4

Colecţia de stratageme din China antică
Colecţia „Cele 36 de stratageme” este o lucrare care întruchipează
chintesenţa artei războiului create de strategii din China antică. Deşi
lucrarea a văzut lumina tiparului abia cu ceva mai mult de 60 de
ani în urmă, strategemele cuprinse în ea au început să circule în

rândul populaţiei chineze cu peste două milenii în urmă, devenind
componente ale culturii tradiţionale. Strategemele prezentate în
lucrare au fost şi încă mai sunt larg aplicate în politică, diplomaţie,
economie, tehnică şi ştiinţă.

Cea de-a 29-a ediţie a Jocurilor Olimpice
Beijing 2008 a avut loc între 8 şi 24 august.
A fost pentru prima dată că ţara noastră a
găzduit o ediţie a olimpiadei. Sportivi din 204
ţări şi regiuni au ilustrat prin performanţele
realizate în cele 16 zile de competiţii olimpice
spiritul olimpic sintetizat în deviza „mai repede,

A face inexistentul existent
Concepţia „a face inexistentul
existent” apare pentru prima dată
în cartea Daodejing a marelui filozof
din China antică, Lao Zi. În această
carte se spune: „Toate fiinţele de sub
soare apar din existenţă şi existenţa
apare din inexistenţă.” Aici existenţa
şi inexistenţa sunt două noţiuni
filozofice care dau la iveală legea
interdependenţei tuturor fiinţelor şi a
devenirii acestora.
Stratagema «a face inexistentul
existent» sugerează ideea creării de
zvonuri pentru a păcăli adversarul.
Dacă răspândeşti zvonuri şi inamicul
crede în acestea şi greşeşte în judecăţi
şi acţiuni, victoria în bătălie este de
partea ta. Această stratagemă trebuie
aplicată cu ingeniozitate, fără să dea
nimic de bănuit, căci numai astfel poţi
reuşi.
În romanul clasic chinez «Cele 3
regate», este un episod despre o bătălie
purtată prin aplicarea stratagemei «a
face inexistentul existent». Se spune
că Cao Cao a pierdut o bătălie purtată
cu Liu Bei. Mai târziu el a aflat că Liu
a ieşit victorios din cauză că a dat

ascultare consilierului său militar, Xu
Shu.
Cao a decis să-l atragă de partea
sa pe Xu. Sfetnicul său, Cheng Yu,
care era şi un bun prieten al lui Xu
Shu, i-a spus că acesta era un fiu care
îşi iubea foarte mult mama rămasă
singură acasă. Dacă Cao vrea să-l aibă
pe Xu de partea sa, putea s-o cheme
la el pe mama acestuia şi s-o roage
să-i trimită o scrioare lui Xu. Cao a
reuşit printr-o înşelăciune să aducă
la el pe mama lui Xu. Dar aceasta
n-a vrut nici în ruptul capului să ceară
fiului să se despartă de Liu. Cheng
Yu a recurs atunci la stratagema «a
face inexistentul existent». În numele
bătrânei a trimis un răvaş lui Xu,
bineînţeles imitând scrisul acesteia.
Citind răvaşul, Xu a înţeles că
mama lui este în mâna lui Cao Cao şi
a plâns în hohote. A fost nevoit să-şi
ia rămas bun de la Liu Bei şi a plecat
la Cao. Aflând că a fost vorba de o
cursă, Xu Shu, supărat foc, s-a jurat
că nu va da niciodată niciun sfat util lui
Cao în legătură cu treburile militare.
„În tabăra lui Cao, Xu nu scoate niciun

cuvânt”, iată titlul cunoscutei poveşti
despre Xu Shu, istorioară care circulă
larg şi astăzi în ţara noastră.
Stratagema «a face inexistentul
existent» se aplică foarte des în
disputele politice şi militare. Pe plan
militar poate fi aplicată în trei etape:
se oferă mai întâi inamicului informaţii
false, se lasă apoi inamicul să judece
dacă e vorba de informaţii false sau nu
şi în cele din urmă se lansează atacul
pe baza analizei greşite făcute de
acesta. Întrucât inamicul nu mai ştie în
ce să creadă şi greşeşte în judecată,
victoria este în mâna ta.
Un alt exemplu. În secolul al
VIII-lea oastea condusă de generalul
rebel Linghu Chao a încercuit oraşul
Yongqiu. Zhang Xun, comandantul
garnizoanei oraşului, a dat ordin
ostaşilor săi să coboare în miezul unei
nopţi de pe zidul de apărare o mie de
oameni de paie îmbrăcaţi în haine
negre. Văzând siluetele acestora,
ostaşii lui Linghu Chao au crezut că
vin inamicii. Ei au tras săgeţi asupra
oamenilor de paie. În acea noapte
Zhang a dobândit de la inamic mii şi

mii de săgeţi. Acţiunea s-a repetat şi
a 2-a noapte. Ostaşii lui Linghu Chao,
foarte necăjiţi, au tras concluzia că
Zhang îşi bătea joc de ei şi nu s-au
mai apărat. În a 3-a noapte Zhang a
coborât de pe zidul de apărare 500 de
ostaşi aleşi. Aceştia s-au năpustit ca
leii asupra taberei lui Linhu Chao şi au
dat foc corturilor trupelor inamice. În
dezordine şi surprinsă de atac, oastea
lui Linghu Chao a fugit măncând
pământul.
Vorbind la modul general, în
stratagema «a face inexistentul
existent»,
inexistentul
reprezintă
aparenţa falsă creată pentru păcălirea
adversarului, iar existentul, adevărata
situaţie ascunsă sub aparenţa falsă. Şi
în concurenţa economică înverşunată
de pe piaţă, unii practică această
stratagemă,
oferind
adversarului
informaţii false ca să poată să-şi
atingă scopul de a câştiga profituri.
Din punctul de vedere al conduitei
morale, această stratagemă nu trebuie
aplicată în concurenţa loială.
Zhu Kewen

Spicuiri din mesajele sosite la redacţie
Pompiliu Andrei, Bucureşti
Cu ocazia apropiatei aniversări
a proclamării Republicii Populare
Chineze, Ziua Naţională a patriei
voastre, îmi face plăcere să vă adresez
caldele mele felicitări şi cele mai bune
urări de succes în activitatea cotidiană
şi în viaţa personală a fiecăruia dintre
voi.
Prin efortul permanent de a
cultiva imaginea Chinei moderne cât
şi a Chinei eterne, voi aduceţi totodată
o contribuţie importantă la cauza
prieteniei şi cunoaşterii reciproce între
popoarele lumii, inclusiv ţara mea
(care a fost printre primele state ce
au recunoscut naşterea noii Chine şi

care s-a bucurat neîntrerupt, timp de
aproape şase decenii, de prietenia
marii voastre ţări).
În aceste zile, ascultătorii postului
vostru de radio şi telespectatorii
emisiunilor CCTV de aici au urmărit
cu viu interes relatările consacrate
misiunii
spaţiale
„SHENZHOU-7”
încheiată cu succes acum câteva ore.
Moment de referinţă în suita
acţiunilor de cucerire a cosmosului
inaugurat de ţara voastră în anul 2003,
recenta reuşită a astronauţilor chinezi
este, fără îndoială, un suprem omagiu
dedicat Zilei Naţionale a patriei. La
mulţi ani !

Valetin Olinici, Iaşi
Felicitări (pentru lansarea Shenzhou VII)! Acesta este primul cuvânt
care trebuie spus. Urmăresc cu multă
atenţie şi admiraţie (păcat că timpul
nu-mi permite să fiu mai interactiv)
realizările Chinei, ale chinezilor, în
multele domenii abordate cu cutezanţă
şi profesionalism. Acest “pas”(ieşirea
în cosmos) este doar “cireaşa de pe
tort” ce atestă multă muncă, dăruire,
profesionalism. Succes în continuare!
Drumul pe care îl aveţi în faţă este un
drum greu, anevios, uneori presărat cu
sacrificii, dar, ISTORIA dumneavoastră
demonstrează că aveţi tăria şi
perseverenţa necesară pentru a fi

Jocurile olimpice de la Beijing au lăsat o dublă moştenire

printre căştigătorii acestui maraton.
Takacs Rudolf
Doresc mult succes echipajului
Shenzhou-7,
precum
şi
tuturor
tehnicienilor care au colaborat la
acest proiect. Acest nou experiment
va demonstra lumii întregi că tehnica
chineză este la nivel mondial. Succes!
Relu
Bună. Eu stau în Beijing de 7 luni,
şi nu pot să spun cât de frumos este
aici, şi câte lucruri frumoase poţi să
vezi. Felicitări pentru poporul chinez.

Colegi noştri alături de gimnastele românce

audienţa acestora pe plan global, peste 30.000
de jurnalişti din toată lumea participând la
relatările despre competiţiile olimpice. Cele 4
miliarde de telespectatori care au urmărit la
televizor desfăşurarea întrecerilor reprezintă
un record de audienţă.
Sportivii şi echipele ce au primit medalii la
actuala olimpiadă provin din 87 de ţări şi regiuni,
cu 12 mai multe decât la ediţia precedentă. Ei
au creat performanţe demne de toată lauda,
fiind stabilite 38 de recorduri mondiale şi 85 de
recorduri olimpice.
China s-a situat pentru prima dată pe primul
loc în clasamentul medaliilor de aur, iar SUA şi
Rusia pe locurile II, respectiv III. SUA ocupă în
continuare primul loc prin totalul medaliilor.
România a fost reprezentată la JO de la
Beijing la 15 discipline sportive. Sportivii români
au cucerit 8 medalii olimpice, dintre care 4 de
aur, una de argint şi 3 de bronz. Cele 4 medalii
de aur au fost câştigate de Alina Dumitru, la
judo 48 kg, echipa feminină de rame, doi fără
cârmaci, Constantina Diţă Tomescu, la maraton,
şi gimnasta Sandra Izbaşa, la sol.
Demn de menţionat este faptul că în proba
olimpică de maraton atleta româncă a reuşit să
câştige medalia de aur în pofida celor 38 de ani

mai sus, mai puternic”, demonstrând că
„participarea e mai importantă decât victoria" şi
realizând obiectivul urmărit de Beijing: „o lume,
un vis".
Preşedintele
Comitetului
Internaţional
Olimpic, Jacques
Rogge, a apreciat
la
ceremonia
de închidere a
jocurilor că actuala
ediţie a olimpiadei
este cu adevărat
una de excepţie.
Secretarul general
al ONU, Ban Ki
Moon, a arătat
într-o
declaraţie
dată
publicităţii
după încheierea
jocurilor olimpice
Campioanele individuale românce de la olimpiada Beijingheză
că
China
are
motive
să
fie
mândră pentru organizarea cu succes a unei pe care-i are. Constantina Tomescu a câştigat
ediţii splendide a jocurilor olimpice. Acest cu un avantaj mare faţă de celelalte sportive,
eveniment sportiv le-a permis sportivilor şi realizat chiar de la jumătatea traseului. După
popoarelor lumii să se unească fiind călăuzite încheierea competiţiei ea a declarat că îi este
de spiritul sportiv.
tare dor de fiul ei de 13 ani. Din cauza participării
Potrivit datelor oficiale, JO de la Beijng la olimpiadă nu a putut fi alături de băiatul ei,
au întrunit o serie de calificative superlative fapt pe care „veterana” îl regretă profund.
în ce priveşte numărul statelor şi regiunilor
„Înainte de olimpiadă, el mi-a spus: Mamă,
participante, numărul recordurilor corectate, am încredere că o să te clasezi în primele trei
amploarea transmisiei de programe TV şi locuri şi noroc. Mă pregătesc de mult pentru

JO şi nu l-am văzut în această perioadă. El
stă acasă în România, iar eu, în Statele Unite.
Mâine va fi prima zi a noului an şcolar pentru
el, iar eu nu sunt împreună cu el. Am regrete
pentru aceasta.”
Trofeul lotului Moldovei la Beijing este
medalia de bronz câştigată de boxerul

Delegaţia olimpică a României

Veaceslav Gojan, la categoria până la 54 kg.
Este prima medalie olimpică cucerită după anul
2000 de lotul moldovean.
În perioada jocurilor
olimpice au venit la Beijing
54 şefi de stat şi 16 şefi
de guvern, precum şi 9
reprezentanţi ai familiilor
regale pentru a asista la
ceremoniile de deschidere
şi
de
închidere
ale
jocurilor olimpice şi la alte
manifestări prilejuite de
olimpiadă.
Preşedintele
României, Traian Băsescu,
a sosit la Beijing la 7
august pentru a participa
la manifestările prilejuite
de jocurile olimpice de la
Beijing şi a susţine moralul
sportivilor români.
În această perioadă
s-au adunat la Beijing
aproape 10.000 de artişti
din peste 80 de ţări şi regiuni. Prin spectacole,
expoziţii şi manifestări culturale ei au contribuit
la intensificarea schimburilor şi comunicării
dintre diverse culturi, la întărirea cunoaşterii
reciproce şi prieteniei dintre popoarele
diferitelor ţări.
Aşa cum a subliniat preşedintele CIO,
olimpiada de la Beijing a lăsat o moştenire
dublă, tangibilă şi intangibilă.
Lin Ting

Comentarii ale prietenilor români
Vasile Cornea, Bucureşti
Mulţumim pentru spectacolul de deschidere al olimpiadei. Spectacolul se poate defini astfel: frumuseţe şi emoţie, grandoare şi mândrie.
Elvira Ivaşcu şi Sabina Ivaşcu, Bucureşti
Prin voi felicit întregul popor chinez şi pe iluştrii conducători ai Republicii Populare Chineze care au reuşit, cu truda caracteristică chinezilor
încă din antichitate, să impresioneze o planetă întreagă şi cred că nu exagerez – prin spectacolul inaugural al Olimpiadei Beijing 2008. L-am
urmărit ieri conform orei noastre 15:00, de la început până la sfârşit şi am rămas uluită, fascinată, impresionată, fără cuvinte, în faţa minunăţiilor
prin care creatorii chinezi au reuşit să realizeze un astfel de spectacol cu totul unic. Sunt încredinţată că unicitatea sa va intra de-a pururi în istoria
olimpiadelor. Sunt încă sub imperiul emoţiilor pe care le-am trăit ieri după amiază.

Adresa: CRI-29, Radio China Internaţional
P.O.BOX 4216, Beijing, R.P. Chineză
Cod: 100040 Web: http://romanian.cri.cn

Telefon: 86-10-68892135
Fax: 86-10-68892140
E-mail: rom@cri.com.cn

Redactor-şef al publicaţiei: Xiao Zhigang
Stilizare şi corectură: Silviu Niculescu

Anton Apahideanu, Bucureşti
Felicitări pentru cum arăta linkul „Jocurile olimpice Beijing 2008”. Este întradevăr superb. Şi vă rog să ţineţi seama că eu folosesc extrem de
rar superlative. Încă o dată felicitări şi dacă aş fi eu director la dumneavoastră le-aş da o primă consistentă celor care au realizat acest link. Este o
excelentă reclamă adusă Chinei şi jocurilor olimpice.
Teodora Costin, Bucureşti
Ceremonia de inaugurare a jocurilor olimpice de la Beijing a fost de o frumuseţe extraordinară. Nu am cuvinte să exprim ceea ce am simţit
privind spectacolul oferit de organizatori. Pot doar să spun că a fost fantastic, aveam impresia că totul este un vis, şi nu realitate. Vă rog să primiţi
cele mai sincere felicitări pentru ceea ce a realizat poporul chinez.
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Contacte şi schimburi prieteneşti
Întâlnire Hu Jintao-Traian
Băsescu

Hu Jintao a spus că împlinirea anul
viitor a 60 de ani de la stabilirea relaţiilor
diplomatice între China şi România
reprezintă un jalon important pe calea

Ambasada Chinei în România a
organizat la 29 septembrie o recepţie
pentru celebrarea a 59 de ani de la
proclamarea R.P. Chineze.
Între cei peste 500 de participanţi
s-au numărat preşedintele Senatului
României, Nicolae Văcăroiu, preşedintele
Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, şi

alţi prieteni români, precum şi ambasadori
ai unor state acredidaţi la Bucureşti.

Traducătorii comediei sunt Marian
Mizdrea, redactor la Radio România
Internaţional, care a lucrat ca expert

la Redacţia română a postului Radio
China Internaţional şi Li Jiayu, cunoscut
românolog chinez, fost şef al secţiei
noastre.
Volum de poezii dedicate Chinei
Lansarea volumului de poezii
"Cântec
românesc
pentru
China
milenară", al profesorului Gheorghe
Marinică a avut loc la 15 iulie la sediul
Camerei de Comerţ şi Industrie
Prahova.
Autorul a fost între 1984 şi 1990
primarul
oraşului Constanţa. Liu
Zengwen, ambasadorul Chinei la
Bucureşti, a scris în prefaţa lucrării: „Cu
deplină sinceritate Gheorghe Marinică
a topit în versul său toate cunoştinţele
despre
cultura
chineză,
adoraţia
pentru peisajul Chinei, emoţia în faţa
monumentelor istorice, binecuvântarea
pentru poporul chinez şi speranţa pentru
olimpiada 2008 de la Beijing.”

Doi artişti români au donat
bani pentru sinistraţii din Sichuan

Cosmonauţii au împărtăşit în direct telespectatorilor
impresiile lor. Zhai Zhigang, care a făcut primul pas în
cosmos în numele chinezilor, a declarat:

Manuela Botiş, artistă plastică
clujeană şi tatăl ei, Teodor Botiş, membru
al Uniunii Artiştilor Plastici din România,
au donat victimelor cutremurului din 12
mai din provincia chineză Sichuan 10
lucrări realizate de ei, ce au fost expuse
într-o expoziţie organizată în iulie la
ambasada României la Beijing.

Festivalul este organizat de Fundaţia
Naţională pentru Civilizaţie Rurală „Nişte
Ţărani”, în parteneriat cu biblioteca
metropolitană „Mihail Sadoveanu” din
Bucureşti. La această ediţie au intrat în
concurs 73 de filme din 32 de ţări.
Acord chino-român de colaborare în
domeniul învăţământului
Ambasadorul Chinei în România,
Liu Zengwen, şi ministrul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, Cristian Mihai
Adomniţei, au semnat la 2 iulie un

Doi ascultători fideli în vizită
la Beijing
Ascultătorul nostru Vicenţiu Daniel
Gheorghe, care a câştigat marele premiu
la concursul „Suntem împreună de 40 de
ani”, a făcut o vizită la Beijing între 25 şi
30 septembrie. În aceste zile el a vizitat
nu numai cele mai renumite obiective
din capitala Chinei, dar a asistat şi
la ceremonia consacrată celei de-a
40-a aniversări a emisiunilor în limbile
română, cehă şi poloneză ale postului
Radio China Internaţional.
Un alt ascultător fidel al nostru,
Marius Ionel Isofache, a vizitat din proprie
iniţiativă Beijingul în perioada 27 august6 septembrie. Vă amintim că domnul
Isofache a făcut de-a lungul anilor
eforturi susţinute pentru promovarea
culturii chineze în România şi a relaţiilor
de prietenie dintre ţările noastre. 		

nou acord de colaborare în domeniul
învăţământului între cele două state.
Conform acordului, colaborarea
bilaterală se referă la schimburile de
materiale despre sistemul educţional
şi instituţiile universitare, acordarea
facilităţilor de publicare a articolelor
şi tezelor ştiinţifice în revistele
specializate din cealaltă ţară, informarea
reciprocă despre conferinţe, concursuri
internaţionale în domeniul educaţiei,
organizate de cele două state etc.

Lansarea cărţii „Politica
independentă a României şi relaţiile
româno-chineze 1954-1975”

Cartea include 30 de documente
semnificative şi circa 50 de fotografii
referitoare la dezvoltarea relaţiilor

După vizita la Beijing, oaspeţii
români s-au deplasat în oraşul Xi'an.

Modulul de întoarcere al navei spaţiale chinezeşti
Shenzhou VII a aterizat cu succes pe 28 septembrie
la 17:37 într-o zonă din partea de nord a Chinei.
După 40 de minute de readaptare la gravitaţie, cei trei
cosmonauţi chinezi au ieşit din capsulă fără ajutor din
afară, marcând îndeplinirea cu deplin succes a celei
de-a 3-a misiuni de zbor în cosmos a Chinei.

Filmul
documentar
chinezesc
„Lopătarul cu faţa neagră”, turnat de
Studioul pentru Filme Educative şi
Ştiinţifice Beijing, a câştigat premiul I ex
aequo la cea de-a 10-a ediţie a festivalului
internaţional de film Eco-etno-folk, ce
s-a desfăşurat în perioada 2-7 septembrie
2008 în judeţul Vâlcea la Slătioara.

Se informează că Asociaţia Română
de Prietenie cu R.P. Chineză a pregătit la
30 septembrie un spectacol şi o expoziţie
de fotografii cu ocazia Zilei Naţionale a
Chinei.

Ministerul român de externe a
organizat la 12 septembrie ceremonia
de lansare a cărţii „Politica independentă
a României şi relaţiile româno-chineze
1954-1975”，lucrare coordonată de
Ioan Romulus Budura, fost ambasador
al României la Beijing.

Documentar chinezesc premiat în
România

Ministerul pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale din România şi Ministerul Culturii
şi Cultelor au organizat în perioada 19-

Neculai Onţanu, primarul sectorului
2 al municipiului Bucureşti,
a vizitat
între 19 şi 23 august împreună cu alţi
4 funcţionari ai primăriei districtului
Chongwen din Beijing, care a devenit la
30 august anul trecut district prieten al

Principalele sarcini ale misiunii au fost prima
ieşire în cosmos pentru China şi experimente tehnicoştiinţifice spaţiale.

şi ne-am întors pe Terra. Această misiune glorioasă, dar
plină de provocări, s-a încununat cu un succes deplin.
Sunt mândru pentru patria mea!”
Premierul Chinei, Wen Jiabao, a venit la centrul de
control al zborurilor spaţiale şi a dat citire unui mesaj de

Chu Qunli

felicitare din partea conducerii de partid, a guvernului şi
a armatei pentru reuşita misiunii. El a arătat:
„Succesul deplin al zborului efectuat de nava
cosmică Shenzhou VII cu echipaj la bord a realizat un
monumental salt înainte în tehnologia spaţială a ţării
noastre şi marchează faptul că China devine a treia
ţară din lume care stăpâneşte independent tehnologia
esenţială de ieşire a cosmonauţilor din nava spaţială.”

Nava Shenzhou VII a intrat pe orbita de la
altitudinea de 343 km la 21 de minute de la aprinderea
motoarelor.
La bordul navei au fost astronauţii Zhai Zhigang,
Liu Boming şi Jing Haipeng. Cosmonautul Zhai
Zhigang, îmbrăcat în costumul spaţial „Feitian”, de
producţie chinezească, a rămas circa 20 minute în
afara capsulei spaţiale în ziua de 27 septembrie. Aici a
recuperat dispozitivul cu exemplarele de testare instalat
în exteriorul modulului orbital. La ora 16:58 a revenit
în modul. Momentul a marcat reuşita primei ieşiri în
cosmos a unui astronaut din China.

Analiştii opinează că încheierea cu succes a
misiunii Shenzhou VII a pus baza tehnică pentru
construirea unui laborator spaţial al Chinei utilizat
periodic de oameni.
„Am îndeplinit cu succes misiunea de zbor spaţial

Wang Hong

Cuvânt al traducătorului

Scurtă biografie a traducătorului

„Poezia dinastiei Tang”

Xu Wende s-a născut în 1934 la
Shanghai. Studii de limba engleză la
Beijing şi limba română la Bucureşti. A
fost funcţionar, apoi ataşat la ambasada
Chinei de la Bucureşti şi la Ministerul
Afacerilor Externe al R.P. Chineze. A
lucrat mai mulţi ani (1968-1996) la Secţia
de limba română a postului Radio China
Internaţional. A publicat împreună cu colegi
şi prieteni chinezi şi români numeroase
traduceri din chineză în română şi invers,
inclusiv poezii ale lui Mihai Eminescu,
poetul naţional român. În 2000, cu ocazia
aniversării a 150 ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu, a obţinut medalia comemorativă „150
Ani de la Naşterea lui Mihai Eminescu”, conferită de
preşedintele României, Emil Constantinescu.

China, ca şi România, este o ţară a
poeziei. Cartea Poemelor, Shijing – prima
culegere de poezii a Chinei – a apărut
indubitabil chiar în veacul al V-lea înaintea
erei noastre, în perioada dinastiei Zhou
(circa 1046 î.e.n.-256 î.e.n.).
Poezia dinastiei Tang, cele 300 de
poezii, cunoscută în China şi peste hotare,
carte de căpătâi a copilului chinez abia
iniţiat buchereşte în tainele limbii şi scrierii,
reprezintă o adevărată perlă nestemată
în istoria literaturii chineze, o carte dintâi a
naţiunii chineze, pe care generaţii după generaţii au
murmurat-o chiar de la o vârstă fragedă, în primăvara
vieţii.

静 夜 思
李 白

Începând cu această
ediţie a publicaţiei redacţiei
noastre vom oferi în serii
poeziile traduse de maestrul
Xu Wende. Cu acest
prilej, ţinem să-i mulţumim
traducătorului, care s-a dăruit
timp îndelungat traducerii şi
şlefuirii acestor creaţii. Ele
vor fi publicate în volum în
China şi în România. Vă
invităm să le (re)citiţi după
viitoarea lor lansare.
Deci să începem cu
Li Bai (李白), cel mai mare
şi mai cunoscut poet din
antichitatea Chinei.

Vizită în China a reprezentanţilor
sectorului 2 din Bucureşti
Săptămâna Românească la Beijing

După îndeplinirea cu succes a misiunii în
cosmos, preşedintele Chinei, Hu Jintao, a avut o
convorbire telefonică cu echipajul cosmonavei, prilej cu
care a exprimat felicitări pentru desfăşurarea activităţii
în exteriorul navei. El a arătat că această reuşită scoate
în evidenţă noile cuceriri importante obţinute de China
în sectorul astronauticii.
De pe Shenzhou VII s-a lansat la 27 septembrie
un microsatelit, care a avut menirea să fotografieze
cosmonava şi s-o pună sub observaţie video.

sectorului 2 din Bucureşti.

bilaterale.

La 12 iulie a avut loc la ambasada
României din China lansarea primei
traduceri direct din română în chineză
a piesei „O scrisoare pierdută" de I. L.
Caragiale.

Ziua Naţională a Chinei, sărbătorită la
Bucureşti

Nava cosmică Shenzhou VII, cu un echipaj de 3
persoane, a fost lansată pe 25 septembrie 2008 la ora
21:10 de la centrul de lansare a sateliţilor Jiuquan din
nord-vestul Chinei cu racheta purtătoare Changzheng
2F. Este a 3-a misiune spaţială cu echipaj uman a
Chinei.

Cu acest prilej au venit la Beijing în
jur de 50 de artişti români. Spectacolul
susţinut de trupa PerfoRM Dance,
concertele prezentate de trupa de Jazz
„Hariclea & Sorin Terinte Trio" şi cvartetul
„Arcadia", expoziţia de arte vizuale a 6
artişti contemporani români, precum şi
alte manifestări au fost mult apreciate de
publicul chinez.

Prima traducere direct din română
în chineză a piesei „O scrisoare
pierdută"

dezvoltării raporturilor bilaterale. El
şi-a exprimat dorinţa de promovare cu
această ocazie a unor relaţii ample de
parteneriat, prietenie şi cooperare în
toate domeniile între cele două ţări. Traian
Băsescu a menţionat că partea română
va programa şi organiza alături de cea
chineză diverse manifestări de celebrare
a împlinirii a 60 de ani de la stabilirea
legăturilor diplomatice bilaterale pentru
aprofundarea prieteniei dintre cele două
popoare şi consolidarea relaţiilor dintre
cele două state.

Încheierea cu succes a misiunii Shenzhou VII

26 iulie o Săptămână Românească la
Beijing.

Preşedintele Chinei, Hu Jintao,
s-a întâlnit la 8 august cu omologul său
român, Traian Băsescu, care a venit în
China pentru a fi prezent la ceremonia
de deschidere a jocurilor olimpice de la
Beijing.
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Nostalgie într-o noapte liniştită
Li Bai

床前明月光， În faţa patului, clarul de lună
疑是地上霜。 Cu bruma pe pământ se aseamănă.
举头望明月， Cu fruntea ridicată, contemplu luna
luminoasă,
低头思故乡。 Cu fruntea plecată, duc dorul de
casă.

李 白

Li Bai

Li Bai (701-762), cel mai renumit poet al Chinei
din dinastia Tang. Se recunoaşte în general că Li Taibai
s-a născut în Asia Centrală. Şi-a petrecut tinereţea în
Sichuan şi la vârsta de douăzeci de ani s-a dus pe un
munte, trăind în sihăstrie alături de un pustnic taoist.
A călătorit apoi în China centrală şi răsăriteană şi s-a
căsătorit pentru prima dată în 728. (A avut 4 mariaje.)
Li Bai, unul dintre cei mai iluştri poeţi, a fost un om de
litere extraordinar, care ocupă un loc unic în poezia
chineză. Romantic şi mistic, a fost un iubitor al naturii
virgine.

独坐敬亭山
李 白

众鸟高飞尽，

Stând singuratic în faţa piscului
Jingting
Li Bai

Trec pe sus păsări şi pier în zări
senine,

孤云独去闲。 Un nor solitar se duce plutind alene.
相看两不厌， Numai noi, piscul şi eu, privindu-ne
只有敬亭山。 Nesătui, nici eu de el, nici el de mine.
Xu Wende Chen Luping

