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Universi tatea Zhej iang cu 
sediul la Hangzhou, reşedinţa 
p r o v i n c i e i  Z h e j i a n g ,  e s t e 
elogios numită un  Cambridge 
al Orientului” de către savantul 
b r i t an i c  de  ma rcă ,  Joseph 
N e e d h a m .  S e  s i t u e a z ă  p e 
malul vestitului Lac de Vest, 
fiind una din primele universităţi 
contemporane fondate în China. 
După o dezvoltare de peste un 
secol, Universitatea Zhejiang se 
numără printre primele trei cetăţi 
universitare complexe din ţara 
noastră. 

Originalul Universităţii Zhejiang 
a fost creat în 1897, fiind una 
dintre primele instituţii de educaţie 
superioară de tip nou din China. 

Profesorul Yang Wei, rectorul 
Universităţii Zhejiang şi membru 
al Academiei Chineze de Ştiinţe, a 
afirmat că trecând printr-un secol 
de  construcţie şi dezvoltare, 
Universitatea Zhejiang a devenit 
deja o universitate complexă de 
prima clasă din ţară şi cu un înalt 
prestigiu pe plan internaţional. 
Ca una complexă, Universitatea 
Zhejiang are multiple discipline de 
studii dintre care ştiinţe exacte, 
inginerie, agronomie, medicină, 
şti inţe umanistice şi sociale, 
se plasează pe primul loc între 
universităţile chineze în privinţa 
sferei de acoperire a disciplinelor. 
Această catedrală universitară 
este clasată printre primele locuri 
din ţară în ceea ce priveşte nivelul 
cercetării ştiinţifice şi ocupă primul 
loc în privinţa numărului tratatelor 
ştiinţifice publicate în reviste 
internaţionale, numărul brevetelor 

obţinute, valoarea contractelor 
privind transferul de tehnologii şi 
numărul proiectelor subvenţionate 
de Fondul Naţional pentru Ştiinţe 
Naturale.

Un ivers i ta tea  Zhe j iang  a 
pregăt i t  numeroase ta len te 
excepţ ionale.  Peste 160 de 
absolvenţi ai Universităţii Zhejiang 
au devenit membri ai Academiei 
Chineze de Ştiinţe şi ai Academiei 
Chineze de Inginerie. 

Universi tatea invi tă anual 
la ea câteva sute de experţi şi 
savanţi străini să predea cursuri 
sau să facă cercetări. Peste 300 
de savanţi străini, incluzând un 
număr de laureaţi ai premiului 
N o b e l  a u  f o s t  a n g a j a ţ i  c a 
profesori ai Universităţii Zhejiang. 
P r o f e s o r u l  D i n g  J i a n m i n , 
directorul Institutului Pedagogic 
Internaţ ional  al  Universi tăţ i i 
Z h e j i a n g ,  a  i n f o r m a t  c ă 
transformarea într-o universitate 
de clasa întâi din lume reprezintă 
obiectivul Universităţii Zhejiang. 

Până în prezent peste 20.000 
de studenţi străini din 115 ţări au 
studiat la Universitatea Zhejiang. 
Pentru a atrage mai mulţi studenţi 
străini de calitate, Universitatea 
Zhejiang acordă anual premii 
pentru 50-60 de doctoranzi şi 
masteranzi valoroşi. Ding Jianmin 
a spus că de fapt, studenţii străini 
care întrunesc condiţiile pentru 
acordarea premiilor nu trebuie 
să plătească niciun ban pentru 

studiile la Universitatea Zhejiang. 
Taxele şcolare sunt anulate şi 
le oferă universitatea subvenţii 
pentru viaţa cotidiană.

Studenţii străini care studiază 
pe cont propriu la Universitatea 
Zhejiang trebuie să plătească 
anual circa 20.000-25.000 yuani, 
iar masteranzii şi doctoranzii - 
22.000 -35.000 yuani. Pentru a 
facilita studiul şi viaţa studenţilor 
străini, universitatea a construit 
în mod special o clădire care 
îi găzduieşte exclusiv. Unele 
instalaţii sunt la fel de avansate 
ca cele din ţările dezvoltate. În 
noul cartier al universităţii se va 
construi un bloc modern care va 
oferi instalaţii mai bune pentru 
studenţii străini.

Toate cursuri le urmate de 
studenţii străini sunt predate 
î n  l i m b a  e n g l e z ă .  Î n  p l u s 
universitatea organizează mereu 
diverse activităţ i  culturale şi 
sportive pentru studenţi străini. 
O studentă din Bulgaria a spus: „
Am constatat că toate condiţiile 
de la Universitatea Zhejiang au 
depăşit aşteptările noastre. Nu 
trebuie să fim îngrijoraţi pentru 
nimic. Când avem nevoie de 
ajutorul  profesor i lor,  pr imim 
prompt răspunsul. Toate acestea 
ne permit să ne concentrăm pe 
studii.”

                                                 
                                  

                              Yang Ying

Universitatea Zhejiang - un 
„Cambridge oriental”
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Însemnări despre China

Zece  ascu l tă to r i  a i  pos tu lu i  Rad io  Ch ina 
Internaţional, dintre cei peste 520.000 de participanţi 
la concursul internaţional  dedicat provinciei Sichuan, 
au fost premiaţi cu o călătorie de 7 zile în China, la 
sfârşitul lunii mai 2009, între aceştia aflându-se şi 
subsemnatul.

Acum, când încerc să rememorez călătoria mea în 
China, de fapt doar la Beijing şi prin Sichuan, totul îmi 
pare atât de îndepărtat, ireal, ca un vis. China este 
o altă planetă, supradimensionată, o lume în care 
superlativele nu sunt o excepţie, le-am întâlnit din 
prima clipă.

Chiar şi avionul care m-a adus în capitala Chinei, un 
Boeing 747, un Leviathan modern, a încărcat în burta 
sa metalică, pe două nivele, cam 380 de pasageri.

Aeroportul Internaţional din Beijing (Běijīng Shǒudū 
Guójì Jīchǎng), extins şi modernizat special pentru 
Jocurile Olimpice din 2008, îmi pare nesfârşit. De altfel, 
cel mai nou terminal al său, purtând numărul 3, unde 
am ajuns de la Frankfurt cu Air China (cursa CA932) 
este al doilea ca mărime din lume, având o suprafaţă 
desfăşurată de circa 1 milion de metri pătraţi. Cu toate 
acestea, este imposibil să te rătăceşti în aeroport.

Ca peste tot în China, în aeroport, principalele 
indicatoare sunt bilingve, având şi traducerea în 
engleză sau transcrierea în sistemul Pinyin, cu litere 
latine.

Primul contact vizual cu oraşul Beijing te copleşeşte. 
O arhitectură ultramodernă, dar cu pronunţat specific 
chinezesc, clădiri parcă desprinse dintr-un film 
ştiinţifico-fantastic, blocuri imense şi, din loc în loc, 
zgârie-nori.

Construcţiile demonstrează însă un evident respect 
faţă de calitatea vieţii. Străzile sunt largi, trotuarele 
generoase şi multă, multă verdeaţă, iarbă, pomi, flori. 
Curăţenie. Câinii comunitari lipsesc, iar iubitorii de 
animale care şi-au scos patrupedele la aer curat culeg 

atent de pe caldarâm eventualele “amintiri” ale trecerii 
lor.

Citisem, înainte de plecare, că Beijingul ar fi 
printre cele mai poluate oraşe din lume. Nici vorbă 
de aşa ceva. În comparaţie cu Bucureştiul meu, 
supraaglomerat de automobile şi cu spaţii verzi mereu 
împuţinate de construcţii diforme, aerul din capitala 
Chinei l-am simţit proaspăt, curat. Chiar şi când au fost 
37 de grade Celsius, vântul m-a răcorit.

Dacă la Beijing m-am simţit excelent, datorită şi grijii 
aproape părinteşti, uneori obositoare, cu care am fost 
înconjurat mereu de gazde, în Sichuan pot spune că, 
pentru câteva zile, am fost ca-n paradis.

Marelui poet clasic chinez Li Bai (701-762) Drumul 
până în statul Shu, actuala provincie Sichuan din 
China, îi părea mai greu decât să atingă bolta cerului.

Azi, în Sichuan ajungi uşor de la Beijing, în 
doar câteva ore, cu avionul. Am zburat cu aceeaşi 
companie, Air China, dar cursa internă CA1405 mi-a 
părut mai curată şi chiar mai confortabilă decât de cea 
internaţională, iar însoţitoarele de bord (stewardesele) 
au fost nu doar frumoase ci şi atente la solicitările 
pasagerilor.

Deşi Sichuan este unul dintre principalele grânare 
ale Chinei şi o puternică regiune industrială, provincia 
este cunoscută mai ales ca un important pol turistic al 
planetei.

Din capitala Chengdu, o reţea de drumuri moderne, 
foarte bine întreţinute şi semnalizate, duce spre 
faimoase obiective turistice, unele trecute de UNESCO 
pe lista patrimoniului cultural al omenirii: cea mai mare 
statuie din piatră a lui Buddha, înaltă de peste 90 
metri, valea Jiuzhaigou, muntele Emei, rezervaţia de la 
Bifengxia cu grădiniţa urşilor Panda, izvoarele termale 
din Leshan.

O atracţie mondială o reprezintă desigur bucătăria 
locală, celebră prin mâncărurile sale iuţi-piperate. 
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Imitată peste tot în lume, bucătăria Sichuan are însă 
adevărata savoare doar la ea acasă, iar restaurantele 
din Chengdu, Ya’an sau Shangli oferă sute de feluri 
de mâncăruri specifice - o veritabilă simfonie culinară 
de gusturi, arome şi nu în ultimul rând, de culori. 
Mâncărurile chinezeşti m-au surprins prin varietate şi, 
mai ales, prin apetisanta lor paletă cromatică.

Nenumăraţii turişti chinezi şi străini pe care i-am 
văzut că străbat provincia în lung şi-n lat, erau dornici 
să vadă frumuseţile naturii, să-şi îngrijească sănătatea 
sau să descopere mărturii ale unui trecut măreţ, 
multimilenar şi uneori enigmatic.

Unii turişti poposesc în hoteluri de lux, care răspund 
celor mai înalte exigenţe, alţii în mici pensiuni turistice, 
dar peste tot serviciile oferite sunt ireproşabile, de 
primă calitate.

„Clientul nostru, stăpânul nostru” este o practică 
întâlnită la scară naţională, un comportament firesc 
pentru chinezul angajat în sectorul serviciilor bancare, 
comerciale, turistice.

Atenţia acordată turistului în China este oarecum 
de neînţeles pentru cineva venit din România. Turistul 
autohton sau străin este tratat împărăteşte, iar cea mai 
neînsemnată dorinţă a sa devine un imperativ pentru 
gazde. La Wanshang Hotel din Beijing, o cutie de 
valori pe care am anunţat-o că fiind defectă a mobilizat 
instantaneu în camera mea patru persoane: camerista, 
şefa de etaj şi doi mecanici. Altă dată anunţ la recepţie 
că, în zilele următoare, aş avea nevoie de o scândură 
şi un fier de călcat. Când am ajuns în cameră, le-am şi 
găsit.

În magazinele din Capitală şi provincie, am întâlnit 
vânzători amabili, politicoşi, bine pregătiţi profesional, 
cunoscători  la perfecţ ie ai  ofertei .  La l ibrăr ia 
Wangfujing cu cărţi în limbi străine din Beijing (http://
www.bpiec.com.cn), domnişoara Cheng Wei mi-a 
explicat răbdătoare, cu multe detalii şi competenţă, 
într-o cursivă şi corectă limbă engleză, ce manuale 
tipărite şi programe de calculator pentru învăţarea 
limbii chineze sunt disponibile. Şi chiar dacă nu m-am 
decis imediat, ea nu mi-a întors spatele. Cu zâmbetul 
pe buze a încercat să afle ce vrea mofturosul client 

venit tocmai din Luomania, cum îi spun chinezii ţării 
mele.

Şi pentru că am amintit de limba engleză, pe stradă 
sau în autobuz m-am convins că tineretul o cunoaşte 
şi am găsit uşor o îndrumare, oricând am avut nevoie. 
În China am aflat că nu doar românii sunt prietenoşi cu 
străinii şi gata să le dea o mână de ajutor…

M-am întors din China cu aproximativ 1.500 de 
fotografii şi cu sufletul plin de căldura şi prietenia cu 
care am fost înconjurat. În redacţia de limbă română 
a Radio China Internaţional m-am simţit ca acasă, 
dar şi în hoteluri, magazine, restaurante şi chiar pe 
stradă. Oamenii mi-au zâmbit, mi-au făcut cu mâna şi 
au răspuns bucuroşi la salutul „ni hao”, chiar dacă sunt 
puţin nedumeriţi de accentul meu ciudat.

Cu toate că m-am documentat pentru această 
călătorie, din cărţi şi de pe internet, nimic din ceea ce 
am simţit nu putea fi descris pentru că „eu am văzut 
adevarata Chină şi oamenii ei extraordinari”. A fost o 
experienţă unică !

Călătoria în China poate fi un scop în sine sau 
chiar punctul culminant al vieţii. Prin istoria, cultura şi 
oamenii săi, prin ceea ce a înfăptuit în multimilenara 
sa existenţă şi, mai ales, în ultimele zeci de ani, China 
îi răsplăteşte cu generozitate pe toţi călătorii care-i trec 
pragul. Din Zhōngguó, oamenii revin în ţările lor mai 
înţelepţi şi mai bogaţi sufleteşte, pentru că „întâlnirea 
cu adevărata Chină” i-a schimbat. Mă aştept ca şi cu 
mine să se întâmple acelaşi lucru, dar eu văd această 
„mare călătorie” şi ca pe un prim pas spre ceea ce mi-
am propus să realizez în următorii ani.

 
                                                       Daniel Cocoru
   
                                                           2009-06-14
 
NOTA: Daniel Cocoru a fost invitat de Radio China 

Internaţional să vorbească despre călătoria sa în 
China, iar „însemnările” transcriu convorbirea cu Xiao 
Zhigang, redactorul-şef al revistei „Puntea Prieteniei".
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Stimaţi cititori, mai toate florile îşi deschid petalele 
odată cu sosirea primăverii. Cu aceasta ocazie, este 
interesant să faceţi o plimbare în Templul Dajue şi să 
vă bucuraţi de miresmele suave ale florilor de magnolie 
din Munţii de Vest din Beijing. În fiecare primăvară, se 
înregistrează aici o forfotă continuă de oameni care 
vin să vadă florile de magnolie, acest lucru devenind 
chiar o obişnuinţă. În acelaşi timp şi-a ridicat cortina 
şi Festivalul Florilor de Magnolie găzduit de Templul 
Dajue. 

De la Palatul de Vară, un renumit punct turistic din 
Vestul Beijingului, puteţi să ajungeţi la Templul Dajue 
în aproximativ 10 minute cu maşina.

Construirea templului a început în anul 1068, în 
timpul dinastiei Liao, având deci o istorie de aproape 
o mie de ani. Datorită unui izvor care curge prin 
curtea templului, acesta mai este cunoscut şi sub 
denumirea de „Templul Izvorului”. În incinta tempului 
întâlnim numeroase monumente, ca de pildă, stele 
de piatră cu inscripţii ce datează din dinastia Liao, 
construcţii ridicate pe timpul dinastiei Ming, precum şi 
dedicaţii-autograf ale unor împăraţi din dinastia Qing. 
Se pare că toate peisajele din templu sunt create cu 
inteligenţă de-a lungul istoriei.  Dintre acestea, cel mai 
renumit este un arbore de magnolie cu o vârstă de 
peste 350 de ani. Doamna Sun Rongfen, directoarea 
administraţiei templului, ne-a spus că, în acelaşi 
timp cu festivalul consacrat florilor de magnolie, s-a 
organizat o expoziţie şi s-a lansat un album dedicat 
acestei flori. Vizionând expoziţia, vizitatorii pot să 
admire flori, să guste ceaiuri şi să asiste la procedura 
de preparare a ceaiului şi de asemenea să asculte 
muzică budistă.

Peisajul frumos creat de un arbore încărcat cu 
flori de magnolie a devenit o emblemă a templului. 

În întregul oraş Beijing, această specie de flori se 
găseşte nu numai la Templul Dajue. Dar de ce este 
aşa de renumit Festivalul Florilor de Magnolie de aici? 
Doamna Xuan Lipin, de la administraţia templului, ne-a 
explicat că există în parc un arbore de magnolie cu 
o istorie de peste 350 de ani, fiind cel mai bătrân din 
întregul Beijing. În fiecare an, acesta înfloreşte în jurul 
datei de 5 aprilie. Din cauză că vârsta copacului este 
atât de înaintată, florile acestuia sunt mari cât palma. 

În afară de admirarea florilor de magnolie, turiştii 
pot să guste ceaiuri în ceainăria aflată pe malul unei 
ape curgătoare. Doamna Murong Zigui, directoarea 
ceanăriei, ne-a spus că pentru a prepara ceaiul, se 
foloseşte apă chiar din izvorul Templului Dajue. Ea 
ne-a povestit că aroma şi calitatea ceaiului depind 
foarte mult de calitatea apei cu care se prepară. Apa 
este „mama” ceaiului. Nu e o exagerare dacă spunem 
că într-un asemenea mediu  încântător, unde adierea 
vântului te mângăie uşor, păsările ciripesc, vizitatorii 
pot să guste o ceaşcă cu ceai bun, sigur că nu se 
îndură să mai plece de aici.

Ceainăria  menţionată s-a deschis în anul 1997. 
În afară de ceainărie, în incinta templului mai este un 
restaurant în stil Shaoxing. Fostele chilii părăginite au 
fost refăcute, fiind transformate în camere rezervate 
oaspeţilor. Aşadar, aroma ceaiurilor, mireasma florilor şi 
copacii bătrâni, au devenit trăsături specifice templului.

Templul antic, magnolii în vârstă de peste 300 de 
ani şi ceaiuri cu o mireasmă deosebită reuşesc să 
îndepărteze oamenii de agitaţia urbană.

                                                 

                                                              Xin Jing

Admiraţi flori de magnolie din Munţii 
de Vest din Beijing
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Cubuleţe de pui iute (Gongbao jiding)

Materii prime: 
200 de grame de carne de pui fără oase, doi ardei graşi, o 

jumătate de albuş, 50-100 de grame de arahide, 5-8 de ardei 
iuţi.

Condimente:
ulei, vin de masă, o bucată de praz, sare, zahăr, praf de 

amidon, concentrat de pui sau praf de gust(Weijing).

Mod de preparare:
Se spală şi se taie carnea de pui în cubuleţe, se pune într-

un vas în care se adaugă albuş de ou, puţin praf de amidon, 
sare, vin de masă şi se amestecă bine. Ardeii graşi se spală, 
se scot seminţele şi se taie peştişori. Ardeii iuţi se taie în 
bucăţele. Prazul se taie mărunt.

Tigaia în care se adaugă circa 150 de grame de ulei 
se pune pe foc potrivit. După ce uleiul s-a încălzit, se pun 

arahidele să se prăjească. Se amestecă mereu cu lopăţica 
de lemn şi după circa 5-6 minute când arahidele capătă 
o culoare aurie, fără să fie arse, se scot din ulei. Uleiul se 
recuperează.

Tigaia cu puţin ulei se aşează din nou pe foc. Se toarnă 
bucăţile de ardei gras. Se sărează şi se amestecă cu lopăţica 
de lemn un minut, două şi se scot. 

Tigaia cu două-trei linguriţe de ulei 
se reaşează pe foc. Când uleiul este 
încins, se pun să se prăjească mai întâi 
ardeii iuţi. După aproximativ un minut 
se pun prazul şi cubuleţele de carne 
de pui şi se amestecă cu o lopăţică de 
lemn două-trei minute. După aceea, se 
adaugă o jumătate de linguriţă de zahăr, 

o linguriţă de concentrat de pui sau praf de gust (Weijing) şi 
puţin amidon praf, dizolvat în două linguriţe de apă. În cele 
din urmă se pun ardeii graşi semipreparaţi şi arahidele prăjite 
şi se amestecă bine circa 20-30 de secunde şi mâncarea este 
gata şi bună de servit. 

În afară de cubuleţele de pui iute, puiul se poate prepara 
şi în alte feluri: bucăţi de pui cu sos de soia, pui întreg în apă 
fiartă, pui prăjit cu mirodenii, carne de pui fâşii preparată sote, 
pui cu sos de soia vâscos şi altele.

Valoarea nutritivă a cărnii de pui

Carnea de pui reprezintă un produs ce conferă o 
alimentaţie sănătoasă. Atât carnea, cât şi sângele, capul, 
creierul, aripile, ficatul, pipota, fierea, intestinele, chiar şi 
saliva cocoşului pot fi valorificate.

Din punctul de vedere al valorii nutritive, fiecare 100 de 
grame de carne de pui conţine 74% apă, 2,2% proteine, 13 
miligrame de calciu, 190 de miligrame de fosfor, 1,5 miligrame 
de fier, pe lângă bogatele vitamine A, C şi E. Carnea de pui 
are o concentraţie redusă de grăsimi, fiind un aliment ce 
oferă proteine ideale pentru copii, oamenii în vârstă, bolnavii 
cardiovasculari.

Valorile nutritive ale cărnii de pui diferă în funcţie de partea 
corpului puiului din care provine. Astfel, pieptul de pui conţine 
puţină grăsime, dar nu este atât de gustos precum pulpele. 
Pieptul de pui se poate prepara cu diferite condimente. Pulpa 
de pui conţine grăsimi mai puţine decât pieptul şi are un gust 
mai bun.

Carnea copanelor este cea mai indicată, în special celor 
supraponderali, bolnavilor cardiovasculari şi celor cu afecţiuni 
digestive. Carnea din zona aripilor are un gust foarte bun, 
putând fi consumată în special fiartă sau prăjită. Ghearele 
conţin mai multe proteine şi fier şi au un gust aparte, fiind 
bune pentru a fi preparate cu sos de soia vâscos.

Ficatul de pui este bogat în vitaminele A, B1, B2, C şi 
conţine elemente cum sunt fierul, fosforul şi calciul. Este 
indicat pentru femeile care suferă de anemie, pentru cei 
cu capacitate vizuală mai slabă şi cei cu sănătatea slăbită.  
Inima de pui conţine mai mult coresterol şi nu este potrivită 
pentru supraponderali. 

Pipota şi intestinele au un gust 
deosebit. 

 
                                  Luo Dongquan

BUCĂTĂRIA  CHINEZĂ
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Acum opt ani şi-a împlinit visul şi a pus în 
cele din urmă piciorul pe pământ românesc, 
devenind primul plastician chinez care a organizat 
o expoziţie personală în România. Iar anul trecut 
a dedicat o carte schimburilor culturale chino-
române.  Este vorba despre artistul şi scriitorul 
chinez Wang Chuan, care este atât membru  al 

Uniunii Scriitorilor din China, cât şi membru al 
Federaţiei Oamenilor de Creaţie din ţara noastră. 

Cartea menţionată este numită „Vocea 
ciocărliei”, fiind publicată în septembrie 2008 de 
către Editura pentru Literatură şi Artă Taibai din 
Xi’an. Wang Chuan a spus că nu este o carte cu 
proză de călătorie şi cuprinde o serie de lucrări 
în proză despre istoria, cultura, literatura, arta şi 
societatea românească. El a scris aceste eseuri 
după vizita în România efectuată în 2001 la 
invitaţia Fundaţiei Culturale Române. 

Cartea include în total 39 de lucrări în proză. 
Ambasadorul Constantin Lupeanu, preşedintele 
Asociaţiei Româno-Chineze de Prietenie pentru 
Cooperare Economică şi Culturală a prefaţat 
cartea. Autorul i-a prezentat în carte pe unii 
cunoscuţi artişti şi scriitori români, precum 
Nicolae Grigorescu, Corneliu Baba, Constantin 
Brâncuşi, Theodor Aman, George Enescu, Eugen 
Ionescu. A vorbit într-un limbaj extrem de viu şi 
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frumos despre Bucureşti, Munţii Carpaţi şi oraşul 
Deva, precum şi despre artiştii şi locuitorii români 
pe care i-a cunoscut în timpul vizitei. 

Iată un scurt fragment din carte, despre 
caracterul poporului român: 

„Ei se caracterizează prin eleganţa şi tihna 
latină. Iar politeţea şi cultura lor se pot constata şi 
atunci când sunt în locuri publice.” 

Descrierea Munţilor Carpaţi este foarte 
atrăgătoare. 

„La cumpăna dintre toamnă şi iarnă, maşina 
în care am stat eu a trecut prin Munţii Carpaţi şi 
parcă am fi coborât într-o vale aurie. Peste tot 
se vedeau copacii înalţi şi deşi.... Uneori vântul 
bătea prin pădure, frunzele galbene de pe munte 
zburând în bătaia vântului, ca florile şi ca fluturii.”

Wang Chuan are 62 de ani. Este vicepreşedintele 
Societăţii Gravorilor şi al Asociaţiei Artiştilor 
din oraşul Zhenjiang al provinciei Jiangsu. El 
este o personalitate de seamă în viaţa culturii 
contemporane chineze, având o bogată activitate 
atât în domeniul artelor plastice, cât şi în cel al 
literaturii şi al criticii de artă. El a publicat până 
în prezent 12 cărţi, romane şi lucrări de critică şi 
de artă, numeroase eseuri şi povestiri ştiinţifico-
fantastice. Ca artist plastic a creat peste 200 de 
piese de gravură şi pictură. Picturile sale murale 

însumează 3.600 de metri pătraţi. Romanul său 
„Maniacul cu părul cărunt” a fost nominalizat în 
1994 pentru Premiul Literar Popular, unul din cele 
mai importante premii literare din ţara noastră.

Wang a amintit în interviul acordat redacţiei 
noastre, expoziţia „Culori chinezeşti”, organizată 
în 2001 la Bucureşti şi Deva.

„Atât pe străzile din apropierea sediului de 
la Bucureşti al Fundaţiei Culturale Române, cât 
şi pe principalele străzi ale oraşului Deva, s-au 
văzut afişe-reclame despre expoziţia mea. La 
vernisajul expoziţiei de la Deva, preşedintele 
parlamentului Judeţului Hunedoara mi-a dat un 
premiu important.”

Presa română a apreciat-o în articolele 
publicate drept „O expoziţie de o exuberantă 
fantezie” şi „O inedită expoziţie de pictură”. 

Wang Chuan şi-a manifestat interesul din 
copilărie pentru arta şi pictura românească. Prima 
pictură imitată de el a aparţinut chiar lui Nicolae 
Grigorescu. El ne-a declarat că stilul artistic al lui 
Corneliu Baba l-a influenţat foarte mult.

Unul din scopurile vizitei sale în România a 
fost cercetarea lucrărilor maeştrilor Corneliu Baba 
şi Nicolae Grigorescu. A avut voie să viziteze de 
două ori depozitul subteran de lucrări artistice din 
Muzeul Naţional de Artă al României, ce a fost 
deschis foarte rar vizitatorilor străini. La depozit 
Wang Chuan a cercetat cu seriozitate toate 
lucrările celor doi artişti conservate de muzeu. El 
a vizitat casa memorială a lui Nicolae Grigorescu 
şi casa lui Corneliu Baba şi a participat la o serie 
de simpozioane şi a avut contact cu mulţi artişti 
români. 

În încheierea interviului acordat redacţiei 
noastre, Wang a spus că doreşte să fie o punte 
de schimburi culturale chino-române.

                                   
                                                    Chu Qunli
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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.

     Xu Wende / Chen Luping

              Un răspuns

Cineva mă întreabă de ce 
sălăşluiesc pe muntele verde, 

Zâmbind nu-i răspund şi inima 
în voie-mi bate.

Florile de piersic căzute se 
scurg până hăt departe pe apa 
curgătoare, 

Un paradis lumesc se află aici 
sub soare. 

                       
Conducându-l pe 

Meng Haoran la Turnul 
Cocorului Galben①

Prietenul meu a părăsit 
vestul, unde Cocorul Galben se 
înalţă până-n nori,

Plecând la Yangzhou②  în 
primăvara verde de sălcii şi 
roşie de flori.

Pânza sa solitară se 
pierde în al cerului albastru 
nemărginit,

Unde doar marele fluviu-l 
văd rostogolindu-se necontenit.

①Turnul Cocorului Galben se află în 
provincia Hubei de astăzi.

②Yangzhou, oraş în provincia 
Jiangsu de astăzi.

Muntele Porţii Cerului ①zărit 
de departe

Răzbătând prin Poarta 
Cerului, Fluviul Albastru se 
rostogoleşte înainte;

Apa verzuie curge înspre 
răsărit şi apoi se îndreaptă spre 
miazănoapte.

Stânci verzui se înalţă 
deasupra ambelor maluri ale 
fluviului mare;

Lăsând soarele-n urmă, o 
pânză solitară îşi taie cărare în 
sclipitoarea boare.

① Muntele Porţii Cerului se află în 
provincia Anhui de astăzi.
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A a d e m e n i  t i g r u l  s ă  i a s ă  d i n 
munţi înseamnă a căuta în fel şi chip să 
determini tigrul să abandoneze munţii în 
care şi-a făcut culcuşul. În China tigrul 
este considerat regele munţilor pe care-i 
stăpâneşte. În timpurile străvechi aceste 
animale reprezentau o ameninţare serioasă 
pentru viaţa populaţiei. Pentru a-i ucide, se 
recurgea deseori la metoda determinării 
animalelor să iasă din munţi ca să poată 
fi mai uşor lovite. Mai târziu, s-a formulat 
stratagema «a ademeni tigrul să iasă din 
munţi». În aplicarea acesteia, comandantul 
de oaste încearcă să-l îndemne pe inamicul 
să părăsească zona unde are condiţii 
avantajoase ca să-l poată învinge.

În colecţia militară din China antică  
«Cele 36 de stratageme» se arată: A asalta 
un oraş în ciuda condiţiilor defavorabile 
este o tactică proastă şi poate duce la 
eşec. Când inamicii dispun de condiţii 
geografice favorabile şi sunt bine pregătiţi 
pentru bătălie, nu trebuie să mai insişti 
să-i ataci. Tactica corectă este să-i faci pe 
inamici, prin metode ingenios concepute, 
să abondoneze locul cu apărare solidă. 
În aplicarea în război a stratagemei «a 
ademeni tigrul să iasă din munţi», important 
este să reuşeşti să-l ispiteşti cu succes. În 
istoria Chinei a fost o bătălie care poate 
servi ca exemplu de aplicare a acestei 
stratageme.

La începutul secolului al doilea China 
se afla în perioada divizării în 3 regate, 
Wei, Shu şi Wu. În acea vreme conducătorii 
de oşti din diferite regiuni încercau cu toţii 
să-şi extindă sfera de influenţă. Sun Ce, 
suveranul statului Wu, dorea să acapareze 
o raşu l  Lu j ian ,  o  poz i ţ i e  s t ra teg ică 

importantă. Liu Xun, care stăpânea Lujian, 
avea o oaste puternică. Oraşul păzit de el, 
cu condiţii geografice favorabile, era foarte 
greu de cucerit. Sun Ce era conştient că 
dacă ataca oraşul, şansele de victorie erau 
minime. 

D u p ă  c o n s u l t ă r i  p u r t a t e  c u 
subordonaţii săi, Sun Ce a decis să recurgă 
la stratagema «a ademeni tigrul să iasă din 
munţi». Ştiind bine că lui Liu Xun îi plăceau 
foarte mult avuţiile, i-a trimis un dar frumos 
împreună cu un răvaş în care-l proslăvea. 
I-a mai trimis lui Liu o cerere de ajutor în 
care spunea că este hărţuit încontinuu de 
oastea ţinutului Shangliao. Plângându-se 
că armata sa era prea slabă ca să-i facă 
faţă, îl ruga pe Liu Xun să atace Shangliao 
cu forţele sale. „Dacă veţi cuceri acest ţinut, 
vă voi fi foarte recunoscător”, se spunea în 
finalul epistolei. 

Liu Ce a fost copleşit de flatările lui 
Sun Ce. În plus, ştia că Shangliao era un 
ţinut foarte bogat. Crezând că Sun Ce, 
suveranul statului vecin, era un om lipsit 
de putere şi fără ambiţie care nu putea 
constitui vreo ameninţare, a decis să 
trimită trupele să atace Shangliao. Ajutorul 
său, Liu Ye, a încercat din răsputeri să-l 
oprească, dar Liu Xun nu i-a dat ascultare. 
El şi-a pierdut capacitatea de judecată în 
faţa darului frumos şi a cuvintelor de laudă 
din partea lui Sun Ce.

Sun a urmărit tot timpul evoluţia 
situaţiei din Lujian. Aflând că Liu Xun a 
plecat în fruntea a sute de mii de soldaţi 
în direcţia ţinutului Shangliao şi oraşul său 
a rămas aproape nepăzit, Sun Ce, bucurs 
din cale afară, a atacat imediat oraşul. Fără 
să întâmpine vreo rezistenţă puternică, l-a 

cucerit în scurtă vreme. Oastea lui Liu Xun 
lansa în acest timp atacuri violente asupra 
ţinutului Shangliao, fără să obţină însă vreo 
victorie. Aflând că Sun Ce a ocupat Lujian, 
Liu Xun a fost nevoit să se refugieze în altă 
localitate, precum un câine vagabond. 

St ra tagema «a ademeni  t ig ru l 
să iasă din munţi» a fost larg aplicată 
ş i  în  conf l i c te le  mi l i ta re  d in  epoca 
contemporană. În anii 30-40 ai secolului 
trecut, Japonia a pus la cale un război 
de agresiune împotriva Chinei. Trupele 
japoneze, bine dotate, au ocupat în primul 
rând oraşe mari şi poziţii strategice din 
China. Forţele militare conduse de Partidul 
Comunist Chinez, prost dotate şi aproape 
lipsite de arme grele, erau incapabile să 
se înfrunte pe faţă cu trupele invadatoare. 
Pentru a da inamicilor lovituri nimicitoare, 
trupele chineze au izbutit de mai multe 
ori să-i ademenească pe militarii japonezi 
să iasă din oraşe şi fortăreţe, obţinând 
rezultate foarte bune.

În publicaţia noastră v-am prezentat 
anterior şi stratagema «a ataca în est 
făcând zarvă în vest». Credem că aceasta 
produce efecte similare stratagemei 
prezentate în numărul de astăzi. Numai 
că «a ataca în est făcând zarvă în vest» 
acordă importanţă creării de impresii false 
pentru inamic, iar «a ademeni tigrul să iasă 
din munţi» cere celui ce face uz de ea să-l 
determine pe inamicul să-şi abandoneze 
mediul favorabil ca să poată fi biruit mai 
uşor.

                                   Zhu Kewen

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. 

  A ademeni tigrul să iasă din munţi
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Stimată redacţie,
De câteva zile, haine noi şi 

moderne a îmbrăcat pagina de 
internet a emisiunilor în română 
ale Radio China Internaţional! 
Primăvara a adus prietenilor şi 
radioascultătorilor români ai RCI 
o plăcută surpriză: rubrici noi, o 
mai bună organizare şi un design 
atrăgător al website-ului RCI.

Aş începe însă printr-o „critică”… 
Sondajul online referitor la noul 
website oferă, din păcate, doar trei 
posibilităţi de răspuns („Îmi place”, 
„Acceptabil” şi „Nu-mi place”), 
lipsind tocmai opţiunea „Îmi place 
foarte mult” pe care eu aş fi ales-o 
imediat dacă ar fi existat.

Îmi  p lace foar te  mul t  nou l 
website, în primul rând pentru 
că este mai prietenos şi îmbie la 
dialog prin rubricile specializate  
„Puneţi întrebări” şi „Forum”.

Îmi place şi pentru că este mai 
uşor de accesat, fotografiile şi 
textele se încarcă mai rapid pe 
computer, iar rubricile cu informaţii 
de actualitate şi titlurile respective 
sunt „la vedere”-ca într-o vitrină. 
Este vorba despre secţ iuni le 
Interne-Externe-Revista presei şi 
Cultură-Divertisment.

Există însă schimbări importante 
şi în ceea ce priveşte conţinutul. 
În primul rând, un nou curs de 
chineză care beneficiază, desigur, 
de experienţa acumulată în cadrul 
precedentului curs-excelent, de 
al t fel-precum şi  de sugest i i le 
radioascultătorilor.

Constat însă că, deocamdată, 

partea audio lipseşte. Totodată, 
propun  fo los i rea  accen te lo r 
pentru t ranscr ierea fonet ică, 
deoarece ci frele îngreunează 
cititul. Accentele sunt mult mai 
sugestive-înclinarea lor indică de 
fapt modulaţia, înălţimea sunetului, 
respectiv tonul.

Tot pentru cei preocupaţi de 
studiul  l imbi i  chineze au fost 
introduse exemple cu pronunţia 
în patru tonuri  a caracterelor 
chinezeşti şi o animaţie privind 
modul de scriere. Este o adevărată 
delicatesă din vitrina cu multe 
bunătăţi a RCI.

Totuşi, pentru ca această mică 
rubrică să fie şi mai folositoare, 
ar trebui adăugate transcrierea 
fonetică Pinyin şi, mai ales, sunetul.

Remarc că, pe lângă ample 
informaţii la zi privind relaţi i le 
bilaterale, cum ar fi „Colaborarea 
economică chino-română, în faţa 
crizei financiare globale”, la care 
am să revin mai jos, noul website 
îţi rezervă bucuriile explorării, ale 
redescoperirii. Astfel, există rubrici 
vechi, valoroase prin conţinut, 
mai bine evidenţiate acum (China 
ABC). Totodată, articole şi fotografii 
spectaculoase sunt reunite de  
„China pitorească”, un titlu foarte 
bine ales, evocator pentru români.

Pentru mine, cea mai plăcută 
surpriză a fost însă „Redacţia 
noastră” unde vocile cunoscute de 
la radio au căpătat, în sfârşit, un 
chip. Îmi doream de mult aşa ceva. 
Felicitări pentru că, acum, este 
cuprinsă întreaga redacţie!

Un lucru la fel de bun este şi 
menţinerea vechiului site, util celor 
care s-au obişnuit cu modul său de 
organizare.

În momentul de faţă, „versiunea 
v e c h e ”  n u  r e d ă  î n s ă  c o r e c t 
diacriticele româneşti ! Uneori 
poţi ghici despre ce este vorba, 
dar când scrie ďż˝tiinďż˝ďż˝, ďż˝

Poşta Redacţiei
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nvďż˝ďż˝ďż˝mďż˝ntďż˝i sďż˝nďż˝tate 
este mult mai greu să-ţi dai seama 
ce este!

În secţiunea „Comunicare”, 
revista „Puntea prieteniei” este 
plasată la rubrica „electro-magazin”, 
dar pentru mine, combinaţia între 
„electro” şi „magazin” mă face 
să mă gândesc mai degrabă la 
un „magazin care vinde articole 
electrice”, decât la o revistă de tip 
magazin.

Cum nici eu nu sunt mai inspirat 
decât dv, cred că un titlu direct cum 
ar fi „revista” sau „revista noastră” 
sau chiar „revista Puntea prieteniei” 
ar  f i  mai  bun decât  „e lect ro-
magazin”.

Eu nu joc Sudoku, dar văd în 
metrou sau în tramvai, mulţi oameni 
cu pixul în mână străduindu-se 
să găsească combinaţia potrivită 
de numere. Acestor numeroşi 
pasionaţi de Sudoku din România, 
noul website le oferă un atractiv 
concurs online cu premii şi cu mare 
succes chiar de la debutul său. 
De pildă, cred că radioascultătorul 
Norbi s-a trezit foarte devreme 
pentru a vă putea trimite răspunsul 
la ora 7:54. 

Mai ales pentru începători, pe 
lângă binevenitele explicaţii, care 
deja există, cred că ar fi util şi un 
exemplu de rezolvare. Şi, poate, 
jocuri mai simple !

În  perspec t i vă ,  cu  o  bună 
promovare, se poate organiza 
un campionat de Sudoku online 
live ! Apoi, ar urma un simultan 
internaţional de Sudoku (ca la şah), 
la care să participe toate website-
urile China Radio International, în 
toate limbile !

Noul website are în deschidere, 
aşa cum şi trebuie de fapt, cel mai 
important material. Am citit cu mare 
interes „Colaborarea economică 
ch ino- română,  în  fa ţa  c r i ze i 
financiare globale”. Am apreciat 
anvergura efortului jurnalistic şi 
abordarea ambelor părţi: oficialităţi 
d in China ş i  România,  dar ş i 
oameni de afaceri din cele două 

ţări. Un adevărat tur de forţă! Este o 
realizare de referinţă a colectivului 
redacţiei române a RCI.

Fe l i c i t ă r i  pen t ru  a lege rea 
momentului, tratarea cu deosebit 
profesionalism a subiectului, dar 
şi pentru informaţii le aduse în 
premieră la cunoştinţa noastră!

De cea la l tă  par te ,  consta t 
însă că pentru partea audio de 
la toate materialele din secţiunea  
„Colaborarea economică chino-
română, în faţa crizei financiare 
globale” nu există link-uri active, 
înregistrări le video nu există, 
iar din transcrierea interviului lui 
Marin Marian, de la firma ANCOR, 
lipseşte finalul.

De asemenea, în transcrieri 
nu apare numele jurnalistului. Cu 
ajutorul fotografiilor publicate de 
dv., cred că Li Xin a relatat de la 
Forumul economic chino-român 
de la Beijing, iar Yang Ying l-a 
intervievat pe ministrul român al 
IMM-urilor.

Ştiu că redacţia română a RCI 
nu are un colectiv numeros şi că, 
pe lângă dificila şi plăcuta sarcina 
de a ne informa despre tot ce 
este mai important în China şi în 
lume, mai însoţeşte şi oficialităţi 
din România pentru a le înlesni 
comunicarea cu gazdele chineze. 
Sunt doar câteva motive pentru 
care respect şi admir realizările dv.

Închei aici şi vă felicit din toată 
inima pentru noul website, complex 
şi atrăgător, cu materiale judicios 
alese, interesante şi profesional 
realizate.

Cu stimă şi preţuire,
Daniel Cocoru
2009-04-12
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În China funcţionează programul numit „Chunlei”, 
care se traduce prin „muguri de primăvară” şi este 
menit să le ajute pe fetele din zonele sărace care şi-
au abandonat învăţătura să revină la şcoală. Demarat 
în 1989, programul este aplicat de 20 de ani. Astăzi o 
prezentăm pe Huang Jingmei, o fetiţă de etnie dong, 
beneficiară a programului Chunlei.

Huang Jingmei este din prefectura autonomă 
Rongshui, regiunea Guangxi-Zhuang din sudul Chinei. 
În ţinutul Rongshui, la o altitudine de 1500 m, trăiesc 
de multe generaţii etniile minoritare miao şi dong. 
Pentru că este o zonă muntoasă, slab dezvoltată 
economic, tinerele fete de aici au foarte puţine şanse 
să poată merge la şcoală.

Huang Jingmei a crescut tocmai într-un asemenea 
mediu. Familia ei este dintr-un sat din adâncul 
munţilor din prefectura Rongshui, la o distanţă de 4 
ore cu autobuzul de reşedinţa prefecturii. În familie 
sunt 5 copii, toţi de vârstă şcolară. Taxele şcolare 
şi cheltuielile de întreţinere ale copiilor constituie o 
povară grea pentru familie. Huang Jingmei a spus:

 „Tatăl meu a muncit din greu. Odinioară creştea 
mulţi porci şi multe vite. În fiecare an trebuia să vândă 
9 porci şi două vite ca să procure suma pe care o 
plăteam la începutul fiecărui trimestru şcolar. Lucrul 
acesta nu a fost deloc uşor pentru o familie de la ţară. 
În acea vreme, toţi eram la şcoală, cu excepţia surorii 

mele mai mari care a început să lucreze de la vârsta 
de 18 ani. Ea avea un salariu de 147 de yuani pe care 
ni-l dădea nouă, fraţilor şi surorilor ei.”

În 1993, Huang Jingmei a dat examen şi a fost 
admisă la liceul minorităţilor etnice din Rongshui, în 
prima grupă de fete. Cheltuielile pentru învăţătură şi 
întreţinerea fetei îngreunau situaţia financiară a familiei 
sale. Trei ani mai târziu, tatăl lui Huang Jingmei a 
căzut grav bolnav, iar sora ei mai mare nu primea la 
timp salariul. Familia lui Huang rămăsese fără vreo 
altă sursă de bani în afara gospodăriei.  

 „Noi aveam bani doar din creşterea porcilor şi 
vitelor şi familia mea nu mai putea suporta cheltuielile 
noastre crescânde. Ai mei au făcut tot ce au putut. Dar 
banii ajungeau doar pentru tratamentele medicale ale 
tatălui meu.”

Chiar în acele zile, Fundaţia pentru Copii şi 
Adolescenţi din China se documenta în ţinutul 
Rongshui în legătură cu aplicarea programului „
Chunlei” în zonă. Li Jiguang, asistent al secretarului 
general al Fundaţiei, a venit la grupa de fete în 
care învăţa Huang Jinmei şi a ascultat prezentarea 
situaţiei a opt eleve. Huang Jingmei a fost una dintre 
acestea. Li Jiguang a inclus liceul de etnii minoritare 
din Rongshui în programul „Chunlei”, de ajutorare a 
tinerelor fete. Mai mult, Li s-a decis s-o ajute, în nume 
personal, pe Huang Jingmei, eleva aflată în cea mai 
dificilă situaţie. 

În anul 2000, Huang Jingmei a absolvit cu rezultate 
excepţionale institutul pedagogic şi s-a reîntors în 
regiunea sa natală unde a început să lucreze ca 
învăţătoare într-o şcoală primară. 

 „În ţinutul nostru, foarte puţine fete merg la şcoală. 
Eu le spun copiilor să nu renunţe la învăţătură, să 
continue, chiar dacă părinţii lor nu sunt de acord cu 
aşa ceva”. 

Huang Jingmei, astăzi, în vârstă de 28 de ani, este 
învăţătoare şi predă muzica la Centrul de învăţământ 
profesional din Rongshui. Ea spune că predă cu mult 
entuziasm ştiind că după ce termină liceul, elevele 
sale pot lucra ca educatoare în grădiniţe. Ea speră că 
experienţa sa personală va influenţa pozitiv multe fete 
din familiile mai puţin bogate.

Până în prezent, peste 1,8 milioane de eleve din 
ţara noastră au beneficiat de ajutor prin programul  
„Chunlei”, la fel ca Huang Jingmei. De la debutul din 
1989, programul „Chunlei” a făcut donaţii în valoare 
de peste 800 de milioane de yuani şi a sponsorizat 
construirea a peste 800 de şcoli în toată ţara.

 
                                                          
                                                           Shi Dacheng

O elevă revine la şcoală datorită programului Chunlei
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Vă vom prezenta aici carnavalul 
denumit „Ungerea în negru.", o 
sărbătoare a etniei wa din oraşul 
Linchang, provincia Yunnan, din 
sud-vestul Chinei.

Despre această sărbătoare Wei 
Cheng, directorul departamentului 
cultural al prefecturii autonome 
Changyuan al etniei wa din oraşul 
L inchang ,  p rov inc ia  Yunnan 
ne-a explicat: „În locurile unde 
se organizează acest carnaval 
oamenii se ung în negru, cu nămol, 
indiferent de etnie şi de vârstă. 
Aceasta reprezintă o urare de viaţă 
lungă adresată celor în vârstă, o 
urare pentru dragostea celor tineri 
şi pentru ca cei mici să crească 
sănătoşi. Cu faţa mânjită în negru 
vei avea un an bun, iar dacă-ţi 
înnegreşti întregul corp vei avea o 
viaţă fericită." 

Carnavalul are loc în fiecare an 
la începutul lunii mai. În legătură cu 
acesta circulă o legendă frumoasă. 
Se spune că în timpuri străvechi, 
când oamenii încă nu ştiau să 
toarcă şi să ţeasă, îşi acopereau 
corpul cu piei de animale. Numai că 
pieile erau foarte grele şi deveneau 
o piedică în activităţile cotidiene, 
ceea ce a determinat abandonarea 
acestora şi oamenii au preferat 
să umble goi. Atunci a apărut 
inconvenientul razelor Soarelui şi 
ţânţarii înţepau şi toate acestea 
erau din ce în ce mai greu de 
suportat. Oamenii au constatat însă 
că bivolii rezistă arşiţei Soarelui 

şi muşcăturilor ţânţarilor după ce 
se rostogolesc prin nămol. Ei au 
urmat acest exemplu, s-au dat cu 
nămol pe întregul corp şi apoi s-au 
rostogolit prin frunze, pentru ca 
acestea să se lipească de corp. Cu 
timpul, această metodă a devenit 
o tradiţie care s-a transformat 
apoi într-o manifestare ce se 
organizează cu prilejul diferitelor 
activităţi - jocurile copiilor, adunările 
tinerilor, nunţi şi a devenit, în cele 
din urmă, o sărbătoare tradiţională. 

În această zi, toată lumea se 
îmbracă în haine de sărbătoare şi 
se străduieşte să-i ungă pe ceilalţi 
cu nămol. Cel care este acoperit cu 
cea mai mare cantitate de nămol 
este considerat a fi omul cel mai 

norocos. 
Etn ia  wa iubeşte  cu loarea 

neagră. În concepţia lor, negrul 
reprezintă hărnicia şi sănătatea, 
de aceea negrul este culoarea 
predominantă în viaţa lor cotidiană. 
În trecut, până şi dinţii erau vopsiţi 
în negru. Wei Cheng ne-a spus: 

„Etnia noastră consideră negrul 
ca fiind cea mai frumoasă culoare. 
Dacă participi vreodată la acest 
carnaval, î ţ i  vei da seama de 
farmecul culturii noastre." 

Wa este o etnie care preţuieşte 
mai mult viaţa spirituală decât cea 
materială. Sărbătoarea „Ungerea 
în negru" reprezintă o metodă 
specială de exprimare a speranţei 

pentru o viaţă fericită, pentru linişte 
şi noroc în viaţă. Aşa că, în orice 
împrejurare, membrii etniei wa sunt 
spirituali şi fără griji. Ei consideră 
că fiecare are o singură viaţă pe 
care, indiferent de bogăţie sau 
sărăcie, trebuie s-o preţuiască 
şi s-o trăiască fericit. Aceasta 
constituie şi chintesenţa sărbătorii. 

Au trecut mii de ani şi membrii 
e tn ie i  wa au păstrat  această 
sărbătoare tradiţională nu numai ca 
formă de distracţie, dar şi în semn 
de perseverenţă şi dezvoltare a 
culturii tradiţionale a acestei etnii. 

Odată cu dezvoltarea turismului 
şi protejări i  culturi i  etnice din 
China, această sărbătoarea a 
cunoscut o mare dezvoltare. În 
prezent, sărbătoarea a devenit o 
importantă manifestare culturală 
care întruchipează farmecul culturii 
etniei wa. Huang Xinshu, directorul 
departamentului turistic din această 
prefectură, ne-a spus:   

„Avem în plan să îmbogăţim 
chintesenţa culturală a acestei 
man i fes tă r i  în  p r inc ipa l  p r in 
organ izarea de s impoz ioane 
consacrate culturi i ,  pentru ca 
turiştii care participă la asemenea 
manifestări nu numai să trăiască 
atmosfera sărbătorească, dar 
şi să cunoască, prin propria lor 
experienţă, datinile şi obiceiurile 
etniei wa." 

                                    Lin Ting

Carnavalul etniei wa – “Ungerea în negru”






