
NARAÞIUNI STRATEGICE DE SÃNÃTATE PUBLICÃ
ÎN PANDEMIA DE CORONAVIRUS. PROPAGANDÃ

ªI CONTRA-PROPAGANDÃ

LUCIAN DUMITRESCU*

Abstract. The article works from the assumption that security is an
intersubjective process, which means that every security threat has a socially
constructed dimension. The article investigates the public health strategic
narrative through which Beijing has built China’s medical exceptionalism
during the COVID-19 pandemic. The texts displays both the inclusive and
exclusive practices that has been used to that end. However, the emphasis
is placed on those exclusive practices that have brought their contribution
to both a soft and hard securitization of the US. For China’s medical
exceptionalism has been used as a cover up for its political exceptionalism,
the article examines how a strategic narrative built in the US delegitimizes
the „Chinese model“ of coping with the coronavirus pandemic. To that
end, there have been used mostly exclusive practices, that is security
representations that have brought their contribtion to a soft and hard
securitization of China. The article demonstrates that the exclusive practices
that Beijing has resorted to in order to promote a „Chinese model“ are
tantamount to the exclusive practices through which Washington D.C. has
delegitimzed China’s medical exceptionalism. Thus, the article deals with
the process of propaganda in the mirror.

Keywords: strategic narratives, securitization, COVID-19, the United
Stated, China.

Modele ºi contra-modele de sãnãtate publicã
în pandemia de coronavirus

În momentul redactãrii acestui text, undeva la începutul lunii mai a anului
2020, tensiunile dintre Washington ºi Beijing se situeazã pe un trend abrupt,
dupã declaraþiile recente ale secretarului de stat american, Mike Pompeo, care a
afirmat cã existã „dovezi semnificative“1 cã noul tip de coronavirus provine
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dintr-un laborator chinezesc. Pompeo a adãugat cã, „China este cunoscutã pentru
predilecþia ei de a infecta lumea ºi de a folosi laboratoare care nu respectã nor-
mele“2. Oficialul american nu a contrazis însã un raport al unor servicii de infor-
maþii occidentale, potrivit cãrora COVID-19 nu este un virus artificial, obþinut
deci în laborator. Dar aspectul pe care îl accentueazã Pompeo reprezintã probabil
cea mai importantã componentã a raportului în discuþie, respectiv neglijenþa
Beijingului, care „a negat iniþial cã virusul se poate transmite de la om la om,
care i-a cenzurat pe doctori, a distrus probe ºi a refuzat sã ofere dovezi oamenilor
de ºtiinþã care lucreazã la dezvoltarea unui vaccin“3. Aceastã reprezentare despre
neglijenþa Beijingului în pandemia de coronavirus nu doar cã delegitimeazã
„modelul chinezesc“ de gestionare a epidemiei de coronavirus, lãudat pânã mai
deunãzi inclusiv de înalþi reprezentanþi ai Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS),
precum ºi de alþi experþi în sãnãtate publicã. Simultan, o astfel de reprezentare
securizeazã China, care din model global se transformã într-o ameninþare de
securitate globalã. Poziþia Beijingului este exprimatã în cotidianul naþionalist
Global Times, editat sub auspiciile Partidului Comunist Chinez. „Din moment ce
Pompeo susþine cã afirmaþiile sale sunt susþinute de probe uriaºe, atunci ar trebui
sã prezinte aceste aºa-zise probe lumii, dar mai ales publicului american pe care
încearcã sã-l pãcãleascã într-un mod susþinut“4. În pofida acestei reacþii asertive,
un raport intern elaborat de Institutul pentru Relaþii Internaþionale Contempo-
rane din China evidenþiazã posibilitatea ca administraþia Xi Jinping sã se con-
frunte cu o reacþie internaþionalã extrem de ostilã, de tipul aceleia apãrutã dupã
protestele din piaþa Tiananmen din iunie 19895. Raportul în discuþie indicã dez-
voltarea unui sentiment global împotriva Chinei dupã pandemia de coronavirus,
un val de emoþie negativã care, în cel mai grav scenariu, se poate solda cu o con-
fruntare militarã între Statele Unite ºi China. Directorul de programe de urgenþã
al OMS, Mike Ryan, precizeazã cã atâta vreme cât guvernul american nu furni-
zeazã probe clare despre originea noului coronavirus, declaraþiile lui Mike Pompeo
reprezintã o „speculaþie“6. Poziþia OMS este susþinutã ºi de reþeaua de intelligence
Five Eyes, potrivit cãreia nu existã nicio dovadã cã noul tip de coronavirus ar
proveni dintr-un laborator de cercetare al Chinei7. Totodatã, doctorul Anthony
Faucci, directorul Institutului Naþional de Boli Infecþioase, considerã „cã nu
existã bazã ºtiinþificã pentru teoria cã noul coronavirus a fost creat în laboratoare
chineze sau cã a scãpat din laborator“8.
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Mai ales în contextele volatile, „adevãrul“ în relaþiile internaþionale depinde
de prevalenþa unei reprezentãri de securitate asupra alteia. Deci adevãrul provine
dintr-un duel al naraþiunilor strategice care urmãresc impunerea unei anumite
„imagini“ sau banalizarea unui anumit „cliºeu“ despre principalul competitor.
Declaraþiile lui Mike Pompeo, care au contribuit la o securizare de tip hard a
Chinei, au apãrut într-un context particular. La începutul lunii mai, cotidianul
Global Times lansa o serie acuzaþii la adresa Statelor Unite în legãturã cu închi-
derea, în 2019, a laboratorului biologic de la Fort Detrick. Acuzaþiile în discuþie
erau dominate de o legãturã abracadabrantã dintre închiderea laboratorului de la
Fort Detrick, þigãrile electronice ºi apariþia noului tip de coronavirus în Statele
Unite în anul 20199. Frizând fake newsul sau fiind chiar fake news, acuzaþiile în
discuþie contribuiau la o securizare hard a Statelor Unite. De aici, întrebarea:
asistãm la o propagandã în oglindã? Adicã a unei naraþiuni strategice de sãnãtate
publicã concuratã de o contra-naraþiune strategicã? Acesta este aspectul pe care
îºi propune sã-l investigheze acest text.

Pandemia de coronavirus este un exemplu clasic de ceea ce sociologia nu-
meºte schimbare socialã rapidã10. Ce e caracteristic schimbãrii sociale rapide,
este volatilitatea. Ce e valabil azi, nu mai e valabil mâine. Aceste aspect se aplicã
ºi „modelelor de succes“ în lupta cu coronavirusul. Pe scurt, „modelele de succes“
de ieri se tranformã astãzi în „modele de insucces“. Aceste „modele de succes“
reprezintã de fapt ecoul unei politici generale de sãnãtate publicã, la care se adaugã
o politicã specificã. Sã ne aminitim cã primul model de succes în „rãzboiul“ cu
noul tip de coronavirus a fost China. Însuºi preºedintele Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii, Tedros Ghebreyesus, lãuda „modelul chinezesc“ ºi leadershipul pre-
ºedintelui Xi Jinping, spre surprinderea mai multor experþi de sãnãtate publicã11.
Au urmat apoi alte modele de succes, de la cel al Coreei de Sud, al Germaniei ºi
al statului Singapore, pânã la modelul neo-zeelandez. Noua Zeelandã este primul
stat al cãrui premier afirmã cã a suprimat coronavirusul12. Dupã cum spuneam,
volatilitatea marcantã este caracteristica schimbãrii sociale rapide. Astfel, „mo-
delul suedez“, cel care instituia o distanþare socialã soft, pare sã fie cel de aplicat
pentru viitor13. Dupã ce mai mulþi oameni de ºtiinþã din Suedia14 au criticat
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vehement modelul de izolare blândã implementat de Stockolm, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii laudã astãzi modelul suedez15. E o discuþie interesantã aici
despre cum unii savanþi suedezi au ales sã se bazeze pe date, iar guvernul suedez
a ales sã se bazeze pe oameni. Nu insist asupra modului în care anumiþi experþi
în sãnãtate publicã pricep fundamentul ºi impactul social al „datelor“. Insist
asupra volatilitãþii „expertizei“ ºi spun cã, în contextul schimbãrii sociale rapide,
adicã într-o situaþie de crizã, super-expertiza se poate dovedi a fi doar ... opinie,
iar în alte cazuri o naraþiune strategicã, cu efectul legitimãrii unei ordini politice
ºi al delegitimãrii sau securizãrii unui alt model politico-economic.

Textul are douã premise de bazã. Prima este aceea a propagandei în oglindã,
în sensul în care liniile de forþã ale propagandei articulate de China sunt repro-
duse, cu câteva mici diferenþe, în naraþiunea strategicã de sãnãtate publicã a
Washingtonului. A doua premisã este aceea cã naraþiunile de politicã publicã
produse astãzi de Beijing ºi de Washington amintesc de perioda Rãzboiului Rece,
când competiþia se ducea de fapt între douã reþete distincte de modernizare so-
cial-politicã. Prima premisã a acestui articol este inspiratã de lucrarea Imperiul
în oglindã. Strategii de mare putere în Statele Unite ºi în Rusia. Autorii acestui
volum remarcã diferenþele minimale între discursul de securitate al neoconserva-
torilor ºi cel al neoeurasianiºtilor. Ambele discursuri de securitate au în spate
viziuni imperiale asupra lumii. Diferenþa ar fi cã reprezentãrile de naturã impe-
rialã sunt mai rare în gramatica de securitate neoconservatoare comparativ cu
cea neoeurasianistã16. Se impune totuºi o menþiune. În Federaþia Rusã, neoeura-
sianismul nu este singura viziune de politicã externã. Ea este prevalentã astãzi,
dupã ce a devenit din ce în ce mai stridentã începând cu al treilea mandat al pre-
ºedintelui Putin ºi a generat „ruptura“ dintre Federaþia Rusã ºi Occident chiar
înainte de criza din Ucraina. Însã în panoplia de naraþiuni strategice a Kremlinului,
alãturi de neoeurasianism, se mai aflã statismul ºi occidentalismul. De aseme-
nea, în Statele Unite, neoconservatorismul are mai multe variante discursive:
hegemonism, implicarea globalã, excepþionalismul izolaþionist ºi cumpãtarea
strategicã. De ce sunt necesare aceste precizãri? Din simplul motiv cã intelec-
tualul care îºi propune sã treacã dincolo de gândirea perisabilã, de tip fast food,
cautã sã reliefeze anumite raporturi de putere. Nu sã le reproducã, caz în care
„analizele“ nu sunt altceva decât un exerciþiu propagandistic. Legat de cea de a
doua premisã a textului, trebuie spus cã naraþiunile strategice de sãnãtate publicã
ale Chinei ºi ale Statelor Unite securizeazã un model politico-economic pentru
ca, simultan, sã legitimeze un alt model politico-economic. În acest mod, aceste
naraþiuni strategice amintesc de disputa din perioada Rãzboiului Rece, când
competiþia se ducea pentru impunerea „unui model de dezvoltare“17 care ar fi
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oferit o soluþie atât inegalitãþii interne cât ºi celei externe ºi ar fi rãspândit bene-
ficiile revoluþiei tehnologice pentru o parte cât mai însemnatã a populaþiei lumii.
E uºor de observat cã „modelele de succes“ care au fost vehiculate pânã acum în
pandemia de coronavirus au la bazã o matrice politico-economicã specificã, cu
trãsãturi instituþionale care variazã între un pol preponderent democratic ºi un
altul preponderent totalitar.

Textul discutã deci naraþiunile strategice de sãnãtate publicã forjate de China
ºi de Statele Unite în pandemia de coronavirus. Cea de a doua secþiune discutã
pe scurt sensul naraþiunilor strategice ºi le clasificã. În urmãtoarea secþiune sunt
prezentate liniile principale ale naraþiunii de sãnãtate publicã elaboratã de
Beijing, care securizeazã Statele Unite pe un continuum între un capãt soft ºi
altul hard. Apoi, este investigatã naraþiunea de sãnãtate publicã a administraþiei
Trump, care la rândul ei evolueazã de la o securizare soft la una hard a Chinei,
delegitimând excepþionalismul medical al acesteia. Concluzia aratã cã naraþiunile
de sãnãtate publicã înseamnã mai mult decât identificarea unor þapi ispãºitori.
Aceste naraþiuni de sãnãtate publicã sunt conexate cu naraþiunile strategice siste-
mice ale Chinei ºi ale Statelor Unite, adicã cu confruntarea dintre douã tipuri dis-
tincte de excepþionalism politico-economic.

Ce sunt ºi ce fac naraþiunile strategice

Înainte de a defini naraþiunea strategicã, ar trebui spus mai întâi ce face aceasta.
În primul rând, orice naraþiune strategicã securizeazã. Indicã cine e vinovat de
producerea unui eveniment de securitate, cu consecinþa transformãrii respectivei
entitãþi într-o ameninþare de securitate18. În al doilea rând, o naraþiune strategicã
legitimeazã. Conferã cu alte cuvinte credibilitate actorului securizãrii, deci celui
care a lansat naraþiunea strategicã, ca fiind singura entitate capabilã sã elimine
ameninþare de securitate în discuþie. Trãsãtura principalã a naraþiunilor strate-
gice este aceea cã demonizeazã un obiect de referinþã din câmpul securitãþii ºi,
simultan, îl legitimeazã pe actorul securizãrii. Logica naraþiunii strategice este
deci una preponderent negativã, de tipul self-other. Prin raportarea la o alteritate
(diferenþã) zugrãvitã preponderent în culori negative, pe care deci o respinge,
sinele se legitimeazã prin contrast, prin practici exclusive. Pentru cã polarizeazã
masiv, naraþiunile strategice sunt utile din punct de vedere politic. În al treilea
rând, naraþiunea strategicã raþionalizeazã, oferã deci sens unui eveniment, pe
care îl explicã de regulã în acord cu specificul unei culturi de securitate. Din
aceastã perspectivã pot sã aparã mai multe naraþiuni strategice care sã confere
sensuri diferite19, pentru publicuri diferite, aceluiaºi eveniment de securitate. În
aceastã situaþie, naraþiunea strategicã securizeazã ºi legitimeazã sau, dimpotrivã,
securizeazã ºi delegitimeazã un obiect de referinþã specific, precum statul-naþiune,
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anumite instituþii publice ºi politicile specifice adoptate de acestea, personalitãþi
publice de prim rang etc. Rezultã de aici cã, în funcþie de identitatea prevalentã
creatã pentru un anumit tip de public prin socializarea politicã, o naraþiune stra-
tegicã poate fi apreciatã ca discurs negativ de securitate, iar alta ca discurs pozitiv
de securitate. Deci mai multe naraþiuni strategice pot intra în competiþie pentru
inima ºi mintea unui public, cu consecinþa reducerii relaþiilor internaþionale la
urmãtoare problemã: a cui poveste câºtigã20?

Faptul cã naraþiunea strategicã este noua perspectivã academicã asupra soft-
powerului ºi faptul cã, dincolo de conceptualizarea prezumþioasã, naraþiunea
strategicã înseamnã propagandã sunt deja locuri comune în studiile de securi-
tate21. Naraþiunea strategicã este de fapt un spectru de persuasiune, ce îmbinã
puterea ºi comunicarea. Acest spectru de persuasiune evolueazã pe un continuum
între un capãt raþional ºi un capãt profund22. Capãtul raþional este alimentat cu
sensuri de naraþiunile tactice, iar cel profund de naraþiunile strategice. Naraþi-
unile tactice au de regulã o relaþie de tipul parte-întreg cu cele strategice. Na-
raþiunea tacticã influenþeazã percepþiile publicului în legãturã cu o chestiune fac-
tualã, în vreme ce naraþiunea strategicã e mai degrabã una de tip fundaþional23,
„care modeleazã percepþia audienþei în legãturã cu chiar natura lumii“24. Probabil
cã un exemplu ar fi de ajutor, pentru o mai clarã departajare între o naraþiune
tacticã ºi una strategicã. De pildã, naraþiunea despre atrocitãþile comise de anumiþi
soldaþi într-un sat, naraþiunea despre prãbuºirea unui avion sau naraþiunea despre
o reþea de prostituþie dintr-un oraº sãrac sunt toate exemple de naraþiuni tactice.
Prin aducerea în discuþie a unui amalgam de fapte, comunicatorul încearcã sã
modeleze percepþiile receptorului într-un anumit sens. Naraþiunile strategice în-
globeazã naraþiunile tactice. Mai precis, atunci când este utilizat un limbaj civili-
zaþional-excepþionalist, de tipul „noi civilizaþii“ ºi „ei barbarii“, sau „noi cei slabi“
ºi „ei cei puternici“, ori „noi sãracii“ ºi „ei bogaþii“, atunci naraþiunile tactice
prezentate mai devreme capãtã un alt sens: fie al unui conflict perpetuu, fie al
unei diferenþe civilizaþionale, de neºters, între „noi“ ºi „ei“. Înfãºuratã într-o na-
raþiune strategicã, o naraþiune tacticã esenþializeazã masiv „realitatea“ socialã,
care este redusã la un atribut anume – etnic, religios, de clasã socialã, statut geo-
politic –, în virtutea cãruia diferenþele dintre „noi“ ºi „ei“ devin absolute ºi ire-
conciliabile. Pentru cã polarizeazã masiv, naraþiunile strategice comprimã spaþiul
de dezbatere ºi de negociere politicã. În acest mod, nu doar cã alte naraþiuni vor
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fi percepute ca incoerente ºi ininteligibile. Ele vor fi respinse. Dar respinse nu
vor fi doar naraþiunile strategice, ci simultan oamenii, statele, clasele sociale,
grupurile etno-religioase ºi chiar civilizaþiile la care acestea se referã. Ceea ce
demonstreazã vocaþia nedemocraticã a unei naraþiuni strategice. De unde rezultã
caracterul preponderent exclusiv, ermetic, al societãþilor, în care naraþiunile stra-
tegice abundã. Sã trecem la definiþia de lucru ºi la clasificãrile naraþiunilor
strategice.

„Naraþiunile strategice sunt instrumente prin intermediul cãrora actorii
politici încearcã sã construiascã o interpretare comunã a trecutului, prezentului
ºi viitorului politicii mondiale cu intenþia de a influenþa comportamentul acto-
rilor interni ºi internaþionali“25. Existã trei tipuri de naraþiuni strategice. Primul
tip este cel al naraþiunilor strategice sistemice sau constitutive, care comunicã
publicului informaþii despre politica mondialã: cum este structuratã, care sunt
principalii actori, situaþia sistemului internaþional. Naraþiuni strategice sistemice
sunt Rãzboiul Rece, Rãzboiul împotriva terorismului, ascensiunea Chinei sau
neoimperialismul Rusiei. Al doilea tip vizeazã naraþiunile strategice identitare,
care reliefeazã valorile centrale, de tip societal, ale unui actor ºi ameninþãrile la
adresa acestora. Bunãoarã, referenþialul „democraþiei suverane“ intrã în contra-
dicþie ºi, simultan, ameninþã „identitatea sacrã“ a Occidentului, adicã valori precum
econonomia de piaþã, stat de drept ºi drepturi ale omului. Ultimul tip de nara-
þiune strategicã vizeazã o politicã publicã specificã, care reliefeazã, de pildã, va-
loarea normativã a acesteia, ca de exemplu protejarea mediului înconjurãtor
pentru generaþiile viitoare. În cazul naraþiunilor strategice de sãnãtate publicã în
pandemia de coronavirus miza e uriaºã. Nu e vorba doar de protejarea unui
popor sau a unei populaþii care trãieºte pe teritoriul unui stat anume. Miza este
protejarea umanitãþii. Niciun stat nu îºi doreºte sã fie perceput ca „inamic al
umanitãþii“, cu atât mai puþin naþiunile care sunt sau cele care vor sã devinã un
„lider al umanitãþii“. Din acest motiv, naraþiunile strategice de sãnãtate publicã
ale Chinei ºi ale Statelor Unite ar trebui puse în context, legate deci de naraþi-
unile sistemice ale celor douã state. Ceea ce înseamnã cã „excepþionalismul
chinezesc“, precum ºi „excepþionalismul american“ în pandemia de coronavirus,
vor fi citite mai ales prin naraþiunile de sãnãtate publicã construite de aceste state.

„Datele“ utilizate de acest text provin, pe de o parte, din cotidianul Global
Times, un cotidian naþionalist care este editat sub auspiciile Partidului Comunist
Chinez. Editorialele de politicã internã ºi de politicã externã incluse în acest coti-
dian reflectã în bunã mãsurã poziþia politicã a Beijingului. Pe de altã parte, arti-
colul preia o serie din reprezentãrile strategice despre China utilizate de „comu-
nitatea de securitate“ din Statele Unite ale Americii, cu accent pe declaraþiile
preºedintelui Trump ºi ale secretarului de stat Mike Pompeo, fãrã a fi însã neso-
cotite intervenþiile altor membri ai acestei comunitãþi.
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„China, naþiune indispensabilã“?
Practici inclusive ºi practici exclusive de construire

a excepþionalismului medical al Chinei

E mai puþin important cã o naþiune devine indispensabilã la capãtul unui pro-
ces de lungã duratã, care implicã construirea unui sistem internaþional dupã chipul
ºi asemãnarea sa politicã, precum ºi prãbuºirea principalului adversar. Ce con-
teazã, e cã o naþiune devine indispensabilã la capãtul unui exerciþiu strategic
susþinut. Din debutul lunii martie a acestui an, Partidul Comunist Chinez (PCC)
a recurs la un complex de practici discursive ºi non-discursive pentru a valorifica
pe plan intern ºi internaþional succesul obþinut de China în lupta cu noul tip de
coronavirus. În acest complex de practici intrã mai multe naraþiuni strategice de
sãnãtate publicã care, pe de o parte, legitimeazã administraþia Xi Jinping, iar, pe
de altã parte, securizeazã un adversar, îl transformã adicã într-o ameninþare de
securitate. De interes pentru acest articol sunt „reprezentãrile strategice“ vehi-
culate de cotidianul naþionalist Global Times în legãturã cu Statele Unite ale
Americii în lunile martie, aprilie ºi mai ale anului 2020, fãrã a avea pretenþia ex-
haustivitãþii.

Spuneam cã naraþiunea strategicã e un continuum de persuasiune care include
un pol raþional ºi unul profund. Ceea ce înseamnã cã „imaginile“ sau cliºeele
vehiculate de o naraþiune strategicã pot varia între un pol soft ºi unul hard, adicã
între stigmatizarea ºi securizarea unui adversar. Efectul procesului de stigmati-
zare este neacceptarea socialã a unei minoritãþi fie cã e vorba de una etno-reli-
gioasã, fie de una sexualã, fie de un alt tip. Ca urmare a stigmatizãrii, membrii
acestui grup minoritar nu se vor integra niciodatã complet din punct de vedere
social. În cazul securizãrii, grupul minoritar este demonizat ºi marginalizat social,
iar efectul este persecuþia instituþionalã sistematicã îndreptatã împotriva membrilor
sãi. În câmpul studiilor de securitate, stigmatizarea unui stat are ca efect scã-
derea încrederii de care beneficiazã acesta la nivel internaþional, cu o serie de
consecinþe politice ºi economice. Securizarea unui stat are ca efect respingerea
acestuia de „comunitatea internaþionalã“, cu consecinþe directe asupra securitãþii
cetãþenilor statului respectiv.

Secþiunea îºi propune sã diferenþieze între practicile strategice prin intermediul
cãrora s-a construit excepþionalismul medical al Chinei. În acest scop, propun
distincþia dintre o serie de practici inclusive ºi alte practici exclusive. La capitolul
practici inclusive, am în vedere mai ales ajutorul medical acordat de China unui
numãr impresionant de state într-un moment în care ideea de „solidaritate inter-
naþionalã“ pãrea compromisã definitiv. Practicile exclusive constau în repre-
zentãri strategice care fie stigmatizeazã, fie securizeazã Statele Unite aleAmericii,
pentru ca simultan sã legitimeze administraþia Xi Jinping. Cele mai multe dintre
„imaginile“ prezentate de cotidianul Global Times despre Statele Unite sunt mai
degrabã soft. Reprezentãrile sunt preponderent ideologice ºi evidenþiazã mai
multe incoerenþe ale democraþiei americane, precum vulnerabilitãþi ale siste-
mului de sãnãtate publicã din Statele Unite, preeminenþa viziunii economice
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asupra celei de sãnãtate publicã, nerespectarea drepturilor omului, erori de ges-
tionare a epidemiei de coronavirus incompatibile cu excepþionalismul american
etc. De ce afirm cã aceste reprezentãri fac parte dintr-un set de practici mai
degrabã exclusive promovat de Beijing, mai ales cã „datele“ vehiculate de Global
Times nu sunt neapãrat false? Dincolo de caracterul lor obiectiv, „datele“ ºi
„reprezentãrile“ în discuþie prezintã sistematic partea goalã a paharului în
legãturã cu modul în care administraþia Trump a gestionat epidemia de corona-
virus din America. Evident, lectorul se poate întreba dacã existã ºi o parte pozi-
tivã în legãturã cu performanþa administrativã a Casei Albe în criza de coro-
navirus. Depinde de perspectiva angajatã, aº rãspunde. Dar ceea ce conteazã în
economia acestui articol este cã „reprezentãrile strategice negative“ vehiculate
de Global Times în legãturã cu Statele Unite sunt dispuse în contrast cu perfor-
manþa administraþiei Xi Jinping. Astfel, pentru cã aceste reprezentãri fie stigma-
tizeazã, fie securizeazã modelul politico-economic american pentru a-l legitima
simultan ºi prin contrast pe cel al Chinei, ele capãtã valenþã strategicã. ªi, mai
mult decât atât, constituie o naraþiune strategicã. Care, cel puþin în raport cu
publicul intern din China, urmãreºte prezervarea anumitor raporturi de putere.
Tot în categoria practicilor exclusive încadrez ºi „imaginile“ din Global Times
care securizeazã puternic Statele Unite. Este vorba de reprezentãri despre labora-
toarele medicale ale armatei americane, fie de pe teritoriul Statelor Unite, fie din
bazele militare aflate pe teritoriul altor state. Aflate la graniþa cu fake newsul sau
fiind chiar fake news, aceste reprezentãri securizeazã Statele Unite. În fine, o
ultima categorie de reprezentãri vehiculate de Global Times sunt cele împotriva
preºedintelui Trump, pe care nu le discut din lipsã de spaþiu.

Practicile inclusive prin care a fost construit excepþionalismul medical al
Chinei se referã mai ales la susþinerea unor experþi internaþionali pentru „modelul
chinezesc“ de gestionare a coronovirusului, precum ºi la mediatizarea travaliului
prin care Beijingul a trimis materiale sanitare în toatã lumea. O lume care începea
sã conºtientizeze dependenþa sa masivã faþã de China în raport cu echipamente
medicale relativ banale, dar care se dovedeau esen-þiale în pandemia de corona-
virus. Unde e propaganda în acest exerciþiu umanitar? Propaganda derivã din
faptul cã, pe de o parte, exerciþiul în discuþie nu a fost unul silenþios, iar, pe de
altã parte, din modul în care acest exerciþiu era legat de alte succese majore ale
Chinei. Evident, efortul medical al Chinei nu trebuia sã fie unul silenþios. Însã
modul în care a fost mediatizatã asistenþa medicalã de Global Times a contribuit
la creionarea profilului de „China, naþiune indispensabilã“. Astfel, experþii chinezi
urmau sã se implice în lupta cu coronavirusul în Asia de Sud-Est, în Orientul
Mijlociu ºi în Africa26. Dacã adãugãm aici ajutorul medical oferit de China unor
state din Uniunea Europeanã, Europa de Est ºi Balcanii de Vest, precum ºi impli-
carea din America de Sud27, observãm anvergura globalã a Chinei în pandemia
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de coronavirus. Sugestiv pentru discuþia noastrã e faptul cã, printre articolele
despre anvergura medicalã crescândã a Beijingului, se intercalau texte despre
misiunea spaþialã a Chinei pe Lunã, o misiune lansatã în decembrie 2018. Site-ul
agenþiei Xinhua e elocvent în acest sens28. Deci acoperirea media masivã care a
însoþit efortul medical al Beijingului reliefeazã componenta strategicã a acestuia,
respectiv un discurs triumfalist de promovare a unui „model chinezesc“ de ges-
tionare a noului tip de coronavirus. Cum era de aºteptat, strategia de sãnãtate
publicã este cauþionatã ºi de experþi internaþionali. În acest sens, Global Times
publicã un interviu al lui Richard Horton, redactorul ºef al revistei britanice The
Lancet29. Horton subliniazã cã mãsurile luate de China la Wuhan au fost corecte
ºi oportune, motiv pentru care comunitatea internaþionalã ar trebui sã-i mulþu-
meascã Beijingului. Totodatã, Richard Horton apreciazã cã o altã pandemie pro-
duce efecte la fel de dramatice la nivel mondial, respectiv pandemia de dezin-
formare. Mai important însã, pentru legitimarea excepþionalismului medical al
Chinei, este faptul cã Horton exclude posibilitatea ca virusul sã fi fost scãpat
accidental din laboratorul din Wuhan. „China nu e responsabilã pentru pande-
mie“30, afirmã acesta. Pentru înþelegerea originilor virusului, cercetãtorii trebuie
sã stabileascã cum s-a transmis acesta de la om la animal.

Excepþionalismul medical al Chinei a fost construit ºi printr-o serie de prac-
tici exclusive, contrastante, care au inclus o serie de reprezentãri strategice ne-
gative despre Statele Unite. Într-un articol publicat la începutul lunii martie,
exact dupã declaraþia vice-preºedintelui Pence care admitea penuria de teste din
Statele Unite, Global Times evidenþia capacitatea companiei Vazyme Biotech
din Nanjing, care produsese în mai puþin de o lunã ºi jumãtate peste un milion
de kituri de testare31. Articolul prelua totodatã o declaraþie a Ministrului Industriei
ºi Tehnologiei Informaþiei care afirma capacitatea Chinei de a produce peste 350
000 de kituri de testare pe zi, multe dintre acestea fiind deja trimise în peste
douãzeci ºi ºase de þãri, inclusiv în India ºi în Japonia. Pe scurt, ceea ce nu putea
produce America la acel momemnt, China producea din plin ºi pentru toatã
lumea. Într-un alt text este afirmatã superioritatea sistemului de sãnãtate publicã
din China. În timp ce în China, atât testarea cât ºi tratamentul pacienþilor au fost
gratuite, în Statele Unite acestea s-au fãcut contracost. Acesta e un alt motiv
pentru care s-ar fi înrãutãþit starea cetãþenilor americani infectaþi cu corona-
virus32, susþine articolul respectiv. Coroborat cu respingerea de cãtre Washington
a informaþiilor livrate de China în privinþa noului tip de coronavirus, precum
ºi a strategiei de îndiguire a virusului implementatã de Beijing, aspectul de mai
sus a produs o „serioasã crizã umanitarã“ în Statele Unite. Pe scurt, capacitatea
de testare ºi sistemul de sãnãtate publicã din China sunt prezentate ca superioare
celor din Statele Unite, dincolo de mãsurile administrative de îndiguire a coro-
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navirusului. Poate cã lucrurile chiar aºa stau, dar modalitatea contrastantã de
punere a unor accente ne aratã cã suntem în prezenþa unor practici de construire
a excepþionalismului medical al Chinei în logica de tipul self vs. other. Global
Times prezintã totodatã ºi un episod despre situaþia drepturilor omului în Statele
Unite în pandemia de coronavirus. Cazul prezentat este cel al unei liceene din
Wisconsin, Amyiah Cohoon, care a acuzat simptome de coronavirus în urma va-
canþei de primãvarã petrecutã în Florida33. Domniºoara în cauzã a mers la spital,
unde doctorii i-au comunicat cã cel mai probabil a fost infectatã cu coronavirus,
dar cã infecþia i-a trecut ºi, ca atare, nu mai poate fi testatã pozitiv. Adolescenta
ºi-a împãrtãºit experienþa medicalã pe twitter. Dupã care a avut surpriza sã se tre-
zeascã la uºa propriei locuinþe cu un echipaj de poliþie care i-a solicitat ºtergerea
mesajelor de pe twitter, trei la numãr, pentru a nu genera panicã în localitate.
ªeriful a fost acþionat în judecatã de familia adolescentei. Autorul articolului pre-
supune cã acþiunea ºerifului local a fost impulsionatã de discursul preºdintelui
Trump de a atenua pericolul reprezentat de virus. Urmeazã o concluzie tran-
ºantã: o þarã care criticã China pentru nerespectarea drepturilor omului face
acelaºi lucru la ea acasã. Într-un alt text, contestarea de cãtre Washington a datelor
oficiale oferite de Beijing în legãturã cu pandemia de coronavirus ar fi de fapt o
strategie care urmãreºte câteva scopuri clare34. În primul rând, administraþia
Trump ar dori sã-ºi ascundã incompentenþa în gestionarea pandemiei de corona-
virus prin identificarea unui þap ispãºitor. În al doilea rând, fãrã un þap ispãºitor,
preºedintele Trump poate pierde detaºat scrutinul prezidenþial din aceastã toamnã.
Deci securizarea/demonizarea Chinei va aduce voturi Partidului Republican. În
fine, printr-un discurs negativ despre China, administraþia Trump încearcã de
fapt sã convingã opinia publicã despre necesitatea diminuãrii dependenþei eco-
nomice ºi tehnologice a Statelor Unite faþã de China. Alt text discutã „minciunile“
administraþiei Trump în legãturã cu China35. Pe lista minciunilor se aflã, „virusul
chinezesc“, „muºamalizarea“ epidemiei de coronavirus de cãtre autoritãþile de la
Beijing ºi chestiunea donaþiilor fãcute Chinei de guvernul Statelor Unite. Lectorul
se poate convinge singur de modul în care sunt demontate „minciunile“ admi-
nistraþiei Trump. Mesajul de fond pare sã fie însã altul. ªi-anume cã adminis-
traþia Trump pare mai interesatã de salvarea pieþelor financiare decât de salvarea
vieþii cetãþenilor americani. Deci dincolo de multiplele vulnerabilitãþi medicale
ºi politice ale Statelor Unite, administraþia Trump este ea însãºi o ameninþare de
securitate pentru cetãþenii americani în pandemia de coronavirus din pricina
prevalentului ethos economic, preeminent în raport cu cel umanitar. Aºa cum
reiese din articolele prezentate, tabloul zugrãvit de Global Times despre Statele
Unite este unul complet negativ. Dar chiar ºi aºa, reprezentãrile vehiculate mai
sus contribuie la o securizare soft a Statelor Unite. Cu precizarea cã, într-o peri-
oadã de crizã accentuatã, chiar ºi securizãrile soft pot genera o delegitimare
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majorã a unui stat, cu consecinþa pierderii încrederii în instituþiile publice de
cãtre populaþie. Sã vedem acum reprezentãrile prin intermediul cãrora Global
Times a generat o securizare de tip hard a Statelor Unite.

În cadrul practicilor exclusive prin intermediul cãrora a fost construit excep-
þionalismul medical al Chinei intrã ºi o serie de reprezentãri care frizeazã fake
newsul sau care sunt chiar fake news. Dacã reprezentãrile strategice discutate
mai devreme generau o stigmatizare sau o securizare soft a Statelor Unite, repre-
zentãrile care urmeazã contribuie la o securizare hard a Americii. Una este sã
evidenþiezi vulnerabilitãþile, reale sau presupuse, ale unui model politico-eco-
nomic, ºi cu totul altceva este sã transformi un stat într-o ameninþare de securi-
tate pentru întreaga umanitate. Cam aceasta ar fi distincþia dintre securizarea soft
ºi cea de tip hard. În categoria fake news, intrã acuzaþia lansatã de Zhao Lijian,
purtãtorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, potrivit cãruia noul tip
de coronavirus a fost adus în Wuhan de militarii americani care au participat la
Jocurile Militare Mondiale desfãºurate în capitala provinciei Hubei în luna
octombrie a anului 201936. Dar în categoria securizãrii de tip hard intrã ºi acu-
zaþiile lansate de Global Times în legãturã cu laboratoarele de cercetare biolo-
gicã ale armatei americane. Într-un editorial publicat la începutul lunii mai, inti-
tulat Four questions the US must answer concerning COVID-19 este lansatã
acuzaþia cã închiderea laboratorului pentru cercetãri în domeniul rãzboiului bio-
logic de la Fort Detrick, din iunie 2019, ar fi legatã de apariþia unui „numãr
ridicat de persoane care au acuzat simptome respiratorii, de la tuse la pneumonie,
în douã spitale dintr-o regiune învecinatã în Virginia“37. Formularea imprecisã
de mai sus este „rotunjitã“ în paragrafele urmãtoare cu cifre. În luna august, 215
cazuri de pneumonie severã datoratã cel mai probabil utilizãrii þigãrilor electro-
nice au fost raportate la Centrul pentru Prevenirea ºi Controlul Bolilor (CPCB).
Pentru ca în luna septembrie sã fie raportate alte 805 cazuri, din patruzeci ºi ºase
de state, de daune majore aduse plãmânilor. De asemenea, articolul precizeazã
cã pe data de 10 martie a anului curent a fost lansatã o petiþie pe site-ul Casei
Albe prin intermediul cãreia guvernul american era somat sã furnizeze adevã-
ratul motiv legat de închiderea laboratorului de la Fort Detrick, precum ºi infor-
maþii în legãturã cu eventuale cercetãri desfãºurate la Fort Detrick în legãturã cu
noul tip de coronavirus. Din informaþia prezentatã dezorganizat în cadrul arti-
colului din Global Times nu reiese clar conexiunea dintre închiderea laborato-
rului de la Fort Detrick, „numãrul ridicat de persoane cu simptome respiratorii“
apãrut ca presupus efect al acestui eveniment, cele 215 cazuri de pneumonie
severã din luna august provocate de utilizarea þigãrilor electronice ºi, în fine, cele
805 cazuri de daune provocate plãmânilor din luna septembrie. Mai degrabã,
legãtura dintre aceste fapte nu existã. Pentru autorul articolului, conexiunile par
însã în afara oricãrei îndoieli, aspect confirmat de urmãtoarele întrebãri tenden-
þioase: „De ce nu au oferit Statele Unite explicaþii legate de închiderea laborato-
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rului? Au þigãrile electronice vreo legãturã cu COVID-19? De ce au fost ºterse
rapoartele despre laborator? Au încercat Statele Unite sã muºamalizeze ceva?“.
Lucrurile nu se opresc aici. Autorul articolului citeazã un purtãtor de cuvânt al
Ministerului de Externe din Federaþia Rusã care vorbeºte despre laboratoare de
cercetare medicalã instalate de Statele Unite în Pakistan, Afganistan, Kazahtstan,
Kirghizstan, Uzbekistan ºi Georgia. „De ce au construit Statele Unite laboratoare
biologice în alte state? Care este scopul localizãrii acestor laboratoare în state
care înconjoarã China ºi Rusia?“38. Dacã privim dincolo de întrebãrile ºi acu-
zaþiile de mai sus, observãm o naraþiune care securizeazã Statele Unite. Cu alte
cuvinte, întrebãrile de mai sus nu sunt simple interogaþii jurnalistice, ci mai
degrabã o naraþiune care transformã Statele Unite într-o ameninþare de securitate
nu numai pentru publicul american ori pentru cel din China ºi din Federaþia Rusã,
ci pentru întreaga umanitate. Concluzia secþiunii este cã reprezentãrile strategice
vehiculate de Global Times în legãturã cu Statele Unite fac parte dintr-o nara-
þiune strategicã care variazã între o securizare soft, adicã o stigmatizare, ºi o
securizare hard a Washingtonului. Ceea ce înseamnã cã practicile exclusive care
construiesc excepþionalismul medical al Chinei, dincolo de componenta ideolo-
gicã, care reliefeazã vulnerabilitãþile sistemului public de sãnãtate din America,
au ºi o componentã agresivã, de tipul fake news.

„Virusul chinezesc“. Naraþiunea strategicã americanã
care demonteazã excepþionalismul medical al Chinei

Naraþiunile strategice sunt texte de politicã externã prin intermediul cãrora
anumite interpretãri sunt preferate ºi impuse în detrimentul altora. Reþeta dupã
care funcþioneazã naraþiunile strategice este de regulã una polarizantã, esenþia-
listã39, de tipul self vs. other40.

Secþiunea aratã cum a evoluat naraþiunea strategicã de sãnãtate publicã a
Statelor Unite, între securizarea soft ºi securizarea hard a Chinei. Naraþiunea în
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cu propria sa identitate preexistentã“. David Campbell, Writing Security. United States Foreign Policy and the
Politics of Identity, Manchester, Manchester University Press, 1992, p. 23.



discuþie a debutat cu reprezentarea strategicã a „virusului chinezesc“, o repre-
zentare care evidenþiazã lipsa de transparenþã a Chinei, cel puþin în fazele iniþiale
de gestionare a epidemiei de COVID-19. În aceste condiþii, reprezentarea strate-
gicã a „virusului chinezesc“ a generat o stigmatizare sau o securizare soft a
Chinei. Lipsei de transparenþã i s-au adãugat apoi „imagini“ despre muºamali-
zarea epidemiei de cãtre China, cu scopul de a importa materialele sanitare
necesare soluþionãrii urgenþei de sãnãtate publicã localã. Urmeazã apoi trecerea
cãtre securizarea hard, respectiv declaraþii ale reprezentanþilor comunitãþii de se-
curitate din Statele Unite, potrivit cãrora autoritãþile chineze au eºuat în oprirea
epidemiei la sursã, înainte de extinderea globalã a acesteia. Evident, acestea sunt
presupuneri, dar „imaginea“ diseminatã de firul narativ evidenþiazã eºecul, în
contrapondere evidentã cu discursul triumfalist al autoritãþilor de la Beijing.
Deci modelul chinezesc de gestionare a epidemiei de COVID-19 este de fapt un
contra-model. Securizarea hard a Chinei s-a fãcut prin reprezetãri de tipul China
a infectat lumea cu noul tip de coronavirus, precum ºi cele legate de scurgerea
accidentalã a virusului dintr-un laborator biologic al Chinei.

Sã începem cu securizarea soft a Chinei, adicã de la sintagma „virusul chine-
zesc“, care relevã în principiu lipsa de transparenþã a modelului politic comunist.
În rãspãr cu recomandarea Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) de a nu atribui
originea COVID-19 vreunei þãri, vreunui oraº sau vreunei regiuni, secretarul de
stat Mike Pompeo fãcea referire la „virusul Wuhan“ la începutul lunii martie a
anului curent. Reacþia Chinei apãrea imediat, prin intermediul lui Geng Shuang,
purtãtorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Acesta preciza cã asocierea de
cuvinte utilizatã de secretarul de stat american nu fusese întâmplãtoare. ªi cã
sintagma în discuþie, una neºtiinþificã ºi respinsã de OMS, calomnia China ºi
stigmatiza oraºul Wuhan. Replica lui Pompeo a fost cã însuºi Partidul Comunist
Chinez (PCC) explicase cã virusul pornise din oraºul Wuhan. Dupã secretarul de
stat american, senatorul republican Paul Gosar anunþa cã intrã în izolare din
cauza „virsului Wuhan“. Reprezentarea strategicã „virusul Wuhan“ a revenit de
mai multe ori în discursul lui Mike Pompeo, inclusiv atunci când acesta a acuzat
China, Iranul ºi Federaþia Rusã de dezinformare în legãturã cu eforturile admi-
nistraþiei Trump de a întârzia propagarea COVID-19 în Statele Unite. „Virusul
Wuhan“ din discursul secretarului de stat american s-a prelins ºi în alocuþiunile
preºedintelui Trump, cu o mutaþie infinitezimalã însã, sub forma „virusului chi-
nezesc“. Mike Pompeo a legat reprezentarea strategicã „virusul Wuhan“ de lipsa
de transparenþã ºi de întârzierea cu care autoritãþile centrale de la Beijing au
reacþionat în pandemia de coronavirus. Preºedintele Trump a replicat cã utilizeazã
sintagma „virusul chinezesc“ ca replicã la unele tentative ale Chinei de a atribui
apariþia COVID-19 soldaþilor americani care participaserã, la jumãtatea lunii
octombrie a anului 2019, la Jocurile Mondiale Militare din Wuhan41. „Tentativele
Chinei“ la care fãcea referire preºedintele Trump au rãmas la stadiul de fake
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news. Ce conteazã însã pentru aceastã discuþie este cã ºi alþi oficiali ai adminis-
traþiei Trump au utilizat sintagma „kung-flu“, adicã un fel de „gripã kung-fu“. O
banalã operaþie contabilã de adunare a reprezentãrilor strategice de mai devreme
– „virusul Wuhan“, „virusul chinezesc“, „gripa kung-fu“ – conduce la concluzia
cã, în rândul conservatorilor americani, apar nu numai anumite reprezentãri stra-
tegice despre COVID-19, ci chiar un discurs de securitate care contribuie la sta-
bilizarea unei reprezentãri exclusive despre China. E de remarcat cã intensitatea
acestui discurs e redusã, în sensul cã reprezentãrile de mai sus doar stigmati-
zeazã China. Mai precis, imaginea negativã degajatã de reprezentãrile strategice
de mai devreme marginalizeazã China în raport cu un sistem internaþional de
facturã liberalã.

Mark Esper, secretarul de stat al apãrãrii din Statele Unite, a evidenþiat lipsa
de transparenþã a Chinei, dar fãrã a utiliza reprezentarea „virusul chinezesc“.
„Ne-au indus în eroare, au fost opaci din primele zile ale virusului. Prin urmare,
nu prea am încredere cã spun adevãrul acum“42. Într-o fazã de tranziþie cãtre
securizarea hard a Chinei intrã „reprezentãrile“ din rapoartele unor agenþii de
intelligence. Un raport Five Eyes, o reþea a agenþiilor de informaþii din Statele
Unite, Canada, Marea Britanie, Australia ºi Noua Zeelendã, precizeazã cã
COVID-19 nu este un virus obþinut în laborator. Raportul în discuþie evidenþiazã
însã neglijenþa Beijingului, care „a negat iniþial cã virusul se poate transmite de
la om la om, care i-a cenzurat pe doctori, a distrus probe ºi a refuzat sã ofere
dovezi oamenilor de ºtiinþã care lucreazã la dezvoltarea unui vaccin“43. Rezi-
lienþa sistemului comunist în faþa COVID-19 este chestionatã indirect ºi de ra-
portul unei agenþii americane de intelligence din debutul lunii mai. Acest raport
de patru pagini al Department of Homeland Security concluzioneazã cã autori-
tãþile de la Beijing au þinut secretã virulenþa noului tip de coronavirus atât faþã
de OMS cât ºi faþã de alte state, din dorinþa de a-ºi asigura stocuri de echipa-
mente medicale44. Proviziile în discuþie au constat în mãºti, mãnuºi chirurgicale
ºi halate de protecþie, toate provenite din import.

Securizarea hard a Chinei include trei reprezentãri strategice: conexiunea
dintre „virusul chinezesc“ ºi victimele globale ale COVID-19, incapacitatea
Chinei de a opri virusul la sursã ºi potenþialul accident biologic, în urmã cãruia
noul tip de coronavirus a ieºit dintr-un laborator chinezesc. Securizarea hard a
Chinei a debutat în câmpul geopoliticii populare, prin preluarea reprezentãrii
„virusului chinezesc“ de mass-media din Statele Unite. Elocventã în acest sens
este poziþia mass-mediei partizane Washingtonului, mã refer la Fox News
Channel. Aici, realizatorul Tucker Carlson nu numai cã reia sintagma „virusul
chinezesc“, dar afirmã ce nu a apãrut în luna martie în discursul oficial al admi-
nistraþiei Trump. Dupã cum am arãtat, Mike Pompeo a acuzat China ºi PCC de
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lipsã de transparenþã în problematica COVID-19, precum ºi de întârzierea mãsu-
rilor luate de autoritãþile locale ºi centrale pentru blocarea extinderii epidemiei.
În retorica preºedintelui Trump nu au apãrut astfel de acuzaþii. Întrebat de jur-
naliºti de ce face referire sistematic la sintagma „virusul chinezesc“, preºedintele
Trump a replicat cã originea coronavirusului este în China, dar cã are un imens
respect pentru China ºi pentru preºedintele Xi Jinping. Mai mult decât atât, spre
finalul lunii martie preºedintele Trump a promis cã nu va mai include în
discursurile sale reprezentarea „virusul chinezesc“. În geopolitica informalã
însã, la Fox News Channel, Tucker Carlson a legat explicit numãrul de morþi la
nivel global de „coronavirusul chinezesc“, nuanþã care nu a apãrut în discursul
administraþiei Trump despre COVID-1945. Perspectiva lui Tucker Carlson nu
stigmatizeazã China. O securizeazã. Stigmatizarea, dupã cum spuneam, margi-
nalizeazã China într-un sistem de relaþii internaþionale de facturã preponderent
liberalã. Securizarea ar putea transforma China într-un „inamic al umanitãþii“
dacã se va intertextualiza ºi dacã va fi legatã de anumite constante din cultura de
securitate americanã. Treptat, conexiunea pe care Tucker Carlson o fãcea între
„virusul chinezesc“ ºi numãrul de morþi la nivel global a cãpãtat intertextualitate.
De exemplu, generalul Anthony Tata, în contextul în care autoritãþile din Wuhan
au majorat numãrul de decese provocate de COVID-19 cu aproape 50% la jumã-
tatea lunii aprilie, a declarat cã guvernul de la Beijing a ascuns în mod deliberat
informaþii legate de epidemie, a manipulat numãrul de persoane infectate ºi
decedate, ºi, mai grav, i-a cenzurat ºi suprimat pe doctorii care au atras atenþia
asupra contagiozitãþii noului tip de virus de la om la om. „A fost un act deliberat
de dezinformare din partea guvernului chinez care este echivalent cu detonarea
accidentalã a unei bombe nucleare ºi uciderea a 150 000 de oameni“46. Deci pentru
generalul Anthony Tata, conexiunea dintre „virusul chinezesc“ ºi cele 150 000
de victime înregistrate la nivel global la jumãtatea lunii aprilie era evidentã. Indi-
ferent de modul în care se va derula epidemia de coronavirus în Statele Unite,
vina este a Chinei ºi a dezinformãrii chinezeºti, a completat generarul Tata, care
a subliniat lipsa de transparenþã a unei dictaturi comuniste. „Aceasta este o dic-
taturã comunistã. Au interzis cãlãtoriile în cadrul propriei lor þãri, dar i-au permis
virusului sã circule în alte þãri“. Acuzaþia potrivit cãreia China nu a oprit coro-
navirusul în Wuhan ºi, mai mult, i-a permis sã circule în lume apare ºi în poziþia
lui Paul Navarro, consilierul comercial al Casei Albe implicat în achiziþionarea
de materiale sanitare necesare gestionãrii epidemiei de coronavirus din Statele
Unite. Potrivit lui Navarro, în perioada în care a întârziat furnizarea de informaþii
esenþiale despre COVID-19, China a cumpãrat masiv echipamente medicale din
toatã lumea, iar acum profitã de aceastã penurie mondialã. Navarro acuzã totodatã
China cã a exportat sute de mii de kituri de testare care fie sunt false, fie sunt de
o calitate extrem de scãzutã. Securizarea hard apare însã atunci când Navarro
precizeazã cã China ar fi putut opri epidemia de coronavirus în Wuhan. Utilizând
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o imagine din naraþiunea imperialã de tipul barbariei contra civilizaþiei, Navarro
afirmã cã „Ar fi putut sã opreascã pandemia în Wuhan. N-au fãcut-o. Au însã-
mânþat lumea cu asta, cu sute de mii de chinezi care au ajuns cu avionul la Milano,
la New York ºi în alte locuri“47. „Imaginea“ difuzatã de Navarro transformã China
într-o ameninþare de securitate mondialã. ªi preºedintele Trump considerã cã
autoritãþile de la Beijing ar fi putut sã opreascã noul tip de coronavirus în Wuhan.
„Credem cã ar fi putut fi oprit la sursã. Ar fi putut fi oprit rapid ºi nu s-ar mai fi
rãspândit în întreaga lume“48, declarã Donald Trump. Preºedintele Trump nu a
afirmat cã virusul provine dintr-un laborator biologic din China. „Nu vã pot spune
asta. Nu am voie sã vã spun asta“49. O face în schimb Mike Pompeo, secretarul
de stat american. Potrivit acestuia existã „dovezi semnificative“50 cã noul tip de
coronavirus provine dintr-un laborator chinezesc. În plus, Pompeo subliniazã cã,
„China este cunoscutã pentru predilecþia ei de a infecta lumea ºi de a folosi labo-
ratoare care nu respectã normele“51.

Concluzii

E deja un loc comun cã naraþiunile strategice prolifereazã în perioadele de
volatilitate, când este pusã la îndoialã legitimitatea unei ordini internaþionale ºi
a modelului politico-economic în jurul cãruia s-a construit aceasta. Nu e deci
nicio surprizã cã unei naraþiuni strategice de sãnãtate publicã, cea care a încercat
sã vândã succesul „modelului chinezesc“ la nivel internaþional, i se opune o
contra-naraþiune strategicã care vehiculeazã „imagini“ ce transformã practicile
Beijingului în pandemia de coronavirus într-un contra-model. Nu se poate vorbi
de învingãtori ºi învinºi în confruntarea dintre o naraþiune strategicã ºi o contra-
naraþiune strategicã. Se poate vorbi însã despre prevalenþa ºi stabilitatea relativã
a unor „imagini“ sau reprezentãri de securitate în detrimentul altora. Preeminenþa
unor reprezentãri de securitate în detrimentul altora se traduce într-un grad mai
mare de legitimitate pentru un centru de putere ºi un deficit mai accentuat de
legitimitate, internã ºi internaþionalã, pentru centrul de putere concurent.

Articolul a demonstrat cã atât prin practici inclusive cât ºi prin practici ex-
clusive, Beijingul a construit ºi promovat un excepþionalism medical al Chinei
legat de modul în care a gestionat pe plan local epidemia de coronavirus. În rea-
litate, excepþionalismul medical al Chinei e de fapt unul politic. El reliefeazã
modul în care leadershipul politic pune la treabã o infrastructurã criticã colosalã,
adicã modul în care rezilienþa potenþialã a unui stat devine rezilienþã factualã.
„Modelul chinezesc“ de gestionare a epidemiei de coronavirus difuzeazã însã
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succesul unui sistem politico-economic iliberal. Din acest motiv, contra-naraþi-
unea strategicã apãrutã în Statele Unite nu vizeazã neapãrat gãsirea unui þap
ispãºitor în perspectiva scrutinului prezidenþial de la finele acestui an. Este ºi
acesta un motiv, dar nu cel mai important. Imaginile ºi reprezentãrile despre
China incluse în naraþiunea din Statele Unite prezentatã în acest articol pun sub
semnul întrebãrii presupusa rezilienþã a sistemului politico-economic comunist,
în jurul cãruia s-ar putea reconstrui nu numai ordinea regionalã din Asia de Est,
ci, la un moment dat, chiar ordinea internaþionalã. China nu a elaborat o nara-
þiune strategicã sistemicã în criza de coronavirus. Cu toate acestea, existã o legã-
turã directã între naraþiunile de politici publice ale unui stat ºi naraþiunile siste-
mice propuse de acesta. Deci excepþionalismul medical al Chinei ar putea fi ex-
ploatat ca excepþionalism politic într-o naraþiune sistemicã despre modul în care
Beijingul vede ordinea internaþionalã ºi locul Chinei în cadrul acesteia. Din acest
motiv, e provincialã perspectiva potrivit cãreia securizarea Chinei de cãtre admi-
nistraþia Trump se deruleazã doar din nevoia republicanilor de a gãsi un þap ispã-
ºitor în perspectiva scrutinului prezidenþial din toamnã. „Modelul chinezesc“ de
gestionare a pandemiei de coronavirus, cu substratul sãu politic, concureazã
direct „modelul american“ al democraþiei liberale.

În mod obiºnuit, securizarea unui actor statal sau non-statal este urmatã de
procesul invers, de desecurizare. Dar acest lucru nu este întotdeauna reversibil.
Bunãoarã, securizarea Uniunii Sovietice de cãtre Statele Unite în perioada Rãz-
boiului Rece nu s-a soldat cu desecurizarea completã a Federaþiei Ruse, în pofida
unei diplomaþii personale relative eficiente la nivelul ºefilor de stat. În pofida nu-
meroaselor reseturi apãrute în ultimele trei decenii între Moscova ºi Washington,
statutul Federaþiei Ruse de inamic perpetuu al Americii pare neschimbat astãzi.
Ce se va întâmpla cu China? Naraþiunea strategicã prezentatã în acest articol a
trecut de la o securizare soft la una de tip hard a Chinei. Va utiliza administraþia
Trump ºi alte reprezentãri strategice de tip hard ale Chinei? Fiindcã, dincolo de
un anumit prag, mai ales în contextul unei ameninþãri globale de securitate gene-
ratã de noul tip de coronavirus, de-securizarea Chinei va fi dificilã, cu consecinþa
instituþionalizãrii unei noi alteritãþi absolute, ºi implicit a unei noi ameninþãri de
securitate, pentru lumea occidentalã.
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