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în întreaga sa istorie, o femeie ca membru. Nici măcar soţia lui 
Mao Zedong, formidabila Jiang Qing, nu a avut acces în acest 
perimetru strict delimitat, destinat exclusiv superelitei. Zvo-
nuri care au circulat în 2012, potrivit cărora Liu Yandong, sin-
gura femeie care a făcut parte din Comitetul Extins al Biroului 
Politic începând cu anul 2007, urma să pătrundă, în sfârşit, în 
ultimul cerc al puterii, care era Comitetul Permanent, s-au do-
vedit până la urmă a fi fost false. Dintre cei 84 de milioane de 
membri ai PCC, numai o cincime sunt femei. Procentajul nu 
se schimbă prea mult nici în Comitetul Central. Din 31 de pro-
vincii, regiuni autonome şi oraşe aflate sub controlul direct al 
guvernului, numai una singură are o femeie în fruntea orga-
nizaţiei de Partid, din 2013, şi numai două femei au reuşit să 
fie numite în postul de guvernator după 1949. Eşaloanele su-
perioare ale puterii chineze sunt dominate de bărbaţi. Vorbim 
de o lume care practică discriminarea de gen. Numai în lumea 
afacerilor se poate spune că femeile sunt ceva mai bine repre-
zentate, în ciuda eforturilor PCC în momentul venirii la pu-
tere de a atrage atenţia asupra acestei probleme de inegalitate, 
prin celebrul slogan la acea vreme „femeile sprijină pe umerii 
lor jumătate de cer”. 

În contextul Chinei moderne, de multe ori e nevoie să o iei 
pe căi mai puţin ortodoxe pentru a putea pătrunde într-un final 
în sanctuarul puterii. La mijlocul anilor 2000, un jurnalist, care 
locuia la Beijing de mai mulţi ani, mi-a povestit că lucra la o 
carte despre două „concubine moderne” – două femei care reu-
şiseră să-şi dezvolte o înfloritoare afacere de consultanţă, dato-
rită relaţiilor intime pe care le întreţineau cu bărbaţi puternici. 
Astfel, oamenii de afaceri chinezi şi străini erau dispuşi să le 
plătească acestor femei până la 50 000 de dolari pentru a li se 
deschide uşile unora dintre membrii celor mai înalte foruri ale 
Partidului sau Guvernului. 
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În 2011, revista Caijing (însemnând, în chineză, „avere”) a 
publicat un studiu inedit despre „regina concubinelor”, Li Wei. 
Jurnaliştii Luo Changping şi Rao Zhi, într-un articol intitulat 
pur şi simplu „Amanta Publică”*, au relatat povestea unei emi-
grante de origine vietnameză care locuia în 1970 în provincia 
Yunnan din sud-vestul Chinei. Exemplul lui Li Wei este ilustra-
tiv pentru suişurile şi coborâşurile care definesc stilul de viaţă li-
bertin din China modernă. După ce în tinereţe avusese ca toată 
lumea un singur set de documente şi o singură identitate, în ur-
mătoarele trei decenii Li Wei a continuat să-şi tot schimbe paşa-
poartele şi să se ascundă în spatele unei lungi serii de identităţi, 
unele din Shenzen, altele din Guangdong sau Hong Kong, pe 
măsură ce a reuşit să se apropie tot mai mult de o serie de oficiali 
importanţi şi să-i „asiste” în muncă. Implicată în această afacere 
a fost şi sora ei, în timp ce soţul, un funcţionar de la biroul local 
pentru industria tutunului, i-a fost primul patron. 

Potrivit articolului din Caijing, după o incursiune iniţială în 
lumea afacerilor cu tutun, Li Wei s-a apropiat de Li Jiating, care 
avea să devină guvernator al Yunnanului şi pe care l-a ajutat în 
1995 cu o mică investiţie imobiliară. A trecut apoi la afaceri cu 
acte de identitate false pentru Hong Kong şi la afaceri ilicite cu 
petrol. Li Jiating a fost prins şi trimis în judecată în 2001, pri-
mind o condamnare la moarte cu suspendare, iar lecţia pe care 
a învăţat-o Li Wei cu această ocazie a fost ca de atunci înainte 
„să nu mai mizeze totul pe o singură carte”. Prin urmare, în ur-
mătorul deceniu şi-a creat o adevărată reţea clientelară, care e 
foarte posibil să fi pătruns până în sânul Partidului. 

Adevărata abilitate a lui Li era să-şi folosească farmecele 
sexuale pentru a se apropia de politicienii cu care se implica 
în diferite afaceri. Şi chiar se pricepea să le câştige încrederea. 

* „Gong Gong Qinfu”, în chineză.
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Caijing menționează că aceasta „se folosea de hainele pe care 
le purta ca de nişte arme”. Următoarea mutare a fost să se im-
plice în afacerile legate de staţiile de epurare a apei, din ce în ce 
mai bănoase pentru oficialii de la nivel local, începând cu anii 
2000, şi în afacerile cu proprietăţi. Iar în schimbul serviciilor ei 
primea fie comisioane de mediere, între anumiţi pioni ai afa-
cerilor, fie de consultanţă. Cifrele au ajuns curând undeva de 
domeniul milioanelor, o singură afacere încheiată în 2002 adu-
cându-i un câştig de 1 milion de RMB. Însă, cea mai bună afa-
cere pe care a încheiat-o Li a constat în înfiinţarea unui lanţ de 
benzinării, care i-a adus câştiguri de multe milioane de dolari. 

Reţeaua clientelară pe care reuşise să şi-o creeze Li Wei a fost 
expusă în 2010, când aceasta s-a mutat la Hong Kong, aproape 
devenind o eroină populară în China. Numele ei a fost atunci 
legat de cel al unor politicieni precum Wang Qishan şi Yu Zhen-
gsheng, amândoi ţintele unor zvonuri care au circulat mai mult 
în afara Chinei, dar şi, mai discret, în interior, referitor la „căsă-
toriile politice” în care ar fi fost implicaţi. Ceea ce nu ar fi însem-
nat mare lucru, dacă cei doi nu ar fi fost în acelaşi timp şi capii 
unei întregi reţele care furniza un gen distinct de confort fizic şi 
emoţional oferit de femei*. Indiferent dacă aceste poveşti despre 
membrii superelitei sunt credibile sau nu, ele ne arată totuşi cum 
anume poate fi coruptă cu uşurință o reţea, lipsită de calităţi mo-
rale intrinseci. Ne ajută în special când încercăm să descifrăm 
ce se ascunde dincolo de limbajul înţesat cu principii morale 
de care se folosesc liderii politici din China şi cum contrastează 
acest limbaj cu comportamentul lor. În această cultură a puterii, 
există un nivel surprinzător de mare de toleranţă faţă de oame-
nii care se dedau la varii tipuri de plăceri. De fapt, acest tip de 
comportament mai libertin a devenit aproape de la sine înţeles. 

* Xi Fei, Cheng Gongyi, op. cit., p. 325.
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Exemplul lui Li Wei mai este ilustrativ şi în alt sens. Identi-
tatea ei, modul de operare, abilitatea de a schimba reţelele exis-
tente în jurul ei, de a ajunge de la diverşi funcţionari, până la 
importanţi lideri politici la nivel naţional sau local, dovedesc 
toate o mare adaptabilitate. Şi-a schimbat numele de mai multe 
ori, şi-a asumat mai multe identităţi, şi-a creat pe parcurs dife-
rite contacte în diferite câmpuri de activitate, în timp ce se în-
drepta spre principala ţintă de afaceri: Qingdao. 

Se lăsau oare, liderii politici, pur şi simplu amăgiţi de ea 
sau le convenea mai degrabă abilitatea ei de a se mişca evident 
mai liber decât ei în anumite zone? Ajunsese oare Li Wei să 
joace rolul unui fel de antreprenor de relaţii, al unui emisar care 
putea transmite mesaje dintr-o anumită zonă în alta, datorită 
talentului ei special de a se ascunde foarte bine şi de a fi foarte 
discretă? În multe privinţe, se poate spune că, prin modul în 
care era obişnuită să-şi schimbe mereu identităţile, Li Wei pare 
să aparţină mai degrabă de generaţia precedentă de lideri po-
litici, din perioada revoluţionară dinainte de 1949, când să ai 
o singură identitate stabilă putea fi considerat un lucru destul 
de periculos, te făcea să fii foarte vulnerabil, pentru că puteai fi 
găsit foarte uşor. De fapt, merită menţionat aici că Jiang Qing, 
soţia lui Mao Zedong, a fost la un moment dat asociată cu Yu 
Zhengsheng, care se pare că ar fi avut la un moment dat legă-
turi cu Li Wei. Jiang însăşi a dus o viaţă destul de zbuciumată. 
Numele ei de botez a fost Li Shumeng, pe care şi l-a schimbat 
în şcoala primară în Li Yunhe, mai târziu luându-şi numele de 
scenă de Lan Ping, înainte de a începe să se semneze cu Jiang 
Qing, nume pe care l-a păstrat apoi până la sfârşit. De altfel, 
mulţi din generaţia ei obişnuiau să-şi schimbe des numele. Ma-
rele ei mentor, Kang Sheng, naşul serviciilor secrete din China, 
şi-a schimbat şi el de mai multe ori numele, în Zhang Zongke, 
Zhao Rong şi Li Jushi. Vremurile tulburi din timpul revoluţiei 
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au forţat aceste schimbări de nume şi identitate, de apartenenţă, 
pentru membrii acestei generaţii. Opt decenii mai târziu însă, 
unele tactici de acoperire a urmelor şi disimulare practicate de 
cea de-a cincea generaţie aflată la conducerea lumii căreia aceş-
tia i-au pus bazele, prinsă şi ea într-o nouă revoluţie, aveau să 
semene, în mod straniu, destul de mult cu cele vechi. 

Legături indestructibile
Să-i luăm de exemplu pe cei şapte membri ai Comitetului Per-

manent al Biroului Politic în timpul Congresului al XVIII-lea, cu 
tot cu complicatele încrengături de relaţii formate în jurul lor. 
În primul rând, va trebui să ne concentrăm atenţia asupra di-
feritelor tipuri de relaţii pe care aceştia le întreţin, precum şi 
asupra relativei lor vizibilităţi.

Mai întâi de toate, să vorbim de relaţiile de sânge, de legă-
turile de familie, care sunt şi primele ca importanţă. O astfel 
de relaţie de familie poate însemna că eşti fie fiul, fiica, veri-
şorul, fie un alt membru din cercul familial apropiat al unui 
fost mare lider politic sau, cu alte cuvinte, că te numeri printre 
prinţişori sau aparţii de lumea lor. Lărgim însă puţin cercul şi 
includem aici şi legăturile de familie prin alianţă, create cu aju-
torul soţiilor sau al copiilor. Şi cel mai mult ne interesează în 
acest sens soţiile, care vor ocupa un loc central în mai multe 
dintre situaţiile pe care le vom analiza mai jos. Soţiile lui Xi 
Jingping şi Li Keqiang, de exemplu, şi-au construit tipuri di-
ferite de cariere, profitând de poziţia soţilor lor. De asemenea, 
legăturile de familie pot fi ori legături de sânge, moştenite, ori 
legături prin alianţă, adică dobândite prin căsătorie, cum este 
cazul celebru al lui Wang Qishan. Este interesant să urmărim 
o anumită dinamică a modului în care se „transferă” capita-
lul politic, prin încheierea unei căsătorii, sau a altor relaţii de 
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familie, către generaţia mai tânără. Bineînţeles, relaţiile dintre 
părinţi şi copii sunt de asemenea extrem de importante într-un 
sistem în care legăturile familiale sunt considerate a fi şi cele 
care prezintă cea mai mare încredere.

Există însă şi altfel de relaţii, strict politice. Mergând pe firul 
acestora vom vedea cum anume şi-au acumulat superelitele ca-
pitalul politic şi puterea de influenţă, pornind de la poziţii deţi-
nute fie în cadrul departamentului guvernamental, fie în cadrul 
unor organizaţii de Partid. Unii lideri politici, cum ar fi Zhang 
Gaoli, care şi-a construit o importantă carieră în afaceri (după ce 
a lucrat în industria petrolieră controlată de stat), au lucrat mai 
întâi mult timp în anumite ministere. În cazul lui Zhang, este 
vorba despre Comisia de Stat pentru Dezvoltare şi Planificare 
din anii 1990, care în 2002 a devenit Comisia de Stat pentru Dez-
voltare şi Reformă. Legăturile pe care aceşti lideri şi le-au format 
în cadrul comisiilor i-au ajutat să-şi dezvolte mai târziu cariere 
impresionante. Reţelele de Partid, iniţiate în cadrul anumitor or-
ganizaţii de genul Ligii Tineretului Comunist, Departamentul 
Organizaţiei Centrale sau Aparatul Securităţii Statului au con-
stituit de asemenea surse foarte puternice pentru acumularea 
de influenţă şi oportunităţi de creare a unor noi conexiuni utile 
pentru membrii lor. Şi, în sfârşit, mai sunt de luat în calcul unele 
reţele formate la nivel de provincii, care s-au dovedit şi ele un 
bun sprijin în carieră pentru mulţi. Capii provinciilor încă mai 
constituie cel mai mare grup din Comitetul Central*. Unele pro-
vincii, cum ar fi Shandong sau Jiangsu (Jiang Zemin şi Hu Jintao 

* Vezi în special Capitolul 1 din cartea lui Bo Zhiyue, China’s Elite 
Politics: Governance and Democratization, World Scientific, Singapore, 
2010: „Who Governs: China’s Political Elites”, pentru o analiză atentă 
a componenţei Comitetului Central la cel de-al XVII-lea Congres al 
Partidului, precum şi a funcţiilor deţinute de participanţii respectivi la 
Congres, datorită cărora au şi dobândit onoarea de a se afla acolo. 
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provin, ambii, din ultima) s-au dovedit eficiente în special în 
formarea unor lideri care au rezistat apoi pentru perioade în-
delungate în forurile înalte, la nivel naţional, ale PCC. Ca o tră-
sătură comună, în cazul celor de-a patra şi a cincea generaţii de 
lideri politici ai Chinei moderne, experienţa acumulată la şefia 
organizaţiilor de Partid din provincii a fost considerată esenţială 
pentru viitoarea lor ascensiune în poziţii importante în fruntea 
statului – deşi au existat, bineînţeles, după cum voi încerca să 
arăt un pic mai târziu, şi excepţii. 

Un alt tip de legături demne de luat în considerare sunt cele 
de prietenie, fără nicio bază familială. Dat fiind însă că astfel de 
legături se creează de obicei în timpul anilor de facultate sau în 
tinereţe, în orice caz, în cercuri care au mai puţin de a face cu 
politicul, ele sunt şi cel mai greu de urmărit pe firul formării 
lor. Este vorba despre un gen de relaţii de natură afectivă, ale 
căror baze au fost puse în perioade premergătoare întemeierii 
de către protagonişti a unei cariere politice, dar care încă se mai 
dovedesc de ajutor şi după aceea. Unii au acumulat experienţă 
ca jurnalişti sau ca tineri lideri, alții în calitate de cadre univer-
sitare, creându-şi relaţii în mediile respective. Deşi imaginea pe 
care o avem despre membrii Biroului Politic este a unor oa-
meni cărora le lipsesc relaţiile de familie şi care trăiesc în izo-
lare, există persoane de care aceştia s-au apropiat în tinereţe, 
încă importante pentru ei şi faţă de care se mai simt îndatoraţi.

Urmează apoi legăturile de afaceri, care se suprapun peste 
cele politice existente la nivelul provinciilor. Şi există două arii 
diferite, care sunt acoperite de acest tip de legături de afaceri. 
În primul rând, vorbim de sectorul întreprinderilor de stat. 
Mulţi dintre cei care au ajuns în poziţii de mare putere în Par-
tid au lucrat mai întâi mult timp în acest sector. Cele mai cu-
noscute astfel de cazuri sunt al lui Zhou Yongkang, membru al 
Biroului Politic al celui de-al XVII-lea Congres al Partidului, 
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care şi-a construit mai întâi de-a lungul multor ani o solidă ca-
rieră în industria de stat a petrolului; mai este cazul lui Zhang 
Gaoli, membru al Biroului Politic al celui de-al XVIII-lea Con-
gres al Partidului, care, de asemenea, şi-a construit mai întâi o 
carieră de 17 ani în aceeaşi industrie. Mai vorbim de sectorul 
privat, în special de anumite sectoare de afaceri care s-au bu-
curat de un mai mare interes din partea unora dintre lideri, pe 
tot parcursul cât aceştia şi-au construit cariera, până la cel mai 
înalt nivel. Încă sunt puţini aceia care înţeleg ce putere poate 
avea sectorul privat. Aceste companii private – care oferă, în 
primul rând, un număr mare de locuri de muncă şi reprezintă 
surse de creştere şi profit  –  stârnesc şi menţin viu interesul 
celor mai ambiţioşi politicieni din China*.

Importante sunt şi legăturile formate în mediul academic 
sau intelectual. Vorbim în acest caz de influenţa pe care unii 
intelectuali o pot exercita asupra liderilor politici, prin inter-
mediul sfaturilor şi ideilor. Legătura apropiată dintre Wang 
Huning şi Jiang Zemin, iar mai târziu Hu Jintao, constituie un 
exemplu bine cunoscut de carieră politică clădită pe baza unor 
legături începute în mediul academic şi intelectual. Întregi re-
ţele de sfătuitori, de la consultanţi pe probleme economice 
până la sociologi, gravitează în jurul liderilor politici, unele 
dintre ele aparţinând de instituţii cu o lungă tradiţie în rolul de 
sfetnici ai puteri, cum ar fi Academia Chineză de Ştiinţe Soci-
ale sau universităţile Qinghua şi Beida, dar şi alte instituţii mai 
oculte – unele dintre ele chiar din străinătate. Există diferenţe 
de viziune asupra lumii între liderii politici chinezi, pe care 

* Vezi Bruce J. Dickson, Jie Chen, Allies of the State, Harvard Uni-
versity Press, 2010, Yasheng Huang, Selling China, Cambridge Univer-
sity Press, New York, 2003 şi Sonja Opper şi Victor Nee, Capitalism from 
Below: Markets and Institutional Change in China, Harvard University 
Press, Cambridge Mass, 2012. 
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Guo: Îţi mulţumim! Mulţumim! Condiţiile din ţara noas-
tră devin într-adevăr mai bune, cu fiecare zi. Nu am visat ni-
ciodată că am putea trăi într-un astfel de apartament.

Internauţii care au analizat toată această poveste au desco-
perit tot felul de probleme cu ea, motiv pentru care a şi fost 
ştearsă destul de repede*. Ea ne ajută în schimb să ne facem 
o idee despre ce însemna propaganda în perioada lui Liu. Cea 
de-a doua măsură, după cum am văzut-o deja pusă în prac-
tică de Zhang Dejiang în Guangzhou, a constat pur şi simplu 
în hărţuirea jurnaliştilor şi bloggerilor, într-o asemenea măsură 
încât majoritatea au devenit excesiv de prudenţi. Ceea ce nu era 
deloc o glumă. Într-o clasificare privind libertatea de expresie 
întocmită de organizaţia Reporteri fără frontiere, în 2007, China 
nu a reuşit să ocupe decât poziţia 163, iar în 2011 căzuse deja pe 
poziţia 174. Singurele ţări care se aflau sub ea în top erau Iran, 
Siria, Turkmenistan, Coreea de Nord şi Eritreea**. Deşi n-ar fi 
recunoscut-o niciodată, aceste rezultate înseamnă un adevărat 
succes pentru Liu Yunshan. 

Confuzie: ce au în comun?
Ideea de a încerca să descoperi diferenţele în cadrul unui 

grup care la prima vedere pare să fie format din membri iden-
tici poate părea destul de stranie. La suprafață, liderii politici 
aflaţi la conducerea Chinei după 2012 par să fie un grup unit, 
omogen. PCC este însă o organizaţie vastă şi nici pe departe 
atât de unită pe cât poate părea. Include milioane de membri, 

* Kenneth Tan, Busted: CCTV’s RMB77 Low Income Tenant, 2011’s 
First Internet Star, pe Shangai List, http://shanghaiist.com/2011/01/02/
cctvs_rmb77_low-income_tenant_buste.php.

** Xi Jinping: The New Era: The Power Emerges from the 18th Congress, 
scurt raport întocmit de China Trade Winds, în decembrie 2012, p. 24. 
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care de cele mai multe ori îşi urmăresc şi promovează propriile 
interese. Există într-adevăr o unitate retorică şi administrativă, 
care trece rareori dincolo de suprafaţă. Ca organizaţie, Partidul 
a demonstrat de multe ori o mare flexibilitate în faţa acestei di-
versităţi, impresionantă pentru mulţi observatori, în ciuda ima-
ginii monocrome pe care ţine să o prezinte celor din afara ţării.

Dacă ar fi să despicăm firul în patru, i-am putea studia pe 
cei şapte membri ai Comitetului Permanent din 2012 dintr-o 
varietate de unghiuri. Apartenenţa acestora la diferitele facţi-
uni se dovedeşte cea mai puţin ofertantă, din perspectiva in-
formaţiilor pe care ni le poate furniza. Ne ajută să înţelegem de 
unde vin aceştia şi când anume au cunoscut anumite persoane 
cu care au rămas în contact, dar dincolo de asta despre viaţa lor, 
despre ambiţiile lor şi cum au reuşit să-şi păstreze relaţiile de 
care dispun, într-o lume atât de schimbătoare şi de dinamică, 
nu ne spune mai nimic. Cel mult, putem încerca să definim un 
anumit profil de carieră de succes. În schimb, perioadele din 
carieră petrecute de aceştia în fruntea diferitelor provincii par 
să ne ajute mult mai mult, exceptând cazul lui Liu Yunshan. Pe 
de altă parte, provenienţa multora dintre ei din familii extrem 
de bine conectate ne ajută şi să ne explicăm multe lucruri – deşi 
pe Bo Xilai familia nu a reuşit să-l salveze. Şi, oricum, nu toţi 
prinţişorii reuşesc să devină şi lideri politici, ceea ce iarăşi com-
plică lucrurile. Poziţiile ocupate de unii prin diferite ministere 
centrale au şi ele un rol, la fel ca şi poziţiile de conducere din 
cadrul Ligii Tineretului sau din cadrul altor organizaţii ale Par-
tidului. Abilitatea dovedită în gestionarea situaţiilor de criză re-
prezintă un alt atu, deşi mulţi dintre politicienii de rang înalt de 
care ne-am ocupat în această carte mai degrabă au eşuat la acest 
capitol. S-au arătat mai talentaţi în a evita ca aceste greşeli să se 
transforme în obstacole în carierea lor politică.



Kerry Brown266

Cele mai multe dificultăţi le întâmpinăm atunci când încer-
căm să înţelegem – din câte ştim despre viaţa pe care au avut-o şi 
relaţiile de care s-au ajutat de-a lungul carierei – ce fel de politici-
eni sunt ei de fapt. Facţionalismul nu poate oferi un răspuns. Cel 
mult, dovedeşte că au fost capabili să-şi construiască reţele de in-
terese şi să-şi atragă protecţia unor persoane sus-puse, iar într-o 
anumită măsură şi de unde le vine capitalul politic. Asta, însă, 
încearcă mulţi alţii să facă. Foştii lideri ai PCC joacă în perma-
nenţă rolul de căutători de talente, pentru a deveni viitori regi ai 
ţării. Mai interesant ar fi să încercăm să ne dăm seama ce anume 
mai exact au văzut la cei pe care i-au ales în cele din urmă pen-
tru a-i sprijini şi cum anume i-au răsplătit aceştia, prin munca 
lor, mişcări strategice şi ţinte urmărite. Jiang Zemin a fost unul 
dintre cei mai activi căutători de talente, alături de Zeng Qing-
shong. Dar el a avut şi cariera cea mai lungă (începută spre sfâr-
şitul anilor 1940) şi cel mai lung şir de poziţii oficiale. În mod 
ironic, singurul care n-a dovedit talent a fost chiar succesorul 
său Hu Jintao. I-a ajutat, în schimb, pe mulţi alţii, iar toate aceste 
investiţii pe care le-a făcut de-a lungul timpului în oameni şi-au 
arătat roadele în 2012. Deşi este clar că ar fi totuşi prea mult 
să punem succesul oricăruia dintre cei aliniaţi pe scenă în 2012 
numai pe seama sprijinului acordat de Jiang. Dată fiind situa-
ţia mereu în schimbare, cei mai mulţi dintre cei promovaţi de 
el au eşuat pe parcurs, aşadar, putem spune că până la urmă 
cel mai mult pentru aceştia a contat cât s-au putut sprijini pe 
ei înşişi.

Prin urmare, a venit momentul să ne despărţim de acest an-
cadrament legat de facţiuni şi patroni spirituali şi să ne aven-
turăm mai mult pe tărâmul politicii propriu-zise, pentru a 
vedea ce tip de campanii, mesaje politice, realizări birocratice 
sau idei sprijină de obicei sau încearcă să impună liderii poli-
tici din China modernă. Iar principalul obstacol pe care îl vom 
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întâmpina aici constă în aceea că exact aceste tipuri de calităţi 
nu se regăsesc exprimate deschis în China, din moment ce nu 
există campanii deschise. Pur şi simplu concurenţii nu au opţi-
unea de a ieşi în faţă cu propriile realizări, fiind nevoiţi să utili-
zeze tot felul de codificări şi să ia parte la tot felul de negocieri 
simbolice, pentru a şi le dovedi. Arbitrii acestui proces fac şi ei 
parte dintr-o tagmă foarte închisă, a „factorilor de decizie”, des-
pre care se ştiu foarte puţine lucruri, în ciuda faptului că aceştia 
îşi revendică legitimitatea de la masele de membri ai Partidului 
şi de la publicul larg pe care, chipurile, îl reprezintă. Din păcate, 
este foarte greu să ne dăm seama din afară cum funcţionează 
exact acest mecanism. Sarcina de a înţelege şi a evalua reali-
zările politice ale cuiva în acest univers în care opacitatea este 
privită ca o unealtă-cheie de control al puterii este mult mai di-
ficilă decât într-o democraţie pluripartidă, unde este mai uşor 
să descifrezi comportamentul cuiva. În ciuda tuturor acestor 
impedimente, este clar – din tot ceea ce am învăţat despre cei 
studiaţi la acest capitol sau în cele precedente – că ei trebuie să 
răspundă aşteptărilor celor care au investit în ei prin realizări 
concrete şi să-şi demonstreze abilităţile care au fost văzute în ei. 
Dar asta nu e decât politică, oriunde, oricând.

Un ultim aspect de explorat când vine vorba de a înţelege re-
zultatul celui de al XVIII-lea Congres al Partidului îl reprezintă 
ideologia, convingerile acestor oameni. În anumite privinţe, ei 
nu cred altceva decât pur şi simplu în ei înşişi, în putere şi în 
importanţa menţinerii acestei puteri, pentru care sunt în stare 
să apeleze la măsuri extrem de dure. Nu este nimic surprinză-
tor aici. Liderii politici din orice alt sistem de oriunde din lume 
sunt nevoiţi să acţioneze cam în acelaşi mod pentru a avea suc-
ces. Este important, prin urmare, să ne dăm seama cum anume 
reuşesc liderii politici din China să acumuleze capital politic, 
cum îşi recrutează acoliţii şi asociaţii, care formează reţelele de 
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interese din jurul lor, şi cum reuşesc să se menţină la distanţă 
faţă de alte reţele. 

Unii dintre cei menţionaţi fac parte din unele reţele de afa-
ceri, cum ar fi Zhang Gaoli, în timp ce alţii, ca Zhang Dejiang, 
se situează chiar la antipod. Unii îşi asigură sprijin pentru vii-
toarele cariere în administrația centrală încă din perioada de-
ţinerii de funcţii în administrația locală, cum este cazul lui Xi 
Jinping, care şi-a petrecut mulţi ani în Fuajian, în timp ce alţii 
trec prin provincii aproape ca şi cum nici n-ar fi fost acolo. 
Unii au legături puternice cu marile familii, cum este, iarăşi, şi 
cazul lui Xi Jinping. Dar alţii, în schimb, au mai mult probleme 
cu familia, cum ar fi de exemplu Yu Zhengsheng, care a fost 
aproape distrus de istoria foarte tulbure a familiei sale, inclu-
zând sinucidere, victimizări, scandaluri legate de avere.

Dacă vrem să pătrundem dincolo de măştile sub care se 
ascund aceşti oameni, atunci trebuie să încercăm să ne dăm 
seama nu numai ce gândesc, dar şi să încercăm să înţelegem 
mai bine mediul în care gândesc. Pe parcursul carierelor lor, 
aceştia s-au aflat în contexte şi situaţii în care au trebuit să facă 
faţă unor întrebări extrem de dure, în vremuri politice foarte 
dificile. Putem însă oare să ne strecurăm în acest spaţiu închis 
din interiorul căruia gândesc ei, cu provocările pe care le pre-
supune, resursele intelectuale şi cadrele conceptuale pe care le 
oferă? Poate aşa ne-am face o imagine mai clară despre acest 
univers închis şi despre actanţii lui, după care vom putea să ne 
dăm seama mai bine şi care ar putea fi următoarele lor mu-
tări. În capitolul final, voi lăsa în urmă fapte materiale, pe care 
le-am adunat pentru a documenta vieţilor acestor lideri po-
litici şi experienţele care i-au format, pentru a pătrunde mai 
adânc în universul lor mental, prin intermediul ideologiei pe 
care o apără şi pe care şi-au ales s-o promoveze. 
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conducă statul chinez după 2012. Aşa se face că în al treilea ca-
pitol se concentrează asupra prezentării detaliate a traiectoriei 
politice a noului „împărat” al Chinei, Xi Jinping, pe când în al 
patrulea capitol aceeaşi procedură este aplicată premierului Li 
Keqiang. Şi cum cei doi nu sunt singuri, ci sunt supravegheați, 
pentru ca nu cumva să fie tentați să acumuleze prea multă putere, 
de ceilalți membri ai Comisiei Permanente, al cincilea capitol îi 
prezintă şi pe aceştia cinci. Şi, ca un fel de concluzie, în ultimul ca-
pitol Brown examinează rolul ideologiei în structurarea puterii în 
partid, dar şi în consolidarea carierelor liderilor acestuia. 

Folosind cu predilecție surse în limba chineză, Brown 
reuşeşte să explice convingător cum această Chină a înaltei no-
menclaturi de partid – formată din cei ce dețin poziții de la cea 
de ministru în sus şi care nu numără mai mult de trei mii de oa-
meni – reuşeşte să asigure cooperarea grupurilor de putere şi de 
influență. Oprindu-se asupra modului în care se manifestă pute-
rea în interiorul Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, 
Brown crede că poate detecta existența unei concurențe acerbe, 
aceeaşi pe care o putem observa în viața partidelor din regimurile 
care lasă loc competiției politice. Diferența ține însă de modul în 
care se manifestă această concurență, dar şi de maniera în care se 
distribuie resursele între membrii noii clase mandarinale. Dar, 
pe de altă parte, această formă de organizare a puterii în rețea 
reuşeşte să concentreze mai multă forță decât s-a întâmplat vre-
odată cu puterea exercitată de Mao în cea mai centralizată formă 
de putere cunoscută de China în îndelungata sa istorie. 

Această competiție pentru acumularea puterii se caracte-
rizează, observă Brown, printr-o extraordinară flexibilitate a 
relațiilor politice, care poate fi comparată cu flexibilitatea ca-
pitalului în contextul pieței libere. Tocmai de aceea, pentru a 
putea explica nuanțele specifice modului de organizare a pu-
terii în China, Brown apelează la concepția despre putere a 
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filosofului francez Michel Foucault. Or, pentru Foucault puterea 
era mai degrabă o formă de energie care se manifestă printr-un 
câmp de forțe decât o relație de autoritate, fixă şi osificată, aşa 
cum sunt tentați să o privească cei mai mulți dintre teoreticieni. 
Dacă puterea rămâne o relație, autoritatea nu mai este încar-
nată şi reprezentată într-un lider, ci într-o rețea cu geometrie 
variabilă care acoperă, pentru a fi eficientă, un mare număr de 
domenii. Într-un astfel de sistem politic, rețelele sunt esențiale 
pentru a accede la putere, dar şi invers, accesul la resurse este 
dependent de controlul unei părți a puterii. Iar constituirea şi 
funcționarea acestor rețele de putere şi influență presupune o 
foarte complicată alchimie politico-ideologică. 

În acest sens, în China o carieră politică se concentrează 
mai degrabă asupra efortului politic de structurare şi conso-
lidare a rețelelor, decât asupra expunerii liderilor în dezbate-
rea publică. Probabil aceasta a şi fost eroarea lui Bo Xilai, care 
a încercat să folosească mass-media pentru a-şi impune auto-
ritatea în fața partidului. Or, o astfel de atitudine nu avea cum 
să fie bine apreciată de aparat, dar mai ales de cercul puterii.

În contrast cu Bo Xilai, cariera lui Xi Jinping – devenit se-
cretarul general al partidului în 2012 – se datorează unei serii 
de factori, între care, preluarea portofoliului de relații al tată-
lui său, Xi Zhongxun, care se împleteşte armonios cu formarea 
propriilor rețele longitudinale şi transversale. Deşi o „beiza-
dea”, ca şi Bo Xilai, biografia lui Xi Jinping prezintă o serie de 
particularități care l-au ajutat să convingă grupul de putere 
asupra capacității sale de a păstra echilibrul şi de a media între 
facțiuni. Tatăl lui Xi Jinping a scăpat de asocierea cu extrema 
stângă care a provocat Revoluția Culturală, a fost de mai multe 
ori epurat şi a fost implicat în primele succese ale politicii de 
reformă şi deschidere economică. Şi tot de la tatăl său, militar 
de carieră, moşteneşte Xi Jinping şi relațiile cu lumea militară 
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pe care Bo nu le avea. Folosindu-şi capacitatea de a se plasa la 
intersecția diferitelor grupuri de interese, Xi Jinping a putut 
fructifica sprijinul unor rețele mult mai extinse în comparație 
cu ceilalți concurenți ai săi, în primul rând față de Bo Xilai, 
dar mai ales a reuşit să evite constituirea unor coaliții osificate, 
ceea ce i-a permis să contracareze toate atacurile la care a fost 
spus în perioada de pregătire a „asaltului final” asupra puterii. 

Dar, această Chină a „noilor mandarini”, reprezentanți ai unui 
sistem al rețelelor difuze de putere, trebuie să se confrunte cu sfi-
dările unui nou secol, pe de o parte, cererea din ce în ce mai in-
sistentă pentru mai multă transparență şi democrație, pe de altă 
parte, mai echilibrata împărțire a rezultatelor succesului econo-
mic. Deşi prezintă unele similitudini cu modul de funcționare 
al Uniunii Europene, China este abia la începutul unei aventuri 
politice. Dacă modelul economic elaborat la sfârşitul anilor 1970 
s-a dovedit un succes, mai ales după criza economică începută 
în anul 2007, acesta nu mai poate asigura aceleaşi avantaje. Între 
timp, China are deja o clasă mijlocie care are nu doar un alt stan-
dard de viață, ci şi o altă atitudine față de politică. Aşa că, din 
nou, China va trebui să se adapteze. Va însemna această adaptare 
constituirea unui stat de drept bazat pe respectarea drepturilor 
omului şi libertăților cetățeneşti sau va lua forma unei tehnocrații 
autoritare? În orice caz, nu criticile anemice ale Occidentu-
lui vor fi motoarele unei posibile democratizări, ci emergența 
unei noi generații şi influența noilor tehnologii, care obligă la o 
transparență cu care China noilor mandarini nu a fost obişnuită. 
În aceste condiții, cultura supunerii şi supravegherii, cu toată pa-
noplia sa de fapte – de la nepotism şi corupție politică, la mercan-
tilism şi capitalismul de stat împins la extrem – se va confrunta 
cu noua cultură a protestului față de un stat excesiv. 

Cristian Pîrvulescu
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