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<<asigurã vizibilitatea actorului cultural: fie pe lista autorilor interzişi, fie pe cea a
autorilor editaţi>>, cenzura în democraţie funcţioneazã pe baza altor principii,
pentru cã ceea ce în regimul totalitar este impus, în cel democratic este sugerat.
Ideologia totalitarã înainteazã fãrã mascã, cea democratã-mascatã” (pp. 351-352).
Un neajuns al cãrţii ar putea consta în faptul cã nu întotdeauna
suntem plasaţi în contextul epocii, condiţie care, dacã ar fi fost
îndeplinitã, ne-ar fi ajutat sã înţelegem mai bine resorturile care i-au fãcut
pe liderii politici sã adopte unele mãsuri mai mult sau mai puţin
favorabile scriitorilor.
Având acces la numeroase documente sovietice şi acoperind un
material vast, autoarea a putut face dese trimiteri cu privire la cenzura
sovieticã pe care o considerã model pentru varianta sa româneascã.
Lucrarea Lilianei Corobca are un caracter pronunţat comparativ,
referindu-se aproape în permanenţã la instituţii ale cenzurii din ţãrile
blocului comunist, mai ales Glavlit-ul sovietic, cu care autoarea pare mai
bine familiarizatã.
Prin parcurgerea numeroaselor lucrãri de specialitate şi a unui
vast material arhivistic, Liliana Corobca a dovedit o bunã înţelegere a
subiectului şi o remarcabilã capacitate de analizã şi sintezã, realizând ceea
ce pare a fi scopul cãrţii: a da o înfãţişare şi o voce documentelor oficiale
şi surprinderea multor probleme cu care se confruntau deopotrivã autorii
şi cenzorii.

Ionuţ FILIPESCU
Mingjiang Li (ed.), Soft Power. China’s Emerging Strategy in
International Politics, Lanham, Maryland, Lexington Books,
Rowman&Littlefield, 2009, 275 p.:
Secolul al XXI-lea reprezintã punctul de cotiturã în care supunem
unui proces riguros întregul sistem al relaţiilor internaţionale. Şi nu
datoritã nostalgiei trecutului, ci datoritã curiozitãţii omenirii de a stabili
circumstanţele unui proces ireversibil de distorsionare a puterii. Altfel
spus, omenirea se aflã într-o constantã expectativã, iar scopul este
definirea acelui proces propriu ce stabilieşte ,,scara actorilor excepţionali”
care au dominat sau dominã actualmente actul politic, cel guvernamental,
diplomatic, economic sau cultural de la începuturi şi pânã în prezent.
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Tehnologia avansatã şi tot mai modernã
concretizeazã în mod direct diverse concepte. Unul
dintre acestea este globalizarea, fapt pentru care
schimbul invariabil de informaţii raţionale sau
iraţionale dintre indivizi devine extrem de accesibil.
Toate aceste constatãri deschid calea spre a aprecia
şi proiecta arhitectura dinamicã a interacţiunilor
dintre entitãţile statale ale prezentului.
Unul dintre cele mai elocvente exemple ale
dinamicii globale este China. Parcursul remarcabil al
acestei ţãri în ultimele decenii demonstreazã faptul cã sistemul relaţiilor
internaţionale nu este un monolit, iar interacţiunile constante dintre
entitãţi nu fac altceva decât sã întãreascã sau sã înlesneascã poziţia
acestora în concordanţã cu o scarã de valori, principii şi norme
multiplexe. Având în vedere actualele tendinţe, dar şi empiricele
geopoliticii şi istoriei, succintele considerente enumerate anterior
reprezintã o parte dintre motivele pentru care acest material îşi propune
sã recenzeze una dintre lucrãrile generice editate de sinologul Mingjiang
Li.
,,Soft Power. China’s Emerging Strategy in International Politics”
(în traducere ,,Soft Power. Strategia emergentã a Chinei în politica
internaţionalã), reprezintã conglomeratul dezbaterilor şi examinãrilor
flexibile în ceea ce priveşte potenţialul Chinei orientate spre ,,soft
power”.
Totalizând treisprezece capitole, cartea oferã posibilitatea
cititorului de a pãtrunde analizele desãvârşite ale originilor, evoluţiei şi
reprezentãrilor tridimensionale sinice de ordin strategic. Constanta
narativei este flexibilã, pentru cã nu pierde din vedere chestiuni de ordin
politic, economic sau cultural. Însã aceste ramificaţii reprezintã, în esenţã,
conduite complexe, caracterizate de o anumitã gradualitate fãrã
precedent. Acestea nu trebuie percepute dintr-un punct de vedere
amalgamat, ci dintr-o perspectivã care se succede şi care devine
complinitoare.
Lucrarea îmbinã elemente cu caracter transdisciplinar, proiectând
o varietate aparte de perspective, practici implementate, abordãrile
Chinei concentrate în multiple direcţii sau ,,discursul de soft power” domestic
şi internaţional (partea întâi, capitolele 2-3). ,,Cea de a doua parte (capitolele
4-8) analizeazã potenţialele resurse, punctele forte şi punctele slabe ale puterii soft a
Chinei din perspective diferite, cum ar fi strategia externã politicã, economie politicã,
culturã, istorie şi educaţie” (p. 10).
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Cea mai robustã secţiune, din punctul meu de vedere, este
construitã în jurul pãrţii a treia. De pildã, Zhiqun Zhu, profesor la
Universitatea Bucknell din Pennsylvania, încearcã sã identifice ,,potenţiale
probleme ale Chinei în relaţia cu Coreea de Sud” (p. 191). Perspectiva
multilateralã este evidenţiatã de caracterul global al abordãrii: ,,Cum va
afecta Statele Unite legãturile în creştere ale Chinei cu Coreea de Sud şi Australia?”
sau ,,Sunt Coreea de Sud şi Australia adevãraţi aliaţi şi devotaţi ai Statelor
Unite?” (p. 202) reprezintã în acest punct doar câteva reflecţii ale autorilor
care au scopul, în prima instanţã, de a evidenţia sau contracara ,,statutul
mondial” (p. 30) al Chinei. În a doua instanţã, aceste cugetãri sunt, în
opinia mea, fundamentele plurivalente de a iniţia dezbateri pe marginea
acestor subiecte. De asemenea, aceastã secţiune a analizei reprezintã
apogeul lucrãrii, având ca puncte de reper, printre altele, şi studiile de caz
extrem de elocvente atunci când vine vorba de soft power, respectiv
China, şi anume Africa şi Asia de Sud-Est.
Dacã pe pacursul lucrãrii existã o serie de interogative de ordin
extern, autorii oferã posibilitatea de a afla rãspunsuri la întrebãri şi de
ordin intern. ,,De ce este un interes atât de profund pentru soft power, în China, în
ultimii ani?”, sau ,,Ce rol atribuie elita chinezã soft power-ului în strategia
internaţionalã a Chinei în XXI?” (pp. 21-38) sunt doar câteva dintre acestea.
Rãspunsurile, care pot fi gãsite în lucrare, reprezintã rezultatul unor
cercetãri care ,,examineazã diferite documente oficiale, scrieri academice importante,
precum şi cele mai influente rapoarte mass-media la nivel naţional şi analize” (p. 10)
Se ating subiecte precum ,,tradiţia chinezã a gestionãrii relaţiilor interstatale” (p.
88), ,,agenda neoliberalã în Asia de Sud Est” (p. 207) sau diplomaţia Chinei
referitoare la climã şi protecţia mediului înconjurãtor (p. 225). Cartea
,,descrie câteva limitãri ale puterii soft a Chinei” (p. 263), fapt pentru care
trebuie privitã.
Ultima parte a lucrãrii este pilonul întregii analize şi, cu toate cã
ar trebui sã reprezinte apogeul materialului, cred cã analiza în sine
umbreşte rezoluţia acestuia. Observ o relaţie de simbiozã între ideea
principalã şi rezultatele analizei, mai ales dat fiind faptul cã lucrarea este
foarte bine structuratã, având la bazã argumente raţionale şi ipoteze
pertinente. Desigur, dezbaterile pe marginea acestui subiect sunt abia la
început: o strategie emergentã concretã nu era definitã încã de cãtre
chinezi la momentul publicãrii acestei cãrţi, iar dezbaterile vizavi de
puterea soft a Chinei rãmân aprinse şi într-o mişcare continuã.
În concluzie, Mingjiang Li editeazã un volum care reprezintã
unul dintre punctele de reper care iniţiazã o anumitã platformã de
dezbatere în ceea ce priveşte puterea soft a Chinei în secolul XXI. Este un
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raport echilibrat, omnidirecţional care ţine cont de unul dintre cele mai
preţuite valori ale filozofiei chinezeşti: virtus et labor. Pilonul este
reprezentat, în adevãratul sens al cuvântului, tocmai de acest punct de
reper care stârneşte curiozitate şi interes în direcţia sinologiei şi a studiilor
Est Asiatice.

Ionuţ-Eugen Radu SAVA
Daniel

Alic

Simpozionului

Slujire şi educaţie. Lucrãrile
Internaţional-Caransebeş, 9-10 mai 2016,

(coordonator),

Caransebeş/Cluj-Napoca,
Editura
Episcopiei
Caransebeşului/Presa Universitarã Clujeanã, 2016, 768 p.:
Continuând o frumoasã tradiţie, Episcopia
Caransebeşului a editat şi în anul 2016, volumul
conferinţei desfãşurate aici în luna mai. Coordonatã
de pãrintele Daniel Aron Alic, consilierul cultural al
diecezei, lucrarea beneficiazã de o prefaţã semnatã
de Preasfinţitul Pãrinte Lucian Mic, ierarhul locului,
care aratã cum se pliazã tematica ce circumscrie
lucrãrile reunite în paginile ei pe tematica sinodalã
generalã şi reliefeazã modul în care, instituţia pe
care o conduce, se particularizeazã în cadrul
naţional prin activitatea ,,Foii Diecezane”, editatã încã de la înfiinţarea
eparhiei, prin grija Preasfinţitului Ioan Popasu.
Urmeazã apoi cele douã mari secţiuni, cea de teologie şi cea de
istorie. Ambele reunesc un numãr mare de lucrãri, ce poartã semnãtura
unor cercetãtori cunoscuţi în peisajul cultural naţional datoritã
abordãrilor interesante ale unor subiecte relevante pentru cercetare.
Cea dintâi dintre ele beneficiazã atât de lucrãrile unor ierarhi
importanţi ai Bisericii noastre, cât şi de cercetãri semnate de dascãli
cunoscuţi ai mediului teologic românesc. Între ierarhii semnatari de studii
se numãrã pãrintele episcop Lucian, cu cercetarea intitulatã: ,,Istoria
Bisericii ilustratã în paginile Foii Diecezane (1886-1890)” (pp. 15-24),
Preasfinţitul Pãrinte Daniil Stoenescu, cu textul ce poartã titlul: ,,Teologie
si teologhisire-reflecţii şi paradigme” (pp. 25-29), Preasfinţitul Siluan,
Episcopul Ortodox Român al Ungariei, cu ,,Rolul şi importanţa credinţei
şi a Bisericii Ortodoxe în viaţa tânãrului şi a omului contemporan” (pp.
30-46), şi Preasfinţitul Pãrinte Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Râmnicului, cu cercetarea intitulatã: ,,Tipografia de la
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