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УВОДНА РЕЧ 
 

Кинеска култура почива на хармонији, непрестаном самоусавршавању и 
толеранцији. Главни принцип кинеске мудрости и свеколиког живота је 
јединство супротности. У складу са тим принципом кинески дух је 
истовремено привржен својој традицији и отворен за нова сазнања. 
Поштујући разлике између култура и цивилизација, Кина придаје 
огроман значај сарадњи са другим земљама не само на економском, већ 
превасходно на културном плану, размењујући идеје, знање, 
информације и достигнућа. Иако једна од најстаријих цивилизација и 
најмоћнијих савремених држава, Кина одржава блиске односе са скоро 
целим светом, сматрајући да ће на тај начин кинеска култура постати још 
снажнија и живописнија. Многе активности кинеских амбасада, 
културних организација и културно-уметничких друштава усмерене су 
управо на представљање богате кинеске културе, науке и уметности  на 
међународној сцени.  
 
Кина и Србија су географски удаљене, а разлике у њиховој величини, 
међународном утицају, историјском, економском  и културном развоју, 
изгледају на први поглед непремостиве. Ипак, сведоци смо свестране и 
продубљене сарадње у економско-трговинској, културној, просветној, 
научно-технолошкој, здравственој и инфраструктурној сфери, 
захваљујући чему долази до бољег упознавања, уклањања предрасуда и 
развоја пријатељства. То пријатељство се пре свега огледа у у пуној 
подршци коју НР Кина пружа Србији и разним видовима помоћи од 
којих је у овом контексту најважније споменути помоћ у области науке и 
образовања. Улогу посредника у тој области има Институт Конфуције 
који је основан 2006. године на Филолошком факултету у Београду.  
 
Захваљујући посредовању Института Конфуције, тачније Проф. др 
Радосава Пушића као Координатора универзитетске сарадње између 
Републике Србије и НР Кине, поводом предстојећег Светског дана књиге 
Амбасада НР Кине у Београду поклонила је Универзитетској библиотеци 
«Светозар Марковић» из Београда преко сто педесет репрезентативних 
публикација које осветљавају Кину из различитих углова и чији је циљ да 
превасходно студентској популацији приближе ову далеку земљу. 
Текстове за каталог Достигнућа, разлози и карактеристике 
развоја Кине и О Институту Конфуције у Београду 
приложили су Њ.Е. Веи Ђингхуа, амбасадор Кине у Србији и Проф. др 
Радосав Пушић. Покушали смо у наставку да Кину у свој њеној 
разноликости представимо тако да овај повод буде подстицај за њено 
даље упознавање. Поред тога, каталог садржи попис целокупног поклона 
који смо добили, укључујући и оне публикације које већ имамо и чији ће 
примерци бити уступљени факултетским библиотекама, као и избор 
књига о Кини из постојећег фонда Универзитетске библиотеке који је 
овом пригодом изложен.  Попис је пропраћен одговарајућим регистрима 
и у целини је урађен преко програмске опреме коју Библиотека користи.  
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Њ.Е. амбасадор НР Кине у Србији, Веи Ђингхуа 
 
 
Достигнућа, разлози и карактеристике развоја Кине 
 
 

Кина је од спровођења реформи и политике отварања последњих 
тридесетак година прошла кроз велике промене и просперирала. Оваква 
политика омогућила је да кинески БДП расте 9,8% годишње, што је више 
од просечног раста светске економије за 6,8 процентних поена у истом 
периоду. Кинеска економија као трећа на свету, прва по извозу а друга по 
увозу представља највећи нови економски систем на свету. Кина је 
коришћењем 9% обрадиве површине на земљи успела да реши проблем 
исхране 20% светске популације. Сиромашна сеоска популација се током 
последњих тридесетак година смањила за 240 милиона, што заузима 75% 
укупног броја смањења сиромаштва у земљама у развоју. Универзално, 
основно деветогодишње образовање је готово искоренило неписменост 
омладине. 1978. године број студената износио је 860 хиљада да би тај 
број у 2009. порастао на 22 милиона 850 хиљада. Након успешног 
организовања Олимпијских и Параоломпијских игара у Пекингу, Кина је 
први пут за 150 година била домаћин и Светске изложбе у Шангају. Кина 
је успешно остварила прва два стратешка циља од три корака државне 
стратегије модернизације (тј. први корак, од 1981. до 1990, вредност 
БДП-а је удвостручена, те је решено питање исхране народа; други корак, 
од 1991. до краја 20. века, опет је удвостручена вредност БДП, живот 
грађана је прилично побољшан и трећи корак, до средине 21. века, 
просечна вредност БДП-а достиже ниво средњеразвијених земаља, 
животни стандард народа је прилично висок и остварена модернизација 
државе у великој мери). Кина напредује великим корацима ка 
стратешком циљу трећег корака. 
 

Током последњих тридесетак година Кина наставља стабилан 
развој чији су главни разлози: први, Кина наставља реформе и политику 
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отварања, прогресивно отклања системске препреке које спречавају 
развој производне снаге, што је покренуло креативност, ентузијазам и 
иницијативе великог народа. Кина непрекидно унапређује економско-
политичку реформу система на основу комбинације социјалистичке 
тржишне економије и социјалистичке демократске политике. Други, 
истовремени развитак кинеске цивилизације и храбро коришћење туђих 
искустава у развоју људске цивилизације од виталног су интереса за 
Кину. Још јасно памтим, за време почетка спровођења реформе и 
отварања пре тридесетак година, велики број кинеских делегација је 
дошао у Југославију да упозна и учи напредна искуства економског и 
социјалног развоја. Тадашња Југославија је била пионир међу 
социјалистичким земљама када је реч о спровођењу реформе и отварања. 
Њена економија је обележила брз развој, а ниво инфраструктуре и 
живота народа је сличан као у западноевропским земљама. Неке од 
акција које је Кина касније спроводила баш су изворно из Југославије. 
Трећи, кинеска влада се залаже за изградњу хармоничног друштва које 
обраћа пажњу на сва права и интересе, поклања пажњу адекватном 
решавању односа реформе, развоја и стабилности. Четврто, Кина 
наставља да се мирним путем развија, користи повољну шансу светског 
мира како би остварила сопствени развој и својим развојем боље 
допринела очувању и подстицању светског мира. Искуства у протеклих 
шездесетак година од оснивања НР Кине и протеклих тридесетак година 
од реформе и отварања према свету показују да је пут који смо изабрали 
у потпуности коректан. 

Развој Кине је карактерисан миром, отварањем, сарадњом, 
заједничким победама и одрживошћу. 

Развој Кине је мирни развој. Мир представља основни предуслов 
развоја Кине. Кинески народ је мирољубив народ који је на основу 
сопственог доживљаја блиске историје од туђих агресија свестан како је 
мир драгоцена ствар. Зато је Кина ставила изградњу мирне и стабилне 
околине у центар ангажовања своје спољне политике. Кина се руководи 
независном и самосталном дипломатском политиком, залаже се за 
решавање међународних спорова и проблема на миран начин, и за 
једнакост свих земаља света, велике и мале, јаке и слабе, богате и 
сиромашне. Кина се не меша у унутрашње послове других, не намеће 
своју вољу другима. Кина спроводи дефанзивну одбрамбену политику, не 
води трку у наоружавању, не представља војну претњу било којој земљи. 
Кина се супротставља било ком облику хегемонизма и политике права 
јачега, залаже се за мултиполаризацију и демократизацију у 
међународним односима. Кини је с једне стране потребна мирна околина 
за свој развој, с друге стране и својим развојем доприноси заштити 
светског мира. Кина активно учествује у мировној мисији УН-а, до сада је 
укупно упутила више од 15 хиљада плавих шлемова у 18 мировних 
акција, што је највише међу сталним чланицама СБ УН. Кина је послала 
и војну флоту у море близу Сомалије ради активне заштите безбедности 
морских прелаза. Кина је и одувек одлучна снага за очување светског 
мира. 

Развој Кине је отворен развој. Отварање представља велику 
покретачку снагу кинеског развоја. Кина је од искустава и поука 
сопственог развоја научила да апсолутно не може изградити своју земљу 
са затвореним вратима, само реформа и отварање према свету је пут 
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јачања своје државе. Реформа и отварање према свету је основна 
државна политика Кине, Кина непрекидно повећава степен отварања и 
убрзава развој економије оријентисане према свету. Од оснивања 
специјалних економских зона до отварања приморских, речних, 
граничних, области у унутрашњости земље, све до учлањења у Светску 
трговинску организацију, од великог увођења инвестиција и технологија 
до изласка великим корацима у иностранство, кинески ниво коришћења 
два тржишта и два ресурса домаћег и међународног је знатно подигнут, 
њена конкурентна моћ се непрекидно појачава. Tренутно, Кина је једна 
од земаља света која највише привлачи стране инвестиције.  До марта 
ове године, број предузећа са страним капиталом износио је око 690 
хиљада, више од 470 до 500 најјачих светских компанија је отворило 
своје филијале или предузећа у Кини. До краја јула ове године, Кина је 
укупно примила страна улагања у износу од 1050 милијарди долара, по 
чему је Кина у 18 узастопних година била на првом месту међу земљама у 
развоју. У првој половини ове године, Кина је користила страна улагања 
у износу од 51,4 милијарде долара, што је за 19,6% повећано у односу на 
исти период прошле године. Непрекидно се повећава и инвестиција 
Кине у иностранству. У 2009. години, вредности кинеског 
нефинансијског директног инвестирања и уговарања пројеката у 
иностранству су износиле 43,3 милијарде долара, и 77,7 милијарди 
долара. Кина је остварила развој захваљујући отварању, а отварање Кине 
је пружило могућност да  и међународна заједница заједно ужива 
добробит развоја Кине. Према извештају Светске банке, Кина формира 
околину праведне конкуренције за сва предузећа, кинеских и страних. 
Кина апсолутно неће затворити своја врата, него ће их само шире 
отворити.  

 
.... 
 
Билатерални односи Кине и Србије 
 
Између Кине и Србије постоји дубоко традиционално 

пријатељство. Без обзира на промене на међународној сцени или 
изненадне промене унутар наше две земље, обе стране се доследно 
узајамно поштују, међусобно једнако односе, а око питања од интереса за 
другу страну међусобно разумеју и подржавају. Кинеска страна придаје 
велику пажњу развоју односа са Србијом и поштује њен независан избор 
развојног пута. Током званичне посете председника Тадића Кини, 
августа 2009. године наше земље су успоставиле однос стратешког 
партнерства, што је кинеско-српске односе увело у нову етапу развоја.  

Економско-трговинска сарадња Кине и Србије представља важан 
саставни део билатералних односа. Међутим, ниво економско-
трговинске сарадње наше две земље и билатерални политички односи 
нису у складу. Овде постоји питање обима трговине, који није велик и 
трговинског дисбаланса, међусобних инвестиција и сарадње предузећа, 
које су у поређењу слабије, као и одсуство одрживих пројеката. 
Последњих година, српска економија се стабилно развија, инвестиционо 
окружење се постепено мења, што ствара повољне услове за инвестирање 
кинеских предузећа у Србији. Ми посебно обраћамо пажњу на то да 
Србија има прилично велике потребе и захтеве када је у питању 
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изградња инфраструктуре.  У међувремену, прошло је тридесет година од 
почетка реформи у Кини и кинеска предузећа су када је реч о изградњи 
путева, мостова и електрана веома јака и имају богато искуство. Кинеске 
финансијске институције такође подржавају кинеска предузећа да 
послују у иностранству. Пре годину дана, билатерална економско-
трговинска сарадња је остварила позитивне резултате. Обе стране су 
кренуле ка стабилној будућој сарадњи великим пројектима изградње 
моста и електране. Кинеска страна верује да ће добри политички односи 
послужити за непрекидно јачање пословне сарадње у економско-
трговинској области. Кинеска страна се нада да ће српска страна 
повећати промоцију кинеских предузећа и активно их упознати са 
инвестиционим окружењем и пројектима, али такође отворити врата 
српским фирмама на кинеско тржиште и тиме проширити извоз у Кину. 
Кинеско-српски економско-трговински односи од међусобног интереса и 
обостране добити не само да ће народу наше две земље донети стварне 
економске бенефиције, него ће поставити и стабилан темељ стратешком 
партнерству Кине и Србије.  

Једна од главних тачака економско-трговинске сарадње Кине и 
Србије је пројекат изградње моста Земун-Борча, на Дунаву. Овај пројекат 
који обухвата инвестицију од 170 милиона евра је први велики пројекат 
економско-технолошке сарадње у области инфраструктуре око кога су се 
обе стране договориле уговором потписаним августа прошле године, али 
је такође и први мост у Европи који гради кинеско предузеће. Лидери обе 
земље придају велику пажњу овом пројекту, који су српски лидери 
прозвали «кинески мост» на највећој европској реци, на Дунаву, а који ће 
допринети будућем развоју и просперитету Борче и Београда. Током 
званичне посете председника Свекинеског народног конгреса, господин 
Ву Бангуоа Србији, обе стране потписале су уговор о финансирању 
пројекта изградње моста и учествовале на церемонији постављања 
камена темељца. Процењује се да ће радови отпочети у пролеће следеће 
године.  

Током посете Ву Бангуоа Србији обе стране су потписале и 
меморандум о оснивању (изградњи) кинеских и српских културних 
центара у обе земље. Обе стране дискутују о конкретној процедури 
спровођења овог пројекта. Верујемо да ће заједничким напорима обе 
стране, пројекат културних центара засигурно имати добар почетак, што 
ће продубити културну сарадњу две земље и обогатити садржаје 
стратешког партнерства.  

Тренутно у Србији ради, школује се и послује око 6000 Кинеза. 
Они живе у хармонији са српским становништвом, што значајно 
доприноси унапређењу развоја локалне економије и традиционалног 
чврстог пријатељства наша два народа. Кинеска Амбасада у Србији се у 
потпуности интересује за легитимну заштиту права и интереса кинеских 
бизнисмена у Србији и жели да пружи потребну помоћ. Надамо се да ће 
се релевантне српске институције праведно и непристрасно односити 
према кинеским бизнисменима на суду и да ће у складу са законом 
заштитити права и интересе кинеских бизнисмена и поверење 
инвеститора и тако унапредити стабилан и здрав будући развој 
економско-трговинских односа Кине и Србије.  
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Проф. др Радосав Пушић 
 
О Институту Конфуције у Београду 
           
     
Оснивање и циљеви 

Институт Конфуције у Београду званично је отворен свечаном 
церемонијом 27. августа 2006. године, након потписивања Меморандума 
о просветној и културној сарадњи између Министарстава провете 
Републике Србије и Народне републике Кине (јануара 2005. у Београду), 
Споразума о заједничком оснивању Института Конфуције између 
Кинеске канцеларије за учење кинеског језика као страног (Ханбан) и 
Универзитета у Београду (2006. године у Пекингу) и Споразума о 
заједничком оснивању Института Конфуције између Филолошког 
факултета у Београду и Нанђинг Нормал Универзитета (2006. године у 
Београду). Децембра 2009. године, Универзитет у Београду је потписао 
споразум са Универзитетом за медије и комуникације из Пекинга, тим 
чином Институт Конфуције у Београду је добио новог партнера. Сам 
назив Институт Конфуције указује на припадност мрежи кинеских 
културних центара који раде под покровитељством Министарства 
просвете НР Кине и који се оснивају у већим градовима земаља са 
синолошком традицијом, по плану Ханбана. Због залагања Групе за 
кинески језик и књижевност за ширење знања о кинеском језику и 
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цивилизацији, Филолошки факултет у Београду препознат је као добар 
партнер и Београд је постао први град у региону у којем је основан 
Институт, с планом да временом постане регионални центар с 
препознатљивим садржајима и активностима.  

Од свог оснивања Институт Конфуције у Београду успоставља јасне 
циљеве рада – промовисање кинеског језика и цивилизације, што боље 
упознавање народа Србије са Кином, повезивање појединаца и 
институција у Србији које се баве кинеским језиком и културом, 
прављење референтне базе свих материјала о кинеској култури и језику 
доступних у Србији, као и друге активности културне и друштвене 
сарадње Србије и Кине. Кроз самосталне пројекте и сарадњу с другим 
релевантним организацијама, Институт Конфуције у Београду активно 
ради на постављању основа систематске, организоване и референтне 
институције која разноврсним делатностима наставља и унапређује 
синолошку традицију Србије и региона, истовремено се уклапајући у 
светске правце изучавања кинеске цивилизације.  
 
Образовне активности 
 Институт Конфуције у Београду настоји да широком понудом 
образовних програма задовољи интересовање јавности за различите 
аспекте кинеске цивилизације – од кинеског језика, преко кулинарства, 
сликарства и калиграфије, па све до предавања из различитих области. 
 Течајеви кинеског језика одржавају се непрекидно од почетка рада 
Института, два пута годишње у тромесечним циклусима. Наставу држе 
страни лектори и српски предавачи кинеског језика са Филолошког 
факултета у Београду са вишегодишњим искуством. Мноштво 
различитих нивоа и рад у малим групама обезбеђују најбоље могуће 
услове за учење – полазници проналазе одговарајући програм и 
посвећује им се пуна пажња како би што лакше и што брже напредовали. 
Након течаја полазници полажу испит и добијају сертификат којим се 
потврђује постигнут ниво знања. Током више од три године рада, 
течајеве језика Института похађало је више од стотину полазника, од 
којих су многи почели да уче кинески од самог почетка а сада су 
полазници средњих течајева са намером да даље напредују. Поред 
течајева кинеског језика, Институт Конфуције у Београду организује и 
полагање испита ХСК (Hanyu Shuiping Kaoshi) на којем полазници стичу 
међународно признате сертификате о знању кинеског језика који су 
потребни за студирање и рад у Кини и било где у свету на позицијама 
везаним за кинески језик. Године 2009. по први пут је организован ХСК 
за почетнике, полазнике течајева Института Конфуције. 
 Након више од две године организовања течајева језика, Институт 
Конфуције у Београду добија могућност да прошири своје образовне 
активности и понуди грађанству течајеве кинеске калиграфије и 
кинеског кулинарства. Оба програма су пробно вођена током школске 
2008/09. године, и у зависности од расположивог наставног кадра исти 
или слични течајеви из различитих области кинеске културе биће 
настављени и у будућности. Течај кинеског кулинарства организован је у 
сарадњи са најстаријим кинеским рестораном у Београду, рестораном 
„Пекинг“, и изазвао је посебно интересовање јавности зато што се 
целокупна настава изводи у кухињи ресторана – полазници без одлагања 
примењују све што науче у пракси. Након течаја Институт Конфуције у 
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Београду издао је промотивну књижицу у којој је дат кратак увод у 
кинеску филозофију кулинарства, праћен рецептима за јела која су 
полазници научили да припремају. 
 Поред редовних течајева, Институт Конфуције од 2009. године 
настоји да у сваком семестру организује и радионице за појединце који су 
посебно заинтересовани за питања кинеског језика и цивилизације. 
Такозвана „Дебатна радионица“ почела је у мају 2009. године и 
настављена је у децембру. Током састанака учесници критички 
разматрају различите теме из области кинеске културе и друштва, као и 
питања попут: проналажења одговарајућих извора информација, 
посматрања података из различитих кулутролошких позиција, 
организовања и представљања података и сличног. Друга радионица, 
под називом „Кинески језик и међукултурни дијалог“ почела је у 
новембру 2009. године. Циљ радионице је проучавање културних 
специфичности кинеског језика на које се може наићи у свакодневној 
употреби и настави језика, као и превођењу. До сада су полазници ових 
радионица углавном били студенти Групе за кинески језик и 
књижевност Филолошког факултета у Београду и квалитет рада 
временом постиже завидан ниво, тако да постоји могућност да ове 
активности временом прерасту у још један вид научне делатности 
Института.  
 Образовне активности Института обухватају и предавања која су 
одржавана у годишњим циклусима на Филолошком факултету у 
Београду, као и у образовно-културним установама у Београду и другим 
градовима Србије као пратећи програм изложби. Институт је до сада 
организовао више од тридесет предавања истакнутих домаћих и страних 
стручњака који су говорили о најразличитијим темама из домена 
уметности, књижевности, језика, филозофије, међународних односа, 
архитектуре, економије и других области, у различитим периодима 
кинеске историје.  
 
 
Друштвене и културне активности 

Клуб љубитеља кинеске културе, који је отворен при Институту од 
самог оснивања, нуди могућност изнајмљивања мноштва разноврсних 
материјала о кинеској култури и језику. Члановима Клуба на 
располагању стоји више од 1000 књига (класична и савремена кинеска 
књижевност, књиге о кинеској уметности, историји и филозофији, 
уџбеници, речници и језички приручници, итд.), најновија издања 
кинеских часописа (из области економије, друштва, спорта, итд.), велики 
избор савремене и класичне кинеске музике, као и више стотина 
документарних и играних филмова, и то на више језика, укључујући 
кинески, српски и енглески. Готово сви чланови учествују и у другим 
активностима Института – похађају курсеве, посећују културне догађаје и 
прославе.  
 У својој првој години постојања, Институт Конфуције у Београду 
започео је традицију организовања свечаних прослава почетка 
Пролећног фестивала, то јест кинеске Нове године. Љубитељи кинеске 
културе сваке године уживају у музичком програму и пројекцији неког од 
филмова који су у то време популарни у Кини. Поред овог празника, 
Институт обележава и друге важне догађаје – попут 60. година постојања 



 11

НР Кине. Поводом ове годишњице октобра 2009. године организована је 
недеља кинеског филма и изложба фотографија модерне Кине у 
Етнографском музеју у Београду, у сарадњи са Амбасадом НР Кине у 
Београду.  
 У почетку успостављања програма културних активности, 
Институт Конфуције у Београду је у својим просторијама на Филолошком 
факултету организовао изложбе – почетком 2007. године изложбу 
резаног папира који је добијен као поклон од Одељења за културу 
кинеске амбасаде у Београду, а већ крајем исте године изложбе се 
премештају у галеријске и музејске просторе. У октобру 2007. године у 
галерији Међународног културног центра Yubin организована је изложба 
оригиналних фотографија под именом „Кина: паралелни светови“. У 
питању су утисци из савремене Кине, и посетиоци су имали прилику да 
виде делић обиља њене разноврсности – преплитање традиционалног и 
модерног, старог и новог, приватног и јавног живота. У 2009. години 
организоване су две велике изложбе у сарадњи са Амбасадом НР Кине и 
Етнографским музејем у Београду – изложба новогодишње графике у 
фебруару и изложба костима и накита националних мањина Кине 
„Мелодија боја“ у фебруару и марту. Обе изложбе су наишле на велико 
интересовање јавности – забележено је неколико хиљада посетилаца, а 
биле су праћене и предавањима о кинеској култури. Након излагања у 
Београду, изложбе су посетиле и неколико градова у унутрашњости 
Србије, такође уз предавања, што је својеврстан покушај ширења 
интересовања за кинески језик и културу и изван престонице. 
 Поред изложби, културни програми Института обухватају и 
циклусе филмова. Током два годишња циклуса приказано је више од 
тридесет филмова који дају слику различитих аспеката кинеске 
цивилизације, културе и друштва. Приказивани су различити жанрови 
играних филмови, као и документарни и историјски колажи, а 2007/08. 
године организован је циклус искључиво савременог кинеског филма. У 
плану су различити тематски циклуси филма уз пратећа предавања и 
друге активности.  
  Институт Конфуције у Београду успоставио је позицију културног 
центра у којем је могуће добити најразноврсније информације о Кини, 
како традиционалној тако и савременој. У том својству учествовао је и на 
сајмовима страних културних центара који су организовани у Београду 
2007. и 2008. године. Поред тога, одлучено је да се успостави формални 
круг посвећених љубитеља Кине, па је новембра 2007. године основан 
Клуб-друштво пријатеља Р. Србија-НР Кина при Институту Конфуције 
у Београду. Клуб делује у саставу Универзитета у Београду, Филолошког 
факултета и Института Конфуције, а идеја је повезивање свих појединаца 
и институција из Кине и Србије које желе да остваре било који вид 
међународне сарадње – како би се Кина што боље разумела у Србији, али 
и да би се Србија што боље представила Кина. За само неколико месеци 
више од сто јавних личности, професора универзитета, новинара, 
предузетника и љубитеља Кине учланило се у Клуб-друштво пријатеља Р. 
Србија-НР Кина. Ово је био само још један корак у настојању Института 
Конфуције у Београду да допринесе квалитету међународне сарадње 
између две земље – претходно је Институт у сарадњи са Одељењем за 
културу кинеске амбасаде у Београду био домаћин делегацијама 
кинеских књижевника, кинеских новинара, као и делегацији директора 
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кинеских библиотека. Руководство Института такође сваке године 
учествује у конференцијама Ханбан, на којима се представља и 
промовише дотадашњи рад, а представници Института у Београду стичу 
увид у рад института Конфуције широм света и успостављају контакте за 
међународну сарадњу у будућности.  
 
Научне активности 

У развоју свог рада Институт Конфуције у Београду настоји да 
прошири обим научних делатности. Веома важан догађај у досадашњем 
раду Института је организовање прве међународне синолошке 
конференције у Србији под  називом „Модерна Кина и њена традиција“, 
која је одржана у Београду од 26. до 29. новембра 2008. године. 
Конференцији су присуствовали стручњаци из Србије и света, њих  17 – 9 
из иностранства (Кине, Бугарске, Словеније и Русије) и 8 из Србије, који 
су по позиву износили реферате својих научних радова и учествовали у 
округлим столовима. Након три веома успешна и плодоносна дана 
научно-академске размене, учесници (укључујући оне који нису могли да 
присуствују самој Конференцији) приложили су своје радове за зборник. 
Укупно 19 радова који су објављени у зборнику чини прву публикација 
која садржи радове о Кини на језику на којем је рад писан (кинеском или 
енглеском) и у преводу на српски језик. Само одржавање Конференције, 
а посебно зборник који остаје као трајни траг активности, има изузетан 
значај за развој синологије у Србији, а можда и свету. Приступом у којем 
се истраживачима Кине даје слобода да изаберу сопствени угао 
посматрања и форму истраживачког процеса, Институт Конфуције у 
Београду даје свој допринос специфичном развоју синологије као научне 
области или гране.  
 
Институт Конфуције у Београду у будућности 

Институт Конфуције у Београду непрестано настоји да процењује свој 
рад и проналази простор за унапређење квалитета. У 2009. години 
препозната је потреба за унапређењем организационе функционалности 
Института, те су уведени месечни састанци руководства и сарадника на 
којима се разговара о развијању и примени постојећих и нових пројеката. 
Записници састанака чувају се у архиви, и такође могу бити 
искоришћени за процену напретка у раду. Такође су направљени и 
посебни обрасци за пројекте Института, који укључују опис структуре и 
садржаја активности и детаљан план буџета, који ће помоћи у 
једноставнијем планирању и извештавању о раду. Институт је започео 
рад на новој Интернет презентацији, како би јавности омогућио лакши 
приступ информацијама о кинеској култури и језику.  
 У будућности Институт Конфуције у Београду планира да 
успостави јачу базу сарадника који би били тесно и стално повезани са 
Институтом, као и да унапреди сарадњу са другим Институтима у Европи 
и свету. Међутим, основа нашег развоја лежи у сталном континуитету и 
напретку постојећег оквира активности – верујемо да се постепеним и 
хармоничним растом постижу најбољи и најдуготрајнији резултати, и 
оставља најдубљи траг. 
 

Р. Пушић 
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Назив, положај, административна подела, становништво 
 

У самој Кини уобичајен назив за ову земљу је "Чунггуо" (中華) и може се 

превести као средишње (или централно) царство, а потиче од уверења да 
је заиста реч о средишту цивилизације или централном месту света. 
Званично име за државу је Народна Република Кина, а главни град је 
Пекинг.  Око160 кинеских градова има преко милион становника. 
 

                                        
 
Са 9,6 милиона квадратних километара Кина је, после Русије и Канаде, 
трећа по величини земља у свету. Лоцирана у источној Азији, на југу и 
истоку излази на Тихи океан, на северу се протеже до сибирских 
пространстава, а на западу се завршава пустињама и планинским 
венцима који чине природну границу са централном Азијом. Кина има 
копнену границу на северу са Русијом, Казахстаном, Киргизијом и 
Таџикистаном, на западу са Авганистаном, Индијом и Непалом, на југу 
са Бутаном, Мијанмаром, Лаосом и Вијетнамом, а на североистоку са 
Корејом. На мору се граничи са Јапаном и Филипинима. 
 

 
 
У административном смислу Кина је подељена на 22 провинције, 5 
аутономних области (Унутрашња Монголија, Тибет, Гуангси, Син-Ђианг, 
и Нингсја-Хуеи) и 4 града централне управе (Пекинг, Тиенђин, Шангај и 
Хонгконг). Провинције су подељене на срезове, а неколико суседних 
провинција удружене су у економско-географске регионе са сопственим 
административним центрима.  У економском смислу, у Кини се 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF�
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разликују три велике зоне: источна, централна и западна. Најразвијенија 
је источна зона – и по индустријској и по пољопривредној производњи. 
 

  
 
По броју становника Кина премашује све остале земље, а Кинези чине 
више од једне четвртине становништва земљине кугле. Од најстаријих 
времена у Кини се врши попис становника, тако да за Средишњу 
империју постоје подаци бележени последње две хиљаде година. Данас 
се број становника процењује на милијарду и 300 милиона, а последње 
две деценије води се политика ограничења наталитета. У XX  веку 
значајно се проширила кинеска дијаспора. Кинеске четврти данас 
постоје у готово свим великим градовима Азије, Америке, Аустралије и 
Европе. 
Бројност Кинеза и различитост 
територије коју насељавају 
проузроковали су огромне 
етнокултурне разлике међу 
становницима различитих области. 
Главни фактори културне 
разноликости су климатске разлике 
између севера и југа као узрок 
различитог привредно-културног 
начина живота и утицај суседних 
народа. Најважнија етнокултурна 
специфичност је мноштво локалних дијалеката у кинеском језику. На 
северу је заступљен јединствени дијалекат којим говори две трећина 
становника и који је основа књижевног језика, док на на југу 
дијалекатска издељеност води до села и срезова. 
 
 Џомолунгма – Монт Еверест 

Рељеф, клима, природна богатства 
 
Због описаног положаја рељеф Кине је 
разнолик као ретко у којој земљи. 
Доминантан положај заузима Тибетска 
висораван која прелази 4000 метара 
надморске висине. На њеној западној 
страни налази се планински венац 
Хималаја са највишим врхом земљине 
кугле, а то је Џомолунгма – Монт Еверест, 
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док се на источној страни протежу планински венци који деле 
унутрашњу територију Кине на неколико природних области. На 
северозападу је планински венац Кунлун – у древној Кини прототип 
Светске планине. Равнице у Кини заузимају само 12% територије, а 
најважније су Севернокинеска равница и Лесна висораван. У унутрашњој 
Кини чувене су Свете планине са пет врхова који симболизују четири 
стране света и центар васељене (Сунгшан). Као и главни планински 
венци, и реке се простиру са запада на исток. Главна водена артерија је 
Хуанхо или Жута река која извире на Тибету, улива се у Жуто море, а на 
чијем средњем и доњем току је и настала кинеска цивилизација. Најдужи 
и привредно најзначајнији водени пут је река Јангце (5800 км) која 
наводњава два милиона квадратних километара. На југу највећа река је 
Сиђиан или Бисерна река. У рељефу Кине истиче се Турфанска депресија 
која после Мртвог мора има највећу дубину на свету, затим велике 
пустиње Гоби и Такла-Макан, слано језеро Лобнор које се помера по 
безводној степи, као и око пет хиљада острва у територијалним водама 
Кине. 
 

                   
Жута река           Свете планине 
 
Клима је подједнако разнолика као и рељеф, а њен главни фактор су 
монсунски ветрови који чине да су лета изузетно топла, а зиме оштре и 
хладне. Јужна и југоисточна Кина су изложене тајфунима, а северни 
делови сушама и поплавама које се нестабилно смењују и доносе 
проблеме земљорадницима. Поплава Јангцеа 1931. захватила је 
територију на којој је живело 25 милиона људи и усмртила 140 000. 
 
Оскудност природних ресурса развила је посебан начин живота и 
схватање дисциплине као начина опстанка. Камени угаљ је до скора био 
главни извор енергије, па иако се 12% светских резерви нафте се налазе у 
Кини, експлоатише се само око 3%. У свакодневном животу се широко 
примењује бамбус кога има преко 300 врста. У Кини су концентрисани 
огромни хидроресурси и изграђено неколико огромних хидроцентрала. 
Такође постоје налазишта сребра, злата и гвоздене руде од које су Кинези 
правили гвожђе још средином првог миленијума пре н.е.  Од драгоценог 
камења надалеко су познати кинески тиркиз и сафир, али најцењенији је 
одувек био јаспис који се сматрао ''најдуховнијим'' каменом и симболом 
државне власти. 
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Знаци распознавања: пиринач, свила, чај 
 

Узгајање пиринча 
под водом је 

најспецифичнија 
одлика кинеске 
цивилизације и 

подразумева да је 
пиринач под водом 
читава три летња 

месеца. Иригациони 
систем Сечуанске 

долине саграђен још 
у 3. веку пре н.е. 

сачувао се до данас. 
У Кини се знало за 

преко 20 врста 
пиринча – 11 врста 

лепљивог и 12 
нелепљивог, али 

наважнија разлика је између тврдог пиринча генг, који је био квалитетан 
и скуп и ружичастог јефтиног пиринча сиан. Пословица: ''Пиринач 
половину времена расте у руци земљорадника'' сведочи о изузетном 

труду и стрпљењу које је потребно за његовo узгајање. 
 
 

Пут свиле                                
Најпознатиjа техничка култура 
Кине је узгајање дудовог или 
свиленог дрвета, чијим се 
лишћем хране гусенице свилене 
бубе које стварају свилену нит, 
основну сировину за производњу 
свиле, а тајну ове производње 
Кинези су знали од давнина, 
нису је мењали две хиљаде 
година,  успешно је кријући  до 
средине првог миленијума. 
Свила је била толико чувена и 
тражена у старом свету, да је по 
њој назван трговачки пут који је повезивао Кину са земљама Блиског 
истока. Заштитница свиларства је митска богиња Силинг. 
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Кина је у целом свету позната по чају, али он се први пут помиње у раном 
средњем веку. Промоцији чаја много су допринели будистички монаси 
који су испијање зеленог чаја уврстили у праксу духовног усавршавања. 
По легенди, први чај је никао из трепавица светог монаха Бодидарме 
који је Буду молио да му пошаље нешто да не заспи у време медитације. 
Осим зеленог, постоје још и црни чај (у Кини се зове црвени), и улунг – 
сорта коју је немогуће наћи ван Кине. Чај је и свакодневна навика и 
ритуални напитак приликом венчања и сахрањивања. 
 
 
Поља засађена чајем 

  
 
 
 
Историјски преглед 
 
Лобање најстаријег човека –архантропа– који је живео пре пола 
милиона година пронађене су 60-тих година двадесетог века у срезу 
Лантиен провинције Шанси. Нешто млађи и познатији синантроп који је 
живео пре око триста хиљада година пронађен је почетком двадесетог 
века близу Пекинга. Остаци културе неолита стари шест хиљада година 
чине Јангшао културу обојене керамике и Лунгшан културу црне 
керамике.  Спајањем ове две културе настали су темељи за појаву 
најстаријих градова Севернокинеске равнице од којих почиње историја 
кинеске цивилизације.  
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Време се рачунало од појаве  
полубожанстава: брата Фу Си и сестре  
Ни  Ва. Њих је наследио   
митски владар Шеннунг, а њега Жути 
цар који је важио за оснивача државе. 
Прва династија се звала Сја и о њој не 
постоје писани записи, али о наредној 
династији Шанг-Јин постоје 
веродостојне хронике по којима је тада 
започело ливење бронзе. Око 1000. 
године пре н.е. завладала је династија 
Џоу, а после ње започиње епоха 
Подељених држава. Године 481. пре н.е. 
када је завршен најстарији кинески 
летопис ''Чун –ћиу'' (''Пролеће и јесен'') 
започиње епоха Зараћених држава. 

Жути цар 
 
Епоха Древних империја почиње уједињењем Средишњег света под 
владаром Чином који је узео нову титулу хуангди у значењу император. 
Он је започео грандиозне подухвате, као што је изградња зида дуж 
северне границе која је захтевала неколико милиона радника, али је био 
и један од првих цензора који је наредио чувено спаљивање књига 213. 
године п.н.е. После његове смрти почели су огромни немири који су 
резултирали владавином династије Хан која је поставила темеље 
империјалне владавине који ће се одржати све до XX века. Ханска 

држава се одржала до 220. године 
после чега се смењују династије Веи и 
Ђин. 
 
Период преласка из старог у средњи 
век био је један од најдужих распада 
империје у кинеској историји, познат 
под именом епоха ''Шеснаест царстава 
пет северних племена'' обележен 
непрекидним сукобима међу 
номадским племенима. Дотле су 
Јужнокинеска царства у периоду од 4. 
до 6. века доживела  велики културни 
процват, развој филозофије, 
књижевности и уметности. Династија 
Суи поново је донела процес 
централизације, а процват империје 
пада у време владавине цара Сјуан-
Цунга (713-756). Затим су у IX веку 
избили устанци у Хенану који су 
прерасли у рат, а у следећем веку су 

продрла племена Кидани који су заузели 
велики део Кине. Наступио је нови период расцепканости под називом 
''Пет династија и десет царстава'',  али под династијом Сунг наступа  
поновно уједињење.  Почетком XIII века на северним границама су 

Џингис кан 
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продрли Монголи на челу са Џингис-каном, да би до краја века Кина 
постала део огромне монголске империје. Антимонголски устанци 
избили су крајем XV века када се Кина ослобађа и на власт долази 
династија Минг која доноси економски успон, а коју  у XVII и XVIII веку 
наслеђује  династија Ћинг за време које је царство досегло врхунац моћи 
поставши најснажнија држава источне Азије. 
 

 
                                                        Чиен Лунг, четврти император династије Ћинг 
 
Деветнаести век обележен је агресијом западних капиталистичких 
држава, пре свих Енглеске и Француске. Први опијумски рат завршио се 
1842. Нанђинским споразумом којим је 5 кинеских лука отворено за 
страну трговину, што се проширило Пекиншким споразумима 1860. 
Кинеско-јапански рат 1894. је додатно ослабио Кину, па су 
империјалистичке државе поделиле Кину на утицајне сфере и започеле 
немилосрдну експлоатацију, што је резултирало тзв. Боксерским 
устанком против поробљивача који није успео, већ је 1901. потписан 
протокол који је потврдио полуколонијални положај Кине. Почетком XX 
века појавиле су се револуцинарне организације које су желеле да 
прогласе републику. Октобра 1911. подигнут је устанак у Вухану и 
проглашено стварање Хубејске револуционарне владе, а Сун Јатсен 
изабран за привременог председника Кинеске Републике.  

 
Малолетни император Пу Ји (чија је судбина 
овековечена у Бертолучијевом филму 
''Последњи кинески цар'') одрекао се 
престола наредне 1912. Демонстрације 
пекиншких студената 1919. најавиле су нове 
догађаје, а 1921. у Шангају одржан је први 
конгрес Кинеске комунистичке партије. 
Велики ударац је био губитак Манџурије 
1931. након чега јача експанзија Јапана. 
После капитулације Јапана 1945. Кина је 
поново успоставила контролу над скоро 
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целом територијом. Крајем 1949. започиње историја Народне Републике 
Кине на челу са Мао Цедунгом који је спровео Велику културну 
пролетерску револуцију  против неистомишљеника, претежно 
интелектуалаца.  После Маове смрти, његова удовица и њени најближи 
сарадници познати под називом ''четворочлана банда'' ухапшени су, а 
културна револуција је проглашена за националну трагедију. На власт је 
дошао Денг Сијаопинг који је модернизовао земљу, осамосталио и ојачао 
економију. Јула 1997. Кина је повратила Хонгконг који је сачувао посебан 
административни статус, а 1999. и суверенитет над португалском 
колонијом Макао. Последња деценија је период огромног економског 
раста који је Кину довео на треће место у свету са перпективом даљег 
незаустављивог напредовања. 
 
 
Организација државе и друштва 
 
Власт у старој Кини имала је и етички и религиозни смисао, па се и до 
данас задржала идеја власти као ритуалне организације хаоса и тежње ка 
моралном и космолошком савршенству. Као посредник између небеског 
и земаљског света, владар у старој Кини био је неприкосновен и носио је 
титуле ''Једини Човек'' и ''Син Неба'', а народ се понашао у складу са 
пословицом ''Трава се нагиње у правцу у ком дува ветар''. Као први 
мудрац империје, Цар је био у обавези да учи читавог живота, а царски 
учитељ је био једини међу смртницима  коме је указивао почасти. Иако 
једна од најархаичнијих државних формација, Кина је од древних 
времена развила најсавршеније методе управљања преко ефикасне 
администрације. Бирократија се делила на 9, а касније на 18 разреда у 
пирамидалној форми и имала је задатак да спроводи наређења и строго 
кажњава непослушнике. Економска политика увек је у основи имала 
заштиту земљорадње као основе целокупног живота, а спољна политика 
се заснивала на уверењу да су окружени варварима према којима треба 
бити опрезан, као и према свим странцима, што се променило тек после 
пада монархије, када Кина започиње глобално отварање које достиже 
врхунац на прелазу из прошлог у овај миленијум. 

 
Рат се одувек у Кини сматрао нужном 
одбраном, а војничку славу увек је 
могла да засени калиграфска. То 
занимање није било на нарочитој 
цени о чему сведочи пословица ''Од 
доброг гвожђа се не праве ексери, па и 
добар човек не иде у војнике''. 
Владари династије Чин увели су војну 
обавезу, а војска је била лојална и 
дисциплинована, док је династија 
Сунг формирала професионалну 
војску и почела да користи барутно 
оружје (X век). Кинеска оригинална 
војна доктрина чијим принципима 
нема равних у европској ратној 
вештини заснива се на трактату 
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војсковође Сун Цуа из V века пре н.е. Што се тиче законодавства, оно се у 
древној Кини изједначавало са кажњавањем. Први зборник писаних 
закона појавио се у VI веку пре н.е. и звао се Књига казни. 
Традиционално није постојала претпоставка невиности, већ је оптуженик 
доказивао да није крив. 
 
Друштвена хијерархија у Кини се очитовала кроз поделу на класе међу 
којима су најважније: учени чиновници који су били најобразованији и 
најморалнији, земљорадници, занатлије и трговци. Осим породице као 
темеља друштвене организације, значајни су били кланови (цунг цу) са 
култом заједничког мушког претка, затим струковна удружења (занатска 
и трговачка)  као и тајна друштва која воде порекло од ''Друштва Неба и 
Земље'' које је на западу познато као ''Тријада''. 
 

Мудрост и филозофија 
 
Први кинески мудрац био је 
Конфуције (око 551-479. године 
п.н.е.) чије учење је представљало 
први свесни покушај да се споје 
морални напор и свакодневна 
пракса тиме што ће се на нов 
начин осмислити категорија 
ритуала. Он је по образовању и 
погледу на свет припадао 
категорији жу – познаваоцима 
обреда, мудрости и предања, 
професионалним људима књиге 
који су имали снажан утицај на 
владарским дворовима и шире. 
Конфуције се трудио да обнови 
старе обичаје династије Џоу, због 
чега је велики део живота провео 
путујући, да би се вратио у завичај 
и последње године посветио 
подучавању. Он је људски живот 

посматрао као непрекинути процес учења и самоусавршавања ослоњен 
на принципе Џоу традиције и био први који је поставио питање 
моралних основа знања, у смислу човекове дужности да усагласи своја 
права и обавезе са нормама традиције. Конфуције иза себе није оставио 
никаква писана размишљања нити је показао интерес да створи 
сопствени систем идеја. Главна конфуцијанска књига Беседе и 
размишљања заправо се састоји из записа његових  разговора са 
ученицима. Њена окосница је схватање духовног живота као 
коегзистенције људских воља, а један од главних појмова је жен – таква 
врста човечности која сједињује самодовољност човека моралне воље и 
саосећање са људима који га окружују. Конкретно, човечност као 
оличење хармоније и мера свих врлина се по Конфуцију огледала у томе 
да ''другоме не чиниш оно што себи не желиш''.  То је апсолутна мера 
људског у човеку која га чини сопственим господаром. Морални идеал 
конфуцијанства је лично усавршавање, неуморно превазилажење себе 
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(ке ђи), аскетизам у коме се духовно чврсне и очовечује, али обавезно у 
општењу са другима. Сходно томе  култура је човекова творевина, 
подразумева заједништво и непосредно се ослања на природу. Као 
творац културе, кроз напор сопствене моралне самосвести, човек је 
стављен у центар космоса, а Конфуције је овим идејама усмерио 
целокупну кинеску мисао ка спознаји матрица људског искуства и 
откривању симболичког кључа културе. Свако знање је морално, а човек 
не може достићи савршенство ако ка њему не води и друге. Конфуцијев 
животни кредо је: ''Иди куда те срце води не кршећи правила''. 
 
У IV и III веку п.н.е. нова тумачења конфуцијанске мисли дали су Менг-
ци (који је сматрао да су етичке норме урођене, па је самоусавршавање 
значило само њихов развој) и Сјун-ци који је сматрао да је човек по 
природи зао,  да доброту ствара сам, те да се његова величина огледа у 
способности да победи сопствену природу и негује морал у себи. Од V 
века п.н.е. водећу улогу преузели су такозвани ''путујући учењаци'' (јоу 
ши)  који су били на положајима дворских саветника, неоптерећени 
архаичним наслеђем, отворени за ново схватање света засновано на 
апстрактним рационалним претпоставкама као што су универзални 
закон разума или свеопшта љубав (ђиен аи). Најпознатији међу њима 
био је Мо-ци који је развијао утилитаристичку тезу о идеалној држави у 
којој је све подређено општој користи. 
 
Лао-ци 

Друга велика традиција кинеске 
мисли, после конфуцијанства, је 
даоизам. За оснивача даоизма 
важи Лао Дан или Лао-ци који је 
према предању био старији 
Конфуцијев саветник и архивар на 
двору владара династије Џоу, али 
се као чудак и мизантроп 
одметнуо, живео као пустињак и 
чак отишао некуд на Запад, 
оставивши иза себе ''Канон Пута и 
његове Снаге'' (Даодеђинг) – 
канонско дело у даоизму.  
 

Даоистички храм 
Други чувени даоистички 
филозоф био је Џуанг-Џоу или 
Џуанг-ци који је живео почетком 
III века п.н.е. Даоистички 
мислиоци прихватили су 
конфуцијанску идеју о 
нераскидивом јединству ''пута 
човека'' и ''пута неба'', али су јој 
придавали више онтолошки него 
етички смисао, сматрајући да је 
идеалан човек онај који се 
вратио на свој искон – ''човек-дете''. Суштина Пута је ''празнина и 
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одсуство'' (сју ву), која антиципира знање и искуство и зато се не може 
рационално спознати. Сходно томе, стари даоисти 
били  су против било каквих спољних норми и 
правила, исмевајући дидактику и догматизам 
сматрајући да је морализирање насиље над 
животом, а да је човеков задатак максимално 
продужење животног века. 
 
 
 

  
Даоистички храмови 
 
Даљи развој филозофије везује се за III век и два творца нове 
филозофске школе. То су били Ванг Би и Гуо Сјанг:  први је написао 
филозофске коментаре на Књигу промена и Даодеђинг, а други на 
Џуанг-ци. Ванг Би је увео појмове ''основе'' (бен) и ''делатног 
манифестовања'' (јунг) као и опозицију ''принципа'' (ли) и појединачних 
''појава'' (ши). Гуо Сјанг је тврдио да Јединство не проистиче из ''празно-
одсутног'' (не-бића, ништавила) већ ''саме од себе'', из ''танано једног'' 
путем ''усамљене трансформације'' (ду хуа).  
 

Њихово учење припремило је 
терен за улазак будистичке 
филозофије у Кину. У IV веку 
Џи Џун, један од првих 
будистичких филозофа Кине 
сковао је појам ''исцрпљујуће 
ништа'', а почетком V века 
монах Сенгџао развио је до 
савршенства тему недуалности 
трансценденталне празнине и 
ствари. Тако је настала 

будистичко-кинеска 
филозофска синтеза – главни допринос спекулативне мисли раног 
средњег века. Временом је у кинеском будизму јачала и мистична 
тенденција, која је стављала акценат на ''изненадно прозрење'' истине, 
мимо свих спекулација и учења. Та се тенденција најизразитије 
испољила у учењу школе Чан – најпознатије школе кинеског будизма.  
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Будистичке статуе             Буда из Лешана 
 
У царству династије Сунг настао је нови филозофски систем који се у 
западној литератури зове ''неоконфуцијанство'',  а који покушава да на 
нов начин реши традиционални задатак  кинеске мисли: да се објасни 
заједничко постојање човека и света. Средином  XI века филозоф Шао 
Јунг разрадио је космолошку теорију, засновану на математичким 
прорачунима из Књиге промена. Даљи развој неоконфуцијанске мисли 
везује се за браћу Ченг Јиа и Ченг Хаоа који су у употребу увели зборник 
канона Четворокњижје, али главни систематизатор и идеолог званичне 
струје неоконфуцијанизма био је Џу Си у XII веку. По њему човек има 
задатак да искорењује своју ''људску свест'' (жен син) и постепеним 
акумулирањем знања открива у себи ''небеску природу'' (тиен син). 
Његов савременик и критичар, зачетник друге струје, Лу Сјангшан је 
сматрао да се небеска природа открива спонтано и тренутно у 
конкретном чину. Ту тезу развијао је на прелазу из XV у XVI век Ванг 
Јангминг, али до краја владавине династије Минг обе струје су се сасвим 
исцрпле. 
 
У XIX и XX веку у Кини су се ширила западна учења, а на првом месту 
социјални дарвинизам кога је популарисао Јан Фу. Уочи Синхајске 
револуције истакнута је чувена тријада народних принципа: 
''националност'' (мин цу), ''власт народа'' (мин ћуан) и ''народно 
благостање'' (минг шенг). Од краја друге деценије XX века јачају 
леворадикална расположења, а од 1922.  када је основана Комунистичка 
партија Кине доминантна идеологија је марксизам, а прогањани су сви 
остали погледи на свет. 

 
РЕЛИГИЈЕ 
 
Народна веровања и култови у свом 
средишту имају појам душе који је најтешње 
повезан са традиционалним начином живота 
Кинеза. Према класичном веровању човек носи у 
себи две врсте душа хун и  по, које представљају 
светло начело јанг, односно тамно јин. Кинези од 
давнина верују да после смрти човека тешка или 
телесна душа остаје с телом у гробу и доспева у 
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подземно царство Жутог извора, док се лака и бесмртна душа узноси на 
небо.  
 
У средњевековној Кини настала је концепција три душе, према којој 
једна борави у табли са човековим именом на породичном олтару, друга 
лебди у гробу, а трећа доспева у пакао или рај. У даоистичкој традицији 
се веровало да човек има 7 или 12 душа. У средњем веку Кинези су, под 
утицајем будизма, прихватили идеју чистилишта, у коме душа издржава 
казну за грехе почињене за живота, а такође и идеју пакла који се састоји 
од 10 кругова. Приказ паклених мука постаје у касном средњем веку 
једна од најпопуларнијих тема народне иконографије.  
 
Лао-ци, Буда и Конфуције, оснивачи ''три религије'' 
 

 
Кинески пантеон имао је у почетку зооморфну, а од епоха Танг и Сунг  
антропоморфну сложену структуру и импресивну величину. У сачуваном 
зборнику из епохе Минг (Потпун зборник вести о боговима три 
религије) наведено је 129 званично признатих божанстава, док су 
истраживачи кинеског фолклора избројали 500-600 божанстава, при 
чему је свако божанство имало по неколико ликова. Пантеон је био 
хијерархијски уређен, применом бирократског принципа као 
универзалоног начела организовања друштвеног живота, па онда и 
натприродног света. Водећи положај у небеској хијерархији заузимали су 
богови који су вршили општи надзор над моралним поретком. Од XI века 
поглавар свекинеског пантеона постао је Јасписни император 
(Јухуанга). Универзални значај имала су такође тројица оснивача ''три 
религије'' (сан ђиао) – Конфуције, Лао-ци и Буда. Посебну категорију 
чинила су божанства природе, а трећу и најмногобројнију категорију 
богови – заштитници (државе, мртвих, среће, места, домаћинства, 
породице, морепловства, богатства...). Божанствима су били 
супротстављени зли дуси (гуи) који су били неуништиви и означавали су 
нечисту силу. У народној свести у зле духе су се убрајали духови луталице 
и душе оних који су умрли у туђини или насилном смрћу. Али, изнад 
народних божанстава стајао је систем императорских култова, при чему 
су објект култова били небо, земља, сунце и месец, са тачно прописаном 
величином, обликом и местом храма у престоници. 
 
 
 



 27

 
 

 
Будизам је, како 
каже легенда, 
стигао у Кину у 
град Лоујанг – 
престоницу цара 
Мингдиа  у I веку 
нове ере. Почетком 
II века настала је 
чувена Сутра од 24 
члана, као прво 
објашњење основа 
будистичког учења 
на кинеском језику. 
Али, ипак се  за 
оснивача кинеског 
будизма сматра 
парфијански монах 

Ан Шигао који је превео на кинески око 30 будистичких дела. Будизам је 
карактерисала велика разноликост облика и метода мисионарског рада,  
а спој будистичког учења и кинеске учености догодио се крајем III века  
током превођења Махајане –  канона будизма. Од владајућег врха нова 
религија је призната у IV веку, а најплодоноснији је био период од VI до 
VIII века. Процват филозофских школа кинеског будизма поколопио се 
са оснивањем империја Суи и Танг. У почетку је доминирала школа 
Тиентаи коју је основао монах Џији, али највише достигнуће 
филозофског будизма била је школа Хуајан чије је оснивач био Ду Шун. 
Што се тиче практичних будистичких школа, најпознатије су Ђинту и 
Чан. Последња велика новина у будистичком свету Кине било је ширење 
тантризма или тантрајане (треће поред хинајане и махајане) – 
религиозно практичног правца у коме су главну улогу играле разноразне 
бајалице, магијски и езотеријски обреди. У IX  веку будизам је изгубио 
ранију стваралачку енергију али је у сваком случају проширио хоризонте 
кинеске традиције и играо важну интегративну улогу у друштву. 
Будистичка литература садржи опсежну класификацију метода 
медитативне праксе и нивоа духовног усавршавања. У њеној основи је 
идеја интуитивне спознаје и недуалности свих опозиција, тако да је 
мудар акт у будизму – акт апсолутне слободе. За класичан образац 
праксе усавршавања у зрелом будизму може се сматрати систем који је 
крајем VI века разрадио Џији, а који садржи 10 ступњева: стварање 
добрих разлога, уклањање жеља, скидање преграда, хармонизација, 
погодни начини праксе, правилна пракса, откривање корена милосрђа, 
спознаја злих дела, исцељење бољки и антиципирање догађаја. 
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Поглед у унутрашњост даоистичког храма 
 
 
Даоизам је самобитна кинеска религија 
која је изразила изузетно важне представе 
и вредности. Тесна веза са свим аспектима 
кинеске културе, посебно са локалним 
култовима, разлог је што га неки научници 
сматрају националном религијом Кине. 
Настанак традиције религиозног даоизма 
пада у прве векове нове ере, у време кризе и 
одумирања архаичне религије. Настанак 
даоистичке религије представљао је спону 
између фолклорне и званичне религије, а 
истовремено значи и даљи развитак 
традиционалне кинеске симболистичке 
филозофије са њеном идејом паралелизма 
спољашњег и унутрашњег. У V веку Тоба 

Тао, владар царства Северни Веи, прогласио је даоизам државном 
религијом. Подражавајући будизам, даоисти су увели институцију 
монаха и основали властите манастире. У њима су се служиле посебне 
литургије (ђиао) које су имале за циљ да обезбеде благостање за локално 
становништво, а које су биле веома компликовани обреди у трајању три 
до пет дана. Познати даоиста Лиуи Јан увео је пет првих заповести 
даоизма: не убиј, не пиј вино, не лажи, не кради, не чини прељубе. У 
даоизму је постојала самобитна пракса личног усавршавања, а аскетска 
техника је подразумевала регулисање тела, регулисање дисања и 
регулисање срца. Најважнији захтев је био да се обезбеди садејство јин и 
јанг,  као би се у себи створио ''еликсир бесмртности''. Године 1019. у 
царству династије Сунг било је 7000 даоистичких монаха и тридесет пута 
више будистичких. Од XII века на северу Кине појављује се низ нових 
даоистичких секти (Велико јединство, Савршена истина, Чисти сјај, 
Највиша чистота), али у последњих неколико векова  даоизам није 
доживео значајније промене. 
 
Синкретичке и стране религије у Кини су они религиозни покрети 
који се оријентишу на обједињавање три религије Кинеза: 
конфуцијанизма, будизма и даоизма. Доктрине Баилијанђиаоа и Ло 
Ћинга су два главна правца у традицији синкретичких религија позне 
царске Кине. У истом периоду настао је и књижевни жанр 
карактеристичан за синкретичке секте – баођуан што значи драгоцени 
свитак. Од краја XVIII века у северној Кини су се рашириле многобројне 
синкретичке секте (Учење једног мирисног штапића, Учење о пребивању 
у истини), а у XX веку секте губе ранији локални карактер и често 
прерастају у масовне религиозно-политичке покрете. Најпознатија 
савремена синкретичка кинеска религија је Јигуандао (Пут 
свепрожимајућег јединства). Од страних религија, у Кини су 
најзаступљенији ислам и хришћанство. Ислам је продро у VIII веку преко 
персијских и арапских трговаца, а нагло је ојачао током монголске 
владавине. Данас има 14 милиона муслимана који се  сматрају посебним 
народом тј. националном мањином. Први Хришћани појавили су се још у 
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VII веку – то су били несторијанци који су дошли из средње Азије. 
Савремена историја хришћанства у Кини почела је са доласком 
мисионара из Европе у XV веку. Међу мисионарима најутицајнији је био 
језуита Матео Ричи који је преводио хришћанске књиге на кинески. У 
XIX веку највећу активност имали су протестанти из Енглеске и Америке 
и католици из Француске. Почетком XX века у Кини је било 700 000 
католика и 10 000 протестаната. Постојале су такође 32 православне 
цркве и 5500 Кинеза који су проповедали православље. Крајем XX века 
било је преко 2 милиона католика, преко милион протестаната и  око 70 
хиљада православаца.  
 
ПИСМЕНОСТ И КЊИЖЕВНОСТ  

Језик и писмо 
 
Кинески карактери представљају 
главно писмо у Кини. Историја 
кинеских карактера и њихова 
употреба дугачка је 3000 година 
што их чини најстаријим 
обликом писане комуникације на 
свету. Најстарији познати 
примери кинеске писмености 
потичу из средине II миленијума 
п.н.е. Реч је о натписима на 
костима за гатање у облику 
пиктограма. До нашег времена је 
пронађено око 5000 писаних 
знакова епохе Шанг, када је 
смишљено и како да се означе 
апстрактни појмови. Кинеско 
писмо је тако од самих почетака 

имало визуелну природу – настало је и развијало се изоловано од усмене 
речи. Кинески карактери се пишу постављањем у оквире замишљених 
квадрата, па се за кинеско писмо понекад каже да је ''квадратно писмо''. 
Најранији облик кинеског карактера за сунце, на пример,  представљао је 
круг са тачком у центру и симболисао је сунце на небу. Али, још од 
давнина писани знаци су превазишли ниво пиктограма. Већ од епохе 
Џоу појавили су се знаци направљени по принципу фонетске сличности 
одговарајућих речи. Већина хијероглифа баш и јесте мешовите природе: 
они садрже компоненту која указује на особине предмета које означавају 
(тзв. кључ) и компоненту која указује на звучање (фонетик). Еволуција 
писаног језика у Кини представља смењивање и паралелно постојање 
мноштва различитих стилова од династије Јин, преко династије Џоу када 
је владао стил ''велики печат'', затим династије Ћин када је владао стил 
''мали печат''  (званично признат наредна четири века) и када је објављен 
списак од 3300 хијероглифа. Од каснијих стилова најпознатији је 
службенички. На промену облика утицао је проналазак и ширење 
папира за писање када се појавио и брзописни стил. У епохи Хан 
написани су  фундаментални радови из филологије као што је класични 
речник кинеског језика од 9353 знака које је класификовао Сју Шен (II 
век), а такоће и једнојезични речник класичних текстова  Ерја са 19 
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тематских делова у којима се објашњава значење древних термина. 
Појава штампаних књига у доба владавине династије Сунг (X-XIII век) 
допринела је даљој стандардизацији писма. У XX веку наметнуло се 
питање реформе писмености па је начињен покушај да се некако 
ограничи број знакова неопходних за општу употребу. Утврђен је број од 
4300 за школске текстове, дечију и популарну литературу. Данас се 
сматра да је за читање књижевних дела довољно знати 7-9 хиљада 
знакова (од укупно 50 000). 
 
Књижевност  
Представе о природи и намени књижевности у Кини тесно су повезане са 
општим принципима на којима почива култура, а такође и са 
специфичностима писма. Према кинеском схватању књижевник својим 
стваралаштвом открива исконски поредак бића. Класична размишљања 
о овоме налазимо у предговору најстаријег кинеског канона Књиге 
песама где пише да је поезија израз моралног и духовног стремљења. У 
конфуцијанској традицији утврђено је схватање моралног значаја 
књижевности. У зачецима кинеске књижевне теорије кључни појам је 
постао ћи који на прави начин прави синтезу космолошке и моралне 
димензије књижевног дела. 
 

Књига песама 
 
Најстарији споменик кинеске поезије је Књига 
песама – антологија обредних и фолклорних 
песама која је настала између V и VIII века п.н.е. 
Коначна редакција се приписује Конфуцију и 
садржи 300 дела. Други важан извор је 
Антологија елегија (Чу ци) из III века п.н.е. у 
којој је најзаступљенији Чу Јуан чије главно 
дело Туга изганика  је афирмисало кинеску 
поезију. За владавине династије позног Хана 
настаје петостопни стих са цезуром после другог 
слога који је одредио класичну форму лирске 

поезије, а њен први споменик је анонимни зборник Деветнаест старих 
песама. Највише достигнуће старокинеске лирике налазимо у делима 
Цао Џиа, Жуан Ђиа и Ђи Канга. Касније је дошло до појаве 
романтичарских и реалистичких школа кинеске 
поезије.  
 
 
 

Песник Ли Баи 
 
Златни век  класичне лирике била је епоха Танг 
оличена у делима славних песника као што су: 
Ванг Веи, Ли Баи, Ду Фу, Бо Ђиуи и други.  Нови 
жанрови у кинеској лирици појављују се од X века, 
а такође и слободнији стих. У епохи Јуан 
најплоднији песнички облик је ћиу који се пева уз 
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одређену мелодију. Данашњи стихови се пишу на говорном кинеском и 
не поседују строгу форму. 
 
У старој Кини проза се развијала кроз два облика: у виду историјске 
приповетке (као што су Историјски записи Сим Ћиана) и у виду 
публицистике као што су декларације, памфлети, дворски говори и сл. 
Приповедачка проза у правом значењу те речи појавила се тек у раном 
средњем веку и под утицајем будизма, а најпознатије дело су Записи о 
трагању духова аутора Ган Ба.   Из великих циклуса новела постепено 
су изникли први романи који су се развијали од XIV па све до почетака 
XX века. Најпознатији су: Прича о Три краљевства,  Одметници из 
мочваре, Путовање на запад  и Сан црвене куле који важе за четири 
ремек дела класичне прозне кинеске књижевности.  У епохи Минг 
појављује се роман са темом свакодневнице као што је на пример 
Шљивино цвеће у златној вази непознатог аутора, а у епохи Ћин 
појављује се први сатирични роман Незванична историја 
конфуцијанаца који је написао Ву Ђунгци.  
 
Кинези су одувек показивали наклоност према историографској, 
географској и енциклопедијској литератури. Осим поменутих 
Историјских записа који представљају свеобухватан рад о историји старе 
Кине, усталила се традиција писања званичне историје сваке династије, а 
сачуване су укупно 24. Свака садржи кратке годишње хронике 
најважнијих догађаја, генеаолошка стабла владајућих кућа и историјске 
трактате на различите теме. У средњем веку настављено је писање 
општих историја у виду анала, а најпознатија је Свеопште огледало које 
помаже у управљању коју је у XI веку започео Сима Гуанг. Од давнина у 
Кини су постојали опсежни зборници државних закона, али за 
најимпресивнији споменик традиционалне кинеске учености могу се 
сматрати енциклопедије или ''књиге класификованих података'' (леишу). 
За разлику од западних, оне се у потпуности састоје од цитата. Прве 
енциклопедије су се појавиле у VII веку, а њихово златно доба је у касном 
средњем веку. Највећа енцикопедија епохе Сунг броји 1000 поглавља. 
Најпознатија енциклопедија епохе Ћин је Збирка цртежа и књига свих 
времена која има тачно 10 хиљада поглавља. Кад је реч о географији, у X 
веку састављена је географска енциклопедија Преглед света епохе 
Таипинг.  
 
У XX веку у кинеску књижевност продиру нове тенденције, а 
најупадљивији је стилски утицај реализма. Најпознатији модерни 
кинески писци  су прозаисти Лу Син (Дневник лудака, 1918) и Мао Дун 
(Разочарање, Помрачење, Поноћ из 1932) затим  песник Гуо Можуо и 
драматург Тиен Хан (ова двојица су у Шангају основали ''Друштво 
стваралаштва'' у коме су заговарали идеје револуционарне 
књижевности). После ''културне револуције'' појавио се низ дела која 
описују претходно трагично кинеско искуство, а нарочито су била 
популарна дела Ван Менга, Џанг Сиенлианга и Фенг Ђицаиа. 
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УМЕТНОСТ  

 
    Музика, плес 
 
Кинези су сматрали 

да ''чисти звук'' 
прочишћава слух и 
побољшава вид, а за 

главну врлину музике 
наводили су 
одмереност и 

хармоничност звука. 
Од древних времена у 

кинеској музици је 
прихваћено пет 

основних нота: гунг, 
шанг, ђиао, џи, јуи. 
Оне су имале своје 
корелативе у пет 

светских фаза, пет 
основних боја,  и сл. 

Висина тона 
одређивала се 

потпуно 
оригиналним низом 

тонова од 12 ступњева 
(6 се односи на јин а 6 

на јанг), за који не 
постоји ништа 

аналогно у западној 
музици. Музика је 
одувек постојала у 

различитим формама 
током кинеске историје. Још за време неолита, кинески преци су 

изумели флауту направљену од костију и дувачки инструмент од глине. 
Комплет од 64 звона тежине две и по тоне која датирају још из периода 

Зараћених држава откривен је 1978. Четири главне класе старих 
музичких инструмената су: звечећи, дувачки, жичани и удараљке. Мећу 
удараљкама најважнија су звона, камене плоче – литофони троугластог 

или полукружног облика и бубњеви најразличитијих величина. Од 
жичаних најпознатији су цитра или гућин  (омиљени инструмент учених 
људи), затим лаута са пет струна које симболизују пет светских фаза, а од 

новог века и пипа преузета од западних народа и омиљена у народу. 
Дувачки инструменти су најстарији (најпознатији су јуи и  шенг) а 
гудачки најмлађи и појавили су се тек у XIII веку, преузимањем од 

суседних народа. 
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Праисторијске форме кинеског плеса воде порекло из праксе рада, а две 
хиљаде година п.н.е. плес се појавио као саставни део ритуала, и 
постепено се развијао ка дворском плесу, популарној забави и сценској 
уметности. За време династије Хан појавили су се професионални 
извођачи, а неке дворске трупе окупљале су и преко хиљаду чланова. 
Прикупљен је опсежан материјал о древном кинеском плесу, а било је 
чак и модерних реизвођења. Летеће божанство – дует за две женске 
плесне улоге кореографа Даи Аилиана који је живео и стварао у прошлом 
веку, настао је на основу представа играча са древних мурала пронађених 
у пећини Могао. Овај комад обухвата и мотиве ''плеса са тракама'' који 
датира из времена династије Хан, а који и данас оставља без даха 
кинеске, а нарочито стране гледаоце. 
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Архитектура 
 
Темељна идеја кинеске цивилизације о нераскидивом јединству човека и 
природе најпотпуније се испољава у архитектонској традицији. Осим 
тога, кинеска архитектура у први план истиче хармонију између 
структуре и окружења. Пошто се веровало да господар Неба живи у 
палати са 10 000 просторија, цар Кине је могао имати палату са не више 
од 9 999 просторија.  
 
Забрањени град 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најпознатија царска резиденција  Забрањени град у ствари је велелепни 
приказ царске величине и моћи, а назив је добио по томе што је био 
недоступан  обичним смртницима. 
 
Архитектонска знаменитост Кине су пагоде које воде порекло од 
староиндијских будистичких хумки полусферног облика. Пагоде нису 
намењене за живот, нити су се у њима вршили икакви обреди, већ се 
веровало да оне благотворно утичу на околину. Најстарије пагоде налазе 
се у Јунгјангу и потичу из V века. Могу имати различит број спратова – 7, 
9, 15, али најчешће дванаест.  
 
Још од епохе Зараћених држава владари су покретали изградњу великих 
иригационих система. Иригациони систем у Сечуану изграђен пре две 
хиљаде година и данас успешно снабдева водом 53 000 хектара плодне 
земље. Такоће се одвајкада поклањала пажња изградњи мостова, па су се 
од најдавнијих времена градили хоризонтални мостови од дрвета и 
камена. У граду Анпинг налази се надужи камени мост у свету дужине 2,5 
км. Од средине првог миленијума граде се лучни мостови, а један од 
најстаријих и најлепших се налази у месташцу Анђи и датира из 610. 
године. Још у давна времена неки владари подизали су одбрамбене 
зидове не само око градова, већ и на границама својих територија.  
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Ујединитељ старе Кине, Ћин Шихуанди, повезао је зидове старих 
самосталних царстава у један непрекидни зид који је у Кини назван ''Зид 
од десет хиљада лиа'', а који је познат као Велики кинески зид. У почетку 
је грађен од набијане земље, а касније је више пута обнављан и 
преправљан. 
 
 

 
 
 
Делови Великог зида који се данас могу видети близу Пекинга изграђени 
су у XVI веку за време династије Минг. Тај део зида висок је 30 метара и 
стоји на темељима широким до 25 метара.  
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Скулптура 

         
 
У старој Кини није постојала склоност ка пластичној репродукцији тела, 
па зато није била развијена традиција монументалне уметничке 
скулптуре. Примерци сачуване старокинеске скулптуре увек имају 
функционалну намену – или као митолошка илустрација или у погребне 
сврхе. У давна времена, са обе стране пута који је водио ка гробници 
неког угледног човека стајали су кипови митских животиња и слугу.  
 
Теракота фигуре су такође биле саставни део сваке гробнице. У гробници 
Ћин Шихуангдиа откривено је мноштво теракота статуа ратника 
императорске гарде које имају индивидуализоване црте и стас природне 
величине. Погребна камена скулптура у средњем веку садржавала је, 
међутим, џиновске скулптуре слонова, камила и прилично безличне 
кипове чиновника. Једно од најпознатијих старих вајарских дела је 
скулптура коња који гази варварина, а стоји код гроба војсковође из 
епохе Хан, Хе Ћуипинга (117. година п.н.е.). У првим вековима нове ере 
најпопуларније су биле статуе крилатих лавова. Са ширењем будизма 
долази и ново 
време кинеске 
скулптуре. У 
оквиру комплекса 
будистичких 
храмова у 
Дунхуагу (III век) 
и у Јунгуангу (V-VI 
век) усечено је у 
пешчанику 
десетине огромних 
статуа Буда и 
бодисатви, а 
највеће су високе 
15 метара.  У 
каснијој скулптури 
храмова Лунгмен, 
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већ преовладава кинеска стилистика – аскетска суровост Буда нестаје и 
они добијају природнији изглед. У епохи Танг скулптура постаје 
волуминозна и пластично интегрална, а фигуре изражавају познате 
категорије духовних стања. Што је још важније, индијске прототипове 
замењује типичан кинески лик обучен у кинеску одећу. Али сасвим ретко 
добијају пластичан израз лица. На пример, лице статуе монаха Шигунга 
у једном храму у Суџоу изведено је тако да изгледа насмејан или љут, 
зависно од тога са које стране се гледа. 
 
 
Сликарство 

    
 
Најстарији споменици сликарске уметности у Кини су геометријске и 
зооморфне шаре на неолитској керамици и бронзаним посудама где се 
већ показује најважније својство – јединство сликарства и графике, о 
чему сведочи чињеница да сликари и калиграфи имају заједничко оруђе 
за рад а то је кичица за писање. Људске фигуре се први пут појављују у 
сценама битака и лова које украшавају бронзане посуде из епохе 
Зараћених држава. У то време постојао је и обичај осликавања 
унутрашњости царских дворова, а доминирале су митолошке теме.  
 

 
Такође се сликало на свили – у 
Мавангдуиским гробницама пронађен је 
свилен покров на коме су у три нивоа 
приказани подземни, земаљски и небески 
свет. У доба Древних империја сликарство 
добија световни карактер. У епоси Хан 
цртежи на зидовима гробница садрже сцене 
из свакодневног живота. У првим вековима 
сликарство је најзад признато од образоване 
елите као равноправно са другим 
уметностима.  У јужнокинеским царствима 
стварају мајстори сликарства  V-VI века: Гу 
Каиџи, Веи Се, Лу Танвеи. У епохи Танг 
сазрева сликање портрета. Дворски сликар 
VII века, Јан Либен, направио је серију 
класичних портрета императора од 
династије Хан до династије Танг, а други 
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дворски уметник Ву Дао-це прославио се као аутор класичних 
будистичких портрета Конфуција. Ти ликови су били живи и 
експресивни. На прелазу из VII у IX век насликано је мноштво 
жанровских слика са мотивима дворских весеља, а Ли Сисјун је аутор 
првих монументалних пејзажа који од X века постаје доминантан мотив 
захваљујући јужнокинеским уметницима Дунг Јуану и Ђиуџену који су 
сликарство ослободили религиозних и моралних алегорија и 
приказивали свет онакав какав јесте. На сликама великих мајстора епохе 
Сунг – Ли Ченга, Фан Куана, Гуо Сиа и других – запажа се необична 
комбинација уверљивости и оностраности, а у XIII веку доминирају 
експресионистичке слике мајстора ''чан стила''. У наредном веку долази 
до великог заокрета и сликари почињу да стварају ради сопственог 
задовољства. Врхунац кинеског сликарства је у XVII веку у радовима Гунг 
Сана, Хунгжена, Шитаоа када преовлађује индивидуални манир и 
реалистички приказ света. 
 
 
 
Сценска уметност 
     

Под сценском уметношћу у Кини 
подразумевају се циркуске и 
позоришне представе, а такође и 
филмска уметност. Већ су 
владари древних царстава слали 
једни другима на поклон 
циркузанте и плесачице, а по 
легенди војска царства Чу 
победила је захваљујући вештом 
жонглирању свог циркузанта који 
је приковао пажњу непријатеља и 
одвратио га од битке. У раној 
епохи Хан постојале су разне 
циркуске атракције познате под 
називом ''сто игара'' које су се 
временом претвориле у озбиљне 
циркуске програме који су се 
сачували кроз цео средњи век. Са 
развојем позоришта циркуска 
уметност постала чисто народна 
забава, а у НРК је добила државну 
подршку па данас има преко 
дванаест хиљада професионалних 
циркуских уметника. 
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Позориште се у Кини појавило доста касно, тек почетком II миленијума и 
увек је имало синкретичку природу. Мотиве је црпло из елемената 
старих култова и празника јер није имало претходну епску традицију као 
што је то био случај античке Грчке. У XIII веку су се појавили први 
писани текстови комада, а у наредном веку настају основе класичне 
кинеске драме са заокруженим списком глумачких рола, са устаљеном 
музичком пратњом и канонизираном сценском радњом. Средином XVI 
века настала је традиција театра Кунћиу, популарна међу образованим 
слојевима, а истовремено и велики број локалних позоришних традиција 
које су до почетка XX века нарасле на број од 300. Од XVIII века на 
основу синтезе неколико локалних позоришних традиција настала је 
такозвана Пекиншка опера – најсавршенији производ готово 
хиљадугодишње еволуције кинеске музичке драме. Његов канон је 
строго задати репертоар сценских захвата, а задатак кинеског глумца је 
да их максимално прецизно репродукује. Сваки лик кинеског позоришта 
представља одређени тип човека, на који указује симболика његове 
шминке и костима. Степен симболизације разликовао је класични театар 
од народног кога је одликовао већи натурализам у приказивању, а и 
склоност гротесци.  

        
 
Поред драме, у Кини је настала и аутентична традиција луткарског 
позоришта. У старим написима назире се његова повезаност са 
погребним обредима. Већ у VI веку се појављују веома популарне лутке 
марионете, а представе се играју на сахранама угледних људи.  Наредних 
векова настаје право луткарско позориште, да би у XIII веку само у 
Фуђиену било око триста трупа. У епохи Сунг биле су познате ''пливајуће 
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лутке'', а представе су биле организоване у специјалним чамцима којима 
су управљали луткари. Такође су се користиле лутке-рукавице и лутке на 
штапу, а у Сечуану су се одомаћиле представе са луткама човекове 
величине.  

 
Театар сенки 
Почетком другог миленијума 
у Кини се среће први запис о 
театру сенки који је црпео 
своје теме из историјских 
прича и народних легенди. 
Фигуре лутака су се правиле 
од коже или папира, а 
покретале су се уз помоћ три 
игле. Позориште сенки и 
данас је живо у Кини, као и 
позориште лутака. На 

преласку из XIX у XX век појавио се филм који је у кинеском језику 
добио егзотични назив ''електричне сенке''. Први кинески филм – 
документарне сцене из представе Пекиншке опере по роману Тројно 
царство снимљен је 1905. године. Дотле су се у Шангају и другим 
градовима већ појавили јавни биоскопи. Тек 1913.  године појавио се 
први краткометражни кинески филм под називом Брачне компликације. 
Најзад, 1921. снимљен је дугометражни филм – мелодрама о томе како је 
неки шангајски трговац убио проститутку.  
 
Калиграфија 
 

У Кини се особа која влада умећем калиграфије 
веома уважава. У традиционалној кинеској 
калиграфији користе се четкице од животињске 
длаке, мастило и папир, како би се произвели 
прецизни и префињени потези кинеских 
карактера. Најранија форма кинеске 
калиграфије била је изузетно контролисана и 
формална. Стил печата почео је да се користи за 
време  династије Ђин у III веку п.н.е. и 
одликовао се тешким  и сложеним потезима 
који су истицали равнотежу структуре 
карактера. Службенички стил који се користио 
у време династије Хан већ се одликовао 
лежернијим стилом који је уметницима 

омогућио већу креативност. Ванг Сјиџи (IV век) био је познати калиграф 
познат као ''калиграфаски мудрац'', а његово умеће је карактерисала 
префињеност и елеганција потеза. Његово дело Предговор павиљону 
орхидеја писано изражајним закошеним стилом сматра се савршеним 
примером класичне кинеске калиграфије, а репродукција из периода 
династије Танг чува се у колекцији царског музеја у Пекингу. Модерно 
писмо је постепено заменило употребу четкице, а традиционалне форме 
карактера постале су једноставније. Међутим, Кинези и данас практикују 
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калиграфију користећи налив перо због чега се овај савремени начин 
зове ''перо калиграфија''. 
 
Уметнички занати 
 
Резбарије у камену, кости и дрвету кинеских мајстора чувене су у целом 
свету. Од свег драгог и полудрагог камења одувек је најцењенији јаспис 
коме су се Кинези толико дивили да су га минимално и врло пажљиво 
обрађивали. Познати су императорски јасписни печати, а и јасписни 
привесци који су при кретању производили мелодичан звук. Комадић 
јасписа у облику цврчка (симбол вечног живота) убацивао се у уста 
покојника. Израда вајарских и рељефних композиција од јасписа трајала 
је по неколико година, пошто је тај камен веома тврд и тежак за 
обрађивање. Резбарењу јасписа могло је по вредности да парира само 
резбарење слонове кости које је такође одувек веома цењено у Кини, а 
које води порекло још од неолита о чему сведоче пронађени чешљеви и 
други предмети од слоноваче настали пет хиљада година пре нове ере. 
Од овог материјала Кинези су правили предмете за свакодневну употребу 
али и статуете божанстава, као и декоративне дуборезе, а вештина је 
процветала у време династије Минг из које потичу најлепши примерци.  
 

Најраширеније и 
најсавршеније 
резбарење је оно 
у дрвету, а 
уметнички 
дуборез има 
широку лепезу: 
од статуета  и 
декоративних 
предмета до 
масивних 
архитектонских 
украса.  
Највештији 
резбари 
користили су 
стабло и корен 

бамбуса од којих су се правиле маске за позоришне преставе и спектакле. 
Уметничко ткање и вез такође су високо цењени и у Кини и ван ње. 
Уметнички потенцијал ткачког заната испољио се у време династије Танг 
када је коришћено 50 врста орнамената на свиленим тканинама. У епохи 
Сунг појавили су се ткани прикази на свили налик гоблену које су звали 
кеси – ''гравирана свила''. Једнако је импресивна кинеска уметност веза 
по свили, а најпознатији је стил белог конца по белој позадини, мада 
постоје и школе са веома богатом палетом боја, од којих је најцењенија 
она у Шангају. Са уметношћу веза повезана је једна оригинална 
варијанта народног стваралаштва у Кини, а то су папирне апликације. 
Најстарији примерци откривени су у Турфану и потичу из епохе Танг. И 
данас је исецање шара и сличица од папира омиљена забава кинеске 
деце. 
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Обреди, обичаји, празници 

 
Најважнији обреди 
везани су за свадбе, 
рођења и сахране. 
Пошто је било 
непристојно да се 
просидба прихвати 
или одбије из првог 
пута, просци су више 
пута одлазили у обе 
куће. Ако би просидба 
успела, породице 
младе и младожење 
издавале би једна 

другој гаранције које су се писале на листићима срећне – црвене боје 
украшеним сликом змаја и феникса. Ту се наводила и висина откупа за 
невесту, тзв. чајни новац. Предбрачни уговор се веома ретко раскидао – 
чак и ако би вереник умро, невеста је могла прећи у његову кућу у статусу 
удовице. Уочи свадбе у обе куће организовале су се богате гозбе. На дан 
свадбе невеста је носила ритуалну капу и црвени вео са сликом змаја 
против урока. Обред клањања Небу и Земљи и младожењиним прецима 
сматрао се званичним чином склапања брака. Свадбено весеље је трајало 
укупно три дана.  
 
У старој Кини главни задатак жене било је рађање, пре свега мушког 
потомка. Одатле су проистекли многи обреди сујеверја везани за 
плодност, као што је крађа ципелица у храму. После порођаја, мајка и 
дете су били месец дана у изолацији. Трећи дан после рођења, вршио се 
обред купања детета водом којој је додаван ђумбир као гаранција 
здравља, а око зглавка бебе везивао се црвен конац.  
 
Погребни ритуали намењени су чувању везе са покојником, али тако да 
се не дозволи мешање света живих и мртвих. Чланови породице су у руке 
покојника стваљали власи своје косе, а истовремено су му ноге везивали 
црвеном траком да не би могао да устане. Купање су обављали 
професионалци, а одећа за упокојење морала је да буде сасвим нова. 
Стављала су се два покрова – бели и црвени, а кандило се палило да 
покојнику осветли пут. У сандук од боровине или кипариса поред тела се 
стављало мноштво талисмана, а закивао га је најугледнији рођак. 
Сахрана је била питање породичне части а истовремено и јавни догађај. 
Трајање жалости зависило је од степена сродства, а максимално 25 
месеци. Тада се носила потпуно бела одећа, а син у жалости за оцем или 
мајком смео је да спава само на асури. 
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Главни празник код Кинеза је Нова година 
која нема одређен датум по европском 
календару, пошто се месеци кинеског 
календара рачунају по месечевим менама. 
Зато кинеска Нова година варира у 
интервалу од две-три недеље, од краја 
јануара до друге декаде фебруара. То је 
универзални празник који се празновао у 
кругу породице гозбом која је трајала целе 
ноћи, а у зору је требало отићи у шетњу у 
''срећном правцу''. Наредних дана било би 
добро поклонити се боговима богатства, 

исписивати хијероглифе са ''добрим значењем'', не користити предмете 
који секу и убадају и слично. Завршна фаза овог празника је ''празник 
прве ноћи''  јуансиао  који пада средином првог месеца а у народу се зове 
и празник лампиона. Главни пролећни празник је ћингминг ''празник 
чисте светлости'' и једини је који има стални датум по европском 
календару – 5. април, а главни летњи празник зове се дуанву ''празник 
две петице'' и темељи се на обредима везаним за летњи солистициј 
(заштите од урока, трке змајевих чамаца). Јесење-зимски празници 
најчешће су посвећени душама покојника и обележавају се у вечерњим и 
ноћним часовима. Клањање породичним прецима обавезно је допуњено 
поштовањем душа неупокојених или душа сирочића. 
 
Биљни, животињски и митолошки свет 
 
Кинески научници су кроз векове скупили изузетно широка знања из 
области ботанике, нарочито фармакопеје, којима нема равних у старом и 
средњем веку. Најобимнији рад у области фармакопеје из пера ученог Ли 
Сиџена (XVI век) садржи податке о 1100 биљака. Од племенитих врста 
дрвећа Кинези на прво место стављају бор – симбол правог и чврстог 
духа. Међу вртларима је био популаран и бамбус, а разликовало се 300 
врста. За дрво среће сматрала се шљива или бресква,  а нар је одувек био 
симбол бројног потомства. На југу се садила манголија – заштитница и 
симбол женске лепоте и мандарина. Најразвијенија грана вртларства је 
било узгајање декоративног цвећа. Титулу цара међу цвећем добио је 
божур, јер се сматрало да изражава чисти јанг, док је принцип  јина 
изражавала хризантема, најлепши јесењи цвет и симбол мира и 
дуговечности. Од воденог цвећа првенство је имао лотос – главни цвет у 
будизму.  
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Најцењенија је комбинација бора, бамбуса и шљиве као симбола три 
главна учења: конфуцијанства, будизма и даоизма. Оригинални 
проналазак кинеског вртларства је патуљасто дрвеће које су преузели и 
суседни народи. Међу митолошким биљкама на првом месту са 
изузетним својствима стоји чаробни корен женшен што значи ''сличан 
човеку'', а који се сматра леком против скоро свих болести. Друга широко 
позната кинеска биљка за коју се сматрало да има чудотворна својства је 
печурка лингџи – ''чаробна печурка''. 
 
У Кини од памтивека  постоје класификације живих организама, а 
најпознатија је била представа од 5 разреда бића која су се разликовала 
по спољном омотачу, при чему је сваки разред садржао по 360 врста. 
Међу животињама Кинези су магијска својства приписивали тигру и лаву 
чије слике су се налазиле на многим талисманима. Осим тога, заштитну 
улогу у кинеском фолклору играју мајмун и лисица за коју се мисли да је 
у вези са душама умрлих, а такође и јелен који доноси срећу и проналази 
чаробну печурку која дарује бесмртност. Од домаћих животиња Кинези 
су издвајали петла чије кукурикање тера зле духове, као и пса као 
заштитиника огњишта. Из разумљивих разлога кинески сељаци су 
посебно уважавали пацове, чак постоји и празник који је њима посвећен 
а зове се ''пацовска свадба''. Још један популарни лик кинеског фолклора 
је зец који је нераскидиво везан са месецом.  
 

 
 
Од морских створења највише се поштовала корњача као симбол 
дуговечности, снаге и издржљивости, а у старокинеским митовима чак и 
симбол космоса. Призор корњаче испреплетане са змијом симболизовао 
је стварање света. Рибе су у кинеском фолклору симбол богатства и 
изобиља а такође и плодности. Чувени знак за Велику границу има лик 
''двоструке рибе''. 
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Кинези су имали митолошке представе о разноразним 
фантастичним бићима и њиховим натприродним 
особинама. За цара кинеског бестијаријума проглашен је 
змај, најпознатији симбол моћи. Он је у кинеској 
традицији синкретичко биће са телом змије, трбухом 
жабе, рогом јелена, очима зеца, златном крљушти 
шарана, длакавим тигровим репом и орловим ноктима. 
Други заштитник цара, то јест царице је птица феникс са 
пет срећних боја у перју која долеће само у време великог 
мира и храни се семеном бамбуса. Трећа благотворна 
митска животиња је једнорог (ћилин) који је по предању 
на својим леђима донео прародитељку Фу Сиу. Он се 
људима показује само у доба среће и благостања, а 
легенда каже да је последњи пут виђен непосредно пред смрт Конфуција. 
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Заштићена светска баштина у Кини 

Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација, Унеско, 
основана је 1945. године са 

циљем да „допринесе миру и 
безбедности промоцијом 

међународне сарадње кроз 
образовање, науку и 

културу“. Међу бројним 
пројектима и програмима 

ове организације је и 
заштита и очување места 

која су од изузетне културне 
или природне важности за 
човечанство. Овај програм 
новембра наредне године 

обележава првих четрдесет 
година свог постојања. 

Поред финансијске потпоре, 
упис у регистар обезбеђује 

пажњу стручне јавности, али 
и знатижељних туриста.  

Конвенцију о заштити културне баштине човечанства Кина је 
ратификовала 1985. године, а до данас има преко четрдесет 
регистрованих споменика и области под заштитом Унеска и десетак 
нових у процедури.  

Генерална конференција Унеска је 2003. године донела Конвенцију о 
заштити нематеријалне културне баштине која је прекретница у развоју 
промоције културног диверзитета, будући да је по први пут међународна 
заједница одлучила да подржи овај вид културе на глобалном нивоу. 
Појам културне баштине отишао је корак даље од споменика културе и 
колекција предмета, укључивши оне живе изразе културе које смо 
наследили од предака и које треба сачувати за потомке. Нематеријална 
културна баштина Кине врло је разноврсна и укључује усмену традицију, 
различите облике сценских уметности, фестивале, знања и вештине 
попут традиционалне кинеске медицине и вештине традиционалних 
заната.  

Без претензија да попис културних, природних и поготово 
нематеријалних блага Кине дат у прилогу буде исцрпан и детаљан, он 
представља кратак преглед који може бити подстицај за даље 
упознавање са чудесном ризницом коју је свету подарила Кина.  
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Споменици културе 

 

 
 
 

Кинески зид 
 
 

Од спајања појединачних утврђења 220 године пре н.е. до коначног 
завршетка радова у седамнаестом веку, Велики кинески зид је постао 
моћно оруђе у обезбеђивању одбрамбеног система земље, али  можда и 

најпознатији симбол нације. 
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Грађевински комплекс на 
планини Вуданг 
 

 
 
Палате и храмови смештени на 
прелепим пределима провинције 
Хубеј изграђени од седмог до 
седамнаестог века сведоче о 
хиљадугодишњем развоју 
кинеске уметности и 
архитектуре. 
 
Стари град Пинг Јао 
 

 

Пинг Јао је изванредно очуван 
град основан у четрнаестом веку 
и одличан пример еволуције 
архитектонских стилова и 
урбанизма царске Кине, за време 
које је био најзначајнији 
банкарски центар. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Стара насеља јужне 
провинције Анхуј 
 

 

Традиционалне вароши Сјиди и 
Хунгцун задржале су јединствени 
облик руралних насеља који је 
већином ишчезао током 
последњег века.  

 
Градови и гробови старог 
краљевства  
 

 

Археолошка налазишта која 
обухватају три града и четрдесет 
гробова великана као и 
најочуваније остатке кинеске 
старе културе.  
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Класични вртови Суџоуа 

 

Класична пејзажна уметност 
Кине савршено је представљена 
са девет вртова старог града 
Суџоу.   

 
Пећинске скулптуре Дацуа 
 

 

Од једанаестог до тринаестог 
века на стрмим литицама 
планинске области Дацу настале 
су скулптуре које бацају светлост 
на обичаје и вредности старе 
Кине. Оне су јединствена синтеза 
будизма, таоизма и 
конфучијанизма... 

 

 
 
 
 
Тулоуи из Фуђена 
 

 

Од дванаестог до двадесетог века 
настало је четрдесет шест 
земљаних кућа на северозападу 
провинције Фуђен. Њихов 
превасходно одбрамбени 
карактер одредио је њихов 
необичан изглед и величину.   

 
Историјски центар Макаоа 
 

 

Због статуса португалске 
колоније од шеснаестог до краја 
двадесетог века, Макао је био 
место сусрета културе и 
архитектуре, религије и 
технологије Истока и Запада. 
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Дворски комплекс Потала у 
Ласи 
 

 

Палата Потала је зимска 
резиденција Далај Ламе од 
седмог века и симбол 
тибетанског будизма. Налази се 
на изузетном положају и на 
импресивних 3.700 метара 
надморске висине. 

Историјски споменици 
Денгфенга у «Центру неба и 
земље» 
 

 

У провинцији Хенан налази се 
планина Сунгшанг, која се 
сматра највећом светињом Кине. 
У подножју се налазе храмови, 
опсерваторија и други објекти 
ритуалне, научне, технолошке и 
едукативне намене.  

 
 
 

 
Царски дворци династија 
Минг и Кинг у Пекингу и 
Шенгјангу 
 

 

Током више од пет векова, од 
1416 до 1911, Забрањени град у 
Пекингу био је седиште врховне 
власти. Паралелна резиденција 
била је у Шенјангу, чија је 
архитектура била под јаким 
утицајем народа северне Кине и 
Манџурије.  

Царски гробови династија 
Минг и Ћинг 
 

 

Изградња ових гробова 
заснована је на традиционалним 
кинеским вештинама геомантије 
и фенгшуи правила. Изванредно 
украшени каменим статуама, 
рељефима и керамиком, врхунац 
су меморијалне архитектуре 
Кине. 
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Дијаолоу и насеља Каипинга 
 

 

Утврђене вишеспратнице дијалоу 
у области Каипинг су 
сведочанство о страним 
утицајима на локалну традицију 
у нестабилним приликама крајем 
деветнаестог и почетком 
двадесетог века.  

 

Пећине Лунгмен 
 

 

Пећине и нише Лунгмена чувају 
јединствен пример скулптуре 
инспирисане будизмом у 
природном амбијенту. 

 

 

Планина Лу Шан 

 

 

Вечита инспирација уметника, 
планина Лу Шан једна је од 
колевки кинеске цивилизације у 
којој се преплићу импресивни 
пејзажи и културна баштина 
будистичких и таоистичких 
храмова.  

 

Маузолеј првог цара Ћина 
 

 

Археолошки локалитет откривен 
тек 1974. чува хиљаде статуа 
војника од теракоте који чувају 
гроб Ћина, ујединитеља Кине из 
210 пре н.е. Свака од ових 
јединствених статуа представља 
непроцењиво сведочанство о 
једном периоду кинеске 
историје.  
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Пећине Могао 
 

 

Могао је место од стратешког 
значаја за Пут свиле у коме су се 
укрштали различити религиозни 
и културни утицаји. Пећине 
чувају 429 ћелија и светилишта 
чувених по статуама и осликаним 
зидовима.  

 
Планина Ћингџенг и систем 
за наводњавање Дуианјен 
 

 

Систем за наводњавање чији 
најстарији делови датирају из 
трећег века пре н.е. још увек 
регулишу ток реке Мин и 
наводњавају околне обрадиве 
површине. Планина Ћингџенг 
дом је најстаријих таоистичких 
храмова из доба настанка ове 
религије. 

 
 
 
Планина Вудаи 
 

 

Вудаи са својих пет висоравни је 
свето место будизма у коме се 
налази педесет и три манастира. 
Као целина, то је нека врста 
каталога развоја будистичке 
архитектуре од првог до 
двадесетог века н.е. 

Планинска резиденција и 
храмови у Ченгдеу 
 

 

Летња резиденција династије 
Ћинг из осамнаестог века је 
простран комплекс дворских, 
административних и 
религиозних објеката и вртова у 
које су се уклопили природни 
елементи – језера, ливаде, шуме.  
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Стари град Лиђијанг  
 

 

Овај стари град који је  
стратешки важан за трговачке 
путеве, задржао је аутентичан 
изглед упркос развоју током 
векова. У целини је очуван његов 
аутентичан водоводни систем. 

Прачовек из околине 
Пекинга 
 

 

Југозападно од Пекинга налази 
се археолошки локалитет на 
коме су пронађени остаци човека 
из средњег Плеистоцена 
(sinanthropus pekinensis) важни 
за историју развоја човека. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Летња палата и вртови 
Пекинга 
 

 

Врхунски пример кинеске 
пејзажне архитектуре са својим 
павиљонима, палатама, 
храмовима, мостовима савршено 
уклопљеним у природни 
амбијент.  

 
Небески храм 
 

 

Небески храм из прве половине 
петнаестог века је комплекс чији 
делови симболишу везу неба и 
земље као квинтесенцију 
кинеског поимања света.  
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Места заштићена као 
културна и природна 
баштина 

Eмеи и Велики Буда у 
Л'шану 

 

На планини Емеи у провинцији 
Сечуан је у првом веку изграђен 
најстарији будистички храм у 
Кини. Чувена статуа Великог 
Буде из осмог века висока преко 
седамдесет метара окружена је 
суптропским шумама у којима 
има дрвећа старијег од хиљаду 
година.  

Планина Хуангшан 

 

„Жута планина“ једна је од 
вечитих инспирација кинеских 
уметника и сматра се да је већина 
типизираних кинеских пејсажа 
управо инспирисана њоме. На 
њој се налазе шездесет четири 
храма, од којих је најпознатији 
Воншу.  

 
 
 
Планина Таишан 
 

 
 
Традиционално место царских 
обреда током векова је сачувало 
сва своја велелепна 
архитектонска здања 
хармонично уклопљена у 
природно окружење. 
 
 
Планина Вуји 
 

 

Најважнија зона очувања 
биодиверзитета на југоистоку 
Кине, дом је бројних реликтних и 
ендемских врста. Посебно место 
заузима археолошко налазиште у 
близини Ченгцуна.  
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Природна богатства 
Кине под заштитом 
Унеска  

 

Дансја («ружичасти 
облаци») 

 

Дансја су црвене седиментне 
стене у суптропској области 
југоисточне Кине које је ерозија 
обликовала на невероватан 
начин. Ова зона је станиште 
преко четири стотине 
заштићених биљних и 
животињских врста. 

Област Хунаглунг 

 

На североистоку провинције 
Сечуан, у области Хуанлунг 
налази се планински масив са 
глечерима. Његов екосистем је 
врло сложен и укључује 
неколико животињских врста 
пред изумирањем.   

Долина Ђијуџаигоу 
 

 

На северу Сечуана налази се 
долина Ђијуџаигоу чија су 
атракција бројни водопади, али и 
разноврсност ретких врста птица.  

 
 
Национални парк планине 
Сангћингшан  
 

 

У овом резервату се налази чак 
48 врхова и 89 гранитних 
стубова, од којих многи подсећају 
на људе и животиње. Окружени 
су шумама, језерима, изворима и 
водопадима. 
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Станишта великог панде у 
Сечуану 

 

Област заштићена као станиште 
великог панде који је симбол 
животиња пред истребљењем 
обухвата скоро милион хектара и 
седам засебних резервата 
природе.  

 
 
Карст јужне Кине  
 

 

«Камене шуме» Ш'лина светски 
су позната геолошка атракција, 
најразноврснијих облика и боја, 
огромних долина, природних 
мостова и пећина.  

 
 
 
 
 
 
 

Парк три паралелне реке 
Јинана 

 

Овај парк од преко милион и по 
хектара обухвата горњи ток 
Јангцеа, Меконга и Салвина које 
теку у клисурама дубине до три 
хиљаде метара, окружене 
највишим врховима планете и 
њиховим вечним ледом. 
Разноврсност климе условила је 
школски пример биодиверзитета 
области.  

Област Вулингјуен 
 

 

Два огромна природна моста, 
преко три хиљаде стубова и 
врхова од пешчара, од којих су 
неки виши од 200 метара, 
четрдесетак пећина и реликтне 
врсте разлог су што се овај део 
Хунана сматра једним од 
најатрактивнијих у Кини.  
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Нематеријална баштина 
Кине 

 

 

 

 

 

Методе традиционалне 
кинеске медицине 

Акупунктура и моксибустија су 
облици традиционалне кинеске 
медицине. Теоретски су 
засновање на поимању људског 
тела као малог универзума у 
коме се енергија креће каналима 
које треба стимулисати ради 
постизања здравља. Ово се 
постиже загревањем 
акупунктурних тачака 
запаљеним штапићима пелена 
(„мокше“), односно убадањем 
игала. Оба метода се преносе на 
традиционалан начин са учитеља 
на ученика, али су и предмет 
изучавања у оквиру формалног 
академског образовања. 

 

 

 

Пекиншка опера 

 

Ова специфична врста сценске 
уметности обухвата песму, 
рецитовање, глуму и борбене 
вештине. Иако је 
распрострањена широм Кине, 
најзаступљенија је у Пекингу и 
Шангају. Постоје стриктна 
правила компоновања, али и 
велики распон тема. Коришћење 
различитих инструмената у 
зависности од ликова који се 
појављују, специфични стил 
глуме, раскош кореографије и 
сведеност сценографије чине је 
јединственом у свету. 
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Ћијанг новогодишњи 
фестивал 

Традиционални фестивал 
националне мањине у 
провинцији Сечуан. Бројни 
обичаји везани за ову 
традиционалну свечаност 
доприносе осећању заједништва 
и неговању традиције. Један је од 
обичаја који су тренутно у 
великој опасности од нестанка 
услед разорног земљотреса из 
2008. који је потпуно уништио 
бројна насеља народа Ћијанг.  

 

 

Традиционални дрвени 
мостови  

 

Мостови у провинцијама Фуђен и 
Џеђанг рађени су у духу 
традиционалне кинеске 
архитектуре коју карактерише 
занатска техника преношена у 
оквиру еснафа који се брине не 
само о изради, већ и о 
одржавању и заштити ових 
мостова. Брза урбанизација 
доводи у питање опстанак ове 
традиције на дуже стазе.   

 

 

 

 

Ђијенџ' – обликовање 
папира 

 

И данас веома раширена забава 
али и цењена уметничка 
активност која се преноси с 
колена на колено, омиљена 
посебно у сеоским срединама. 
Технике су разноврсне, као и 
намена израђеног мотива који 
може бити  украс у дому, 
декорација за прославу или 
средство комуникације са 
боговима.  
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Гућин 

Традиционална кинеска цитра, 
гућин, стара је преко три 
хиљаде година. Свирање овог 
древног музичког инструмента 
била је привилегија елите и 
није коришћен за јавне наступе. Уз калиграфију, сликарство и шах, био је 
четврта уметничка вештина коју су кинески студенти морали да 
савладају. Гућин има седам жица, распон од четири октаве и три основне 
технике свирања.  

 

 

Кунћи опера 

 

Кунћи, мајка свих кинеских опера, музички је облик настао пре више од 
шест стотина година у долини Јангцеа. Комбинује певање и рецитовање, 

комплексни систем кореографских техника и акробатских и 
симболичних покрета.  Њено извођење прате традиционални музички 
инструменти. Све друге врсте кинеских опера под њеним су јаким 

утицајем. 
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