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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.

40 de ani de emisiuni în limba română

A sacrifica prunul ca să poată supravieţui piersicul
Propoziţia
„Prunul
moare
şi
priersicul
supravieţuieşte”
provine
dintr-o poezie chineză din antichitate.
Iată versurile: „Pe marginea unei
fântâni cresc un piersic şi un prun. În
urma atacului viermilor, prunul moare
şi rămâne doar piersicul. Pomii pot să
se sacrifice unul pentru altul, iar fraţii
de sânge de ce nu?” Poetul a compus
aceste versuri după ce a văzut că
într-o familie bogată, când unul din cei
5 fraţi avea necazuri, nimeni nu i-a sărit
în ajutor.
Stratagema numită «a sacrifica
prunul ca să poată supravieţui piersicul»
sugerează că pierderile sunt de multe ori
inevitabile în cursul conflictelor militare.
Comandantul oştii trebuie să încerce
să câştige bătălia cu un preţ minim. În
istoria Chinei au fost foarte multe cazuri
de aplicare a acestei strategeme pe plan
militar, dar şi politic.
În secolul al 3-lea î.Cr. locuitorii din
statul Zhao, care avea graniţa comună
cu hunii din nord, nu aveau parte de pace
suferind mereu de pe urma hărţuielilor

din partea celor din urmă. Regele
statului Zhao l-a trimis pe generalul
Li Mu în oraşul de graniţă Yanmen să
opună rezistenţă invaziei hunilor.
Sosit la Yanmen, Li Mu a dat
trupelor ordinul de a consolida zidul de
apărare, interzicându-le să iasă din oraş
să lupte cu trupele inamice. Hunii, care
ştiau foarte bine că Li era un excelent
conducător de armată, n-au avut curajul
să lanseze un atac asupra oraşului păzit
de el. Au urmat câţiva ani de pace.
În această perioadă trupele conduse
de Li Mu au reuşit să-şi refacă puterea
şi să adune forţă. În acest context, Li a
decis să elimine definitiv ameninţarea
din partea hunilor. El a trimis în afara
oraşului un mic număr de ostaşi să-i
ajute pe ţărani să pască vitele. Cavaleria
hunilor a venit imediat să jefuiască.
După o scurtă confruntare, ostaşii lui Li,
prefăcându-se că nu puteau ţine piept
inamicilor, au fugit. Hunii s-au întors
cu trofee bogate. Căpetenia hunilor,
bănuind că ostaşii din oraş trebuie să fie
foarte slabi, şi-a slăbit vigilenţa.

Constatând că tactica sa a dat
rezultat, Li Mu a hotârât să pornească
atacul. A trimis mai întâi o parte de
ostaşi să se lupte cu hunii. După o scurtă
confruntare, aceştia s-au retras în zona
unde erau ascunse la pândă trupele de
elită din propria parte. Oastea condusă
de Li Mu i-a separat pe atacatori în
locuri diferite şi i-a nimicit pe rând. După
această victorie strălucită, regiunea de
graniţă a statului Zhao a cunocut o lungă
perioadă de pace.
Este de asemenea acceptabilă în
managementul economic pierderea unor
interese de ocazie pentru asigurarea
intereselor de perspectivă. Iată un
exemplu. Compania americană Bausch
& Lomb Inc., mare producător de lentile
de contact, a aplicat într-o opţiune
strategică o tactică care seamănă cu
statagema «a sacrifica prunul ca să
poată supravieţui piersicul».
Când Daniel Jill a preluat în 1981
funcţia de preşedinte al consiliului de
administraţie al companiei, care era
dotată cu tehnologii depăşite, aceasta

dispunea de o capacitate concurenţială
foarte slabă. Noul preşedinte a hotărât
să vândă toate întreprinderile deficitare,
cu excepţia fabricii de lentile de
contact. Cu banii de care dispunea,
a retehnologizat fabrica păstrată. La
început, din cauza reducerii capacităţii
companiei, concedierii lucrătorilor şi
scăderii profiturilor, mulţi oameni nu
l-au susţinut. Ulterior piaţa a confirmat
justeţea politicii aplicate de el. Bausch &
Lomb a devenit în cele din urmă o marcă
de lentile de contact de faimă mondială.
Prin lansarea pe piaţă a soluţiilor pentru
boli de ochii şi articolelor pentru operaţii
la ochi, Bausch & Lomb Inc. a devenit
o companie cunoscută astăzi în toată
lumea.
Desigur, obţinerea în practică a
unei victorii totale este foarte dificilă,
iar decizia justă poate fi luată numai pe
baza cunoaşterii depline a situaţiei şi a
unei judecăţi ştiinţifice.

Emisiunile în limba română ale postului Radio
China Internaţional au debutat la 29 august 1968.
Membrii Redacţiei române a RCI au sărbătorit la 26
septembrie împreună cu prieteni chinezi şi români
cea de-a 40-a aniversare a emsiunii la hotelul
Internaţional de la Beijing. Ceremonia a fost dedicată
de fapt şi celor 4 decenii de emisiuni în limbile cehă
şi poloneză, inaugurate la 26 august, respectiv 28
august 1968.
Au fost prezenţi Tian Jin, directorul adjunct
al Administraţiei de Stat pentru Radio, Film şi
Televiziune din China, Wang Gengnian, directorul
RCI, Viorel Isticioaia, ambasadorul român acreditat
la Beijing, Zigmund Bertolak, ambasadorul slovac
acreditat în China, diplomaţi de la ambasadele
României, Cehiei şi Poloniei la Beijing, înalţi
reprezentanţi de la Ministerul de Externe, Ministerul
Comerţului, Ministerul Culturii, Ministerul Ştiinţei şi
Tehnologiei, Secţia pentru Relaţii Internaţionale a
C.C. al P.C. Chinez, Universitatea de Studii Străine
Beijing ş.a.
Directorul RCI, a ţinut o cuvântare. El a afirmat
că legăturile prieteneşti dintre China şi ţările din
Europa centrală şi de est au un trecut îndelungat.

Emanuel Alexandru:
Aş dori mai multe informaţii
despre istoria, ideologia, filozofia,
religia chineză...Toate descoperirile noii
civilizaţii europene au plecat de la idei
aduse din Asia.
Sorin:
Mulţumesc mult pentru publicarea
interviului! Este şi prima oară când
vizitez CRI online. Pare un website
foarte interesant. Felicitări realizatorilor!
Ionuţ Abad:
E super, îmi place aşa de mult.
Artele marţiale sunt viaţa mea, mi-aş

dori din toata inima să mă pot antrena la
templul Shaolin.
Lavinia Daraban:
Ce cunosc în acest moment despre
Sichuan este că în zonă se găsesc
rezervaţii cu urşi panda drăgălaşi, că
mâncarea specifică zonei este foarte
iute, iar clima este caldă şi umedă...
Hmm, cam atât... Mi-ar plăcea să
cunosc mai multe despre Sichuan, „să
cunosc" cu proprii mei ochi, să văd şi
să înţeleg. China văzută de aproape
este atât de diferită de China văzută de
la 20.000 km depărtare!... Nicio carte,
video sau film nu ar putea arăta sau
descrie sentimentul pe care îl ai când
calci pentru prima dată pe pământul lui
Confucius. Eu am avut bucuria acesta în
vara lui 2007. Sper doar să nu fie prima
şi ultima dată...

Andrei Bednîi:
Cu drag vă trimit salutări de pe
meleagurile Moldovei. În special ţin
să vă acord cu plecăciune mulţumiri
pentru devotamentul faţă de munca
depusă. Urmăresc de timp îndelungat
informaţiile plasate de Dvs. şi încontinuu
rămân frapat, descoperind ce ne rezervă
„lumea”. Plin de curiozitate „amoroasă”
faţă de formele de relief ale regiunii
Sichuan, regnul vegetal, animal, cât
şi faţă de tradiţiile culturii ei, surprind
plăcuta senzaţie a unui mediu veritabil.
Cu plăcere particip la acest concurs în
speranţa îndeplinirii unui călătorii de vis,
care cu siguranţa lasă oricărei persoane
amprente plăcute.

chinez şi popoarele din ţările central şi est-europene,
la promovarea schimburilor culturale dintre China şi
restul lumii.
Ambasadorul Viorel Isticioaia a exprimat în
cuvântarea sa sincere mulţumiri, felicitări călduroase
şi cele mai bune urări pentru cele 3 secţii ale RCI.
El a apreciat elogios rezultatele obţinute în cele
4 decenii de secţia română, nivelul profesional
pe care-l dovedesc membrii redacţiei române şi
contribuţiile aduse de RCI la promovarea prieteniei
dintre popoarele lumii. Ambasadorul român a spus
că RCI este o importantă punte de prietenie între
România şi China şi un partener al diplomaţilor

Zhu Kewen

Teodora Constin:
Am primit plicul cu materialele
trimise de dumneavoastră: pliantul cu
activitatea Radio China Internaţional-

redacţia în limba română, precum şi
ziarul „Puntea prieteniei", care este
foarte frumos şi mereu mai interesant.
Vă mulţumesc foarte mult pentru
ele; după ce le studiez şi mă bucur de tot
ce văd şi citesc în ele le pun întotdeauna
la păstrare pentru a le răsfoi atunci când
vreau să mă mai delectez cu imagini din
China.
Urmăresc şi la televizor documentarele făcute în China: despre diverse
regiuni cu floră, faună din acele zone,
despre diversele naţionalităţi ale Chinei.
Mi-a plăcut mult un documentar despre
eforturile oamenilor de ştiinţă chinezi
pentru protejarea şi salvarea ursului
panda; am înţeles că rezultatele sunt
foarte bune şi în felul acesta se vor
bucura multe generaţii de acum înainte
de frumosul urs panda.

făcute în dezvoltarea relaţiilor bilaterale.
Directorul adjunct al Administraţiei de Stat pentru
Radio, Film şi Televiziune şi Wang Gengnian au
oferit diplome şi cupe ascultătorului nostru, VicenţiuDaniel Gheorghe din Piteşti şi altor doi câştigători,
din Cehia şi Polonia, ai marelui premiu la concursul
de cunoştinţe dedicat aniversării.
Laureatul român a spus:
„Mă simt foarte emoţionat... Voi rămâne toată
viaţa mea ascultător fidel al RCI.”
În atmosfera festivă caldă unii dintre oaspeţi au
vorbit despre legăturile lor cu redacţia noastră şi neau făcut urări de bine. Chen Delai, fost ambasador al
Chinei în România a arătat:
„Am stat mulţi ani în România şi ascultam mereu
emisiunile voastre. Ştiu că mulţi română le ascultă şi
le apreciază.”
Lin Zhenlong, fost ambasador al Chinei în
Republica Moldova a afirmat:
„În aceşti 40 de ani aţi făcut mereu progrese
în ce priveşte volumul de informaţii şi nivelul de
traducere.”
Li Donghui, vicepreşedintele Asociaţiei de
Prietenie Chino-română, a menţionat:

Musafirii noştri în faţa exponatelor

Spicuiri din mesajele sosite la redacţie
Dalizee:
Mulţumesc pentru lecţiile postate
pe site. Studiez chineza şi oricând
e binevenit un material în plus.
Mulţumesc!

Wang şi-a exprimat convingerea că o asemenea
restructurare va permite să oferim utilizatorilor din
străinătate servicii informaţionale mai lesnicioase şi
mai prompte. Şi odată cu evoluţia în profunzime a
relaţiilor Chinei cu ţările din Europa centrală şi de
est, emisiunile în limbile cehă, polonă şi română ale
RCI vor aduce fără îndoială o şi mai mare contribuţie
la adâncirea cunoaşterii şi prieteniei dintre poporul

Câştigătorul Vicenţiu-Daniel Gheorghe, ambasadorul Viorel
Isticioaia şi şeful secţiei, Wu Min

Wang Gengnian, directorul RCI

Programele noastre radiofonice în limbile română,
cehă şi polonă au făcut mereu progrese pe parcursul
celor 40 de ani, îndeplinind cu cinste misiunea de
solie a prieteniei poporului chinez cu cele trei
popoare şi devenind o importantă punte între China
şi ţările din Europa centrală şi de est. Emisiunile
în limbile română, cehă şi poloneză, pornind de la
programele radiofonice difuzate exclusiv pe unde
scurte, au ajuns în acest interval de 40 de ani să fie
difuzate pe unde scurte, medii şi online. Mijloacele
de transmisie s-au diversificat, aria de acoperire
s-a extins, calitatea recepţiei s-a îmbunătăţit
considerabil, fiind atraşi tot mai mulţi auditori. Odată
cu schimbarea situaţiei mijloacelor internaţionale
de informare în masă şi a cerinţelor auditorilor, cele
trei secţii caută intens noi modalităţi de transmisie
a informaţiilor pentru străinătate. Potrivit unei
restructurări preconizate, activitatea lor profesională
va fi orientată preponderent pe transmisiile online.

Mugur Petru Ciubâcan acordă un interviu la aniversare

acreditaţi la Beijing. Ascultătorii români au putut
cunoaşte prin emisiunile radioului chinez progresele

„Colegii mei de facultate Luo Dongquan, Chu
Yiping, Zhu Kewen şi Chen Wenying au lucrat la
Redacţia română a postului RCI. Ei şi-au dedicat
tinereţea, sudoarea şi înţelepciunea emisiunilor în
limba română.”
Vechi prieten al redacţiei, Mugur Petru
Ciubâncan, cântăreţ român activ pe scenele din
China, ne-a mărturisit:
„Redacţia română, m-am simţit întotdeauna cu
voi ca şi acasă, între nişte prieteni buni şi calzi.”
Membrii redacţiei române se simt mult încurajaţi
de cuvintele prietenilor noştri. Suntem convinşi că
la cea de-a 50-a aniversare a emisiunii noastre, ne
vom prezenta cu rezultate şi mai bune, iar relaţiile
dintre noi şi ascultătorii şi cititorii noştri vor fi şi mai
strânse.
Yang Ying

Li Xin

Mesaje de felicitare ale ascultătorilor la a 40-a aniversare a emisiunii în limba română
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Gina Panait din Constanţa:
„RCI este, pentru mine, pentru noi toţi, prima fereastră deschisă către China, vocea adevărului, ce a sădit în sufletele noastre sămânţa trainică a prieteniei şi
dragostei pentru neasemuitul popor chinez. Pentru bogăţia de sentimente şi cunoştinţe dobândite din ascultarea de-a lungul anilor a emisiunilor în limba română
mulţumesc cu profundă recunoştinţă tuturor membrilor redacţiei, de ieri şi de azi, vorbitori fără de cusur ai graiului românesc, şi le doresc din tot sufletul o viaţă
plină de împliniri şi realizări.”
Pompiliu Andrei din Bucureşti:
„De câteva zile, parcă pentru a celebra momentul aniversar al împlinirii celor patru decenii de activitate, programele RCI în limba română se bucură de o
neobişnuită acurateţe tehnică a recepţiei – un fapt mai rar întâlnit în ultimele luni, când emisiunile, în special cele difuzate pe 1548 kHz, au fost adesea în mod bizar
şi acut perturbate până la dispariţie.
(...) Din fericire, aşa cum spuneam, în aceste zile aniversare care ne aduc aminte că şi prin RCI „suntem împreună de 40 de ani”, emisiunea Armonii muzicale
chinezeşti a fost ascultată şi înregistrată pe bandă magnetică de numeroşii mei prieteni tineri din blocul în care locuiesc. Unii intenţionează să utilizeze fondul
muzical chinezesc în cadrul cercurilor de taijiquan şi qigong, iar alţii vor să descifreze textele pentru divertismentul personal.
(...)Un salut special doamnei Yang Xueyi şi editorului Orei Chinei, domnul Li Jiayu, ambii ca veterani ai redacţiei române RCI, dar şi ca fondatori (ajutaţi de Su
Yan şi de autorul acestor rânduri) ai colectivului de limbă chineză de la Radio Bucureşti International, care a început să funcţioneze în toamna anului 1999.
Fie ca Puntea radiofonică a prieteniei să ne menţină mereu aproape în imensitatea continentului euro-asiatic şi în această lume sinuoasă.”
Petru Ţuţuian din Republica Moldova:
„Bună ziua, stimaţi prieteni, la 29 august curent s-au împlinit 40 de ani de la prima ediţie în limba română a postului internaţional de radio al Republicii Populare
Chineze. E o frumoasă aniversare care neapărat ne duce cu gândul la primii crainici, care cu adevărat au avut nespus curaj să păşească primii pe acest lung drum
al prieteniei, respectului şi ajutorului reciproc.
(…) Emisiunile române au fost şi sunt întotdeauna pline de interes, şi alcătuite în asemenea mod, că e practic imposibil să nu asculţi până la sfârşit un fact,
comentariu, studiu etc.
Aş vrea să adaug, de altfel, că alături de misiunile diplomatice, legaţii, reprezentanţe economice, companii, societăţi comerciale etc., emisiunile Radio China
Internaţional sunt un alt mod de a reprezenta R.P. Chineză, viaţa şi societatea chineză, relaţiile reciproce dintre popoare şi încă atât de multe alte fapte.
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Contacte şi schimburi prieteneşti
Ziua Naţională a României, sărbătorită la
Beijing
La 1 decembrie ambasadorul român în
ţara noastră, Viorel Isticioaia, şi soţia sa au
oferit o recepţie la hotelul Hyatt de la Beijing
cu prilejul Zilei Naţionale a României. La
manifestare au participat aproape 650 de
persoane de la diverse ministere, instituţii
centrale şi organizaţii obşteşti, alături de
ambasadori ai statelor membre UE şi NATO.
De asemenea, au fost prezenţi oameni
de afaceri chinezi, reprezentanţi ai presei
din capitală şi alţi prieteni de pe pământ
chinezesc ai României, precum şi români
aflaţi la Beijing.

chineză informaţii de dată recentă privind
evoluţiile politice şi economice din România,
semnificaţia aniversării zilei de 1 Decembrie
şi stadiul legăturilor româno-chineze.

Potrivit lui Augustin Iosifescu, consilierul
economic
al
ambasadei,
schimburile
comerciale chino-române au atins deja la
sfârşitul lunii septembrie valoarea de 2,5
miliarde dolari tot atât cât în întregul an
anterior.

înfiinţată în mai 2008.
Conferinţă de presă la Ambasada
României în China
Ambasada României la Beijing a
organizat la 26 noiembrie o conferinţă de presă
cu prilejul Zilei Naţionale a României. Şeful
misiunii, consilierul economic, reprezentantul
administraţiei naţionale pentru turism şi
alţi diplomaţi au prezentat direct în limba

Potrivit informaţiilor de la Bucureşti,
donaţia constă în echipamente de protecţie
destinate jandarmilor din structurile de ordine
publică, cum ar fi veste multifuncţionale de
protejare.
Ioan Aurel Pop a făcut de la 2 decembrie
o vizită de o săptămână în ţara noastră
la invitaţia Academiei Chineze de Ştiinţe
Sociale.

Oaspeţii au gustat cu plăcere şi vinurile
româneşti aduse în China de către Crama
Huşi (Tianjin), firmă mixtă româno-chineză

Prelegere la Beijing a istoricului român
Ioan Aurel Pop
Istoricul român Ioan Aurel Pop, membru
corespondent al Academiei Române şi
director al Centrului de Studii Transilvane,
a ţinut la 3 decembrie o prelegere în limba
engleză la Institutul de Istorie Modernă din
cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe Sociale.
Istoricul român a prezentat câteva date
despre istoria românilor, semnificaţia zilei
naţionale a României şi direcţiile principale
ale istoriografiei române contemporane.

Deplină armonie în relaţiile chino-moldovene
La ceremonia de donare au participat
general colonel Yu Linxiang, comisar
politic al poliţiei înarmate, care a condus
delegaţia chineză în România şi general
locotenent Costică Silion, inspector general în
jandarmeria română.

La conferinţa de presă au participat 50
reprezentanţi a 18 organe din presa scrisă şi
audio-video.

Delegaţia chineză la reuniunea de la
Bucureşti a Grupului pentru Observarea
Pământului
Zheng Guoguang, directorul Direcţiei
Meteorologice a Chinei, a condus o delegaţie
chineză să participe la cea de-a V-a plenară
a Grupului pentru Observarea Pământului
(GEO), ce a avut loc pe 19 şi 20 noiembrie
la Bucureşti.
Aproximativ 300 de membri ai
GEO – reprezentanţi ai guvernelor şi organizaţiilor membre – s-au reunit pentru a stabili
obiectivele următoarei etape de 3 ani
de realizare a unei noi reţele globale de
monitorizare a riscurilor şi şanselor pentru
mediu.

Costică Silion a mulţumit la ceremonie
părţii chineze pentru materialele de ajutor
acordate de-a lungul anilor jandarmilor români
şi pentru trimiterea de antrenori pentru arte
marţiale care să-i instruiască pe jandarmi.
La rândul său, Yu Linxiang a mulţumit
jandarmeriei române pentru ajutorul umanitar
acordat victimelor seismului care a devastat
la 12 mai pronvincia chineză Sichuan.
Expoziţie consacrată tradiţiilor chinezeşti
Expoziţia "China. Sărbători şi festivaluri"
a avut loc în perioada 19 noiembrie - 1 decembrie la Muzeul Ţăranului Român.
La expoziţie, organizată în comun de
Ambasada Chinei la Bucureşti şi muzeul
respectiv, au fost expuse câteva sute de
obiecte, cum ar fi lampioane, şnururi împletite,
picturi, sculpturi, instrumente muzicale, ce
redau originea şi obiceiurile principalelor
sărbători tradiţionale chinezeşti.
Anterior expoziţia a fost organizată la
Constanţa.

Echipamente chinezeşti pentru
jandarmeria română
Forţele de poliţie înarmată din China au
dăruit jandarmeriei române la 10 noiembrie
echipamente în valoare de 550.000 yuani.
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Chu Qunli

La invitaţia lui Wu Bangguo, preşedintele
Comitetului permanent al Adunării Naţionale a
Reprezentanţilor Poporului din China, Marian Lupu,
preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, a
efectuat în perioada 18-24 octombrie o vizită oficială
în ţara noastră. Distinsul oaspete moldovean a avut în
timpul vizitei întâlniri cu Wu Bangguo, Jia Qinglin, Li
Keqiang şi alţi lideri chinezi şi a vizitat oraşele Beijing,
Shanghai, Hangzhou şi Xi’an. Marian Lupu a acordat
la 24 octombrie un interviu în exclusivitate redacţiei
noastre, arătând că există o deplină armonie în relaţiile
bilaterale.
Relaţii politice şi parlamentare
Dezvoltarea relaţiilor politice a fost un important
subiect de discuţie al întâlnirilor dintre Marian Lupu
şi liderii chinezi. Oaspetele moldovean a precizat că
s-a subliniat principiul susţinerii reciproce în problema
suveranităţii şi întegrităţii teritoriale a celor două state,
mai ales referitor la Taiwan, Tibet şi separatismul din
Transnistria. Totodată M. Lupu a spus că susţinerea
Chinei în privinţa aspiraţiei de integrare a R. Moldova
în UE e foarte importantă pentru ţara sa.

Schimburi economice şi comerciale

nerambursabilă în valoare de 20 milioane de yuani.

Cadrul politic favorabil susţine dezvoltarea
schimburilor economice şi comerciale dintre China şi
Republica Moldova. Marian Lupu, şeful legislativului
de la Chişinău, a specificat în cadrul întâlnirilor avute
la Beijing că în 2007 volumul schimburilor comercialeconomice dintre Moldova şi China a crescut cu peste
74% comparativ cu 2006. El consideră că deşi volumul
acestora este încă relativ modest, dinamica înregistrată
în ultimii ani este una foarte promiţătoare.
Oaspetele moldovean s-a referit apoi la un sector
care este important pentru economia ţării sale, producţia
de vinuri. Au fost organizate în China până în prezent 3
ediţii, la Beijing, Shanghai şi Hangzhou, ale Festivalului
Vinurilor Moldoveşti. Au crescut importurile chinezeşti

Studenţia petrecută în Ţara Dragonului
Cei doi au făcut parte din primul lot de
studenţi români sosiţi în 1950 în ţara noastră
ca să înveţe limba chineză la propunerea
fostului premier, Zhou Enlai.
Ei au început să înveţe mai întâi la
Universitatea Tsinghua din Beijing. Între familia
Budura şi profesori şi între cei doi şi colegii lor
s-au stabilit nişte relaţii cu totul speciale, în
care afecţiunea a jucat un rol important.
În afară de a urma cursurile, cei doi Budura
au participat la diferite activităţi organizate de
universitate: vizite în întreprinderi industriale,
aşezări rurale, instituţii de învăţământ şi
cultură şi la unele vestigii istorice şi muzee
importante. Toate acestea veneau să-i ajute
să înţeleagă trecutul şi prezentul Chinei.
În toamna anului 1952 tinerii Budura
terminau cursurile de chineză de la
Universitatea Tsinghua, începând a doua
etapă a anilor lor de studiu în China. Ioan
Romulus Budura a ales cursurile de la
Facultatea de Limba şi Literatura Chineză a
Universităţii Beijing, iar doamna a hotărât să
înveţe istoria la aceeaşi universitate.
Ioan Romulus Budura şi Anna Eva
Budura au câştigat în timpul studenţiei în

titlul de doctor.
În 1990 Romulus Budura şi-a început
mandatul de ambasador al României la
Beijing. Era o perioadă specială pentru relaţiile
chino-române, pentru că după decembrie
1989 risca să apară o fractură în dezvoltarea
relaţiilor bilaterale.

Ambasadorul Budura donează cărţi Redacţiei române a RCI

China şi dragostea. Ei s-au căsătorit în anul
1953 la Beijing.
Cariera profesională, plină de
satisfacţie
În 1956 au terminat facultatea, începând
să lucreze la ministerul de externe de la
Bucureşti.
Romulus Budura a lucrat mult timp la
ambasada României la Beijing, fiind translator
la multe întrevederi între liderii de stat chinezi
şi români. A fost de multe ori apreciat elogios
de către Mao Zedong, Zhou Enlai, Zhu De şi
alţi lideri chinezi.

Munca excelentă de ambasador a lui
Romulus Budura a fost apreciată elogios şi
de românologii chinezi din diferite instituţii. Li
Donghui, vicepreşedintele Asociaţiei Chineze
de Prietenie cu România a arătat:
„În calitate de ambasador, este foarte
sincer, călduros şi modest şi ştie foarte bine
arta diplomaţiei. A stabilit şi a menţinut relaţii
bune atât cu liderii chinezi la nivel înalt, cât
şi cu românologii din diferite instituţii chineze,
câştigând mulţi prieteni.”
Viaţa după pensionare
În 1995 Romulus Budura şi-a încheiat
mandatul de ambasador la Beijing şi s-a întors
în România. După ce s-a pensionat, familia
Budura n-a încetat activitatea, continuând
să lucreze asiduu pentru prietenia românochineză.

Ding Yongning, care a lucrat în anii 50 ai
secolului trecut la ministerul de externe de la
Beijing, a menţionat:
„Dintre toţi studenţii din Rusia şi unele
ţări est-europene care au învăţat în anii 50
limba chineză în China, nivelul de cunoaştere
a limbii chineze al domnului Ioan Romulus
Budura a fost cel mai ridicat. Este o concluzie
la care au ajuns aproape toţi liderii chinezi de
atunci.”
Pentru a-şi îngriji cei doi copii, din 1967
Eva Budura s-a dedicat muncii de cercetare
în Secţia internaţională a Institutului de Studii
Istorice şi Social Politice, unde a obţinut şi

Cuplul Budura la a 40-a aniversare a emisiunilor
în limba română a postului RCI

Romulus Budura a coordonat două cărţi
despre istoria relaţiilor celor două ţări. Prima

a fost lansată în 2005 la Academia Română
în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu. A
doua a fost publicată în septembrie 2008, fiind
intitulată Politica independentă a României şi
relaţiile româno-chineze 1954-1975.
Din 1990, când a ieşit în pensie, Eva
Budura a publicat peste 60 de articole despre
China. Din 2000 până în 2008 i-au apărut 4
cărţi: Ţara simbolurilor, Triumful Dragonului
-China în cel de-al Doilea Război Mondial;
Diplomaţia Chineză - premise istorice şi
spirituale şi Tărâmul zeilor - Shengzhou.
În afară de articole şi cărţi despre China,
familia Budura a făcut multe alte lucruri pentru
prietenia româno-chineză. Eva Budura a
predat din 1995 limba chineză unor copii
români între 10-13 ani, având deja 8 elevi.
În plus, cei doi Budura au predat ca
profesori invitaţi la Universitatea „Ovidius" din
Constanţa cursul Spiritualitate şi diplomaţie
în spaţiul euro-asiatic. Ei au ţinut cuvântări la
unele simpozioane pe tema Chinei organizate
în România şi în ţara noastră.

Chu Qunli

Conform acordului de colaborare în domeniul
învăţământului dintre cele două guverne, un număr de
tineri moldoveni au primit burse de studiu în China. M.
Lupu a afirmat:
„Având eficienţa acestui program, în cadrul
întrevederilor oficiale la Beijing am venit cu solicitarea
respectuoasă de a examina posibilitatea de extindere
a numărului de burse acordate pentru tinerii din R.
Moldova, ceea ce consider că corespunde intereselor
ambelor ţări.”

„Recent la Chişinău a fost constituit un centru
chinez de cultură, care este vizitat de foarte multe
persoane, fapt care vine în premieră să reprezinte cultura
ţării dv., pentru care există un foarte mare interes în R.
Moldova din partea societăţii şi din partea generaţiei
tinere. Recent la Festivalul muzical „Mărţişor", care se
produce anual în luna martie la Chişinău, au participat
artişti din China. Asemenea exemple sunt multiple,
avem o situaţie la zi pozitivă şi încurajatoare.”

Colaborarea pe linie parlamentară a fost fără
îndoială o temă de interes în cadrul discuţiilor. Marian
Lupu consideră că vizita în R. Moldova a lui Wu Bangguo
a dat un impuls însemnat schimburilor dintre cele două
parlamente, exemplificând:
„Dincolo de vizitele la nivel mai înalt parlamentar,
s-a produs un schimb de vizite intense la nivel de
comisii parlamentare. Mă refer la Comisia pentru
afaceri externe. Am stabilit o foarte bună colaborare
şi coordonare în acţiunile noastre în cadrul mai multor
organizaţii parlamentare internaţionale. Un lucru pe
care la fel trebuie să-l pun în evidenţă este faptul că
anul curent în cadrul legislativului chinez a fost instituit
Grupul interparlamentar de prietenie cu R. Moldova.”

de vinuri moldoveşti.

Şeful parlamentului de la Chişinău a adăugat că
grupul de prietenie cu China din parlamentul R. Moldova
s-a constituit în iunie 2005. O treime din parlamentarii
moldoveni face parte din grup.

Totodată M. Lupu a apreciat foarte mult decizia
autorităţilor chineze să acorde R. Moldova asistenţă

Marian Lupu ne acordă un interviu

China şi Moldova au colaborat bine şi în sectoare
de înaltă tehnicitate, cum ar fi cel al tehnologiilor
informaţionale. Au fost semnate în 2006 acorduri de
cooperare între compania Moldtelecom şi firmele
chinezeşti Huawei Technologies şi ZTE.

Preşedintele parlamentului moldovean a dat
o înaltă apreciere rolului jucat de Secţia română a
postului RCI în întărirea relaţiilor interumane dintre cele
două state.
„Aduceţi mai aproape China de R. Moldova
şi aduceţi mai aproape R. Moldova de China. S-a
construit un pod de legătură, care este important nu
doar din punct de vedere politic şi strict informaţional,
este important din punctul de vedere al perceperii şi
relaţiilor umane.”
Chu Qunli

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.

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.

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.

Cuplul Budura a contribuit la promovarea
relaţiilor de prietenie cu China şi crescând doi
copii care au devenit sinologi. Fiica lor, Tatiana
Isticioia, a absolvit aceeaşi facultate ca şi
mama sa, Facultatea de Istorie a Universităţii
Beijing. Fiul lor, Ioan Budura, a lucrat în anii
90 ca expert la revista China. Iar ginerele
lor este şi el sinolog reputat, nu altul decât
actualul ambasador al României la Beijing,
Viorel Isticioaia.
La încheierea interviului ei ne-au
mărturisit că vor participa activ în 2009
la activităţile consacrate celei de-a 60-a
aniversări de la stabilirirea relaţiilor diplomatice
dintre China şi România.

Relaţiile chino-moldovene nu se axează doar pe
domenii deosebit de importante, strategice, cum ar fi
relaţiile politice, economice şi comerciale. Sunt incluse
şi alte sectoare, cum ar fi factorul uman.

Oaspetele moldovean ne-a informat despre câteva
noutăţi din schimburile culturale chino-moldovene.

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.).
Există în România un cuplu care a
petrecut 18 ani în China. Soţul este considerat
cel mai bun vorbitor de limba chineză din
rândul românilor. Iar soţia este autoarea
multor cărţi şi articole despre ţara noastră. Ei
sunt Ioan Romulus Budura, fost ambasador
al României în China, şi Anna Eva Budura,
doctor în istorie. Amândoi au deja 77 de ani.
În septembrie 2008 redacţia noastră a luat un
interviu celor doi reputaţi sinolologi români
cu ocazia unei vizite pe care au efectuat-o
la Beijing la invitaţia Asociaţiei Chineze de
Schimburi Culturale cu Străinătatea.

Relaţii interumane

Duzii din ţinutul Qin îşi înclină ramurile înfrunzite.
Gândeşte, iubitule, să te întorci acum acasă.
Când, aşteptându-te,
duioasă.

îmi

simt

inima

frântă

Briză primăvăratică, eu nu te cunosc pe tine,
Cum cutezi să te năpusteşti în perdeaua-mi din
satine?

Aşteptând în zadar
Li Bai
O femeie frumoasă ridică perdeaua de mărgăritare
Şi stă cu încruntarea pe sprâncenele-i arcate.
Se pot zări doar ude urme de lacrimi înfocate.
Nu ştiu însă cine-i întristează inima atât de tare.

Tristeţe pe peronul de jad
Li Bai
Pe treptele de jad se adună roua străvezie,
Udându-i ciorapii de mătase în noaptea târzie.

Visări de amor

Intră în odaie, desfăşoară perdeaua de cristale
Li Bai

Iarba de la graniţa Yan e înaltă, deasă şi verde,

Şi contemplă luminoasă luna toamnei printre
perle.

Xu Wende / Chen Luping

