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Realizãrile sejurului de cercetare-documentare sunt corelate cu parteneriatul de cercetare cu
doamna prof. univ. Lutgard Lams. Am discutat detaliile continuãrii proiectului comun de cerce-
tare. Scopul acestuia ºi urmãtoarea etapã în proiect constã în pregãtirea unui volum editat în cola-
borare, în limba englezã, pentru o editurã de limbã englezã, pe tema „Discursul totalitar“ — o temã
de mare interes mai ales din perspectiva ameninþãrii reprezentate de populism ºi xenofobie la adresa
democraþiei. Astfel, am abordat în discuþii structura, titlul ºi metodologiile, stabilind ºi termenul
limitã pentru rezumatele în limba englezã (pentru începutul lunii decembrie, 2010). Am reconturat
structura volumului pentru a rãspunde mai bine editãrii unui volum bine delimitat.

În timpul sejurului la Bruxelles, am valorificat oportunitatea de a discutata cu colegii ºi de a-mi
testa astfel ipotezele de lucru ºi interpretãrile într-un workshop care urmãrea strategiile discursive
în jocul de limbaj din presa româneascã ºi nu numai, în ceea ce priveºte aºa-numita nouveau
langue sau double speak la Brussels, Hogeschool-Universiteit. Întâlnirea a avut loc pe 9 noiem-
brie, iar prezentarea mea s-a intitulat „The unsound sound: insights into the Romanian totalitarian
discourse“ (Un sunet spart: perspective asupra discursului totalitar din România), urmatã de între-
bãri ºi comentarii asupra dimensiunilor comparative ºi diferenþierilor în ceea ce priveºte „limba de
lemn“ (wooden tongue) în China, RDG sau chiar Italia lui Benito Mussolini.

Un alt scop al vizitei de cercetare a fost ºi acela de a putea participa în mod activ la forumul
The Role of Discourse as the Interface between various Disciplines studying Chinese Society care
a avut loc la Bruxelles pe data de 5 noiembrie 2010. Forumul a fost organizat ca workshop explora-
tor pentru rolul discursului ca interfaþã între discipline variate care studiazã discursul în societãþile
închise ºi mai ales în societatea chinezã, ca subiect principal de investigat.

Aºa cum arãtau chiar organizatorii, acest workshop explorator ºi-a propus sã identifice rolul
potenþial al discursului în investigarea interdisciplinarã a unor zone diverse de cercetare din cadrul
sinologiei. Tendinþa internaþionalã de a examina acþiunea comunitãþilor chineze la nivel global s-a
reflectat în acest workshop, parte a unui proiect mai amplu de investigare interdisciplinarã a studi-
ilor privind zonaAsiei ºi Pacificului, incluse în activitatea Facultãþilor de Arte ºi Drept de la HUB,
unde ambele discipline de comunicare ºi studii de drept au o tradiþie care asigurã fundamentarea
academicã a lucrãrilor grupului de lucru.

Acest workshop a oferit posibilitatea cercetãtorilor de a-ºi prezenta lucrãrile din domeniu, de a ur-
mãri posibilele sinergii de colaborare plecând de la aprecierea interacþiunilor dintre discurs ºi societate.

În „Introducere“, aceste aspecte au fost prezentate cu deschidere pentru problematica sesiuni-
lor. Au vorbit Lutgard Lams (HU Brussel, Belgia), Frank Gotzen (HUB; Centrul pentru Studii pri-
vind Drepturile de Proprietate Intelectualã), KU Leuven ºi Ludo Teeuwen (HUB; Decanul Depar-
tamentului de Limbi Strãine). Jef Verschueren, invitat special, de la Universitatea din Antwerp,
Belgia, a þinut o prezentare pe tema THE UBIQUITY OF DISCOURSE IN PUBLIC LIFE: Some
pragmatic principles for an interdisciplinary approach, Secretary General, International Pragmatics
Association (IPrA). Vorbitorul a arãtat cã lumea socialã, mai ales la nivelul sferei publice (acel
spaþiu care este potenþial împãrtãºit de cei mai mulþi sau de toþi membrii unei comunitãþi), este în
principal un tãrâm al discursului, o lume definitã prin utilizarea limbajului. Din perspectiva prag-
maticii lingvistice (definitã ca studiul interdisciplinar, cognitiv, social ºi cultural al utilizãrii limba-
jului), utilizarea limbajului este temeiul un proces de generare interactivã de semnificaþii. Astfel,
s-a arãtat cã discursul public accesibil, precum ºi orice altã formã de discurs sculpteazã dimensiu-
nile vizibilitãþii publice ºi în consecinþã îºi creeazã propriul context. Prin urmare, s-au evaluat con-
secinþele pe care le are acest proces pentru situaþiile concrete, definite ºi, adesea, redefinite, prin
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acþiunea forþelor cognitiv-culturale ºi socio-politice. Ilustrarea acestei poziþionãri teoretice a fost
selectatã din „fluxul internaþional de semnificare“ cuprins în reportajele internaþionale de ºtiri. Ca-
zul concret studiat a fost o ediþie a programului CNN intitulat „International Correspondents“.
Analiza cazului a arãtat modul în care lingvistica pragmaticã poate fi folositã sã evidenþieze mode-
lele de dominaþie care se manifestã în formele de discurs care sunt accesibile pentru public.

Prima secþiune, intitulatã Discourse & Society: Language and Politics, l-a avut ca moderator
pe Zhao Kexiang, ºi referenþi: Lutgard Lams, Xavier Liao ºi Henrieta ªerban. Chen Mu-min, de
la Graduate Institute of International Politics, National Chung Hsing University, Taiwan, a prezen-
tat „Rethinking the idea of Chinese nation-Assessments of Chinese policies toward ethnic minorities“,
arãtând cã liderii chinezi considerã cã politica privind minoritãþile din China a fost un succes din
perspectiva sprijinului acordat chiar de minoritãþi. Liderii chinezi susþin de asemenea cã toate miº-
cãrile separatiste sunt create ºi sprijinite de guvernele strãine care folosesc aceastã strategie pentru
a submina integritatea teritorialã a Chinei ºi stabilitatea sa politicã. Totuºi cercetãtorul remarca
faptul cã în ultimii ani se poate observa un conflict între guvern ºi minoritãþile etnice. Lucrarea ºi-
a propus sã iniþieze direcþii de analizã în acest sens: ideea „autonomiei regionale naþionale“, pre-
zentarea acesteia în mass media chinezã ºi în mediile academice ºi percepþia populaþiei despre pro-
blema minoritãþilor.

„Language strategies in official Chinese discourse as disseminated in the state media“, de Lutgard
Lams, HU Brussel, examineazã practicile recurente în discursul oficial chinez aºa cum apare dise-
minat în mass media chinezã în ultimul deceniu. O mare parte a cercetãrii s-a desfãþurat cu privire
la schimbarea dramaticã a formatelor mass media ºi a stilului de programe tv pe „continentul“ chi-
nez. Mass media a devenit în mai mare mãsurã un participant activ în problemele comunitãþii glo-
bale, iar China s-a deschis în faþa noilor mass media ºi a lumii blogurilor. Totuºi, stilurile discursive
au rãmas cam aceleaºi în programele de ºtiri, mai ales în cazul subiectelor mai sensibile din punct
de vedere politic. Trei momente cheie au fost abordate în aceastã analizã: recâºtigarea Hong Kong-ului
în 1997, criza coliziunii avionului SUA de supraveghere cu un jetfighter chinez în 2001 ºi legea
antisecesiune din 2005. Acest studiu empiric a probat în detaliu mãsura în care unele particularitãþi
textuale formeazã modele ideologice recurente care genereazã semnificaþii ideologice, fie la nivel
implicit, fie la nivelul explicit al comunicãrii.

„A case study on China’s (re-)securitization discourse along the institutionalization of the
Shanghai Cooperation Organization“, prezentatã de Xavier Liao, de la departamentul de ªtiinþe
politice al Universitãþii Libere din Bruxelles, a abordat problema expansiunii economice rapide
din timpul ultimelor douã decenii din perspectiva „puterii blânde“, soft power, a puterii statale
instaurate prin export cultural — huayuchuan („dreptul la voce“ ºi putere discursivã) — pentru a
face vocea Beijing-ului auzitã într-o lume dominatã de Occident. Lucrarea a dorit sã demonstreze
cum ºi-ar putea demonstra China puterea în afacerile din Asia Centralã. Consolidarea rolului cen-
tral al Chinei în Cooperation Organization (SCO) este interpretatã ca indicator pentru studiul „puterii
blânde“ (soft power) într-o impresionantã arhitecturã disursivã a modalitãþilor strategico-hegemo-
nice în Asia Centralã. Practicile discursive prin care China de-securitizeazã cu succes regiunea,
prin reducerea inamicitãþii sunt în prim-planul studiului, urmãrite în dinamica legitimãrii unei noi
comunitãþi de securitate.

Secþiunea a II-a, Discourse & Society: Culture, a avut-o moderator pe Lutgard Lams ºi ca refe-
renþi pe Martine Van Goubergen, Catherine Legeay-Guillon ºi Chang Pi-chun. În lucrarea „Changing
Chinese Modernity and Discourse of Culture“, Chang Pi-Chun, de la National Taiwan Normal
University, a argumentat cã deºi modernizarea Chinei s-a crezut bazatã pe „învãþarea de la Occi-
dent“, intelectualii chinezi contemporani aratã cã experienþa modernitãþii chinezeºti nu este o va-
riaþie pe tema occidentalã, ci o construcþie diferitã, întemeiatã pe recuperarea culturii chineze ºi a
lecþiilor acesteia. Dihotomiile eu/celãlalt, Est/Vest sunt indicatori ai discursului chinez despre mo-
dernitate. Cultura industrialã reprezintã de asemenea atât o realitate, cât ºi un motiv discursiv im-
portant. Pe mãsurã ce globalizarea a înlocuit modernizarea ca paradigmã a schimbãrii contem-
porane, discursul modernitãþii a depãºit dihotomia Est/Vest, mai ales cã niciodatã nu s-a bazat pe
valorile pieþei libere.

„Ambivalence in Western thinking, an echo to the Eastern way of thinking?“ de Martine Van
Goubergen, HU Brussel, Belgium expune învãþãmintele dezbaterii clasice între abordãrile univer-
salistã ºi relativistã ale realitãþii, între raþionalism ºi religie, literaturã ºi filosofie pentru întâlnirea
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dintre Est ºi Vest. Ambivalenþã sau excludere? Hegemonia modelului Occidental? Prevalenþa am-
bivalenþei asupra bivalenþei? Doi cunoscuþi sinologi europeni — flamandul Ulrich Libbrecht ºi
francezul François Jullien —, încercând sã evite o tranºare brutalã a subiectului, au abordat cu de-
licateþe douã modele comparative valoroase.

În prelegerea „«Chinese particularisms» theory seen from China and from France“, Catherine
Legeay-Guillon, Director al CPEI Studies, INALCO (Institut National des Langues et Civilisations
Orientales), Paris, abordeazã conceptele ºi teoriile folosite adesea în acele ziare chineze care au un
rol instrumental în diseminarea sloganurilor guvernului chinez. Era maoistã este încheiatã, dar
pare cã unele „miºcãri“ politice ºi ideologice (yundong) de acest fel sunt încã numeroase ºi poartã
încã în ele o semnificaþie deosebitã. Între acestea, „teoria particularismelor chineze“ sau „teoria
cãii chineze a socialismului“ se folosesc atât de frecvent încât meritã un studiu mai aprofundat. În-
temeiat pe distincþiile fãcute în literatura comunicãrii interculturale între culturile particulariste ºi
universaliste se investigheazã modul în care China joacã aceastã „carte“ a particularismului în con-
struirea imaginii de sine. În pofida exegezelor numeroase ale Partidului Comunist Chinez teoria
nu este lesne de înþeles. Mai întâi, studiul prezintã conceptul „particularismelor chineze“ în con-
textul istoric specific ºi apoi trece la a-l analiza în relaþie cu alte concepte înrudite. În concluzie,
comunicarea a examinat criticile formulate de oponenþii acestui concept.

În secþiunea Discourse & Society: Law, moderator Frank Gotzen ºi referenþi Kexiang Zhao ºi
Adolf Dietz, prima lucrare a fost „Experiences from 30 years of intellectual property discourse
with China-preparation of legislative reforms through personal and scientific relations and exchange“,
susþinutã deAdolf Dietz, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law,
Germania. Aceasta s-a axat pe observaþia empiricã a autorului ºi pe experineþa din domeniu în rela-
þiile cu oficialii chinezi, cu juriºtii ºi profesorii care s-au ocupat de subiectele legate de proprietatea
intelectualã în ultimii 30 de ani. Autorul a dezvãluit procesul prin care institutul german a angajat
colaboratorii chinezi în descoperirea subiectelor principale din domeniul proprietãþii intelectuale
ºi în stimularea dialogului bilateral. De asemenea, în lucrare s-a descris procesul prin care partea
chinezã include astfel de subiecte de interes global prin instituirea unor practici autohtone adecvate.
Procesul este un succes numai în mãsura în care este unul de învãþare reciprocã, a subliniat autorul.

„Rule of Law in China, to believe or not to believe“, de Brian JunYao, Beijing Normal University
Zhuhai Campus, China, a pornit de la percepþia generalã a populaþiei din China, a experþilor ºi cer-
cetãtorilor chinezi, ca sã nu mai menþionãm criticii externi, cu referire la faptul cã domnia legii
este departe de a fi instauratã în China. În timp ce nimeni nu respinge ideea statului de drept ºi a
domniei legii, motivele pentru care acestea sunt necesare, definiþia domniei legii ºi implementarea
acesteia diferã. Dezvoltarea istoricã a conceptului a adus mai multã diversitate ºi mai puþinã clari-
tate, înþelegeri divergente cu privire la ceea ce înseamnã ºi la maniera de interpretare a domniei le-
gii în China. Confuzia ºi intelectualizarea excesivã a conceptului justificã ºi relativul dezinteres al
cetãþenilor faþã de acest concept. Lucrurile sunt complicate ºi mai mult de divergenþele de opinii
pe aceastã temã între China continentalã ºi Taiwan. Din perspectiva înþelepciunii legea se prezintã
ca un instrument ideal, un instrument al pãcii în raportarea la conflicte ºi rezolvarea conflictelor.
UE este un excelent exemplu pentru oamenii de pe continent ºi Taiwan, dar poate juca ºi un rol
mai activ în instaurarea domniei legii în aceastã parte a lumii. Cu o înþelegere comunã a noþiunii
de domnie a legii, uniunea Taiwanului cu China se poate realiza în pace, ceea ce va reprezenta un
mare câºtig pentru ambele pãrþi.

„Conflict and Fusion of Western and Chinese Discourses in Copyright Law“, de Zhao
Kexiang, de la Intellectual Property School, Jinan University, China, aratã cã deºi reformele chine-
ze sunt principala cauzã a deschiderii ºi a revizuirii Legii copyright-ului în China, þãrile Occiden-
tale, conduse de SUA, cu forþa lor economicã ºi hegemonia lor redutabilã au influenþat puternic
procesul. Legea este chiar reprezentativã pentru discursurile Occidentale, aflate de fapt în contra-
dicþie cu discursul chinezesc tradiþional, cum ar fi „vorbirea prudentã“, „reþinerea semnificaþiilor,
uitarea cuvintelor“ sau „învãþãtura în afara doctrinelor ºi a scrierilor“. Aceastã contradicþie pro-
duce probleme în susþinerea legii copyright-ului. China s-a integrat în procesul de globalizare fãrã
cãi de ieºire. Dar acest lucru nu trebuie sã implice neapãrat ºi faptul cã sistemul legal chinez pri-
vind legea copyright-ului trebuie sã se situeze complet în afara propriilor tradiþii discursive. Numai
luând în considerare stadiul specific al dezvoltãrii socio-economice ºi tradiþia sa unicã, Legea
Copyright-ului va putea fi cu adevãrat acceptatã de populaþia chinezã ºi va putea contribui la pro-
gresul ºi dezvoltarea societãþii chineze.
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Sesiunea a IV-a, Discourse & Society: Discourses of Human Rights and Democracy l-a avut
ca moderator pe Chen Mu-min ºi ca referenþi peAndreas Fulda, Christian Göbel, Chou Chih-chieh
ºi Chen Mu-min. În lucrarea „China’s Human Rights and Neo-Confucianism“, Chou Chih-chieh,
profesor asociat la National Cheng-kung University, Taiwan, a examinat tentativa Chinei de a pla-
sa discursul despre valoarea globalã ºi diferenþele locale sub umbrela discursurilor despre dreptu-
rile omului. Astfel, lucrarea s-a ocupat de relaþia dintre drepturile omului, aºa cum sunt promovate
de Occident, în contextul globalizãrii, ºi valoarea din perspectiva neoconfucianismului, cãlãuzitor
în China. Ca urmare, comunicarea discutã posibila corelaþie între confucianism ºi drepturile uni-
versale ale omului, folosind ºi relaþiile de tipul China-Taiwan pentru a demonstra cã este posibil ºi
fezabil sã se coreleze ceea ce este global ºi ceea ce este local. Dar cum poate fi conceput ºi folosit
un discurs cultural pentru a promova drepturile omului fãrã a le nega universalitatea? Lucrarea a
realizat urmãtoarele: (1) a revizuit argumentele pentru care dihotomia universalism-relativism este
una falsã, (2) a introdus reconstrucþia confucianismului din anii ‘80 în China ºi a argumentat posi-
bilitatea de a re-apropria valoarea din perspectivã confucianistã, (3) a elaborat necesitatea statelor
naþionale de a rezista în faþa ameninþãrilor globalizãrii pentru implementarea practicilor corelate
cu implementarea ºi actualizarea drepturilor omului, (4) a folosit relaþiile zonale pentru a arãta
cum se poate lega confucianismul cu drepturile omului fãrã pierderea universalitãþii, ºi (5) a sus-
þinut concluzia cã discursul confucianist dezvoltat în China este un caz exemplar în care valorile
universale ºi diferenþele particulare pot fi negociate într-un mod în care respectarea diferenþelor
culturale nu va nega valoarea universalã.

În lucrarea „Democrats without Democracy. Contemporary Chinese Democratic Thought and
Practice“, Christian Göbel, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, Suedia
ºi Andreas Fulda, Nottingham University, Marea Britanie, recupereazã autori aproape necunoscuþi
chiar publicului chinez ºi lucrãrile acestora, precum Chen Duxiu ºi Chi Wen-shun, impresionante
prin valoarea lor democraticã ºi liberalã, precum ºi prin actualitatea lor. Discursul lor teoretic,
substanþial ºi convingãtor, nedumereºte atunci când este comparat cu realitatea democraþiei chi-
neze. Recuperarea unor astfel de lucrãri va duce la o actualizare ºi substantivare a practicii ºi gân-
dirii democratice chineze.

„Hegemony and discourse in political systems with single-party rule“, de Henrieta ªerban, In-
stitutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale ºi Institutul de Filosofie ºi Psihologie ale Aca-
demiei Române, Bucureºti, a propus reconstruirea unui puzzle argumentativ de idei pentru a sus-
þine cã hegemonia discursului oficial în societãþile conduse de un partid unic implicã dispariþia lui
„afarã“. În acest tip de societãþi, cum a fost ºi societatea româneascã în timpul regimului ceauºist,
„limba de lemn“ (wooden language, Orwellian language, double speak sau la langue de bois) re-
prezentau suportul lingvistic pentru discursurile de îndoctrinare. Acestea erau o successiune de eti-
chete ideologice, stereotipuri ºi elemente ale cultului personalitãþii, care trasau un perimetru strâmt,
încarcerant, în jurul indivizilor, în societatea româneascã a timpului.

Discuþiile au fost ample, fructuoase ºi s-au prelungit mult dupã încheierea Forumului. În ceea
ce mã priveºte, consider cã m-am bucurat de o companie excelentã din punct de vedere profe-
sional, context în care devine mai relevantã primirea foarte bunã de care s-a bucurat expunerea
mea. Contribuþia pe care am adus-o la forum este, de asemenea, relevantã pentru preocupãrile le-
gate de activitatea mea de cercetare în acest domeniu important ºi vast al relaþiilor dintre discurs
ºi societate, cu implicaþii privind hegemonia, ideologia ºi reforma socialã.

Aceastã vizitã mi-a oferit ºi posibilitatea de documentare pe subiecte de interes pentru temele
mele de cercetare, pentru comunicare ºi studii mass media la Biblioteca Regalã din Bruxelles. Am
purtat discuþii ºi în jurul unei posibile publicãri de studii în Romanian Review of Political Sciences
and International Relations ºi/sau în traducere în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþio-
nale, cu prof. Univ. Lutgard Lams, Christian Gobel (Lundt University), Catherine Legeay-Guillon
(Director of Studies la Centre of Preparation for International Exchanges), Birgit Hutten (NATO,
Bruxelles), Pi-Chun Chang (National Taiwan Normal University) ºi alþii.

Ca ultim punct al acestui raport, doresc sã îmi exprim mulþumirile pentru Academia Românã,
Academia Regalã pentru ªtiinþã ºi Arte, Belgia ºi Fondul Flamand pentru Cercetare.

Henrieta Aniºoara ªerban
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