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un str`in sau de un chinez care a tr`it în str`in`tate,
s` investeasc` în China.

S.C.: Atitudinea chinezilor în general fa]` de "]ara
mam`" [i în special a celor care se întorc ca s`
contribuie la dezvoltarea, la prosperitatea Chinei,
este o chestiune de educa]ie, sau ]ine de "gean`"?

Z.J.: Dup` p`rerea mea, aceasta se datore[te acelei
educa]ii confucianiste, fiinc` to]i chinezii, indiferent
de când au plecat din China, înainte de înfiin]area
Chinei Noi, sau dup`, indiferent de cauzele care le-
au determinat plecarea, to]i gâdesc c` sunt chinezi,
indiferent unde se afl` [i, pân` la urm`, doresc s` se
întoarc` în China, dac` nu s` se stabileasc` acolo,
cel pu]in s` se întoarc` [i s` vad` ]ara, iar când
îmb`trânesc, înainte de a muri doresc ca, cel pu]in,
r`m`[i]ele s` le fie aduse în China.

S.C.: Mul]i dintre românii stabili]i în alte ]`ri nu [i-au
înv`]at copiii s` vorbeasc` în limba român`, s`
p`streze tradi]iile, ci au dorit s` se integreze rapid în
]ara unde s-au stabilit, iar apartenen]a la etnia
român` n-a avut mare importan]`. Din câte [tiu eu,
chinezii p`streaz` tradi]iile chineze, oriunde s-ar
afla. Au existat exemple când chinezii stabili]i în alte
]`ri nu au vrut s`-[i înve]e copiii chineza [i tradi]iile
chineze?

X.J.: A[a cum v-am spus, [i aici are un rol deosebit
educa]ia confucianist`, dar [i la chinezi se mai
întâmpl` ca unii copii care se nasc [i tr`iesc în
str`in`tate s` mai uite s` scrie chinez`, dar de vorbit
vorbesc to]i.

S.C.: Nu-i chiar foarte u[or s` scrii în chinez`!

X.J.: Într-adev`r! Dar a vorbi chineza, la familiile
chineze, ]ine de tradi]ie, c`ci oriunde se afl` un
chinez, se consider` tot chinez!

S.C.: Am primit o explica]ie de la prietenii mei
ziari[ti chinezi la Stockholm legat` de avântul
formidabil al economiei chineze. Ace[tia mi-au
povesti c` a existat un moment de nelini[te în China,
c`ci s-a crezut c` scrierea chinez` ar fi greu de
adaptat la computere [i dac` aceast` computerizare

nu se poate face, China nu se va putea dezvolta în
ritmul din Vest. În momentul când scrierea chinez`
s-a putut adapta la computere, care se bazau pe o
scriere alfabetic`, atunci s-a în]eles c` pentru China
nu vor mai fi grani]e în dezvoltare. Ce adev`r
considera]i c` exist` în aceast` afirma]ie?

X.J.: Personal cred c` este foarte adev`rat`, fiindc`
computerul este o tehnologie care ast`zi este
inseparabil` de via]a tuturor, chiar [i a copiilor.
Uneori, chiar prea inseparabil`! B`iatul meu are 17
ani [i când se întoarce de la [coal`, se duce imediat
la computer! Când îl folose[te pentru înv`]at, este
bine, dar nu când îl folose[te prea mult la jocuri...

S.C.: Probabil c` [ti]i c` Suedia este o ]ar` foarte
computerizat` [i oamenii au avut acces la computer
acas`, la [coal` [i la bibliotec` înc` din anii ’80; [i
noi am avut deja în 1981 un Spectravideo, pe care l-
am folosit [i la jocuri, dar nu le-am permis copiilor
s` se joace la computer decât la sfâr[it de
s`pt`mân`, pentru c` se pierde foarte mult timp, [i
timpul n-ajunge niciodat`! Î]i trebuiesc 10 vie]i s`
înve]i tot ce ar trebui...

X.J.: E bine dac` copiii v-au ascultat...

S.C.: Când eu am studiat cultura chinez` la Universi-
tatea din Göteborg, profesorul ne-a spus, printre
altele, c` în China, [i în general în Asia, indiferent
cât e[ti de cultivat, to]i cred în horoscopul chinezesc,
pentru c` acest horoscop este o serioas` analiz` de
caracter. De atunci eu nu stau de vorb` cu cineva,
far` s` întreb ce semn de horoscop are. So]ul meu
este {arpe, eu - Dragon. În ce an sunte]i n`scut? Ce
semn ave]i? Crede]i în horoscopul chinezesc?

X.J.: Da. Eu sunt n`scut în 1956 [i sunt Maimu]`!

În sal` se afla [i ata[atul de pres`, domnul Zhang
Zheng, pe care l-am întrebat:

S.C.: {i dumneavoastr` în ce semn sunte]i n`scut?

Zhang Zheng: Eu sunt {arpe!

S.C.: M` intereseaz` [i m` amuz` enorm acest horo-
scop chinezesc! Domnule ambasador, v` rog s`-mi

spune]i care considera]i c` au
fost pilonii importan]i în ace[ti 20
de ani, care au dus la aceast`
magnific` dezvoltare pe care o
cunoa[te China ast`zi. V` m`rtu-
risesc c`, de[i am avut destul de
multe cuno[tin]e anterioare des-
pre China, de[i am v`zut docu-
mentare despre dezvoltarea Chi-
nei în ultimii ani, nu mi-am putut
imagina ceea ce am v`zut la fa]a
locului! {i nu cred c` se poate
imagina. Trebuie s` mergi acolo
[i s` vezi cum peste noapte
"cre[te" un zgârie-nori!

X.J.: De fapt, începând din 1978
China a început s` promoveze o
politic` de deschidere spre exte-
rior [i de reforme economice. De
atunci au trecut 28 de ani.
Aceast` deschidere a privilegiat
China, care a avut de câ[tigat de
pe urma acestei politici, iar înf`-
]i[area Chinei s-a schimbat radi-
cal! În ce an a]i fost în China?

S.C.: Acum 2 ani, în 2004.

X.J.: Deci nu pute]i face o com-
para]ie. În ace[ti 28 de ani, BIP-
ul (produsul intern brut, n.r.) Chi-
nei a avut o cre[tere medie anua-
l` de peste 10%, de la 216,5 mili-
arde de dolari la 2.230 de miliar-
de de dolari, iar produsul na]ional
pe cap de locuitor a crescut de la
226 de dolari la 1.707 dolari. De
peste 7 ori! Deci China a ajuns
ast`zi pe locul 4 pe plan mondial
ca puterea economic`, iar volu-

mul schimburilor comerciale a crescut de la 20,6 mi-
liarde de dolari pân` la 1.420 de miliarde de dolari.
O cre[tere de peste 67 de ori! China este ast`zi cel
de al 3-lea partener comercial pe plan mondial, iar
rezervele valutare ale Chinei au crescut, de la 167
de milioane, la 819 miliarde de dolari. Ca urmare a
acestei dezvoltari economice, [i nivelul de trai al po-
pula]iei s-a îmbun`t`]it substan]ial. Înainte de 1978
popula]ia s`rac` a satelor se num`ra la 250 de   � 8

Zhang Zheng, ata[at de pres` [i {arpe,
a fost prezent la aceast` discu]ie!

Foto: O. Ciupitu / © CR.

"Dac` mergea]i în China înainte de 1978, afla]i c` to]i chinezii î[i doreau 3 lucruri: o ma[in` de cusut, un ceas [i o biciclet`.
Acum situa]ia s-a schimbat: to]i chinezii î[i doresc o locuin]`, apartament sau vil`, un autoturism [i s` fac` turism! "
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