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Înainte de toate, prima valoare centrală socialistă 
cu privire la națiune este „prosperitatea”. Acest 
concept se opune „sărăciei”, care a fost o plagă 
pentru China o lungă perioadă din istoria ei 
modernă. Iată de ce „prosperitatea” ocupă un loc 
prioritar printre valorile națiunii. Este o dorință 
împărtășită și foarte prețuită a poporului chinez.
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Cum descriu clasicii chinezi un popor prosper?
Mencius (372-289 î.Hr.) spunea că o viață îmbel-
șugată este una în care oamenii pot să muncească 
în mod normal, să aibă îmbrăcăminte din bumbac 
sau mătase și să aibă carne pe masă. Pe scurt, 
Mencius subliniază două nevoi de bază ale 
omenirii: hrană și îmbrăcăminte suficiente.

Astăzi, poporul chinez, cel puțin locuitorii de la 
orașe, nu-și mai fac griji pentru hrană și haine, unii 
dintre ei considerând, pur și simplu, că li se cuvin. 
Dar, privind înapoi în istoria umanității, care în 
mare parte a fost bântuită de lipsa acută a ambelor, 
și întorcându-ne apoi privirea spre unele regiuni 
din lume care încă sunt marcate de foamete, 
devenim conștienți de cât de binecuvântați suntem 
să fim bine hrăniți și îmbrăcați, înțelegând că 

Prosperitatea poporului – 
hrană și îmbrăcăminte 
suficiente
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Mencius s-a născut cu numele Meng Ke, în orașul 
de azi Zoucheng, provincia Shandong. Venerat în 
secolele ulterioare ca Al Doilea Înțelept, el a dezvoltat 
ideea confucianistă a bunăvoinței în conceptul 
principiului bunăvoinței. Meng zi (Cartea lui Mencius) 
este lucrarea eponimă despre ideile și spusele sale.

Mencius a subliniat că principiul bunăvoinței implică 
împroprietărirea oamenilor cu pământ, acordându-le 
timpul necesar să se ocupe de terenurile lor în 
sezonul culturilor, manifestând toleranță în ce 
privește penalizările și scăzând taxele. El argumenta 
faptul că poporul reprezintă cel mai important 
element dintr-o țară, următorul fiind statul, iar 
conducătorul fiind cel mai puțin important din cei 
trei.

Mencius și-a exprimat optimismul în ceea ce privește 
natura umană, având încredere că bunăvoința, 
dreptatea, proprietatea și inteligența sunt trăsături 
morale înnăscute. Dar el spunea, de asemenea, că 
aceste calități pot fi sau nu puse în joc, acest lucru 
fiind hotărât de educația primită de om și de mediul 
în care trăiește.
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suficiența hranei și a îmbrăcăminții este un reper 
fundamental al abundenței.

În lucrarea sa Tao hua yuan ji (Tărâmul piersicilor 
în floare), Tao Yuanming (365-427) a descris o 
utopie – un tărâm al păcii unde oamenii nu trebuie 
să-și mai facă niciodată griji pentru hrană și haine. 
Această descriere simplă este tot ce a visat poetul 
că ar constitui o viață ideală, încântând necontenit 
pe omenii care au trăit în diferite epoci.

Standardul poporului chinez referitor la o viață în-
destulată nu s-a schimbat prea mult față de epoca 
Dinastiei Qing (1644-1911). Li Yu (1610-1680) 
scria: „O familie avută este cea în care bărbații au 
cai de călărit, iar femeile au haine frumoase pe care 
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Li Yu a fost un dramaturg, romancier și editor chinez din 
perioada Dinastiei Qing. Lucrările sale, cele mai multe povești 
de iubire, prezintă intrigi captivante și concise, într-o formulare 
simplă, cu o muzicalitate frumoasă și un profund simț al 
umorului. În timpul lui Li, acestea erau foarte populare.

Li Yu a scris, de asemenea, Xian qing ou ji (Cugetări fără pripă 
notate la întâmplare), o culegere de eseuri pe teme variate. 
Două capitole din această lucrare detaliază viziunea ingenioasă 
a autorului asupra scrierii pieselor și interpretării unei opere, 
bazată pe studiile sale asupra lucrărilor savanților dinaintea 
lui. Cartea lui ocupă o poziție semnificativă în istoria operei 
chinezești.

să le poarte”. Practic, acesta este scenariul și în zi-
lele noastre – doar că acum conducem sau folosim 
automobile pentru transport.
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Prosperitate  
pentru popor –  
înflorirea culturii 
Hrana și îmbrăcămintea adecvate reprezintă 
un aspect de bază, dar superficial, al unei vieți 
îndestulate. O cerință și mai mare este cea pentru 
bogăția culturală și spirituală. În conversația sa 
despre guvernare cu regele Hui al Statului Liang, 
Mencius a menționat importanța trecerii la 
educație, după asigurarea hranei și îmbrăcămintei 
suficiente pentru populație. Marele filosof credea 
că un popor care învață eticheta, regulile, virtuțile 
și logica prin intermediul educației reprezenta un 
simbol mai bun al belșugului unei țări.
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Confucius (551-479 î.Hr.) s-a 
născut cu numele Kong Qiu, în 
Statul Lu, azi provincia Shandong. 
Marele gânditor și educator 
a fondat confucianismul, care 
a dominat viața intelectuală 
chinezească pentru mai mult de 
două mii de ani.

Confucius susținea că cele mai 
înalte standarde morale erau 
bunăvoința și proprietatea, 
standarde pe care ar trebui să le 
urmeze toți membrii societății. 
Bunăvoința înseamnă să iubești 
tot și pe toți, iar proprietatea 
include etica, eticheta și normele.

Confucius a fost primul gânditor 
chinez care a deschis o școală privată la care erau primiți elevi 
indiferent de originea lor socială. Se sune că numărul discipolilor 
săi era de 3 000, din care 72, remarcabili din punct de vedere 
academic. El credea că cel care excelează în studiu trebuie să 
urmeze o carieră oficială, multe dintre ideile sale pedagogice fiind 
relevante chiar și în zilele noastre, așa cum este cazul cu „Învață 
oamenii potrivit aptitudinilor lor”, „Niciodată să nu-ți fie rușine 
să pui întrebări”, „Când trei oameni fac ceva împreună, de la unul 
dintre ei am cu siguranță ceva de învățat” și „Ceea ce știi, știi; ceea 
ce nu știi, nu știi. Aceasta este cunoașterea”. Discipolii săi i-au 
strâns ideile în lucrarea Lun yu (Fragmente alese din Confucius).

Marele înțelept a întreprins odată o călătorie prin mai multe 
state rivale din timpul său, explicându-și ideile, dar conducătorii 
statelor respective i-au întors spatele. Ca urmare, în ultimii ani ai 
vieții, Confucius s-a dedicat strângerii lucrărilor vechi și arhivelor, 
ca și domeniului educației. El a editat Shi jing (Cartea Cântecelor), 
Shang shu (Cartea Istoriei) și Chun qiu (Analele de Primăvară și de 
Toamnă).
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Confucius și-a exprimat mai explicit ideile asupra 
acestei chestiuni. În timpul călătoriei sale prin 
mai multe state mici care coexistau în acel timp, 
Confucius a observat că Statul Wei are o populație 
relativ mai numeroasă. El i-a spus lui Ran You, unul 
dintre discipolii săi: „Atunci când populația crește, 
următorul pas este să-i asiguri bogăția. După care 
trebuie promovată educația”. Aceasta era calea 
văzută de marele filosof și educator ca ducând la o 
dezvoltare socială ideală.

În acest context ,  putem înțelege pe deplin 
importanța pentru o națiune de a căuta căi de 
dezvoltare prin clădirea unei culturi robuste și 
prin întărirea puterii subtile culturale. Cultura și 
educația reprezintă două dimensiuni ale stării de 
bine a unui popor.

Fără o lume spirituală echilibrată, oamenii nu vor 
găsi mulțumirea în viață. Și fără hrana culturii, viața 
este incompletă. Să sădești cultura în oameni este 
parte din procesul perfecționării unei civilizații, 
a unei națiuni și a cetățenilor ei, ca și o parte a 
dezvoltării unei societăți. În acest sens, societatea 
se dezvoltă nu numai economic, dar și cultural.

Prin urmare, prosperitatea unui popor are două 
înțelesuri: prosperitate materială și prosperitate 
spirituală.
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Dacă averea națională constă în averea economică 
și culturală, puterea națională este asemănătoare: 
aceasta cuprinde puterea politică și militară.

Puterea națională –  
puterea politică
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Priceperea politică a unei țări constă în abilitatea 
de a realiza unitatea națională și de a exercita o 
influență pe plan internațional. Ciclul unității și 
fărâmițării s-a tot repetat în decursul lungii istorii 
a Chinei, astfel ideea de țară unită a devenit scopul 
și prioritatea fiecărui regim. Doar sub o conducere 
unitară și stabilă, care aduce toate grupurile etnice 
împreună, țara poate mobiliza resursele sale și se 
poate constitui într-o putere formidabilă.

Dinastiile longevive și prospere din istoria Chinei 
au fost, fără excepții, unite, având teritorii vaste și 
bucurându-se de o coexistență pașnică a tuturor 
grupurilor etnice. Printre acestea trebuie amintite 
Han (206 î.Hr.-220 d.Hr.), Tang (618-907), Ming 
(1368-1644) și Qing. Misiunea fiecărui monarh, 
dar și o cerință a dezvoltării, a fost menținerea 
țării sub o conducere centrală unitară și asigurarea 
solidarității întregului popor. Acest lucru explică 
de ce separatismul este anatemizat. Într-o țară 
care este sfâșiată, cu o guvernare plăpândă, fiecare 
cetățean este afectat într-un mod negativ, puterea 
colectivă este diminuată, iar dezvoltarea stagnează 
sau chiar intră în regresie.
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Atunci când este atinsă solidaritatea națională, 
țara poate încerca să-și clădească influența inter-
națională. Scopul acestei mișcări, argumentau ve-
chii chinezi, nu urmărește obținerea hegemoniei, 
ci perspectiva „o lume, o familie” în care oame-
nii se pot completa și pot colabora unii cu ceilalți. 

Dinastia Han se împarte în perioadele Han de Vest 
și Han de Est. S-a întins pe parcursul a peste 400 
de ani, sub conducerea a 29 de împărați. A fost o 
perioadă de unificare din punct de vedere cultural 
și dezvoltată din punct de vedere tehnologic. În 
timpul Dinastiei Han a luat ființă Cercul Cultural 
Est-Asiatic, având în centru confucianismul. După 
ea, populația huaxia (chineză) a adoptat treptat 
numele de han. Dinastia a adus o contribuție 
uriașă la continuitatea și prosperitatea civilizației 
chinezești.

Dinastia Tang a fost înființată de Li Yuan, având 
capitala la Chang’an (azi Xi’an). Manifestând 
un pluralism cultural și având o tehnologie și o 
economie înfloritoare, Tang s-a situat printre 
cele mai puternice imperii din lume, comparabil, 
la timpul acela, doar cu imperiul arab. Împărații 
Dinastiei Tang au stabilit legături cu țări din 
Europa și din Asia, extinzându-și influența 
pretutindeni în lume. Poporul chinez a devenit 
cunoscut drept poporul tang.

Datorită schimburilor cu alte culturi dinăuntrul 
Chinei și din afara ei, Dinastia Tang a creat o 
cultură globală, cosmopolitană, fiind martora 
unei mari efervescențe artistice. În această 
perioadă, au trăit nenumărați poeți și pictori de 
seamă și caligrafi consacrați.
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Consolidându-și puterea, China urmărește să ob-
țină respectul reciproc, căutând să-și aducă con-
tribuția alături de celelalte țări ale lumii. Urmând 
această filosofie, puternicele dinastii din istoria 
Chinei au respectat cu toate tradiția protejării ce-
tățenilor săi, fiind ospitalieri cu țările străine pri-
etenoase și împărtășind cultura și produsele sale 
cu restul lumii, în loc să fie agresive, intervenind în 
afacerile interne ale altor țări sau acaparând terito-
rii care aparțineau acestora din urmă.

Dinastia Ming a fost ultima monarhie nativă Han 
din istoria Chinei. În perioada celor două secole de 
existență, în domeniile economiei, științei, culturii și 
tehnologiei a fost realizat un progres remarcabil. Cu un 
flux mare de argint, în China a înmugurit capitalismul, 
lucru care a avut un impact semnificativ în economia 
mondială.

Dinastia Qing a fost cel de-al doilea imperiu unit, 
înființat de un grup etnic minoritar (prima fiind 
Dinastia Yuan) și ultimul regim feudal din China. În 
această perioadă, a fost consolidată esența Chinei ca 
o națiune multietnică unitară, fiind conturat hotarul 
teritoriului ei modern, monarhia autocratică atingând 
acum apogeul.
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Călătoriile lui Zheng He în mările occidentale
În perioada de început a Dinastiei Ming, împăratul l-a 
trimis pe Zheng He (1371-1435), un eunuc experimentat, 
în țările din „mările vestului” drept ambasador al său. 
Din anul 1405 până în 1433, Zheng, aflat în fruntea unei 
flote de peste o sută de vase și cu 28 000 de însoțitori, 
a făcut șapte călătorii, ajungând până în India, Africa și 
Orientul Mijlociu, isprăvi fără precedent ca amploare și 
distanță în istoria maritimă a lumii.

Corăbiile lui Zheng transportau mărfuri chine zești cum 
ar fi produse de bronz, fier, aur și argint, porțelan și 
mătase, în țările pe care le-au vizitat, înapoindu-se cu 
specialitățile locurilor prin care au trecut – piper, fildeș, 
pietre prețioase, coloranți, plante aromatice, condimente 
și animale care nu se găseau în China, printre care struți 
și pantere –, stimulând schimburile dintre China și 
aceste regiuni.

Jianzhen a propagat budismul în Japonia
Jianzhen (688-763) a fost fiul unei familii din Yangzhou 
care se numea Chunyu. Mai târziu, a devenit abate la 
Templul Daming din oraș. La invitația a doi călugări 
japonezi, Jianzhen a plecat într-o călătorie în Japonia. 
Dar primele sale cinci încercări de a ajunge acolo s-au 
soldat cu un eșec, el pierzându-și vederea. Însă Jianzhen 
nu s-a dat bătut, în cele din urmă, reușind să ajungă în 
Kyushu, la a șasea încercare, în anul 753.

Mai întâi a predicat în Templul Tōdai-ji, din Nara, 
înființând Școala Budistă Ritsu. Apoi, în anul 759, a 
clădit Tōshōdai-ji, urmând proiectul templelor Tang. Sub 
îndrumarea sa, a mai fost construit un complex, unde 
au primit hirotonisirea împăratul Japoniei și aristocrații. 
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Pe lângă învățătura budistă, Jianzhen a împărtășit 
cunoștințe din medicina și caligrafia chinezească. După 
moartea sa, în anul 763, discipolii săi i-au ridicat o 
statuie de lac uscat care se mai poate vedea și astăzi în 
Tōshōdai-ji.

În cultura chineză există o credință adânc înrădă-
cinată că priceperea politică este afișată în încre-
derea în sine, care este preschimbată în stimă de 
sine, autoexaminare și continuă autoperfecționare. 
Odată, Confucius a prevăzut fără să șovăie că regu-
lile de bună purtare vor rămâne, în general, acelea-
și și după o sută de generații, fiind moștenite de la 
o generație la alta, cu schimbări minore în ce pri-
vește cursul evoluției lor. Același lucru se întâmplă 
și cu înțelepciunea politică a Chinei. Chinezii cred 
că puterea politică provine din eleganța autoregle-
mentării, nu din aroganța de a te plasa pe tine în-
suți deasupra celorlalți.


