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Abstract. This article aims to explain the concept of the «Chinese
dream», to relate it to other concepts, to find its roots and to determine its
meanings. Methodologically, the article proceeds to explore the primary
sources – President Xi’s speeches – as well as some explanatory notes on
them. The rich literature analyzing the intricate concept confirms that the
Chinese also dream... And while their springs are distinct from those of
Americans, their dreams intersect and ultimately aspire to global
fulfilment.
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1. Premise

«Visul chinezesc» – Zhōngguó mèng,中国梦 – este mai mult decât un slogan
politic, este un concept-metaforã care condenseazã proiectul preºedintelui Xí
Jìnpíng pentru viitorul Chinei. De înþelegerea sa depinde înþelegerea adminis-
traþiei lui Xí Jìnpíng ºi a orientãrii geopolitice a Chinei.

Conceptul a intrat în lexiconul Relaþiilor Internaþionale în urmã cu un deceniu,
dupã desemnarea lui Xí ca Secretar General al Partidului Comunist Chinez (no-
iembrie, 2012). Ulterior, a fost nuanþat în discursul „Visul chinezesc al renaºterii
naþiunii chineze“ – Zhōnghuá mínzú wěidà fùxīng de zhōngguó mèng,
中华民族伟大复兴的中国梦–susþinut în cadrul celui de-al XII-lea Congres
Naþional al Poporului (martie 2013). În fine, «visul chinezesc» a ajuns sã fie
inserat în Statutul PCC (2017) ºi în Constituþia RPC (2018), ca parte integrantã
a „Gândirii lui Xí Jìnpíng privind socialismul cu caracteristici chinezeºti pentru
o nouã erã“ (Xí Jìnpíng xīn shídài Zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì sīxiǎng,
习近平新时代中国特色社会主义思想). De atunci, a fost asiduu reiterat în dis-
cursurile oficiale, fiind relevate deopotrivã reflexele sale în plan intern ºi internaþional.

Nici denumirea conceptului ºi nici conþinutul ideatic nu sunt întru totul ori-
ginale1. Între potenþialele surse de inspiraþie ale acestei sintagme ar putea figura
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articolul lui Thomas Friedman despre nevoia Chinei de a-ºi croi propriul vis2 ºi
cãrþile semnate de Helen Wang ºi Liu Mingfu despre visele de bunãstare ale chi-
nezilor, respectiv visul Chinei de a se converti într-o superputere3. Concept-cheie
al ideologiei lui Xí, «visul chinezesc» se nutreºte din modele, teorii ºi idei repre-
zentative pentru fiecare din cele patru generaþii predecesoare4: gândirea lui Máo
– Máo Zédōng sīxiǎng,毛泽东思想; teoria lui Dèng Xiǎopíng – Dèng Xiǎopíng
lǐlùn,邓小平理论; «cele trei reprezentãri» concepute de Jiāng Zémín – Sān gè
dàibiǎo, 三个代表; «concepþia dezvoltãrii ºtiinþifice» – Kēxué fāzhǎn guān,
科学发展观 – ºi «societatea armonioasã» nãzuitã de Hú Jǐntāo – Héxié shèhuì,
和谐社会. Xí Jìnpíng le filtreazã, le sintetizeazã ºi le upgradeazã în chip vi-
zionar, fãcând totodatã recurs constant la istorie ºi la cultura tradiþionalã. Aceasta
e chezãºia legitimitãþii sale.

Pe aceste pietre de temelie se clãdeºte «visul chinezesc» – o naraþiune al
cãrei fericit deznodãmânt este prevãzut în douã etape, corespunzând «celor douã
obiective centenare»5: 1) construirea unei societãþi „moderat prospere“6 pânã în
2021, anul centenar al Partidului Comunist Chinez; 2) construirea unei naþiuni
socialiste „prospere, puternice, democratice, civilizate ºi armonioase“ pânã în
2049, anul centenar al Republicii Populare Chineze7. Recent, Xí a confirmat
împlinirea primului obiectiv – Shíxiàn quánmiàn jiànchéng xiǎokāng shèhuì,
实现全面建成小康社会 – ºi a reafirmat angajamentul privind mãreþia Chinei8.

Bunãstarea Chinei s-ar revãrsa, implicit, asupra restului planetei. În deplinã
armonie, cãci China nu aspirã la statutul de hegemon al lumii: „China va urma
neabãtut calea paºnicã de dezvoltare ºi nu va cãuta niciodatã hegemonia sau
expansiunea“9. De la cele mai autorizate tribune ale PCC s-a afirmat cã nimeni
nu trebuie sã-ºi facã griji: „Realizarea visului chinezesc va aduce lumii pace, nu
tulburare, oportunitãþi, nu ameninþãri“10. Astfel, de la orizontul naþional se gli-
seazã spre cel global, o expresie concretã a acestei glisãri fiind Noul drum al
mãtãsii – Iniþiativa „Centura ºi drumul“ (Yīdài yīlù,一带一路) propusã de Xí
J ìnpíng în anul 2013 – mega-proiect de infrastructurã ºi cooperare reciproc
avantajoasã, care figureazã ca un conector vital între China ºi restul lumii. Acesta
este „noul model de relaþii internaþionale“ pe care îl propune China, sub condu-
cerea lui Xí Jìnpíng11.
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2. Conotaþii

Pentru prima datã de la victoria luiMáo încoace (1949), chinezii sunt îndemnaþi
sã viseze ºi sã-ºi împlineascã visul. Sã viseze acest vis a devenit o datorie pa-
trioticã. «Visul chinezesc» a fost proclamat la 29 noiembrie 2012, într-un discurs
rostit de preºedintele Xí, în contextul vizitei sale la Muzeul Naþional al Chinei
din Piaþa Tiananmen, cu prilejul unei expoziþii sugestiv intitulate «Drumul re-
naºterii» – o expoziþie „despre trecutul, prezentul ºi viitorul naþiunii chineze“. Xí
a punctat atunci imperativul recursului la istorie, cãci „viitorul ºi destinul fiecã-
ruia dintre noi sunt strâns legate de cele ale þãrii ºi ale naþiunii noastre“12. De
atunci, ocurenþa acestei sintagme în discursurile sale, preluate de mass-media
din China (îndeosebi de Agenþia de ºtiri Xinhua) ºi cercetate de analiºti de pre-
tutindeni, indicã faptul cã acesta este un punct nodal al planului sãu de gu-
vernare, un catalizator al politicii sale. În esenþã, Xí vizeazã prosperitatea eco-
nomicã ºi puterea þãrii (guójiā fùqiáng, 国家富强), renaºterea naþiunii (mínzú
zhènxīng,民族振兴) ºi fericirea oamenilor (rénmín xìngfú, 人民幸福). Aceasta
este misiunea istoricã asumatã de noua generaþie a PCC, acestea sunt þelurile
concentrate în metafora visului.

«Visul chinezesc» revendicã mândria naþionalã ºi bunãstarea fiecãrui individ.
În plan pragmatic, s-ar traduce printr-un standard de viaþã mai ridicat – o socie-
tate justã, o educaþie mai bunã, un loc de muncã stabil, venituri mai mari, un
sistem sanitar mai performant, un mediu înconjurãtor mai sãnãtos – ºi, desigur,
prin protagonismul Chinei pe scena geopoliticii mondiale. Xí concentreazã,
aºadar, într-o sintagmã toate nãzuinþele chinezilor: „sã fie bogaþi, sã fie puternici
ºi sã fie respectaþi“13.

China îºi proiecteazã acest viitor privind înapoi, fãureºte acest vis inspirându-se
din trecut. Trecutul e cheia de boltã a «visului chinezesc» ºi seva germinatoare
a viitorului. China aduce în actualitate mitul „vârstei de aur“, aspirã sã reediteze
mãreþia de odinioarã ºi îºi creeazã imaginea de Mare Putere în contrast cu declinul
hegemoniei americane.

Dupã unii analiºti, zhōngguó mèng ar fi o referinþã împrumutatã de la puterea
rivalã – American dream, în accepþiunea datã de James Truslow Adams (The
Epic of America, 1931). Însã Xí a respins ideea, afirmând cã þara sa „nu va copia
cu servilism modelul de dezvoltare al niciunei þãri“14. În realitate, Xí îºi situeazã
proiecþia într-o ilustrã ºi strãveche genealogie istoricã, de peste 5000 de ani de
civilizaþie15. El revendicã acest vis din trecutul milenar al Chinei, din invenþiile
chinezeºti dãruite lumii (ar fi suficient sã amintim busola, hârtia ºi praful de
puºcã) ºi îºi proiecteazã, totodatã, revanºa pentru umilinþele îndurate de naþiunea
sa din partea puterilor coloniale, dupã aºa numitul Rãzboi al opiului (1839). În
jurul acestei idei, a «secolului umilinþei» (1839-1949 – Bǎinián guóchǐ,百年国耻),
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s-a creat eposul naþional chinez care legitimeazã «visul chinezesc» de restaurare
a statutul-quo-ului existent în Asia anterior intruziunii Occidentului16.

Pentru a da un nou imbold spiritului chinezesc ºi sentimentului patriotic,
revizuirea istoriei este esenþialã. Activarea unei memorii istorice colective ºi
activarea naþionalismului sunt resorturile intime ale (re)construirii identitãþii
naþionale, în absenþa cãreia visul ar fi o simplã nãlucire. În fond, «visul chine-
zesc» propune reconstituirea gloriei de odinioarã, rememorând trecutul ºi mito-
logizând trauma provocatã de occidentali ºi, ulterior, de invazia japonezã. Este
expresia unui naþionalism „pesoptimist“ – pesimist ºi optimist deopotrivã17. Din
aceastã perspectivã, «visul chinezesc» apare ca un melanj de nostalgie ºi ideal,
cu tente revanºarde. Visul Chinei este acela de a-ºi redobândi integritatea terito-
rialã (Taiwan, Hong Kong), de a decanta adversitãþile istorice, de a învãþa din
pildele trecutului ºi de a releva lumii virtuþile sale regeneratoare.

Deloc întâmplãtor, din retrospectiva istoriograficã «Drumul renaºterii» – pic-
turi ºi sculpturi gigantice care evocã momente cheie din istoria Chinei – au lipsit
episoade controversate din istoria recentã, precum Marea foamete provocatã de
Marele salt înainte (1958-1962), teroarea Revoluþiei culturale (1966-1976) sau
represiunea din Piaþa Tiananmen (1989), susceptibile de a ºtirbi consensul ºi
coeziunea. Ori renaºterea Chinei e visul împãrtãºit de toþi chinezii: „Visul chine-
zesc este un vis al þãrii, al naþiunii, precum ºi al tuturor cetãþenilor chinezi“18.

«Visul chinezesc» e un soi de creuzet în care se topeºte orice vrajbã ºi face
sã primeze spiritul naþional, ataºamentul faþã de naþiune ºi valorile ei tradi-
þionale. Împlinirea visului presupune unitatea ºi angrenarea tuturor chinezilor în
aceeaºi direcþie. Fie ei muncitori, agricultori, intelectuali, funcþionari, ofiþeri,
antreprenori º.a. Dincolo de apartenenþa la o etnie sau alta (vezi conflictul din
Tibet sau tensiunile cu comunitatea uigurilor), la o generaþie sau alta ori de po-
ziþia în ierarhia socialã, ori de locul în care s-ar afla (în patrie sau dincolo de
fruntariile ei), toþi chinezii sunt chemaþi sã conlucreze spre împlinirea «visului
chinezesc». Dacã visul american este un vis individual, în care obiectivele ºi
eforturile sunt proprii fiecãrui individ, «visul chinezesc» este colectiv, este unul
ºi acelaºi pentru 1,4 miliarde de chinezi, cãci destinele individuale se aglutineazã
în destinul colectiv al naþiunii. Rãdãcinile acestei gândiri sunt lesne decelabile în
cultura colectivistã tradiþionalã.

Ethosul chinezesc e cristalizat de clasa muncitoare, consideratã a fi forþa
motrice capabilã sã transpunã în realitate visul: „Clasa muncitoare este clasa
conducãtoare a Chinei“. Este exaltatã etica muncii, este susþinutã meritocraþia,
iar sârguinþa ºi puterea creatoare sunt sublimate. Sindicatele au rol de liant între
conducerea PCC ºi acest pilastru de temelie al naþiunii. Muncitorilor, artefici ai
«socialismului cu specific chinezesc», le revine misiunea de a asigura progresul
Chinei contemporane, condiþie sine qua non pentru dobândirea puterii ºi instau-
rarea armoniei globale preconizate19. Tânãra generaþie este, de asemenea, che-
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matã sã-ºi asume menirea ºi sã contribuie la împlinirea «visului chinezesc»:
„Este o lege a firii ca «valurile din spate ale râului Yangtze sã le împingã pe cele
din faþã», iar tinerii sã-i depãºeascã pe cei mai în vârstã“20.

Un alt aspect extrem de relevant al expoziþiei «Drumul renaºterii» îl repre-
zintã revalidarea filozofiei confucianiste. Dupã un veac de secularizare, Confucius
a fost reintegrat în gândirea politicã ºi în strategia soft power a Chinei21. Stau
mãrturie în acest sens numeroasele Institute Confucius care funcþioneazã în
întreaga lume ºi promoveazã limba ºi cultura chinezã. Xí însuºi ºi-a declarat
preþuirea pentru învãþãturile lui Confucius ºi nu a ezitat sã citeze din Analectele
lui Confucius; a cãlãtorit la Qufu (2013) – locul de naºtere al lui Confucius – ºi
a participat la cea de a 2565 comemorare a naºterii lui Confucius (2014). Promo-
varea tradiþiei a devenit astfel un pivot al diplomaþiei culturale chineze. Acest arc
peste timp e un act recuperatoriu al unui spirit care ar trebui sã-i însufleþeascã pe
toþi chinezii zilelor noastre. Privirea înspre trecut nu este un simplu exerciþiu
paseist, ci este menitã sã readucã în actualitate idei ºi concepte intens exploatate
la nivel ideologic ºi imagologic: Héxié, 和谐 – armonie; Hé ér bùtóng,
和而不同 – armonie în diversitate; Dàtóng, 大同 – marea armonie, º.a. Grila de
lecturã a actualei strategii geopolitice chineze nu poate eluda astfel de concepte.

3. Concluzii

«Visul chinezesc» marcheazã o metamorfozã în geopolitica Chinei, mar-
cheazã trecerea de la strategia prudentã a lui Dèng Xiǎopíng, condensatã în for-
mula Tāoguāngyǎnghuì,韬光养晦 – „Ascunde-þi puterea pentru momentul po-
trivit“, la cea exaltatã a lui Xí Jìnpíng, care animã la „muncã cu dãruire“ – Fènfā
yǒu wéi,奋发有为22.

Printr-un neostoit efort colectiv, chinezii nãzuiesc sã edifice o naþiune puter-
nicã (în plan politic, economic, militar), civilizatã (echitabilã, fãrã mari decalaje
între diversele clase sociale), armonioasã (din punct de vedere social), frumoasã
(cu un mediu nepoluat)23. Potrivit lui Xí, cel mai important aspect al «visului
chinezesc» este munca, cãci „fericirea nu picã din cer ºi nici visurile nu se îm-
plinesc automat“24. Iatã câteva spicuiri, din varii discursuri ale sale, care îndrep-
tãþesc aceastã afirmaþie:

– Vorbele goale dãuneazã þãrii, în timp ce munca asiduã o face sã
înfloreascã.

– Oamenii fac istorie, iar munca creeazã viitorul.
– Munca a modelat naþiunea chinezã ºi istoria sa glorioasã, iar munca este

cea care îi va modela viitorul luminos.
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– Ar trebui sã ne strãduim sã promovãm în întreaga societate etica muncii.
– Întreaga societate ar trebui sã iubeascã munca, sã fie harnicã ºi sã se

fereascã de indolenþã.
– Nu existã nimic care sã nu poatã fi realizat prin muncã asiduã.
– Orice realizare din lume este obþinutã cu greu. Cu cât viitorul este mai

frumos, cu atât mai mult trebuie sã muncim mai mult pentru el.

«Visul chinezesc» pune laolaltã independenþa ºi interdependenþa ºi promo-
veazã o imagine de þarã urzitã cu migalã, inspiratã din ideologia PCC («socia-
lismul cu specific chinezesc» – Zhōngguó tèsè shèhuì zhǔyì dàolù), din memoria
istoricã («secolul umilinþei» – Bǎinián guóchǐ) ºi, mai cu seamã, din principiile
filozofiei confucianiste («marea armonie» – Dàtóng). Cuvântul de ordine în plã-
mãdirea «visului chinezesc» este, aºadar, munca, iar þelul e armonia. În aceastã
cheie este promovatã ideea unei ordini mondiale sinocentrice, adicã cu Regatul
de mijloc (Zhōngguó,中国) între cer ºi pãmânt (Tiānxià, 天下 ).
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