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Sigur c` au existat perioade în care educa]ia [colar`
[i mass-media acelor vremuri aducea, readucea în
mintea omului de rând cli[eele privind ciocnirile din
perioada conflictelor marilor imperii, indiferent c`
se întâmpla aceasta la sfâr[itul secolului XVIII sau
pe parcursul secolului XIX [i începutul secolului XX
- marea conflagra]ie din Pacific, etc. China a fost
una din na]iunile mari care a fost expus` conse-
cin]elor acestor ciocniri între rivalit`]ile create în
decursul secolelor; în egal` m`sur`, sigur, anumite
regimuri [i guverne au fructificat asta în interesul
unei educa]ii cu aplec`ri, cu accente patriotice [i
percep]ia popular` a fost uneori tributar` unor
asemenea excese în a aminti episoade durerose ale
interven]iilor unor armate str`ine, ale omului alb
peste omul asiatic, etc. Deci, a existat o asemenea
perioad` [i, chiar dac` manualele de istorie sunt în
continuare colorate de asemenea pasaje, realitatea
imediat îl invit` pe omul de rând s` vad`, mai degra-
b`, în european, un partener - din multiple ra]iuni,
prima fiind aceea a faptului c` Europa a reprezentat
un model de civiliza]ie, nu neap`rat rival cu cel chi-
nez, care-[i reclama propriile atribute [i superio-
rit`]i, dar mai ales pentru c` a reprezenat un model
care s-a generalizat. Indiferent c` este moda de la
Paris sau din Italia, sau c` este vorba de eficien]a
managementului britanic, sau c` este vorba de stilul
de canto italian, aceste modele europene s-au impus
[i sunt valide [i pentru chinezul de rând, care l-a
admirat pe Pavarotti la începutul anilor ’80 pentru c`
a fost primul artist celebru de bellcanto care a dat un
recital în China; apoi a fost Mireille Mathieu, care a
venit aici [i a impresionat... Deci, chinezul, în mo-
mentul deschiderii de la începutul anilor ’80, s-a
racordat foarte repede la valorile europene, la care
a fost sensibil [i le-a acceptat dincolo de cli[eele
unui trecut antagonist. În egal` m`sur`, dup` aceea
au venit valorile economice, de aceea nem]ilor le-a
fost foarte u[or s` investeasc` [i s` fac` Volks-
wagn-ul la Shanghai, francezii cu Peugeot-ul, [i
mul]i al]i parteneri occidentali, care au intrat extrem
de rapid [i u[or [i s-au g`sit ca prieteni [i absolut
accepta]i de chinezi. Iar acum, Uniunea European`,
prin proiectul, pe care-l invocam înainte, de cuprin-
dere aproape a întregului continent, de acceptare a
noilor state dincolo de zidul Berlinului, d` un model
de integrare regional` care este interesant pentru
chinezi.

S.C.: Exist` o comunitate de români în China?

V.I.-B.: Din p`cate, nu. Exist` un num`r de români,
a[ spune un num`r de cutez`tori, [i sigur c` în inima
fiec`rui român exist` un gr`ute de cutezan]`, care
s-au aventurat în aceast` societate atât de diferit` de
a noastr`, un num`r de români mai tineri, sau mai
pu]in tineri, care lucreaz`-n China; unii care s-au
c`s`torit cu parteneri chinezi sau chinezoaice, fami-
lii reu[ite, extrem de frumoase: o doamn` c`s`torit`
cu un chinez, amândoi profesori la Universitatea din
Beijing; o doamn` c`s`torit` cu un medic chinez;
avem tineri care au tr`it primele lor experien]e de
consacrare public` în China, cum este, de exemplu,
un tân`r al c`rui nume este Mugur Ciubancan, care
a venit aici, unde [i-a încercat talentele vocale, [i a
reu[it la un concurs pentru interpre]i str`ini [i a
reu[it s` aibe un contract cu televiziunea din Guang-
dong [i apoi cu televiziunea central`, de la Beijing,
un tân`r care înva]` s` cânte [i în chinez`, [i în
român`, foarte talentat [i ne emo]ioneaz` pe to]i
când spune c` este mândru c` este român, în ciuda
faptului c` aici competi]ia cu al]i str`ini, care vin s`
cânte în China, nu este deloc u[oar`, pentru c` vin
oameni talenta]i din toate ]`rile. Deci, comunitatea
românesc` n-ar însemna, poate, decât o duzin` sau
dou`, cel mult. Noi nu [tim de existen]a lor decât
atunci când simt nevoia unui sprijin, a[a cum a fost
în perioada epidemiei de pneomonie atipic` de anul
trecut, când telefoanele ambasadei au fost asaltate.
Au fost îns` [i foarte mul]i care au lucrat cu con-
tracte temporare la diferite companii chineze, ceea
ce este [i firesc în contextul unor competen]e recu-
noscute ale inginerilor, manaegerilor români anga-

ja]i pe diferite termene. Avem un num`r de studen]i
pe care pot s`-i asimil`m acestei comunit`]i tempo-
rare, circa 20, care se ruleaz` anual; exist` un nu-
m`r de medici, care, dup` terminarea studiilor în
România, doresc s`-[i încerce mâna, la propriu, în
acupunctura chinez`, s` se specializeze în medicina
tradi]ional` chinez`, ceea ce nu este deloc simplu,
c`ci, dincolo de practica acupuncturii, se cere [i un
efort de studiere a limbii de cel pu]in 2 ani, pentru
studiul textelor clasice de medicin` [i în]elegerea
concep]iei tradi]ionale privind func]ionarea corpului
uman. Dar consider c` sunt totu[i prea pu]ini tineri
români aici. Speran]a mea ar fi s` existe un mai ma-
re interes, un mai mare apetit c`tre China pentru
studii, pentru afaceri, pentru c`l`torii. În acest an,
când aten]ia politic` reciproc` [i interac]iunile ro-
mâno-chineze au atins un nivel maxim de intensitate,
s` avem un semn bun [i pe o deschidere reciproc` [i
pe linie de turism, acest lucru fiind în consonan]` [i
în ceea ce s-a întâmplat în rela]ia Chinei cu UE [i cu
al]i parteneri europeni. Deja în octombrie anul trecut
s-au semnat în]elegeri bilaterale, care [i pentru noi
creaz` o baz` la care noi trebuie s` ne conect`m în
contextul armoniz`rii legisla]iei [i cadrului juridic al
nostru cu ceea ce face UE, deci este un cadru de
care [i noi putem s` profit`m [i s` înceheiem un
acord bilateral pe linie de turism cu China, pentru c`
v` m`rturisesc c` noi primim la ambasad` faxuri din
dou` în dou` zile de la agen]ii de turism române [i
chineze care întreab` de formalit`]ile care trebuiesc
f`cute ca s` se deschid` noi posibilit`]i penru gru-
puri de turi[ti. Deja d-ul prim-ministru a fost sensibil
la acest interes în cadrul vizitei d-niei sale aici - d-ul
prim-ministru N`stase a asistat la deschiderea birou-
lui de turism la Beijing, deschis în cadrul ambasadei
noastre la mijlocul lunii februarie anul acesta. A[-
tept`m în continuare efortul departamentului de re-
sort pentru a încheia un acord bilaterael de turism [i
convingerea mea este c` vom avea un flux extrem
de activ. Turi[ti chinezi au început deja s`
cl`toreasc` în Statele Unite, cu greut`]ile de rigoare
în ceea ce prive[te regimul de vize, Europa de vest
la fel; pentru cei tineri, România înc` nu a fost în
orizontul de interes, de[i genera]iile mai în vârst`,
cei care au c`l`torit prin anii ’60-80, cuno[teau
România, dar cei mai tineri acum ar vrea s` vad` [i
dincolo de orizontul occidental. {i desigur c` unii ar
vrea s` studieze la Cambridge sau Harvard, dar
pentru c` sumele care se cer acolo pentru
cheltuielile de studiat sunt mai greu de suportat de
c`tre familie, poate pentru c` anumite cheltuieli de a
studia în România sunt la un nivel mai rezonabil, vor
alege România. Convingerea mea este c` [i turismul
[i studiul în România ar putea prezenta pentru cei
tineri o atrac]ie.

S.C.: S` revin la o problem` care este de interes
pentru românii care sunt în afara grani]elor ]`rii.
Ave]i cuno[tin]e dac` statul chinez acord` înlesniri
atât economice cât [i spiritual chinezilor care se afl`
în afara grani]elor Chinei? Dac`-i promoveaz` pe
cei care se întorc în ]ar`?

V.I.-B.: V` spuneam c` la începutul anilor ’80,
deceniul deschiderii [i al reformei, guvernul central
a început prin a face un efort deosebit pentru a-i
atrage pe chinezii de peste m`ri [i cred c` în
continuare acesta este un lucru extrem de sensibil [i
important pentru politica lor de rela]ii externe. Ei
încearc` s` p`streze leg`turi deosebite [i
ambasadele, la rândul lor, reprezint` terminale
opera]ionale [i de dialog cu aceste comunit`]i
chineze[ti din afar`. Acum câteva luni, potrivit
calendarului anual chinezesc, care începe pe la
sfâr[itul lui ianuarie - la începutul lui februarie...

S.C.: Ce semn sunte]i în horoscopul chinezesc?

V.I.-B.: Dragon!

S.C.: Ha, ha, ha! {i eu sunt tot dragon, dar un dragon
mai b`trân. Semn imperial!!!

V.I.-B.: ...am vizionat la tv programe speciale
consacrate de ambasade [i de institu]ii centrale

chineze pentru manifet`rile organizate cu ocazia
Anului Nou chinezesc în comunit`]ile din afara
Chinei. Asta a tr`dat imediat, în sens pozitiv, cât de
mult interes este pentru ce fac acei oamnei, cum
tr`iesc, cum p`streaz` tradi]ia [i cum se conecteaz`
cu na]iunea. Asta a ar`tat c` guvernul central este
con[tient de poten]ialul acestor comunit`]i, care au
fost unele enclave în care s-au p`strat perfect
tradi]iile vechi, începând de la limb`, arhitectur`,
studii de texte clasice, altele au fost centre de
atragere a ceea ce este modern [i de înv`]are rapid`
din societ`]ile occidentale a ceea ce acum este de
interes pentru societatea de pe continent. Deci,
indeferent cum [i de unde, chiar [i din Taiwan, în
ciuda diferen]ierilor politice, în ciuda controverselor
care exist` privind modelul unei unit`]i na]ionale,
care este modelul economic - “o ]ar`, dou`
sisteme”, cum s-a practicat cu Hong Kong-ul [i
Macao, sau alta, care va fi g`sit` prin bun`
în]elegere prin cele dou` p`r]i ale strâmtorii Taiwan,
exist` aceast` idee de a cultiva leg`tura cu
comunit`]ile din exterior. N-am constatat c` ar
exista sensibilit`]i sau probleme, ele se dep`[esc mut
mai u[or decât alt`dat`. De aceea, a[ spune c` sunt
foarte multe lucruri de înv`]at. Întâi, c` chinezii de
peste m`ri au un sim] extraordinar al patriei [i,
indiferent c` este vorba de patria mam`, c` toat`
]ara China, care acum se ridic` ca o putere global` -
[i bine-n]eles c` le treze[te [i lor un sentiment de
mândrie, pentru c` China devine simbol global, sau
sentimente de patriotism local pentru zona din care
provin [i pentru care doresc s` fac` ceva, indiferent
dac` dialogul lor cu autorit`]ile nu este foarte
armonios întotdeauna, ei încearc` s` ]in` la urma[ii
sau la rudele de la a nu [tiu câta spi]`, potrivit
tradi]iei chineze. Exist` sentimente reciproce, exist`
deschidere, exist` facilit`]i. Întotdeauna cei care
revin au fost trata]i cu aten]ie politic`, li s-au oferit
func]ii importante în structurile guvernamentale, în
structurile administrative locale; dac` nu au vrut s`
le preia ca o func]ie efectiv` de exercitarea unor
atribu]ii, li s-au oferit cel pu]in titluri onorifice în
structurile unor a[a-numite organisme de
reprezentare, cum este Conferin]a Consultativ`
Politic`, care grupeaz` diferte forma]iuni politice,
asocia]ii profesionale, asocia]ii de prestigiu
academic. Deci, întotdeauna au fost trata]i cu
deosebit` aten]ie [i li s-au oferit aten]ii [i onoruri; au
fost premia]i, au fost numi]i în unele jurii, prezidii
pentru conferin]e [i seminarii [tiin]ifice, festivaluri
culturale, etc. Deci, s-au g`sit forme care s` le
permit` s` fructifice experien]a personal`, s`
înt`reasc` pestigiul personal [i s` ar`te în acela[i
timp c` pe o astfel de comunitate din exterior cei de
acas` nu-i uit`. Îi sus]in. Din acest punct de vedere,
experien]a este interesant` [i remarcabil`. Într-o
discu]ie cu un adjunct de ministru al înv`]`mântului
de aici, îl întrebam dac` nu sunt preocupa]i de faptul
c` o parte din cei care pleac` la studii nu se întorc
imediat, ci mai r`mân un num`r de ani în str`in`tate.
{i respectivul adjunct de ministru mi-a r`spuns:
“Poate vor reveni dup` ce vor lua Premiul Nobel!”
Ceea ce se [i întâmpl`. Deci, exist` o osmoz`, a[
spune, între aceast` mare comunitate care este
întreaga ]ar` [i comunit`]ile din exterior. Pentru
tinerii care revin din exterior, pentru oamenii de
[tiin]`, pentru managerii care doresc s` revin` [i s`
se stabileasc` în ]ar`, li se ofer` gratuit o cas`,
10.000 de dolari che[ ca o prim` de instalare, o
func]ie de conducere într-un institut de cercet`ri,
într-o universitate sau într-o companie, pentru c`
este o platform` de fapt, pe care ei o numesc “parc
tehnico-[tiin]ific academic”. Este remarcabil c` au
g`sit o form` s` plaseze pe un om dup` pricepere [i
prestigiu [i s`-l fac` util.

S.C.: {i acum, în încheiera discu]iei noastre, doresc
s` v` întreb dac` sunte]i membru Rotary, Zonta sau
dac` sunte]i francmason.

V.I.-B.: Nu, n-am avut onoarea s` fiu abordat în
acest sens, dar am fost bucuros s` constat c` presa
noastr` a fost mai receptiv` [i a în]eles c` în     � 10


