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armonie în discursul politic chinez are o vechime de cinci milenii ºi este înrã-
dãcinat în tradiþia filosoficã chinezã. Una dintre primele ideograme ale alfabe-
tului chinez caracterul „He“, simbolizeazã ideea de armonie ºi pace28. Confucius
în scrierile sale a dezvoltat ºi argumentat conceptul de armonie în diversitate,
armonia putând sã fie atinsã prin echilibrul celor douã. Conceptul apare în
scrierile clasice anterioare dinastiei Qin pentru a descrie o stare dezirabilã de
lucruri în societate în care totul este în bunã ordine sau un mod ideal de viaþã29.
Diverºii misionari creºtini care au vizitat China precum italianul Matteo Ricci
consemneazã modul în care în contrast cu statele europene conducãtorii chinezi
preferã pãstrarea statu-quo-ului pe plan extern ºi a armoniei ºi pãcii pe plan
intern30. Implicã combinarea, integrarea, coordonarea unor elemente diferite31.
Armonia implicã stabilitate internã, un concept esenþial pentru politica internã
chinezã din trecut ºi de azi. În timpul mandatului sãu, preºedintele Hu Jintao a
declarat conceptul de armonie exprimat în caracterul He ca fiind cel mai semni-
ficativ pentru cultura chinezã32. Caracterul He a ºi fost expus peste tot în timpul
Olimpiadei de la Beijing din 2008 sau expoziþiei de la Shanghai 201033. Având
în vedere centralitatea conceptului armonie în cultura chinezã, a fost remarcatã
o mare diversitate de interpretãri, semnificaþii ºi uzanþe pentru acest termen de
la interpretãri daoiste ºi budiste pânã la limbajul politic contemporan al PCC.
Sursele confucianiste par a fi cel mai adesea citate în descrierea ºi interpretarea
conceptului. În concepþia confucianistã tradiþionalã, doar elitele care au atins un
anumit nivel de înþelepciune prin educaþie pot sã înþeleagã conceptul de armonie.
Armonia în societate implicã absenþa anarhiei care la rândul ei presupune obe-
dienþa faþã de conducãtori34. O societate guvernatã de armonie implicã ca fiecare
membru al acesteia sã aibã un rol ºi loc bine determinat în care fiecare ºi îndepli-
neºte îndatoririle respectiv în care se supune unei ordini ierarhice ca într-o familie
în care copiii se supun pãrinþilor iar fraþii mai mici fraþilor mai mari35. Descrierea
lumii exterioare a fost fãcutã pornind de la contrastul perceput dintre armonia
societãþii chineze ºi haosul extern. Conceptul de armonie al Chinei de ieri sau de
azi nu este neapãrat consonant ºi atractiv societãþilor occidentale care percep
armonia internã sau externã în parametrii diferiþi. În limbajul politic de la Beijing
este uzualã ºi expresia armonie socialã în numele cãre ia guvernanþii chinezi
lanseazã diverse politici vizând atenuarea diferenþelor de venituri ºi standard de
viaþã vizibile în China mai ales între mediul urban cu precãdere din zona de est
ºi mediul rural. În acest context, conceptul de armonie socialã de pe plan intern
este coroborat pe plan extern conceptului de lume armonioasã.
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Concluzii

Fãrã un cadru teoretic regional solid, majoritatea analizelor RI referitoare la
Asia se realizeazã prin „ochii occidentali“, ceea ce afecteazã acurateþea ºi apli-
cabilitatea acestora iar faptul cã majoritatea teoriilor RI provin dintr-un mediu
anglo-american nu se datoreazã faptului cãAsia ar fi lipsitã de reflecþie teoreticã.
Unele naþiuni precum China au ajuns super-puteri economice ºi politice globale
ºi pentru anumite pãrþi ale lumii model de dezvoltare economicã acceleratã. Este
momentul ca aceste naþiuni sã articuleze o teorie a relaþiilor internaþionale de
inspiraþie proprie care sã acceadã în „prima linie“ a teoriei RI.
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