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„O privire spre Asia“ este o cãlãtorie intelectualã pe parcursul cãreia ambasadorul
Viorel Isticioaia-Budura ne destãinuie, dezbãrat de cliºee, felul sãu de a pãtrunde rân-
duielile unei lumi îndepãrtate, exotice ºi greu de desluºit. Cel mai adesea, bariere
lingvistice, culturale ºi mentale se interpun între noi – europenii – ºi ei – orientalii. Viorel
Isticioaia-Budura ne atrage în «jocurile alteritãþii» ºi ne ajutã sã decriptãm imaginea
Asiei cu mozaicul sãu etnic ºi cu varietãþile sale dialectale, cu specificul culinar ºi cutu-
mele milenare, cu altã percepþie asupra curgerii timpului ºi cu proiecþii pe termen lung,
cu valori perimate la noi precum rãbdarea ºi senectutea.

Aidoma lui Mircea Maliþa, ªtefan Andrei ºi Sergiu Celac, Viorel Isticioaia-Budura
este un reprezentant al ºcolii de diplomaþie româneascã. S-a format în anii socialismului
ºi ai Rãzboiului Rece. Dupã absolvirea Facultãþii de Filosofie-Istorie din Bucureºti, a
devenit funcþionar în cadrul Ministerului Afacerilor Externe ºi a ajuns în China maoistã
în anii ´70, în ultimii ani ai Revoluþiei Culturale. Acolo a studiat Limba ºi literatura chi-
nezã ºi, pe aceastã punte lingvisticã, a pãºit «în culisele istoriei» mai întâi ca interpret de
limbã chinezã ºi mai apoi ca diplomat. A fost ambasador al României în China, Coreea,
Japonia ºi ºef al departamentului Asia-Pacific din cadrul Serviciului European de
Acþiune Externã (SEAE).

În volumul publicat la Editura Litera, Viorel Isticioaia-Budura renunþã însã la haina
impersonalã a diplomatului ºi lasã sã rãzbatã percepþii subiective, recreeazã atmosfera în
care a trãit ºi gãseºte un epitet revelator pentru fiecare element din acest univers asiatic
pe care l-a strãbãtut: China, Japonia, Coreea, Nepal, Afganistan. Cartea sa repune în dis-
cuþie relaþia Orient – Occident ºi face o breºã în „peretele de sticlã“ care ne separã, prin
care „ne vedem, dar nu ne auzim“ (p. 289). Pe mãsurã ce înaintãm în lecturã, distanþele
par sã se micºoreze treptat, diferenþele par sã se estompeze gradual ºi pricepem ceva mai
mult din subtilitãþile orientale.

Sarcina diplomatului este, îndeobºte, aceea de a întocmi rapoarte ºi analize destinate
Ministerului de Externe al þãrii care l-a acreditat, iar aceste documente se conservã în
arhivele diplomatice zeci de ani înainte de a intra în circuitul ºtiinþific. Viorel Isticioaia-
Budura nu nesocoteºte aceastã normã, cãci nu regãsim aici date ºi fapte care sã recon-
stituie evoluþia relaþiilor diplomatice bilaterale cu momentele ei de impas ori sã devoaleze
mecanismele intricate de reprezentare ºi negociere izvodite în laboratoarele UE, ci un
mãnunchi de gânduri ºi impresii lãuntrice, stârnite de întâmplãri ºi dialoguri varii, veri-
dice sau cel puþin verosimile: un dineu diplomatic, o reuniune informalã la terme, o dez-
batere cu studenþii, o prezentare de modã, un spectacol de teatru, o vizitã într-un teatru
de rãzboi º.a. Toate acestea aduc în prim-plan note distinctive aleAsiei – de la miresmele
cireºilor înfloriþi la mãiastra arhitecturã a pagodelor, de la rafinatele veºminte orientale
la ancestralul ritual al ceaiului, de la învederate tradiþii orientale precum caligrafia ºi
porþelanul la bogatul univers de simboluri din care reþinem, de pildã, pãpuºa Daruma, ca
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simbol nipon al speranþei ºi al încercãrilor biruite. Întrucâtva, stilul scrierii sale se apropie
de acela al literatului George Cãlinescu din jurnalul de cãlãtorie „Am fost în China
Nouã“ (1955).

Cartea se constituie dintr-o succesiune de scurte povestiri. Fiecare povestire are un
tâlc al sãu, mai profund, dincolo de întâmplarea relatatã. Fiecare întâmplare este contex-
tualizatã, fixatã în concise repere spaþio-temporale. Autorul ne face pãrtaºi la câteva
frânturi de memorie dintr-o carierã diplomaticã de trei decenii în Asia. Este, desigur, o
retrospectivã selectivã ºi, totodatã, un pretext de a insera câteva însemnãri cu privire la
momente-cheie din istoria Asiei, cu perioadele ei de închistare ºi deschidere, cu cica-
tricile provocate de imperialismul occidental ori de sciziunile ºi diferendele locale (etnice,
religioase, teritoriale) – un trecut decantat ºi asumat ca parte a discursului identitar, un
trecut a cãrui cunoaºtere devine indispensabilã în demersul nostru de a interpreta anu-
mite atitudini ºi poziþionãri diplomatice din prezent.

Pe alocuri, autorul defineºte rosturile profesiei de diplomat. Reproducem aici un
profil ideal al diplomatului ºi, totodatã, o izbutitã pledoarie în favoarea diplomaþiei cul-
turale, a cunoaºterii celuilalt prin prisma valorilor sale lingvistice ºi socio-culturale ºi a
apropierii de spaþiul în care este desemnat sã-ºi reprezinte þara prin respectarea sensibili-
tãþilor culturale, prin empatie:

„Diplomatul e un fel de inginer de drumuri ºi poduri. La figurat. Construieºte punþi
între oameni. Creeazã ºi cultivã legãturi, dincolo de diferenþe culturale, de limbã, de obi-
ceiuri (…) A-l înþelege pe celãlalt, a comunica cu el ºi a obþine încredere reciprocã ºi
cooperare e competenþa diplomatului, cultura sa profesionalã.“ (p. 37).

La întrebarea Ce este diplomaþia? autorul rãspunde printr-o parabolã al cãrei punct
de plecare este tehnica kintsugi, arta japonezã de a restaura obiecte de porþelan ciobite
sau chiar sparte:

„Cioburile sunt lipite la loc cu o rãºinã specialã pudratã cu aur, argint sau platinã (…)
Cicatricile spãrturii, liniile de fracturã, nu dispar. Nu numai cã ele sunt menþinute vizi-
bile, ci sunt înnobilate de praful de metal preþios! (…) Ce este diplomaþia? (…) Este
praful de aur care, cu efort, topit la temperaturã mare, folosit cu mãiestrie, reîncheagã
întregul, reuneºte ºi face funcþional întregul, unitatea.“ (pp. 41-42).

Praf de aur e ºi cartea ambasadorului Budura.

Carmen Burcea
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