Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page III

Henry Kissinger

Despre China
Introducere de Paul Dobrescu
Traducere de
Vladimir Borþun ºi Dan Flonta

Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page II

Ediþie îngrijitã de Dan Flonta
Tehnoredactor: Cristian Lupeanu

On China by Henry Kissinger, published in 2011 by The Penguin Press, New York.
© Henry A. Kissinger, 2011.
© Editura Comunicare.ro, 2012, pentru traducerea în limba românã.

SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice
Strada Povernei 6, Bucureºti
Tel./fax: 021 313 58 95
E-mail: difuzare@comunicare.ro
www.editura.comunicare.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
KISSINGER, HENRY
Despre China / Henry Kissinger; trad.: Vladimir Borþun, Dan Flonta;
introd.: Paul Dobrescu. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2012
Index
ISBN 978-973-711-354-2
I. Borþun, Vladimir (trad.)
II. Flonta, Dan (trad.)
III. Dobrescu, Paul (introd.)
33(510)

Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page V

Cuprins

Introducere (Paul Dobrescu) / IX
Prefaþã / 3
Notã despre transliterarea cuvintelor chinezeºti / 7
PROLOG / 11
CAPITOLUL 1. Singularitatea Chinei / 15
Epoca supremaþiei chineze / 17
Confucianismul / 21
Douã concepte de relaþii internaþionale: imparþialitate sau egalitate? / 24
Realpolitik de tip chinez ºi Arta rãzboiului a lui Sun Tzu / 29

CAPITOLUL 2. Problema ploconirii ºi Rãzboiul Opiului / 38
Misiunea Macartney / 40
Ciocnirea dintre douã puteri mondiale: Rãzboiul Opiului / 48
Diplomaþia lui Qiying: domolindu-i pe barbari / 53

CAPITOLUL 3. De la preeminenþã la declin / 57
Planul lui Wei Yuan: „a-i folosi pe barbari împotriva barbarilor”
ºi a le învãþa tehnicile / 60
Erodarea autoritãþii: tulburãri interne ºi ingerinþe strãine / 62
Gestionarea declinului / 66
Provocarea numitã Japonia / 73
Coreea / 75
Rãscoala Boxerilor ºi noua epocã a statelor combatante / 80

CAPITOLUL 4. Revoluþia continuã a lui Mao / 84
Mao ºi Marea Armonie / 85
Mao ºi relaþiile internaþionale: stratagema oraºului pãrãsit,
metoda disuasiunii ºi cãutarea avantajului psihologic / 89
Revoluþia continuã ºi poporul chinez / 96

Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page VI

CAPITOLUL 5. Diplomaþia triunghiularã ºi Rãzboiul din Coreea / 101
Acheson ºi ispita titoismului chinez / 105
Kim Ir-sen ºi izbucnirea rãzboiului / 108
Intervenþia americanã: lupta împotriva agresiunii / 113
Reacþiile chinezilor: un alt gen de disuasiune / 116
Confruntarea sino-americanã / 125

CAPITOLUL 6. China înfruntã ambele superputeri / 129
Prima crizã din Strâmtoarea Taiwan / 131
Interludiu diplomatic cu Statele Unite / 137
Mao, Hruºciov ºi ruptura sino-sovieticã / 139
A doua crizã din Strâmtoarea Taiwan / 148

CAPITOLUL 7. Un deceniu de crizã / 155
Marele Salt Înainte / 155
Disputa de la graniþa himalayanã ºi Rãzboiul Sino-Indian din 1962 / 158
Revoluþia Culturalã / 164
S-a ratat o oportunitate? / 168

CAPITOLUL 8. Drumul cãtre reconciliere / 172
Strategia chinezã / 173
Strategia americanã / 181
Primii paºi – Ciocnirile de pe Râul Ussuri / 182

CAPITOLUL 9. Reluarea relaþiilor: primele întâlniri cu Mao ºi Zhou / 200
Zhou Enlai / 204
Nixon în China: întâlnirea cu Mao / 215
Dialogul dintre Nixon ºi Zhou / 221
Comunicatul de la Shanghai / 224
Urmãrile / 229

CAPITOLUL 10. Cvasi-alianþa: discuþiile cu Mao / 231
„Linia orizontalã”: abordãri chineze ale politicii de stãvilire / 232
Impactul cazului Watergate / 244

CAPITOLUL 11. Sfârºitul epocii Mao / 246
Criza succesiunii / 246
Cãderea lui Zhou Enlai / 249
Ultimele întâlniri cu Mao: rândunicile ºi venirea furtunii / 253

CAPITOLUL 12. Indestructibilul Deng / 267
Prima întoarcere la putere a lui Deng / 267
Moartea liderilor – Hua Guofeng / 272
Ascensiunea lui Deng – „Reformã ºi deschidere” / 274

Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page VII

CAPITOLUL 13. „Cãlcând tigrul pe coadã”: al treilea rãzboi din Vietnam / 282
Vietnam, nãpasta marilor puteri / 282
Politica externã a lui Deng – Dialogul cu America ºi normalizarea / 289
Cãlãtoriile lui Deng / 295
Vizita lui Deng în America ºi noua definiþie a alianþei / 298
Al treilea rãzboi din Vietnam / 304

CAPITOLUL 14. Reagan ºi intrarea în normalitate / 312
Vânzãrile de arme cãtre Taiwan ºi Al Treilea Comunicat / 315
China ºi superputerile – Noul echilibru / 320
Programul de reformã al lui Deng / 327

CAPITOLUL 15. Tiananmen / 336
Dileme americane / 339
Controversa în jurul lui Fang Lizhi / 352
Devizele de 12 ºi de 24 de caractere / 358

CAPITOLUL 16. Ce fel de reformã? Turneul sudic al lui Deng / 361
CAPITOLUL 17. Drumul oscilant spre o nouã reconciliere:
epoca Jiang Zemin / 367
China ºi destrãmarea Uniunii Sovietice / 374
Administraþia Clinton ºi politica faþã de China / 378
A treia crizã din Strâmtoarea Taiwan / 386
Renaºterea Chinei ºi reflecþiile lui Jiang / 392

CAPITOLUL 18. Noul mileniu / 399
Diferenþe de perspectivã / 404
Cum se defineºte oportunitatea strategicã? / 407
Dezbaterea privind destinul naþional – viziunea triumfalistã / 412
Dai Bingguo – o reafirmare a ridicãrii paºnice / 415

EPILOG. Se repetã istoria? Memorandumul Crowe / 420
Spre o comunitate a Pacificului? / 431

Note / 435
Index / 475

Despre_China.qxd

5/14/2012

1:43 PM

Page 15

CAPITOLUL 1

Singularitatea Chinei

ocietãþile ºi naþiunile tind sã creadã despre ele cã sunt eterne. De asemenea, ele pun la loc de cinste o anumitã poveste despre originea lor. O caracteristicã specialã a civilizaþiei chineze e aceea cã pare sã nu aibã un început. În istorie, China apare mai mult ca un fenomen natural permanent decât
ca un stat-naþiune convenþional. În povestea Împãratului Galben, cinstit de
mulþi chinezi ca fondator legendar, China pare sã existe deja. Când Împãratul Galben îºi face apariþia în mit, civilizaþia chinezã se aflã în haos. În vreme
ce prinþii rivali se hãrþuiesc unul pe altul ºi terorizeazã poporul, un conducãtor slãbit este incapabil sã menþinã ordinea. Mobilizând o armatã, noul erou
pacificã împãrãþia ºi este proclamat împãrat.1
Împãratul Galben a intrat în istorie ca erou fondator; însã, conform mitului fondator, el restaureazã, ºi nu creeazã un imperiu. China îl precede; ea
apare în conºtiinþa istoricã drept un stat deja existent, care nu trebuie decât
restaurat, ºi nu creat. Acest paradox al istoriei chineze se repetã în cazul vechiului înþelept Confucius: iarãºi, el este vãzut ca „fondator” al unei culturi,
deºi el însuºi subliniazã faptul cã nu a inventat nimic, ci doar a încercat sã revigoreze principiile armoniei care existaserã cândva în epoca de aur, dar care
fuseserã abandonate în perioada de haos politic din vremea sa.
Reflectând la paradoxul legat de originile Chinei, un misionar ºi cãlãtor
din secolul al XIX-lea, Abatele Régis-Évariste Huc, observa:

S

Civilizaþia chinezã îºi are originile într-o antichitate atât de îndepãrtatã, încât degeaba încercãm sã îi descoperim începutul. Nu existã, la acest popor, indicii despre faza incipientã a statalitãþii. Este un lucru foarte ciudat
în ceea ce priveºte China. Suntem obiºnuiþi sã gãsim, în istoria popoarelor,
un punct de plecare bine definit, iar documentele istorice, tradiþiile ºi monumentele rãmase ne permit, în genere, sã urmãrim, aproape pas cu pas,
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progresul unei civilizaþii, sã fim martorii naºterii sale, sã asistãm la dezvoltarea ei, la înflorirea sa ºi, în multe cazuri, la ulterioara sa decãdere ºi
prãbuºire. Dar nu este aºa ºi în cazul chinezilor. Ei par sã fi trãit întotdeauna în aceeaºi fazã de dezvoltare ca astãzi; iar informaþiile parvenite din
Antichitate sunt de naturã sã confirme aceastã opinie.2

Când caracterele scrise chinezeºti au apãrut prima oarã, în timpul dinastiei Shang, în al doilea mileniu î.Hr., Egiptul antic se afla în culmea gloriei,
marile oraºe-stat ale Greciei clasice nu apãruserã încã, iar Roma mai avea de
aºteptat un mileniu ca sã se nascã. ªi totuºi, urmaºa directã a ortografiei Shang
este încã folositã astãzi de peste un miliard de oameni. Chinezii de azi pot
înþelege inscripþiile din epoca lui Confucius; cãrþile ºi conversaþiile în chineza
contemporanã sunt îmbogãþite de aforisme vechi de secole care evocã bãtãlii
ºi intrigi de curte din vremuri demult apuse.
În acelaºi timp, istoria chinezã a cunoscut multe perioade de rãzboi civil,
vid de putere ºi haos. Dupã fiecare colaps, statul chinez s-a reconstituit prin
propriile forþe, ca ºi cum ar fi fost o lege imuabilã a naturii sã se întâmple aºa.
În fiecare stadiu, a apãrut o nouã figurã unificatoare (urmând, în esenþã, pilda Împãratului Galben) care a izbutit sã-ºi subjuge rivalii ºi sã reunifice þara
(ºi, uneori, chiar sã-i lãrgeascã graniþele). Faimosul început al Cronicii celor trei
regate – un roman din secolul al XIV-lea venerat pânã în ziua de azi de chinezi
(inclusiv de Mao, care spunea cã îl studiase aproape obsesiv în tinereþe) – evocã acest ritm continuu: „Imperiul, de multã vreme divizat, trebuie unificat; de
multã vreme unificat, trebuie divizat. Aºa a fost dintotdeauna.”3 Fiecare perioadã de divizare a fost vãzutã ca o anomalie. Fiecare nouã dinastie a revenit
la principiile de guvernare ale dinastiei anterioare pentru a restabili continuitatea. Puse la încercare de calamitãþi periodice, preceptele fundamentale ale
culturii chineze au rezistat.
Înainte de momentul crucial al unificãrii Chinei în 221 î.Hr., existase o
dinastie care condusese þara vreme de un mileniu ºi care se dezintegrase treptat
pe mãsurã ce subdiviziunile feudale evoluaserã de la autonomie la independenþã. Punctul culminant l-au reprezentat douã secole ºi jumãtate de tumult,
cunoscute în istorie ca perioada Statelor Combatante (475-221 î.Hr.). Echivalentul european ar fi vidul de putere dintre Tratatul din Westfalia din 1648 ºi
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, interval în care mai multe state
europene s-au luptat pentru a înclina balanþa puterii în favoarea lor. Dupã
221 î.Hr., China a menþinut idealul de imperiu ºi de unitate, chiar dacã procesele de divizare ºi reunificare au alternat în cicluri care, uneori, durau sute
de ani.
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Când statul se dezmembra, rãzboaiele dintre diversele tabere erau crâncene. Odatã, Mao a susþinut cã populaþia Chinei a scãzut de la 50 de milioane
la 10 milioane în timpul aºa-numitei perioade a celor Trei Regate (220-280
d.Hr.)4, iar conflictul dintre grupãrile rivale din perioada interbelicã a secolului XX a fost, la rândul sãu, extrem de sângeros.
În momentul sãu de maximã expansiune, sfera culturalã chinezã se întindea pe o suprafaþã terestrã mult mai mare decât orice stat european, ba
chiar aproape la fel de mare ca întreaga Europã continentalã. Limba ºi cultura chinezã, precum ºi decretele împãratului, se rãspândeau în fiecare þinut:
de la stepele ºi pãdurile de conifere din nordul vecin cu Siberia la junglele
tropicale ºi fermele terasate de orez din sud; de la coasta de est, cu canalele,
porturile ºi satele sale de pescari, la deºerturile Asiei Centrale ºi piscurile înzãpezite de la frontiera himalayanã. Întinderea ºi varietatea acestui teritoriu a
încurajat ideea conform cãreia China este o lume în sine. A sprijinit concepþia
cã împãratul este o figurã de importanþã universalã, care domneºte peste tian
xia sau „Toate Câte Sunt Sub Cer”.

Epoca supremaþiei chineze
În istoria sa multimilenarã, China nu a fost niciodatã obligatã sã aibã
de-a face cu alte þãri sau civilizaþii comparabile cu ea în amploare ºi rafinament. India era cunoscutã chinezilor, dupã cum a arãtat Mao mai târziu, dar,
pentru o mare parte din istoria sa, ea a fost divizatã în regate separate. Cele
douã civilizaþii au fãcut schimb de bunuri, dar ºi de influenþe budiste de-a lungul Drumului Mãtãsii, dar, în rest, contactele dintre ele au fost stãvilite de
douã obstacole aproape de netrecut: Munþii Himalaya ºi Platoul Tibetan. Deºerturile imense ºi potrivnice ale Asiei Centrale au separat China de culturile
Orientului Apropiat, Persia ºi Babilon, ºi, într-o mãsurã ºi mai mare, de Imperiul Roman. Caravanele de negustori efectuau cãlãtorii intermitente, însã China,
ca societate, nu a interacþionat cu societãþi de o anvergurã ºi o dezvoltare comparabile. Deºi China ºi Japonia au împãrtãºit o serie de instituþii culturale ºi
politice fundamentale, niciuna nu a fost dispusã sã recunoascã superioritatea
celeilalte; soluþia lor a fost sã întrerupã din când în când contactul, de fiecare
datã preþ de câteva secole. Europa se afla ºi mai departe, China plasând-o
undeva în Oceanele de Vest, prin definiþie inaccesibile culturii chineze ºi, din
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pãcate, imposibil de cucerit, dupã cum i-a spus împãratul Chinei unui sol britanic în 1793.
Pretenþiile teritoriale ale Imperiului Chinez s-au oprit la marginea mãrilor înconjurãtoare. Încã de pe vremea dinastiei Song (960-1279), China a
condus lumea în domeniul tehnologiei maritime; flotele sale ar fi putut sã
ducã imperiul într-o epocã de explorãri ºi cuceriri.5 Cu toate acestea, China
nu a avut colonii peste mãri ºi a manifestat un interes relativ scãzut pentru
þãrile aflate dincolo de coastele sale. Ea nu a avut vreo motivaþie pentru a se
aventura în strãinãtate ºi a-i converti pe barbari la principiile confucianiste
sau la virtuþile budiste. Atunci când cuceritorii mongoli au comandat flota
Song, cu experimentaþii ei cãpitani, au întreprins douã încercãri de a invada
Japonia. Ambele au fost zãdãrnicite de vremea nemiloasã – acel kamikaze (sau
„vânt divin”) din folclorul japonez.6 Totuºi, dupã ce dinastia mongolã s-a prãbuºit, nu s-a mai încercat nicio expediþie, deºi ar fi fost posibilã din punct de
vedere tehnic. Niciun lider chinez nu a formulat vreodatã un motiv pentru
care China sã vrea controlul asupra arhipelagului japonez.
Dar în primii ani ai dinastiei Ming, între 1405 ºi 1433, China a lansat una
dintre cele mai remarcabile ºi mai misterioase expediþii navale din istorie:
conducând o flotã compusã din corãbii neegalate din punct de vedere tehnic,
amiralul Zheng He a pornit cãtre destinaþii atât de îndepãrtate ca Java, India,
Cornul Africii ºi Strâmtoarea Ormuz. La momentul cãlãtoriilor lui Zheng,
epoca marilor exploratori europeni încã nu începuse. Flota Chinei deþinea
ceea ce pãrea a fi un avantaj tehnologic insurmontabil: în dimensiuni, dotãri ºi numãr de vase, ea ridiculiza Armada spaniolã (care încã se afla la 150
de ani distanþã).
Istoricii încã nu s-au pus de acord asupra scopului real al acestor misiuni.
Zheng He a fost o figurã singularã a epocii explorãrilor: un eunuc chinez de
religie musulmanã, înregimentat în serviciul imperial din copilãrie, care nu
se încadreazã în niciun precedent istoric. La fiecare oprire în cãlãtoriile sale,
el a proclamat formal mãreþia noului împãrat al Chinei, a oferit daruri generoase conducãtorilor pe care i-a întâlnit ºi i-a invitat sã cãlãtoreascã personal
în China ori sã trimitã soli. Acolo, ei urmau sã recunoascã locul lor în ordinea
mondialã sinocentricã, participând la ritualul „ploconirii” prin care se recunoºtea superioritatea împãratului. Totuºi, dincolo de a declara mãreþia Chinei
ºi de a emite invitaþii la ritualuri pompoase, Zheng He nu a manifestat vreo
ambiþie teritorialã. El s-a întors doar cu daruri sau „tributuri”; nu a pretins
colonii sau resurse pentru China, mulþumindu-se sã revendice „dreptul” metafizic de a extinde limitele a „Toate Câte Sunt Sub Cer”. Cel mult, se poate
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spune cã a creat condiþii favorabile pentru negustorii chinezi, printr-un soi de
exercitare timpurie a „puterii soft” chineze.7
Expediþiile lui Zheng He au încetat brusc în 1433, în acelaºi timp cu
reapariþia ameninþãrilor de-a lungul frontierei de nord a Chinei. Urmãtorul
împãrat a ordonat ca flota sã fie dezmembratã, iar documentele despre cãlãtoriile lui Zheng He sã fie distruse. Expediþiile nu au mai fost reluate niciodatã.
Deºi comercianþii chinezi au continuat sã navigheze pe rutele inaugurate de
Zheng He, capacitãþile navale ale Chinei au decãzut atât de mult, încât, mai
târziu, reacþia conducãtorilor din dinastia Ming la primejdia pirateriei din jurul coastei de sud-est a Chinei a fost încercarea de a forþa mutarea populaþiei
de pe coastã la 15 kilometri în interiorul continentului. Astfel, istoria navalã a
Chinei a fost ca o balama care se înþepeneºte: capabilã de dominaþie din
punct de vedere tehnic, China s-a retras voluntar din domeniul explorãrilor
maritime tocmai când interesul occidental în acest domeniu cãpãta contur.
Splendida izolare a Chinei a întreþinut o anumitã percepþie de sine a
chinezilor. Elitele chineze au ajuns sã se obiºnuiascã cu ideea conform cãreia
China era unicã – nu doar „o mare civilizaþie” printre altele, ci chiar civilizaþia însãºi. Un traducãtor britanic scria în 1850:
Un european inteligent, obiºnuit sã reflecteze la situaþia mai multor þãri,
care au parte de diverse avantaje ºi se confruntã fiecare cu anumite dezavantaje, ar putea, printr-o serie de întrebãri bine þintite ºi cu ajutorul câtorva date, sã îºi formeze o idee destul de corectã despre condiþia unui
popor pânã atunci necunoscut lui; însã ar fi o mare eroare sã presupunem
cã acest lucru e valabil ºi în cazul poporului chinez. Excluderea strãinilor
ºi închiderea în propria lor þarã, prin faptul cã i-a privat de toate posibilitãþile de a face comparaþii, au limitat, din pãcate, concepþiile chinezilor;
astfel, ei sunt totalmente incapabili sã se elibereze de sub dominaþia obiºnuinþelor lor ºi judecã totul doar în lumina propriilor convenþii.8

China avea, desigur, cunoºtinþã despre diversele societãþi aflate în jurul
ei, cum ar fi Coreea, Vietnam, Thailanda sau Birmania; dar, în percepþia chinezã, China era centrul lumii, „Regatul de Mijloc”, iar celelalte societãþi erau
evaluate ca variante ale modelului chinez, fiind plasate pe diferite trepte în
funcþie de asemãnarea lor cu China. Dupã cum vedeau chinezii lucrurile, era
în firea lucrurilor sã existe o mulþime de state mai mici care asimilau cultura
chinezã ºi plãteau tribut mãreþiei Chinei. Graniþele dintre China ºi popoarele
din jurul ei reflectau mai degrabã diferenþele culturale decât sã reprezinte
niºte demarcaþii politice ºi teritoriale. Rãspândirea culturii chineze în Asia de

