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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
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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, 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 dez-
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integrase 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.
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 re-
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gate 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 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 mo-
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mentul 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 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 sudest 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 con-

