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Unde şi frecvenţe de emisie

L i u Z e n g w e n ,
ambasadorul Chinei
din România a acordat
un interviu ziarului
Financiarul

Liu Zengwen, ambasadorul Chinei
acreditat în România, a acordat
recent la Bucureşti un interviu
ziarului românesc Financiarul. În
cadrul interviului, Excelenţa Sa,
domnul Liu Zengwen, a răspuns la
întrebările corespondentului român
despre „secretul” evoluţiei Chinei,
cooperarea economico - comercială
dintre China şi România, locul Chinei
pe plan mondial sau problemele
legate de schimbările climatice.
Ambasadorul Liu a declarat că în
cei 60 de ani, valoarea totală a PIBului Chinei a crescut practic de 78 de
ori, veniturile bugetare de aproape
1.000 de ori, iar rezerva valutară
de peste 10.000 de ori. China a
ajuns astăzi a treia mare economie
a lumii. Chiar şi în condiţiile în
care economia mondială este grav
afectată de criza economică, China
îşi va fi putut realiza ţinta de creştere
economică propusă de 8% pentru
2009. În opinia Excelenţei sale,
aşa-zisul secret al evoluţiei Chinei
nu este altceva decât găsirea unei
căi de dezvoltare care corespunde
condiţiilor concrete ale Chinei.
Referitor la relaţiile bilaterale, Liu
Zengwen a spus că relaţiile dintre
China şi România sunt considerate
un adevărat model de dezvoltare
pentru raporturile interstatale. În
anul 2008, volumul schimburilor
comerciale a urcat la 3,2 miliarde de
dolari, crescând de circa 11 ori faţă
de anul 2000.
P e d a t a d e 11 d e c e m b r i e ,
Financiarul a acordat în întregime
prima pagină publicării interviului
acordat de ambasadorul chinez. De

Adjunctul ministrului de Externe,
asemenea, interviul, lansat pe pagina
de Web a Financiarului, a găsit calde Zhang Zhijun, coordonatorul relaţiilor
ecouri din partea cititorilor paginii de cu UE, a venit la recepţie cu câteva
minute întârziere, după ce l-a condus
Internet a prestigioasei publicaţii.
la aeroport pe Jose Manuel Barosso,
Z i u a N a ţ i o n a l ă a preşedintele Comisiei Europene,
încheierea summitului China
României, sărbătorită la după
- UE care a avut loc la Nanjing.
Ambasada României la Oficialul chinez a subliniat interesul
Chinei pentru România din dublă
Beijing
ipostază, bilaterală şi ca membru al
M a i m ult de 500 de prieteni UE.
chinezi ai României, dar şi diplomaţi
străini, au venit pe 1 decembrie la
Ambasadorul României
Ambasada României la Beijing,
pentru a sărbători Ziua Naţională a f ă c u t o v i z i t ă l a
a României. Printre oaspeţi s-au Universitatea de Ştiinţe
numărat diplomaţi, reprezentanţi
Politice din China
ai mediului de afaceri din China,
Excelenţa Sa, Viorel Isticioaia,
generali din Ministerul Apărării.
ambasadorul
României acreditat
Alături de ei au fost protectorii a
în China, a făcut o vizită, pe 17
noiembrie, la Universitatea de Ştiinţe
Politice din China. Vorbind fluent
limba chineză, distinsul ambasador a
rostit în faţa studenţilor un discurs cu
tema „Afecţiunea mea faţă de China”
şi a răspuns la întrebările tinerilor.
Ascultătorii şi-au concentrat
toată atenţia şi au aplaudat din
când în când minunatul discurs.
Ambasadorul român a făcut o
prezentare a istoriei relaţiilor de
prietenie dintre China şi România.
Excelenţa Sa a vorbit îndeosebi
despre legătura şi afecţiunea sa faţă
de China.
Studenţii au declarat că
ambasadorul i-a ajutat să cunoască
în mod profund relaţiile de prietenie
sinceră dintre China şi România.
trei mari universităţi din Beijing,
dar şi directori de licee din capitala
Chinei şi studenţi români din diverse
facultăţi chineze.
Excelenţa Sa, Ambasadorul
României la Bejing, domnul Viorel
Isticioaia, a subliniat că prietenii
chinezi au avut întotdeauna
capacitatea de a înţelege momentele
importante ale istoriei României.
„Este un semn de atenţie, de
apreciere în relaţia cu România şi în
egală măsură un semn al înţelegerii
de către ei a importanţei acestui
moment. Este un fapt că pentru ei,
la fel ca şi pentru naţiunea română,
unitatea naţională a însemnat
dintotdeauna, în istoria celor două
naţiuni, un lucru deosebit."
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Pavilionul României de la Expo Shanghai,

o poveste de succes

Între 30 octombrie şi 3 noiembrie
anul acesta o comisie formată din cinci
membri de recepţionare a lucrărilor de
construcţie a Pavilionului României
de la Expoziţia Mondială Shanghai
a efectuat prima recepţie asupra
lucrărilor, cea mai importantă parte
fiind structura metalică. Ferdinand
Nagy, comisarul general al guvernului
român pentru expoziţii mondiale şi
şeful comisiei, a acordat postului
nostru de radio un interviu special
după încheierea recepţiei. El şi-a
exprimat satisfacţia pentru munca
antreprenorului chinez şi a anticipat
avansarea lucrărilor în următoarea
perioadă:
"Suntem foarte mulţumiţi, ceea ce
s-a făcut până acum reprezintă un
nivel de calitate extraordinar de ridicat
şi acest lucru este confirmat, până la
urmă, de toate aprobările şi rapoartele
de supraveghere emise de o firmă
de supervizare ce are un contract cu
ministerul nostru şi care supervizează,
practic, toate lucrările de construcţie
efectuate de firma Zhongyuan. Aceasta
a fost prima recepţie importantă,
pentru că am recepţionat lucrările
pentru fundaţie şi pentru structura de
rezistenţă. Sperăm să mai facem o
recepţie, a peretelui-cortină din sticlă
care va închide, practic, pavilionul,

iar la jumătatea lunii februarie vom
face recepţia finală, după cum ne-au
asigurat constructorii."
Domnul Nagy ne-a mai explicat
de ce s-a hotărât ca forma pavilionului
să fie un măr şi ne-a făcut mărturisiri
despre cum va fi organizat pavilionul în
interior:
"Noi am ales ca temă 'oraşul verde'
şi Pavilionul României este configurat
sub forma unui măr de culoare verde.
Mărul, pentru că este cel mai popular
fruct în România, mărul pentru că
este un simbol al regenerării, mărul

anumit specific. Noi ne bazăm pe
un mesaj extrem de uzitat în zilele
noastre, pe mesajul cultural, cultura
fiind cea care ne uneşte, deci vom
avea un spaţiu special destinat
evenimentelor culturale, va fi un spaţiu
pentru expoziţii, unde vor fi prezentate
şi tehnologiile moderne pe care
România le deţine, vor fi prezentate
proiecte de viitor, pentru dezvoltarea
Bucureştiului, de exemplu, dar şi
alte oraşe care vor veni cu proiecte
de dezvoltare urbană, dezvoltarea
urmând să devină sustenabilă. De

Comisarul general pentru expoziţii mondiale răspunde întrebărilor reporterului
Radio China Internaţional

pentru că este un simbol şi al tinereţii,
până la urmă, mărul pentru că, poate,
are cele mai frumoase flori atunci
când înfloreşte şi verde pentru că
reprezintă ceea ce ne dorim toţi, un
mediu mai sănătos, un mediu cu
mai multe parcuri, un mediu cu mai
puţină poluare. Oraşele moderne din
acest secol, secolul 21, seamănă cu o
pădure de beton şi oţel, iar lumea tinde
să uite că, practic, fără oxigen şi fără
un mediu curat viaţa noastră poate fi
pusă în pericol.
Pavilionul României este
configurat în patru compartimente,
fiecare dintre acestea va avea un
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asemenea, vom avea un restaurant cu
specific românesc, aspect care, iarăşi,
face parte din viaţa noastră cotidiană.
Iată că în Shanghai sunt câteva zeci
de mii de restaurante, toate sunt
frecventate de foarte mulţi turişti străini,

bucătăria făcând parte
din civilizaţia oricărei
ţări. Un alt spaţiu va fi
destinat desfăşurării de
evenimente economice.
Dorim să organizăm
cât mai multe seminarii
economice, încercând
să-i apropiem pe oamenii
de afaceri din China
şi din România pentru
a dezvolta proiecte
comune, de infrastructură
şi nu numai."
Întrebat dacă vor
exista noi surprize
Noaptea pavilionului românesc arată ca un măr uriaş în lumina
în legătură cu Expo Shanghai, domnul Nagy ne-a
Lunii.
răspuns: "Cu certitudine. În primul rând, suprafaţa
destinată Expoziţiei Mondiale este mult mai mare decât cea din Japonia, la ediţia anterioară, iar din punctul de vedere al
României, avem un pavilion pe care îl construim singuri, este un concept care aparţine României, în totalitate, ceea ce
reprezintă încă o oportunitate de promovare a României. Pavilionul României este extrem de atractiv şi, potrivit afirmaţiilor
colegilor din cadrul Biroului de Organizare, toată lumea a spus că este un concept diferit comparativ cu celelalte pavilioane
şi eu sper din tot sufletul ca acest concept să placă şi vizitatorilor expoziţiei din China."
Domnul Nagy ne-a spus că şi comunitatea chinezească din România va fi reprezentată la Pavilionul României.
"Suntem în legătură cu Asociaţia Firmelor Chinezeşti din România, aceasta fiind, practic, o comunitate de afaceri.
Sunt foarte multe firme chinezeşti în România, iar angajaţii acestora sunt împreună cu membri de familie, deci s-a creat
o comunitate chinezească extrem de importantă, mai ales la nivelul Bucureştiului şi sperăm ca această comunitate să
vină în sprijinul nostru şi să ne ajute în organizarea Pavilionului
României. Aceste detalii sunt, în prezent, în curs de finalizare. În
primul rând dorim ca firmele chinezeşti de succes să vină în China
şi să-şi prezinte poveştile lor de succes, să prezinte oportunităţile
de dezvoltare a afacerilor şi, de asemenea, păstrarea identităţii
culturale este foarte importantă pentru familiile celor care au afaceri
în România. Vom încerca, aşadar, să organizăm activităţi culturale
împreună cu membrii comunităţii chineze din România."
În ce priveşte influenţele aduse de evenimentele de importanţă
mondială precum expoziţia mondială asupra Chinei, domnul comisar
general ne-a spus:
"Eu cred că orice eveniment de asemenea anvergură, aşa cum a Pavilionul românesc aflat în construcţie
fost Olimpiada, aşa cum va fi Expoziţia Mondială anul viitor, creează
oportunităţi extraordinare pentru ţara organizatoare, vizibilitate foarte
mare, arată capacitatea organizatorică, arată dorinţa de deschidere şi
arată, lucru foarte important, dorinţa de a colabora şi de a găsi soluţii
sustenabile pentru dezvoltare, împreună cu celelalte ţări. Pe lângă
faptul că pentru ţara organizatoare este un eveniment extraordinar
de important, şi pentru ţările participante este o oportunitate pentru
a împărtăşi idei, pentru încercarea de a găsi soluţii pentru dezvoltare
durabilă în secolul 21. Această revoluţie tehnică, această revoluţie
ştiinţifică poate să îmbunătăţească foarte mult viaţa celor care trăiesc
Comisarul general pentru expoziţii mondiale,
în oraşe."
Ferdinand Nagy, unul dintre primii vizitatori ai
Zhang Xue pavilionului românesc
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Înfiinţarea Cercului Tinerilor Prieteni ai Chinei în judeţul Cluj
Chinezesc şi
Ziua Naţională a
Chinei.
Participanţii
au avut o discuţie
aprinsă despre
denumirea
cercului. Profesorii
şi elevii au propus
multe variante
şi în final, au
ales „Cercul
Domnul Virgil Moldovan înconjurat de tineri prieteni ai Chinei
Tinerilor Prieteni
Pe 27 noiembrie a avut loc la ai Chinei” drept numele acestuia.
sediul filialei din Cluj a Asociaţiei Mulţi participanţi au vorbit despre
Române de Prietenie cu R.P. Chineză ceea ce ştiu despre China. Cea mai
ceremonia de înfiinţare a Cercului mare dorinţă a acestora este să poată
Tinerilor Prieteni ai Chinei. Ceremonia călători în viitor în China. Ceea ce
a fost prezidată de preşedintele filialei, îi interesează cel mai mult este în
domnul Virgil Moldovan. Peste 20 de mod firesc viaţa copiilor chinezi cam
elevi clujeni au devenit primii membri de aceeaşi vârstă. În legătură cu
ai acestei organizaţii.
aceasta, domnul Moldovan a spus că
Majoritatea participanţilor tineri fiecare din elevii membri poate scrie o
sunt din Liceul Gheorghe Şincai din scrisoare în limba engleză, pe care o
Cluj-Napoca. Mai sunt şi câţiva elevi va preda profesorului Betea, în care se
din alte licee sau din şcoala generală. află numele, vârsta, adresa poştală şi
În afară de elevi au fost prezenţi doi adresa de e-mail şi alte date personale
profesori din acest liceu – domnul ale tinerilor români. Scrisorile vor fi
Mihai Betea, doamna Şinca Mihaela şi strânse şi trimise prin poştă primăriei
părinţii unor elevi.
oraşului Zhengzhou. Şi prin intermediul
Domnul Moldovan a făcut o scurtă acesteia, se va stabili o legătură între
prezentare a activităţilor organizate în elevii români şi chinezi. Atunci tinerii
ultimii ani de filiala din Cluj a Asociaţiei români şi chinezi vor avea ocazia de
Române de Prietenie cu R. P. Chineză a se cunoaşte reciproc şi a deveni
în domeniul consolidării relaţiilor de prieteni buni.
prietenie dintre cele două ţări. El a
Potrivit domnului Moldovan,
spus că s-au stabilit relaţii de înfrăţire membrii cercului vor avea în viitor
între judeţul Cluj şi provincia chineză multe şanse să cunoască civilizaţia,
Shandong, oraşul Cluj-Napoca şi cultura şi limba chineză direct la ClujZhengzhou, capitala provinciei Henan. Napoca. Profesorul Betea, cercetător
El a dat elevilor prezenţi explicaţii în istoria şi cultura chineză, le va da
asupra fotografiilor şi picturilor expuse în continuare câteva lecturi elevilor
în camera sediului filialei, oferite de privind temele legate de China.
prietenii chinezi. Astfel copiii clujeni Membrii cercului vor fi invitaţi şi
au putut să aibă o primă impresie la Institutul Confucius din cadrul
despre China şi despre poporul chinez. Universităţii Babeş-Bolyai să participe
Apoi profesorul Betea a ţinut elevilor la cursuri de limba chineză şi la o
un curs pe teme legate de limba şi activitate specială organizată cu ocazia
cultura chineză, sărbătorile importante Anului Nou Chinezesc. Ei vor cunoaşte
ale chinezilor, între care Anul Nou
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prin televizor sau DVD-uri cum îşi petrec
chinezii cea mai importantă sărbătoare
tradiţională în ţară şi în străinătate şi
vor sărbători împreună cu prietenii
chinezi din Cluj-Napoca Anul Tigrului.
Se vor organiza în continuare în
cadrul Cercului activităţi culturale, prin
care membrii elevi vor avea ocazia
să cunoască aspecte din cultura
şi civilizaţia chineză din prezentul
Chinei, să participe la o expoziţie de
fotografie intitulată „China Pitorească”,
organizată sub egida Ambasadei
Chinei şi a filialei din Cluj a Asociaţiei
Române de Prietenie cu R.P. Chineză.
Înainte de încheierea activităţii,
elevii clujeni au completat formularul
de înscriere ca membri ai cercului şi şi-au
exprimat dorinţa ca să ia legătura cât de
curând cu prietenii tineri în China.
Ne bucurăm să vedem acest cerc
al prieteniei. Sperăm ca relaţiile de
prietenie chino-română să continue
şi să se dezvolte în rândul tinerilor.
O să acordăm în continuare atenţie
activităţilor de prietenie desfăşurate
la Cluj-Napoca şi în alte localităţi ale
României.
Xiao Zhigang

P ro f e s o r u l M i h a i B e t e a ţ i n e o
prelegere despre China.

Elevi clujeni la ceremonia de înfiinţare a
Cercului Tinerilor Prieteni ai Chinei

Săptămâna filmului românesc la Beijing
Ca una din manifestările prilejuite
de împlinirea a 60 de ani de la
stabilirea relaţiilor diplomatice între
China şi România, s-a inaugurat la 28
decembrie 2009 la Beijing „Săptămâna
filmului românesc” sub egida comună
a Departamentului pentru Promovarea
Filmului al Administraţiei de Stat pentru
Radio, Televiziune şi Film din China şi
a Ambasadei României la Beijing.
Directorul adjunct al
Departamentului pentru Promovarea
Filmului al Administraţiei de Stat
pentru Radio, Televiziune şi Film din
China, La Peikang, a rostit o cuvântare
la ceremonia de inaugurare în cadrul
căreia a arătat:
„Arta cinematografică poartă cultura
specifică unei naţiuni şi constituie o
punte de comunicare a sentimentului
şi de schimb al culturii între diferite
ţări şi naţiuni. Cu ani în urmă Zilele
fierbinţi, Explozia şi multe alte filme
româneşti au lăsat spectatorilor chinezi
o impresie foarte adâncă. Am făcut
cunoştinţă cu ajutorul acestor pelicule
cu viaţa, cultura şi tradiţiile poporului
român. De data aceasta cele cinci
filme româneşti care vor fi prezentate
în cadrul acestei săptămâni ne vor
oferi o bună şansă să cunoaştem
România şi viaţa românilor de astăzi.
În calitate de cineast sunt mândru
că putem promova, prin organizarea
săptămânii filmului, schimburile
cinematografice între cele două ţări,
contribuind astfel la aprofundarea
cunoaşterii şi prieteniei între cele două
popoare.”
Ambasadorul României la Beijing,
Viorel Isticioaia, a făcut o prezentare
a filmelor care vor fi rulate cu această

ocazie.
„În cursul acestei săptămâni a
filmului românesc vom prezenta
publicului chinez câteva filme noi
realizate între 2007 şi 2009. Potrivit
analizei criticilor cinematografici,
aceste filme aparţin stilului neorealist
al cinematografiei române. Câţiva
regizori sunt reprezentanţii generaţiei
noi a cinematografiei române. Operele
lor au caracteristici într-o oarecare
măsură similare cu stilul realist din
Italia din anii 50 ai secolului trecut.”
Ambasadorul român a subliniat
că organizarea acestei manifestări în
cursul anului 2009 are o semnificaţie
deosebită fiindcă popoarele român şi
chinez abia au sărbătorit împlinirea
a 60 de ani de la stabilirea relaţiilor
diplomatice între cele două ţări. Într-o
atmosferă festivă este bucuros să
recomande prietenilor chinezi câteva
pelicule române noi.
„Sunt convins că rularea filmelor
româneşti va aprofunda cunoaşterea
spectatorilor chinezi asupra naţiunii,
culturii şi istoriei române, totodată va
promova prietenia tradiţională între
cele două ţări.”
După ceremonia de inaugurare, s-a
rulat filmul Restul e tăcere. Domnul

Reprezentantul Administraţiei de Stat
pentru Radio, Televiziune şi Film din
China, La Peikang
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Ambasadorul României,dl.Viorel
Isticioaia ţine o cuvântare în faţa
publicului festivalului

ambasador ne-a vorbit despre acesta.
„Filmul pe care veţi vedea în
această seară este o poveste reală
ce s-a întâmplat la începutul carierei
cinematografice române în secolul 20.
Este un film dedicat predecesorilor
care au adus contribuţii remarcabile la
cinematografia română.”
Săptămâna filmului românesc
se va desfăşura între 28 decembrie
şi 1 ianuarie la cinematograful
Broadway MOMA de la Beijing. Se vor
prezenta spectatorilor chinezi cinci
filme româneşti: Restul e tăcere,
Logodnicii din America, Schimb
valutar, După ea şi Întâlniri
încrucişate.
Potrivit informaţiei de la
Departamentul pentru Promovarea
Filmului al Administraţiei de Stat pentru
Radio, Televiziune şi Film, săptămâna
filmului chinezesc se va organiza în
2010 în România.
Wang Hong

Universitatea Fudan îşi deschide porţile către
studenţii din întreaga lume

Universitatea Fudan se află la
Shanghai, cel mai important centru
economic şi financiar din China. Gao
Liang, un student nepalez care îşi
face studiile la Colegiul Economic al
Universităţii Fudan, a spus: „Multe
cursuri sunt predate în limba engleză.
La Colegiul Economic sunt invitaţi
mereu profesori de la universităţi
străine cunoscute pentru prelegerile pe
care le organizează. Într-un singur loc
se poate cunoaşte întreaga lume.”
Universitatea Fudan, înfiinţată în
1905, este prima universitate privată
din China modernă. După un secol
de dezvoltare, Universitatea Fudan a
devenit deja o universitate complexă
cu discipline de ştiinţe umaniste,
naturale, administrative şi tehnice.
În clasamentul universităţilor din
lume publicat recent de „The Higher
Education Supplement” din Marea
Britanie, Universitatea Fudan a trecut
de pe locul 116 în 2007, pe 85-lea.
Universitatea Fudan a început să
recruteze studenţi străini din anii ’50
ai secolului trecut. În prezent peste
3.700 de studenţi din aproape 100 de
ţări şi regiuni fac studii la universitatea
respectivă. Doamna Wu Huizhen,
şefa Biroului pentru Studenţi Străini
al universităţii a afirmat că amploarea
învăţământului postuniversitar
internaţional creşte încontinuu.
Universitatea a deschis multe cursuri

în limba
engleză
p e n t r u
studenţi
străini.
De pildă
cursurile
secţiilor de
economie
chineză,
politică şi
diplomaţie
chineză,
societatea
chineză,
istoria şi cultura chineză, un MBA
internaţional - sunt predate în engleză.
70% din masteranzii recrutaţi în 2009
studiază în limba engleză.
Universitatea Fudan a stabilit deja
relaţii de cooperare cu peste 150
de universităţi din aproape 30 de
ţări şi regiuni. Şi a stabilit relaţii de
cooperare şi de parteneriat strategic
cu unele universităţi renumite dintre
care Universitatea Yale din SUA,
Universitatea Waseda din Japonia,
Universitatea Naţională din Singapore.
Le-a acordat titluri de doctor de
onoare, profesor şi profesor consilier a
peste 300 de savanţi şi personalităţi de
renume internaţional. Anual un mare
număr de experţi şi savanţi din diferite
ţări vin la Universitatea Fudan să ţină
prelegeri.
Universitatea Fudan a creat diverse
burse pentru atragerea studenţilor
străini. În afară de cele mai mult de
200 de burse naţionale, universitatea
alocă anual 1 milion de yuani pentru a
încuraja studenţii străini. În fiecare an
400 de studenţi străini beneficiază de
aceşti bani.
În plus Universitatea Fudan depune
mari eforturi pentru îmbunătăţirea
mediului de trai pentru studenţii străini
pentru ca ei să adapteze la viaţa din
China. Wu Huizhen a spus: „Fiecare
cămin al studenţilor străini este dotat cu
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toaletă, aer condiţionat, televizor, punct
de conexiune la Internet şi telefon.
La cantine se vând atât alimentele cu
specific din diferite localităţi ale Chinei
cât şi cele occidentale. Dacă studenţii
doresc, ei pot să îşi prepare singuri
mesele în bucătărie.”
Universitatea Fudan organizează
mereu diverse activităţi culturale
şi sportive pentru studenţi străini,
precum concursul de discursuri în
limba chineză, concursul de fotografii
pentru îmbogăţirea vieţii lor în timpul
liber. Anual se organizează o călătorie
educativă pentru ca studenţii să aibă
experienţe personale despre cultura şi
societatea chineză.
La universitatea Fudan sunt peste
100 grupuri de studenţi. Doctorandul
japonez, Sakurai, a studiat deja
mai mult de 3 ani la Fudan. El a
spus: „Universitatea Fudan este
internaţionalizată. La universitate sunt
mulţi străini. Avem multe şanse să
discutăm, să ne împrietenim, dar avem
şi multe conflicte despre concepte şi
valori.”
Dacă doriţi să cunoaşteţi mai multe
despre universitate, puteţi vizita site-ul:
http://www.fudan.edu.cn
Yang Ying

O activitate culturală organizată la
Institutul Confucius de la U.B.B.

Institutul Confucius de la
Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca a găzduit pe 14 noiembrie o
activitate culturală specială, la care
au participat peste 60 de profesori
universitari din diferite ţări şi prieteni
români, fascinaţi de cultura chineză.
Directorul chinez al institutului,
doamna Feng Shaozhong, a acordat
înainte de demararea activităţii un
interviu corespondentului nostru de
radio, făcând o scurtă prezentare a
activităţii respective. Ea a spus că
aceasta este una dintr-o serie de
activităţi de mare amploare desfăşurate
în noiembrie la sediul Institutului
Confucius. Cea mai importantă parte
a activtăţii este o expoziţie de carte pe
tema culturii chineze. Cărţile expuse
au fost donate de Fundaţia Hanban
şi prieteni români, între care sinologi
români, Ioan Romulus Budura şi Anna
Eva Budura.
Vorbind despre participanţi la
această activitate, Feng a spus că
majoritatea acestora sunt profesori
universitari din Franţa, Grecia şi Turcia
invitaţi de Universitatea Babeş-Bolyai,
profesori români de la Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, prieteni chinezi şi români
consacraţi dezvoltării relaţiilor chinoromâne şi români care învaţă chineză
la Institutul Confucius.

De la
ora 10
dimineaţă
au început
să vină
oaspeţii
la sediul
Institutului
Confucius.
Au fost
expuse
în faţa lor
peste 3.000
de cărţi în
chineză,
engleză şi română. În sala de curs se
mai află cărţi electronice, casete audio
şi softuri interactive pentru învăţarea
limbii chineze, pentru care invitaţii au
manifestat un mare interes. Iată ce
spune un vizitator citind cu atenţie
una dintre cărţile expuse: „Mă numesc
Călin Floare. Învăţ limba chineză aici la
Institutul Confucius de la Universitatea
Babeş-Bolyai. Îmi face mare plăcere.
Anul trecut am început să învăţ
chineză. Institutul Confucius îmi este
singură oportunitate de a învăţa limba
chineză. O să continuu să vin.”
Apoi oaspeţii s-au adunat
într-o sală de şedinţă să asculte
prelegerile oferite de cei doi directori
ai Institutului Confucius -doamna
Feng Shaozhong şi domnul Adrian
Zoicaş-Ienciu. Doamna Feng a făcut o
scurtă prezentare a artei ceaiului din
China şi o demonstraţie de preparare
şi servire a ceaiului. Ascultând
melodiile tradiţionale chinezeşti,
musafirii au gustat cu mare interes
ceaiuri chinezeşti “Verde”, “Dragonul
negru” şi “Pu’er”. Doamna Feng şi-a
continuat lectura într-o atmosferă
plăcută şi relaxată. Ea a prezentat
cultura tradiţională chineză şi sistemul
de învăţământ tradiţional şi modern
în ţara noastră. Domnul Adrian Ienciu
a explicat diferenţele economice
dintre cele două ţări şi a prezentat
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dezvoltarea economiei chineze din
ultimii ani.
Musafirii au fost conduşi apoi
într-o sală de sport unde se află un
grup de studenţi români care practică
Wing Chun-Kungfu. Sub îndrumarea
instructorului, ei au făcut o serie de
demonstraţii excelente de arte marţiale
în aplauzele spectatorilor. În afară de
practicarea Kungfului Wing Chun, unii
dintre ei învaţă şi practică simultan
Taijiquan. Ei au manifestat un mare
interes faţă de cultura tradiţională
chineză. Musafirii au fost invitaţi la o
recepţie oferită de Institutul Confucius
şi au avut un schimb de păreri privind
cultura şi tradiţia chineză cu profesorii
chinezi de limba chineză şi studenţii
chinezi de la Universitatea de Limbi
Străine din Beijing.
Xiao Zhigang

Mesaje de felicitare cu ocazia
Anului Nou 2010
Stimată redacţie, dragi prieteni

Cu ocazia noului an vă doresc multă
sănătate, bucurie şi realizări în viaţa
de zi cu zi. Transmit de asemenea prin
intermediul dumneavoastră întregului
popor chinez, multă fericire şi un an
2010 mai bun.
Cu stimă,
Sfecla Daniela Georgeta
La mulţi ani!

Dragi prieteni,

Acum, când mai sunt doar câteva
ore pâna ce vom trece pragul noului
an, revăd cu gândul toate evenimentele importante din
viaţa mea şi nu au fost puţine, dar cea mai de preţ realizare
pentru mine este faptul că am fost binecuvinţată cu prieteni
statornici şi sinceri. Vreau să vă asigur că sunt nespus de
mândră şi fericită ca şi dumneavostră m-aţi onorat cu titlul
de prieten. CRI rămâne pentru mine cel mai de preţ prieten
care, încă din adolescenţa, mi-a făcut trecerea de la un an
la altul tot mai interesantă şi mai bogată în semnificaţii şi m-a
călăuzit cu răbdare în călătoria mea prin lumea chineză.
Pentru dumneavoastră, minunata echipă a redacţiei
pentru limba română, gânduri luminoase şi călduroase urări
de bine, sănătate, fericire, belşug şi bucurii fără de număr!
Vă doresc un an plin de armonie, pace şi speranţe
împlinite!
La mulţi ani!
Cu drag,
Gina Panait

Stimată redacţie ,dragi prieteni,
Vă mulţumesc pentru frumoasa felicitare şi interesantul
calendar pe care mi le-aţi trimis!
Vă urez din nou pe această cale La multi ani 2010! Şi
la cât mai multe realizări RCI! Tuturor membrilor redacţiei
române a RCI multă sănătate şi numai bucurii şi realizări în
noul an 2010!
Al dvs ascultător fidel
Vicenţiu-Daniel Gheorghe
Dragi prieteni,

Vă doresc, tuturor membrilor redacţiei, pentru noul an
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care vine să fiţi sănatoşi, să vă realizaţi toate dorinţele pe
plan personal şi profesional, fericire şi să vă meargă totul din
plin!
Aceleaşi urări de bine pentru ascultătorii dumneavoastră
din toată lumea, iar pentru poporul chinez un an bun, cu
sănătate şi fără probleme de la natura!
Cu stimă,
Teodora Costin
Bucureşti – România

Stimaţi prieteni,
La mulţi ani şi voioşie,domnul alături de voi să fie, bucurii
să vă dăruiască, nimic să nu vă lipsească.
Florin l.
Stimată redacţie,
Vă mulţumesc pentru frumoasa felicitare de anul nou şi
pentru cadoul promis pe care îl aştept cu nerăbdare.
Vă doresc un an nou fericit şi realizarea tuturor dorinţelor
dv.
Sperăm într-o colaborare fructuoasă în 2010 şi poate să
ne şi vizităm reciproc.
Cu stimă,
Virgil Moldovan
Stimată redacţie Radio China Internaţional,
Încă un an se apropie de final, 2010 este aproape să
înceapă. Vă urez ca noul an să fie mai bogat în împliniri, mai
înalt în aspiraţii şi plin de succese !
La mulţi ani !
Cu respect,
Dicu Vladimir

Bucătăria chineză

Mantou şi Baozi
Să stiţi că în China, alături de orez, şi Mantou (pâinea
chinezească) şi Baozi (un fel de mantou cu umplutură)
constituie un aliment de bază, mai ales pentru populaţia din
nordul ţării.
Mai întâi să preparăm împreună Mantou.
Materii prime: 1.000 de grame de făină şi o bucată
de drojdie.
Operaţii:
- Se sfărâmă drojdia şi se dizolvă în 100-150 de
grame de apă caldă. Făina se amestecă cu drojdia dizolvată
într-un recipient mai mare în care se adaugă o cantitate
potrivită de apă călduţă. Cu mâna se face un aluat potrivit de
tare. Se lasă aluatul acoperit cu o pânză curată în aer liber
(vara) la o temperatură potrivită, şi lângă calorifer (iarna).
După 2-3 ore, aluatul dospeşte.
- Pe un fund se presară nişte făină şi se frământă
aluatul 10-15 minute cu amândouă mâinile. Aluatul se
întinde şi se frământă în continuare până se obţine un sul
care se taie cu cuţitul în 10 sau 20 de bucăţi egale. Se
frământă fiecare bucată de aluat până ia formă rotundă ca o
chiflă.
- Spre deosebire de pâinea obişnuită, care se coace
în cuptor, mantou se prepară la aburi. Pentru acest scop, se
cere un căzănel sau o oală mai mare având la mijloc o placă
perforată sprijinită pe un suport. ( În China există asemenea
vase de bucătărie
speciale, în care placa
se sprijină de pereţi,
fără a fi nevoie de
suport.)
Se aşază
căzănelul cu circa un
litru de apă pe foc.
Se pune în el placa
perforată pe suport,
ca să nu atingă apa.
Pe placă se întinde un
strat de tifon ud la fel
de mare ca placa.
- Când apa începe să fiarbă, se aşază “chiflele”
crude pe placa perforată la distanţa de circa 0,5 cm una de
alta şi se pune capacul peste vas. Focul rămâne puternic
şi va fi stins după circa 25 de minute. Astfel, pâinea
chinezească, adică mantou este gata de scos din vas şi se
poate servi caldă.
Mantou rece nu-i prea bun de consumat. Dacă rămâne
mantou neconsumat, se poate
încălzi, tot la aburi, timp de 6-8
minute, când doriţi s-o mâncaţi.

grame de carne de porc, 100 de grame de praz, un ou.
Condimente: sare, concentrat de pui, vin de masă,
sos de soia.
Operaţii:
- La fel ca şi la Mantou, din făină, drojdie şi apa
călduţă se prepară un aluat potrivit în ceea ce priveşte
consistenţa.
- În carnea tocată se pune sarea, prazul tăiat
mărunt, vinul de masă, o linguriţă de concentrat de pui, puţin
sos de soia, un ou. Se amestecă bine cu beţişoarele.
- Aluatul va fi împărţit în 20 de bucăţi. Se turteşte
fiecare bucată de cocă cu palmă, pentru a lua forma
aproape rotundă. În ea se împachetează apoi cu umplutură
de carne pregătită după metoda de sus. Atenţie, carnea nu
trebuie să iasă în afara pachetului.
- După aceea, la fel ca la Mantou, se aşază vasul
cu circa 1000 de grame de apă pe foc. Se pune în vas placa
perforată cu suportul. Pe placă se aşterne un strat de tifon
ud, la fel de mare ca placa.
- După ce apa clocoteşte, se aşază Baoziurile
crude pe placă, la distanţă de circa 0,5 cm unul de altul şi
se pune capacul pe vas. Focul rămâne puternic şi va fi stins
după circa 25 de minute. Se scoate capacul şi din vas se ia
baoziul, care este gata de servit.
După gust, Baoziul se
poate servi împreună cu puţin oţet.
Baoziurile reci se pot încălzi tot la
aburi, timp de 6-8 minute.

Baozi ( un fel de mantou cu
umplutură)
Materii prime: 500 grame de
făină, o bucată de drojdie, 350 de

Luo Dongquan
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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.

Ruinele palatului
Gusu(1)
Li Bai

Grădina veche,terasă pustie,
sălcii cu frunza lucie,
Sunetul lin al cântecului
Lotusului primăvara n-o reînvie.
Azi rămâne doar luna de peste
fluviu de-apus,
Care favoritele din palatul
regelui Wu le luminase de sus.

Plecând în zori din
oraşul Î m p ă r a t u l u i
Alb(1) la Jiangling(2)

(1)Palatul Gusu se află
în Suzhou de astăzi,provincia
Jiangsu.

Părul meu alb
Li Bai

Li Bai

Părăsind în zori Împăratul
Alb printre nori strălucitori,
Am străbătut într-o zi o mie
de li prin cele trei defileuri.
Strigătele maimuţelor
răsunau neîncetat pe ambele
maluri,
Luntrea-mi uşoară lăsând mii
de munţi-n urmă, rânduri-rânduri.

mii

Păru-mi alb de zhang(1) trei

Pare atât de lung din pricina
mâhnirii.
Nu ştiu cum de luciul oglinzii
Să fi fost stropit cu bruma
toamnei târzii.
(1)zhang: unitate de
măsură pentru lungime, egală
cu 3,33m.
Xu Wende

(1)Oraşul Împăratului Alb
se află în provincia Sichuan de
astăzi.
(2)Jiangling se află în
provincia Hubei de astăzi.
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A lua pe ascuns ţapul ca trofeu în plus
Din titlul acestei stratageme se poate înţelege că este
vorba de a lua pe ascuns ţapul altora, ca un câştig în plus,
neaşteptat la început, fără prea multe eforturi, câştig care
poate fi realizat în caz obişnuit destul de greu. Aplicată
în război, stratagema «a lua pe ascuns ţapul ca trofeu
în plus» poate da rezultate de multe ori nemaiaşteptate.
Atât în timpurile vechi, cât şi în epoca noastră, sunt foarte
multe bătălii care pot servi ca exemplu al aplicării acesteia,
indiferent dacă ele au avut loc în China sau în alte ţări sau
regiuni. Iată o bătălie din perioada celui de-al de-al Doilea
Război Mondial.
Liderul fascist italian, Benito Mussolini, a visat
să restaureze Imperiul Roman şi să transforme Marea
Mediterană într-un „lac” al ţării. După izbucnirea celui deal Doilea Război Mondial, a crezut că i s-a ivit ocazia. El
ştia însă că Italia nu putea încă să facă singură faţă Marii
Britanii, care deţinea o superioritate netă în zona Mării
Mediterane. Şi-a îndreptat atunci privirile spre statele mici
de pe coasta mării, în speranţa că armata italiană le poate
cuceri dintr-o dată. Grecia a fost aleasă de el ca ţinta
atacului. Considerând că inamicul era slab de tot, a dat
armatei italiene ordinul de a ataca în termen limitat Grecia.
La 28 octombrie 1940, din însărcinarea lui Mussolini,
ambasadorul italian în Grecia a prezentat prim-ministrului
elen o notă, prin care cerea Greciei să ofere trupelor
italiene puncte fortificate permanente şi să-şi menţină o
poziţie neutră. Premierul elen a refuzat categoric nota
dură prezentată de Italia şi a trecut imediat la mobilizarea
generală pentru a opune o rezistenţă fermă trupelor italiene.
Deşi statul major al armatei italiene considera că forţele ţării
nu erau în stare să le biruie
în scurt timp pe cele elene,
Mussolini a dat trupelor sale
ordinul de a lansa imediat
atacul asupra Greciei. Două
divizii italiene au intrat primele
în acţiune. Ele au întâmpinat
o rezistenţă dârză din partea
armatei greceşti, suferind
pierderi grele în numai câteva
zile. După o săptămână au
sosit pe câmpul de război
noi întăriri de trupe elene
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mobilizate. Trupele italiene au fost nevoite să se retragă pe
poziţia iniţială. Forţele greceşti au contratacat imediat şi au
reuşit să ocupe unele fortăreţe din spatele armatei italiene.
Pentru ca trupele sale să nu fie încercuite şi nimicite,
Mussolini a fost nevoit să ceară ajutor Germaniei hitleriste.
Cu ajutorul nemţilor, a reuşit să salveze trupele italiene
rămase în pericol. Folosindu-se de prilejul ajutorului dat
italienilor, forţele germane au ocupat Grecia, „luând acest
ţap ca trofeu” neaşteptat, dorit mai înainte de Italia. Desigur,
a fost un război nedrept.
Un înţelept chinez din antichitate spunea: „Un bun
comandant de oaste
nu ratează nicio şansă
de câştig şi nu se
ezită în niciun moment
oportun.” Aceasta este
o interpretare exactă a
stratagemei «a lua pe
ascuns ţapul ca trofeu
în plus».
Ca să aplici
în război această
stratagemă, trebuie să cunoşti exact problemele apărute la
partea inamică şi să te foloseşti de acestea pentru a obţine
o victorie mai mare. În aparenţă, „a lua ţapul” este o acţiune
ocazională. Ai văzut un ţap şi l-ai luat pe ascuns. În realitate,
ca să poţi lua ţapul altora, trebuie să pregăteşti un plan
minuţios, să găseşti în acţiunea inamicului punctele slabe
ale acestuia. Prin urmare, nu este chiar aşa de uşor de
aplicat această stratagemă.
Sunt de asemenea cazuri de aplicare a stratagemei
în concurenţa comercială din zilele noastre. Dar din cauză
că în opinia multora „ţapul” este mai mult un câştig necinstit,
astfel de stratagemă poate ştirbi de multe ori imaginea
persoanelor şi organizaţiilor care o aplică. În limba chineză
de astăzi însă, când se spune că cineva a luat pe ascuns
un ţap ca trofeu în plus, se înţelege că în procesul rezolvării
unei probleme majore, acesta reuşeşte să soluţioneze şi
unele probleme minore care n-au prea multe legături cu cea
principală. Deci sensul acestei stratageme a cunoscut ceva
schimbări o dată cu trecerea timpului.
Zhu Kewen

Daolang mukamu din Xinjiang

Pe malul apei Yeerqiang, la poalele munţilor
Kunlun din Regiunea Autonomă Xinjiang-uigură, aflată în
nord-vestul Chinei, trăieşte din generaţie în generaţie o
comunitate numită daolang. Este o ramură a etniei uigure.
Muzica creată şi interpretată de membrii acestei comunităţi
se numeşte daolang mukamu.
Este vorba de poezii recitate, cântece şi melodii
instrumentale, ca şi de dansuri. Are în total 12 serii de
melodii. Mukamu din Xinjiang a fost inclus la 25 noiembrie
2005 pe a 3-a listă de manifestări artistice specifice culturii
orale din patrimoniul intangibil al UNESCO.
La cel de-al 13-lea concurs naţional pentru interpreţi
tineri din China, organizat de CCTV în 2008, un daolang
mukamu interpretat de un grup format de 11 ţărani din
prefectura Maigaiti din Xinjiang a uimit întregul public
spectator din sală şi pe telespectatorii din ţară.
Forma originală reprezintă cea mai specifică trăsătură
muzicală a daolang mukamu. Muzica şi cântecele proprii
genului provin direct din adâncul stepei. Aspectul naiv,
simplu şi străvechi radiază o atmosferă naturală sălbatică şi
constituie sprijinul moral acordat comunităţii daolang pentru
o viaţă tot mai bună. Cântecele şi melodiile neşlefuite,

blânde sau înflăcărate,
cochete sau tandre
înfăţişează celor ce
ascultă o imensă întindere
de pământ înverzit, unde
cântă toate vietăţile.
Nu de mult,
corespondentul postului
nostru de radio a făcut o
vizită în satul Aerlangka
din prefectura Maigaiti din
Xinjiang, loc considerat
obârşia pentru daolang
mukamu. Este un sat
foarte obişnuit prin
aspectul exterior. Dar
intrând în localitate, se
aud imediat răsunând
cântece de acest gen.
În acest sat sunt peste 200 de oameni care ştiu să
interpreteze daolang mukamu. Yushan Yaya şi fratele său
geamăn, Aishan Yaya, sunt cei mai buni dintre ei. Ei au
învăţat de la tatăl lor şi apoi i-au învăţat pe fiii şi nepoţii lor.
Acum câţiva ani cei doi fraţi au fost invitaţi la Paris, Berlin şi
Tokyo.
Şeful casei de cultură din prefectură, Mutalipu Maimaiti,
ne-a informat:„Versurile daolang mukamu sunt transmise pe
cale orală din generaţie în generaţie, abordând dragostea
tinerilor, afecţiunea faţă de viaţă şi muncă.”
Mulţi oameni din comunitatea daolang ştiu să cânte şi
să danseze de când au învăţat să vorbească şi să meargă.
În prezent au început să înveţe aceste cântece şi fetele
tinere. Ele vor să declare în faţa lumii că îşi iubesc locul
natal, iubesc daolang mukamu şi pot deveni continuatoare
ale acestei arte tradiţionale.
Frumoasele melodii daolang mukamu au fost transmise
din generaţie în generaţie, fiind cunoscute şi apreciate de tot
mai mulţi oameni, atât din China, cât şi din restul lumii.
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Lin Ting

Templul Shaolin

Shaolin este un templu budist situat în Muntele
Songshan în apropierea oraşului Zhengzhou din provincia
Henan. Fondat în secolul 5, templul a cucerit o mare faimă
în lumea occidentală pentru artele marţiale chinezeşti, în
special cu numele Shaolin Kungfu.
Shao, din numele „Shaolin”, se referă la Shaoshi,
un vârf al Muntelui Songshan, unde se află templul, iar „lin”,
înseamnă în limba chineză "pădure". De aceea, Shaolin
înseamnă literalmente „un templu situat în pădurile de pe
piscul Shaoshi”.
Potrivit biografiei templului, Templul Shaolin a fost
construită pe versantul nordic al Shaoshi, vârful de vest
al Muntelui Songshan, unul dintre Cei Patru Munţii Sacri
din China, de către împăratul Xiaowen din Dinastia Wei
de Nord în anul 495, ca să întâmpine venirea măreţului
călugăr indian, Batuo, care a predicat mai mult de 30 de ani
budismul. Şi Batuo a devenit primul stareţ al templului. În
urma eforturilor depuse de Batuo şi de succesorii lui, în ţara
noastră a apărut Chanzong, care reprezintă o nouă grupare
religioasă budistă. Din acest motiv, Shaolin a fost socotită
“mănăstirea dintâi a Chanzong.”
Guvernele din dinastiile antice ale Chinei acordau
o mare importanţă răspândirii budismului. Mai ales în
dinastia Tang, Shaolin a fost elogiat de împăratul Taizong
ca primul templu din China”. Toţi împăraţii din dinastia Tang
mergeau frecvent în templu să ridice rugăciuni cerului pentru
prosperitatea ţării şi fericirea populaţiei.
Kangxi, cel de-al doilea împărat al dinastiei Qing, a
fost un susţinător al templului Shaolin şi a scris inscripţii
caligrafice, care au fost bine păstrate până în zilele noastre
şi au fost atârnate pe zidul din Sala Regelui Ceresc şi Sala
lui Buddha.
Pe lângă poziţia influentă printre credincioşii budişti
chinezi, Templul Shaolin este cunoscut în China precum şi în
întreaga lume pentru artele marţiale. În antichitatea Chinei,
artele marţiale din Shaolin se bucură de aceeaşi popularitate
cu cele din Muntele Wudang. Fiind o grupare a artei marţiale
chinezeşti, Kongfu din Shaolin are o istorie îndelungată şi
teorii originale proprii formate pe baza tradiţionalelor teorii

filozofice chinezeşti. Prezentarea filmului „Templul Shaolin”
în anul 1982 a făcut furori, stârnind în întreaga ţară şi peste
hotare un „val” de învăţare a artelor marţiale. În fiecare an,
un mare număr de amatori de arte marţiale chinezeşti vin
în Templul Shaolin pentru a face studii sau schimburi de
arte marţiale. Kungfu din Shaolin devin în prezent simbolul
artelor marţiale tradiţionale ale naţionalităţii han.
După întemeierea Chinei noi, mai ales în ultimii ani,
pe măsura dezvoltării rapide a turismului, guvernul de la
Beijing a alocat o sumă enormă de bani pentru repararea
construcţiilor templului, renovarea obiectelor de arheologie
cu mare valoare istorică, înfrumuseţarea mediului ambiant şi
pentru serviciile turistice.
Zona muntoasă Songshan unde se află Templul
Shaolin are o climă continentală, toamnă şi primăvară
reprezintând cele mai prielnice perioade pentru o excursie
în Mănăstirea Shaolin, fiindcă temperatura medie anuală
de aici este de 15 grade Celsius. Cea mai mare metropolă
situată în apropierea muntelui este Zhengzhou, capitala
provinciei Henan, din care se poate ajunge la Muntele
Songshan cu autobuze speciale.
Dacă aveţi ocazia să veniţi la Muntele Songshan, aici
există multe hoteluri confortabile pentru cazare. Puteţi să
alegeţi un hotel la poalele muntelui, pentru că preţul este
mai mic. Dacă vreţi să vedeţi răsăritul soarelui, un hotel pe
munte este o opţiune mult mai bună.
Zhang Yu
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