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Abstract. Modern China represents the permanent effort of expansion
through the unification of some communities from Asia that became part
of the state and have survived until now, preserving their traditions and
customs, but also contributing to the substantial effort that Chinese society
has made to become the second power of the world. The process of tribal
unification was continuous and led to the social and ethnic configuration
we know today. This study is a description of some communities that have
preserved their historical identity by conserving their cultural heritage.
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Introducere

China este societatea cea mai numeroasã de pe planetã cu o populaþie de 1,45 mi-
liarde de locuitori în octombrie 20221. A doua2 þarã ca întindere din lume (dupã
Federaþia Rusã) cu 9 milioane ºi jumãtate de kilometri pãtraþi are provocãri mari
cu privire la administrarea acestei populaþii numeroase. În cadrul societãþii chineze
trãiesc 56 de minoritãþi care în analiza ºi prezentarea acestor grupuri presupune
o anumitã complexitate ºi operarea unor distincþii legate diferenþele fiecãrei comu-
nitãþi etnice. Într-o societate globalã în care oamenii îºi construiesc identitãþile
este important cum se contureazã aceste grupuri dar ºi la ce valori social-politice
se raporteazã. Majoritari în societatea chinezã sunt etnicii care aparþin grupului
han practic cel mai numeros grup din lume însumând un numãr de peste 1,2 mi-
liarde de oameni. Limba mandarin este vorbitã de majoritatea chinezilor deve-
nind limba oficialã (în forma literarã) a Chinei la începutul secolului XX. În inte-
riorul grupului naþional chinez han existã o diversitate de populaþii precum can-
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tonezii sau membrii hakkas ori populaþia mins care locuieºte în provincia Fujian.
Cel mai numeros grup social al Chinei este reprezentat de vorbitori ai opt limbi
diferite ca: mandarina, cantoneza, xiang, hakka, gan, limba min cu cele douã
variante ale sale din nord ºi din sud.3 În acest context vom explica modul în care
au fost integrate minoritãþile în sistemul social chinez dar ºi modul în care sis-
temul politic a reuºit sã acorde diferite nivele de autonomie regionalã. Transfor-
mãrile pe care le-a cunoscut umanitatea la începutul secolului XXI vor pune
mare accent pe compoziþia societãþilor în relaþie directã cu economiile lumii ºi
cu tehnologiilor de ultimã generaþie. China a reuºit sã evolueze din multe per-
spective ajungând sã influenþeze în mod fundamental întreaga economie globalã. 

Conceptele politice ale culturii
administrative chineze cu privire la minoritãþi

Acest areal social extrem de complex are o structurã milenarã dat fiind faptul
cã multe dintre grupuri s-au structurat în timp ºi au suferit o stratificare socialã
în funþie de importanþa fiecãrui grup. În limbajul oficial chinez conceptul de
„minoritate“ este înlocuit cu cel de „naþionalitate“4. China are în componenþã un
numãr de 56 de grupuri minoritare ceea ce o plaseazã în rândul statelor multiet-
nice deºi guvernele de dupã 1952 s-au strãduit sã uniformizeze populaþia ºi gru-
purile în sensul dorit de politicã. Este spectaculos cum de la o þarã muribundã ºi
aflatã în colaps la mijlocul secolului al XIX-lea, China a ajuns sã domine lumea
în domeniul economic, cultural ºi manufacturier aºa cum putem observa într-una
dintre lucrãrile dedicate Chinei de cãtre un istoric occidental. „La începutul se-
colului XXI Republica Popularã Chinezã este una dintre þãrile influente, a doua
mare putere economicã a lumii încrezãtoare cã posedã cheia unui viitor în care
va deveni egala Statelor Unite ale Americii“5. 

În declaraþiile publice, liderii chinezi descriu în intenþii pozitive ideea „politicii
naþionale de egalitate, unitate si solidaritate, care sã asigure respectarea dreptu-
rilor minoritãþilor naþionale privind libertatea religioasã ºi de afirmare a pro-
priilor obiceiuri si tradiþii“6. În acest sens guvernul chinez promoveazã o politicã
de includere printr-o strategie denumitã Autonomia Regiunilor Naþionale ca
fiind un element politic de bazã al Chinei, care încearcã sã asigure autonomie
etnicã regionalã comunitãþilor minoritare. 

Teoretic, existã o autonomie a „naþionalitãþilor care au libertatea sã-ºi admi-
nistreze independent afacerile interne privind naþionalitãþile ºi zonele respective,
dar existã ºi un spaþiu larg de promovare a valorilor fiecãrei naþionalitãþi la toate
nivelurile sociale ºi profesionale ale statului“.7 În acest mod, se încearcã promo-
varea specialiºtilor care fac parte din rândul etnicilor care aparþin minoritãþilor
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naþionale. Autoritãþile chineze acordã o importanþã specialã integrãrii ºi formãrii
profesioniºtilor care fac parte din rândul minoritãþilor naþionale care se dezvoltã
permanent. 

Politica elitelor chineze cu privire la integrarea specialiºtilor este aceea de
a-i promova în posturi importante ºi în diferite paliere de competenþe. Acest
aspect este legat de faptul cã se doreºte integrarea etnicilor minoritari în spaþiul
public, în instituþii ºi în economie8. 

Cifrele oficiale estimeazã cã numãrul experþilor aparþinând minoritãþilor ajunge
la peste 29 de milioane de profesioniºti care activeazã în toate domeniile. Etnici
ai diferitelor minoritãþi activeazã ca functionari publici în cadrul instituþiilor
locale ºi centrale, ponderea reprezentanþilor naþionalitãþilor este de aproape 9%,
iar unii membri ai minoritãþilor ajung în ierarhia politicã centralã a statului9. Din
partea comunitãþilor etnice existã câte un reprezentant în cadrul Adunãrii Naþio-
nale a Reprezentanþilor Poporului. În cadrul Conferinþei Consultative Politice ºi
Populare sunt reprezentanþi din cele 56 de minoritãþi care mediazã între gru-
purile din care fac parte ºi autoritãþi10.

Minoritãþi cu peste un milion de locuitori

Grupul minoritãþilor care trãiesc în societatea chinezã trebuie privit din per-
spectiva compoziþiei dar ºi a numãrului membrilor fiecãrei etnii. Existã comuni-
tãþi etnice care numãrã milioane de cetãþeni, comunitãþi care numãrã câteva sute
de mii de membri dar ºi comunitãþi care se situeazã sub cifra de 100.000 de
cetãþeni. Vom prezenta, mai jos, câteva grupuri minoritare din cele 56 de comu-
nitãþi entice, în funcþie de numãrul membrilor care îl compun. 

Comunitatea etnicã Miao (Miaozu)

Grupul etnic Miao reprezintã o minoritate care trãieºte în sudul Chinei ºi este
recunoscut de guvernul chinez ca reprezentând unul dintre cele 56 de grupuri
care trãiesc pe teritoriul strãvechi. Populaþia acestui grup este de 9 milioane ºi
jumãtate de persoane. Denumirea grupului provine din limba chinezã (mandarinã)
însã grupul are mai multe subgrupuri (autodenumite) identificate ca fiind: grupul
hmong, hmu, Xong (Qo-xiong). Spaþiul de locuire al grupului miao este identi-
ficat în zonele muntoase din sudul Chinei precum: Guizhou, Yunnan, Sichuan,
Hubei, Hunnan, Guangxi, Guangdong, Hainan. 

Comunitatea miao vorbeºte limba miao-yao însã existã mai multe dialecte
care, de multe ori, pun în dificultate înþelegerea limbii grupului care este de
origine han tibetanã. Anumite subgrupuri sunt legate cultural de comunitate ºi
dezvoltã aceleaºi similitudini din perspectiva comportamentului comunitar.
Acest grup este printre cele mai vechi comunitãþi din China ºi are o istorie de
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patru mii de ani11. Grupul etnic miao a trebuit sã suporte consecinþele rãzboa-
ielor, sãrãciei, a bolilor ºi a pãmântului lipsit de fertilitate. Toate aceste lipsuri au
constituit tot atâtea motive pentru ca etnicii miao sã migreze în zone mai favo-
rabile ale Chinei pentru a supravieþui adoptând obliceiurile ºi tradiþiile locale12.
Un element distinctiv al comunitãþii este legat de credinþa în existenþa sufletului,
o formã de animism care diferenþiazã grupul de celelalte etnii13. 

Comunitãþi etnice consistente din grupul miao trãiesc ºi în afara Chinei, în
Asia de Sud-Est dar ºi în state care au ºi alte minoritãþi. Acestea reprezintã sub-
grupuri ale minoritãþii din care cei mai mulþi aparþin subgrupului hmong. În ordi-
nea numãrului de membri ai grupului comunitari miao, se regãsesc în Vietnam
un milion de persoane, în Laos 600 de mii de persoane, Statele Unite adãpostesc
aproximativ 250 de mii de membri ai comunitãþii. Comunitãþi miao reduse
numeric se regãsesc ºi în Thailanda, 150 de mii de persoane, Franþa 15 mii iar în
Australia trãiesc 2000 de membri ai minoritãþii miao care s-a refugiat din China
din motive politice14. 

Comunitatea etnicã Yi 

Reprezintã grupul etnic care numãrã apoape 9 milioane de locuitori care îºi
duc existenþa în provinciile Yunan, Sichuan, Guizhou ºi Guangxi. Este un grup
etnic cu o istorie strãveche ºi comunitãþi compacte care dateazã de cel puþin douã
mii de ani15. Membrii acestui grup folosesc o limbã proprie care este înrudidã
cultural cu sistemul lingvistic han-tibetan dar mulþi dintre membrii comunitãþii
vorbesc chineza modernã. Religia acestei comunitãþi a fost taoistã ºi a fost
adoptatã la începutul dinastiei Quing. Printre membrii comunitãþii sunt ºi creºtini
dar reprezintã un procent mic. 

Comunitatea etnicã tujia

Naþionalitatea tujia are o populaþie de 8.350.000 de personane, rãspânditã în
principal în regiunea muntoasã Wulingshan, din zona graniþei comune dintre
provinciile Hunan, Hubei ºi Sichuan. Aceasta are limba proprie, ce aparþine unei
ramuri din familia lingvisticã han-tibetatnã, cu douã dialecte, cel de nord ºi cel
de sud. Convieþuind cu naþionalitatea han de o lungã perioadã de timp, majori-
tatea etnicilor vorbesc acum limba chinezã standard, scrierea folositã fiind tot
cea a limbii chineze. Cei din etnia tujia pãstreazã ºi azi cultul strãmoºilor ºi ritua-
lurile legate de acesta, religia lor fiind una panteistã. Dupã proclamarea
Republicii Populare Chineze în 1949, populaþia din zonã a fost recunoscutã ca o
singurã comunitate etnicã numitã Tujia16. 
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În anul 1957 a fost înfiinþatã Prefectura Autonomã a Naþionalitãþilor Tujia ºi
Miao din vestul provinciei Hunan, iar în anul 1983 a fost înfiinþatã Prefectura
Naþionalitãþilor Tujia ºi Miao din vestul provinciei Hubei urmate apoi de în-
fiinþarea altor þinuturi autonome naþionale. Sub influenþa comunitãþilor han,
etnia tujia ºi-a dezvoltat mult agricultura, antrenând dezvoltarea ramurilor eco-
nomice conexe. Creºterea economicã a impulsionat dezvoltarea rapidã a culturii
ºi a sistemului de educaþie în zonã. Regiunea populatã de minoritatea Tujia este
spectaculoasã, cu peisaje naturale splendide. Zona turisticã Wulingyuan se aflã
pe lista patrimoniului cultural mondial, iar Zhangjiajie este considerat cel mai
important parc naþional forestier din China.

Comunitatea etnicã tibetanã

Minoritatea etnicã tibetanã are în prezent o populaþie de aproape 6.280.000
de persoane, care trãiesc în prinicipal în Regiunea Autonomã Tibet ºi în þinu-
turile tibetane autonome din provinciile Qinghai, Gansu, Sichuan ºi Yunnan.
Tibetanii au propria lor limbã, împãrþitã în trei dialecte. Majoritatea populaþiei
este lamaistã ca religie. Strãmoºii tibetanilor au populat încã din paleolitic cursul
mijlociu al fluviului Brahmaputra potrivit vestigiilor descoperite în urma sãpãtu-
rilor arheologice fãcute în zonã. În secolul al VI-lea, conducãtorul tribului Yalong
din zona Shannan a regiunii Tibet a reuºit sã uneascã toate triburile din regiune,
moment ce a marcat intrarea populaþiilor tibetane în orânduirea sclavagistã17.

În secolul urmãtor, Songtsan Gampo a unit populaþiile din întreaga regiune a
Tibetului, formând Regatul Tibetan. Cãsãtoria încheiatã între acesta ºi prinþesa
Wencheng din dinastia Tang a jucat un rol important în dezvoltarea Tibetului. În
vremea dinastiei Yuan (1026-1368), Tibetul a fost subordonat administrãrii cen-
trale. Guvernele dinastiei Quing ultima dinastie din China feudalã au început sã
desemneze funcþiile religioase în Tibet: Dalai Lama ºi Benchan Erdeni ºi a fost
numit un reprezentant permanent al curþii imperiale chineze în Tibet. În anii `50,
în Tibet funcþiona încã sistemul iobãgiei18. Reformele sociale ºi dezvoltatea co-
munitarã în sens social a început în Tibet în anul 1959, dupã care a urmat pro-
cesul de dezvoltare a regiunii. Podiºul Tibetan are o altitudine medie de apro-
ximativ 4000 m, iar înãlþimea maximã este datã de piscul Qomolangma,
8.844,43 m, reprezentând cel mai înalt vârf din lume, Masivul Himalaya fiind
situat între China ºi regatul Nepal19. 

Minoritãþi sub 500.000 de persoane

Comunitatea etnicã Mulao

Aceastã minoritate este redusã numeric cuprinzând 210.000 de persoane la
recensãmântul din 2020. Spaþiul de locuire al comunitãþii este situat în provincia
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Guangxi o zonã muntoasã. Utilizeazã o limbã proprie asemãnãtoare cu cea a 
etniilor Maonan, Tong ºi Shui în timp ce o parte din membrii comunitãþii vorbesc
limba etniei zhuang. Cei mai mulþi membri ai comunitãþii vorbesc limba chinezã
în comunicarea cotidianã. Zonele de locuire ale comunitãþii mulao sunt încon-
jurate de munþi înverziþi ºi ape curgãtoare limpezi ceea ce a permis practicarea
agriculturii. Membrii acestei etnii sunt pricepuþi la cultivarea orezului. Au început
încã din vechime sã foloseascã tehnici de lucru ºi de cultivare a pãmântului
folosindu-se ºi de animale în practicarea agriculturii. În ce priveºte tehnica culti-
vãrii pãmântului, comunitatea mulao are unelte ºi metode asemãnãtoare cu cele
utilizate de comunitãþile han ºi zhuang prin influenþa acestor culturi cu care co-
munitatea a trãit vreme îndelungatã20. Sunt pricepuþi ºi în producerea ceramicii
prin prelucrarea ºi arderea lutului la care se adaugã meºteri fierari de etnie. O trã-
sãturã aparte faþã de celelalte etnii este legatã de extracþia minierã, în special cãr-
bune, din extragerea cãruia mulþi etnici mulao îºi câºtigau existenþa. Au practicat
mineritul din vechime având cea mai mare populaþie dintre toate minoritãþile
care s-a îndeletnicit cu extracþia minierã. În prezent, funcþioneazã o industrie în
cadrul cãreia activeazã etnicii mulao care produc ciment, îngrãºãminte chimice,
insecticide, prelucrare a lemnului. În ce priveºte aria culturalã, sunt buni cântã-
reþi care intoneazã cântece reprezentate într-o formã artisticã în care promoveazã
scene ale muncii ºi ocupaþiilor dar ºi elemente ale vieþii cotidiene21. Sunt into-
nate ºi cântecele de dragoste de cãtre tineri. Aceºtia se cãsãtoresc la vârste mici
iar la momentul încheierii cãsãtoriei cei doi miri trebuie sã obþinã acordul pãrin-
þilor. Este permisã cãsãtoria cu tineri care aparþin altor etnii (exogamie). Ritualul
de nuntã în cadrul comunitãþii mulao este foarte complex ºi necesitã cheltuieli
consistente. Sunt practianþi ai budismului ºi taoismului, alþi membri ai etniei
(puþini la numãr) practicã alte culte22.

Locuinþele sunt construite din pãmânt ºi acoperite cu þigle iar în interior sunt
amenajate sobe care asigurã cãldura folosind cãrbunele în calitate de combustibil.
Alimentaþia este simplã ºi are în componenþã orez ºi cartofi dar ºi porumb care
se consump în diferite feluri. 

Vestimentaþia este asemãnãtoare cu a celorlalte etnii: femeile se îmbracã cu
fustã dreaptã ºi cu pantaloni largi iar bãrbaþii au o vestimentaþie asemãnãtoare cu
aceea a etniei Han. Femeile sunt pasionate de bijuterii cum ar fi inelele ºi brã-
þãrile precum ºi cerceii nelipsiþi din inventarul feminin. În ce priveºte ritualul de
sãrbãtoare etnia mulao celebreazã un set de zile faste cele mai importante fiind
cele din 3 martie (conform calendarului tradiþional) care se celebreazã în cadrul
satelor23. 
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Comunitãti cu populaþie sub 100.000 de persoane

Potrivit celui de al ºaptelea recensãmânt naþional efectuat în 2020, 19 mino-
ritãþi naþionale au fiecare populaþii care se situeazã sub 100.000 de locuitori.
Acestea sunt naþionalitãþile tadjicã, pumi, achang, nu, owenk, jing, de`ang, bao`an,
yugurã, uzbecã, menba, olunchun, dulong, hezhe, gaoshan, luoba ºi tatar.

Comunitatea etnicã tajicã

Etica tadjicã locuieºte în principal în þinutul autonom Tashkurgan a naþiona-
litãþii tadjice din sudul Regiunii Autonome Xinjiang-Uigure. Conform ultimului
recensãmânt populaþia tadjicã numãrã aproximativ 50.000 de membri, are pro-
pria limbã, dar pentru scris foloseºte mai mult limba uigurã. Zona Taskurgan re-
prezenta în trecut un punct strategic, fiind o trecãtoare-cheie de pe drumul mã-
tãsii, principalul traseul schimbãrilor schimburilor comerciale ºi culturale dintre
Orient ºi Occident în perioada antichitãþii24. Înainte de proclamarea Chinei Noi
principala îndeletnicire a membrilor comunitãþii era creºterea animalelor cu un
pronunþat caracter nomad. Etnicii tajik plecau cu turmele la pãºunat la debutul
primãverii ºi se întorceau acasã toamna pentru a petrece iarna la adãpostul fa-
miliei25. Arelul în care locuieºte etnia tajik a fost eliberat în mod paºnic între anii
1952 ºi 1954 când a fost înfiinþat districtul autonom Tashikurgan al etniei Tajik.
Guvernul chinez a demarat investiþii în zonã ceea ce a condus la o dezvoltare
semnificativã a comunitãþii. Ca ºi alte minoritãþi naþionale din China ºi cea tad-
jicã are o culturã bogatã ºi diversã. Neavând o formã scrisã a limbii, bagajul
folcloric ºi tradiþiile au fost transmise pe cale oralã din generaþie în generaþie,
prin naraþiuni, unele dintre aceste ajungând foarte cunoscute în întreaga culturã
chinezã. Etnicii tajik sunt excelenþi dansatori ºi cântãreþi dispunând de repertoriu
bogat interpretat la diferite instrumente muzicale. În cultura tajikã existã un re-
pertoriu de cântece ºi dansuri interpretate la ceremoniile funerare dar ºi cântece
religioase. Evident, pentru ritualul nunþii ºi al peþitul au un set dedicat de melodii
de dragoste26. În interpretarea cântecelor se folosesc de instrumente muzicale
specifice etniei precum „Nayi“ (instrument confecþionat din oase de vultur) ºi
Balangzikuomu (instrument de ciupit cu 7 corzi) sau Rewafu (instrument de
ciupit cu 6 corzi). În cadrul dansurilor specifice etniei sunt cele care presupun un
cuplu care danseazã imitând zborul vulturilor. Dansului i se adaugã baletul ºi
teatrul reprezintã forme de exprimare artisticã a etniei Tajik27.

Comunitatea etnicã pumi

Populaþia pumi numãrã aproape 42.000 de persoane, fiind rãspânditã în prin-
cipal în nord-vestul provinciei Yunnan. Membrii comunitãþii pumi din Yunnan
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reprezintã majoritatea acestei populaþii la nivel naþional. Limba acestei etnii
aparþine familiei lingvistice han-tibetane. Neavând o formã proprie de scriere,
generaþiile tinere ale etniei pumi folosesc mai multe limba chinezã28.

Comunitatea Achang

Populaþia Achang locuieºte în localitãþile arondate administrativ Prefecturii
Autonome Dehong a etniilor Dai ºi Jingpo din provincia Yunnan, în sudul Chinei.
Conform ultimului recensãmânt, aceastã etnie numãrã 40.000 de suflete29. Are o
limbã proprie care aparþine ramurii limbilor tibetane, fãrã sã aibã însã o formã
scrisã. Pentru scriere se folosesc caracterele chinezeºti. Aceastã populaþie a avut,
de-a lungul istoriei, legãturi strânse cu etniile jingpo, han, dai ºi bai.

Vorbesc o limbã proprie a comunitãþii care aparþine limbilor tibetane împãr-
þitã în trei dialecte, fãrã o formã scrisã. Scrierea se realizeazã cu caratere chine-
zeºti. La jumãtatea secolului XX în zonele populate de etnia achang era predo-
minantã economia feudalã de latifundii care s-a dezvoltat cu timpul30. Dezvol-
tarea tranzacþiilor cu terenuri a impulsionat agricultura ºi meºteºugurile. Etnia
achang producea tutun ºi secere foarte cãutate pe piaþa bunurilor de consum.
Dupã proclamarea R. P. Chineze, în octombrie 1949, guvernul a luat decizia sã
înfiinþeze, începând cu 1952, unitãþi administrativ teritoriale precum districte ºi
comunitãþi autonome care sã integreze minoritãþile. Aceastã decizie a avut efecte
pozitive ce a avut ca efect îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã a membrilor
comunitãþii anchang. Aceastã minoritate pãstreazã o bogatã ºi diversã culturã ºi
artã care include balade, povestiri ºi legende transmise pe cale oralã de la o
generaþie la alta.

Ca ºi alte minoritãþi naþionale din China ºi etnia achang a creat o bogatã ºi
variatã culturã oralã, alcãtuitã din balade, povestiri ºi legende transmise din
generaþie în generaþie Membrii comunitãþii care locuiesc în principal în regiunea
Autonomã Mongolia inferioarã în provinciile Quinghai, Heliongjiang, Jilin ºi
Liaoning folosesc, în general, o limbã proprie în cadrul comunitãþii. Aceastã mino-
ritate a adus contribuþii, însemnate de a lungul istoriei Chinei, la dezvoltarea do-
meniilor politic, militar, economic, astronomic, cultural, artistic ºi medico-sanitar31.

Comunitatea etnicã Nu 

Comunitatea nu este una dintre etniile antice care locuiau pe malurile fluviilor
Nu ºi Lancang ºi a purtat diverse denumiri precum nusu, anu ºi along. Dupã
proclamarea Chinei Noi în 1949 comunitatea a luat numele de Nu.

Etnia numãrã aproape 37.000 de persoane, conform ultimului recensãmânt
din 2020, din care majoritatea locuiesc în þinuturile Gongshan, Fugong, Lanping
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ºi Bijang din provincia Yunnan, în sud-vestul Chinei. Mai existã o comunitate
nucleu în þinutul Weixi din prefectura autonomã Diqing a naþionalitãþii tibetane,
în nordul-vestul provinciei Yunnan ºi alta în þinutul Chayu din Regiunea
Autonomã Tibet. Aceastã minoritate are limba sa proprie ce aparþine ramurii
tibetano-birmaneze, împãrþitã în mai multe dialecte distincte ceea ce creeazã
dificultãþi de comunicare între vorbitorii din regiuni diferite. În perioada dinas-
tiilor Yuan ºi Ming, membrii comunitãþii Nu au fost dominaþi de liderii etniei
naxi care domnea în provincia Lijiang. 

În secolul al XVII-lea zonele populate de etnia nu au fost guvernate de cãtre
liderii etniilor bai, naxi. O altã etnie emigratã în zonã a supus o parte a populaþiei
nu, transformând-o în grup de sclavi. Ca urmare a contactelor frecvente cu
etniile han ºi lisu, majoritatea etnicilor cunosc atât limba chinezã, cât ºi pe cea a
etniei lisu. Scrierea folositã este cea chinezã.32

Cât priveºte credinþa, membrii comunitãþii venereazã natura ºi nu cred într-o
religie. Credinþa este cã orice existã în lume are viaþã. Corpurile cereºti precum
soarele, luna, stelele, munþii ºi apele, pãdurile ºi stâncile sunt venerate. Ca toate
etniile populaþia nu se ocupã cu agricultura însã practicã ºi vânatul. Cultivã grâu,
orz, hriºcã, orz, cartofi ºi fasole. Printre legumele cultivate regãsim varza, ridi-
chiile, ardeii ºi roºiile. Arealul în care trãieºte comunitatea nu reprezintã un pa-
radis pentru animale ºi plante cu pãdurile extinse ºi cu vegetaþia luxuriantã.
Vegetaþia cuprinde pãduri de molid ºi pin ºi constituie habitatul ideal pentru
animale sãlbatice precum tigrul, leopardul, ursul, elanul. Zona în care trãieºte
comunitatea nu este bogatã în zãcãminte precum bronzul, fierul, aluminiul, mica
ºi cristalul.33

Comunitãti cu populaþie sub 100.000 de persoane

Comunitatea etnicã owenk

Minoritatea owenk are o populaþie de 30.000 de persoane, care trãiesc în þinu-
turile autonome din Mongolia Interioarã, împreunã cu populaþiile mongolã, daur,
han ºi olunchun. Etnicii owenk vorbesc limba proprie, care are trei dialecte, fãrã
a avea o formã scrisã. În zonele pãstoreºti este des întâlnitã folosirea limbii mon-
gole, iar în aºezãrile de câmpie sau din zonele muntoase comunicarea este
preponderentã în limba chinezã34.

Comunitatea etnicã Jing

Minoritatea etnicã Jing reprezintã una dintre comunitãþile cu populaþie foarte
redusã din China, care numãrã în jur de 30.000 de persoane conform recensã-
mântului din 2020. Denumirea anterioarã a acestei etnii era „yue“ însã în anul
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1958 a fost acceptatã oficial denumirea de etnia jing. Cei mai mulþi membri ai
acestei etnii locuiesc pe insulele Liwei, Wutou ºi Sanxin din zona Jiangping,
arondatã Regiunii Autonome Guangxi-Zhuang.

Etnicii jing au limbã proprie, asemãnãtoare cu limba vietnamezã. Majoritatea
ºtiu limba chinezã, în special dialectul din Guangdong35. Membrii etniei jing au
migrat pe teritoriul actual al Chinei încã din secolul al XVI-lea datoritã bogãþiei
locurilor dar ºi pentru faptul cã insulele erau aproape pustii. Astfel au putut sã se
organizeze în mod comunitar fãrã a avea obstacole. ªi-au dezvoltat cultura ºi
obiceiurile în contextul migraþiei ºi dupã venirea ulterioarã a altor comunitãþi
precum zhuang ºi han cu care au convieþuit. Grupul minoritar jing a avut de su-
ferit în secolul al XIX-lea când francezii au invadat Vietnamul dar ºi în perioada
de ocupaþie japonezã36.

Comunitarii acestei etnii utilizeazã limba lor proprie care este înruditã cu
limba vietnamezã însã majoritatea membrilor implicaþi în diferite profesii vor-
besc chineza în dialectul Guangdong. Sunt pasionaþi de poezie care ocupã un loc
important în cultura oralã. Comunitatea se defineºte prin muzicã având peste
30 de categorii de cântece cu teme legate de dragoste ºi iubire, ritualuri de tre-
cere, profesii ºi datini.37 Au grijã ca întregul tezaur oral sã fie transmis din gene-
raþie în generaþie. Muzica cântatã de comunitate este acompaniatã de un instru-
ment cu o singurã coardã specific etniei jing38. Manufacturat din lemn de bambus,
acest intrument are o lungime de 75 de centimetri ºi produce acorduri plãcute,
melodioase. Vestimentaþia etnicilor jing este diversã ºi are elemente care o disting
faþã de alte comunitãþi etnice. Femeile poartã bluze strânse pe bust, fãrã guler ºi
pantaloni negri sau de culoare închisã. În afara casei poartã o hainã lungã, albã,
care se aseamãnã cu Qipao – haina tradiþionalã chinezã. Acest obiect vestimentar
are fante laterale pânã mai sus de genunchi. Bãrbaþii poartã o hainã lungã pânã
la genunchi cu mâneci strânse ºi o centurã la mijloc. Tinerii dar ºi adulþii sunt
influenþaþi ºi de vestimentaþia grupului majoritar din China, grupul han39. 

Comunitatea etnicã Jino

Minoritatea Jino numãrã peste 23.000 de locuitori. Aceºtia locuiesc în prin-
cipal în zona montanã a prefecturii autonome Xishuangbanna a naþionalitãþii
Dai, provincia Yunan din sud-vestul þãrii. Etnicii jino folosesc o limbã proprie în
cadrul comunitãþii fãrã a avea scriere.40 Credinþa acestor locuitori era una de
fãcãturã animistã, în plus mai pãstreazã ºi ritualurile legate de cultul strãmo-
ºilor41. În relaþiile oficiale etnicii jino utilizeazã limba chinezã literarã. 
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Comunitatea etnicã de’ang

Grupul etnic de’ang numãrã peste 20.000 de persoane, conform ultimului
recensãmânt din 2010. Aria ocupatã de etnicii de’ang împreunã cu alte minoritãþi
naþionale precum dai, jingpo, wa ºi altele, se întinde pe o suprafaþã de 30.000 km2.
Majoritatea locuiesc în prefectura autonomã Dehong a etniilor dai ºi jingpo din
provincia Yunnan. Au propria limbã, însã fãrã scriere. Cei mai mulþi vorbesc chi-
neza ºi limbile etniilor jingpo, iar pentru scriere folosesc caracterele chinezeºti. 

Comunitatea etnicã bao’an

Bao’an este una dintre minoritãþile naþionale cu cea mai micã populaþie din
China, de doar 20.000 de locuitori, conform recensãmântului din 2020. Etnicii
bao’an locuiesc în þinutul autonom Jishishan a naþionalitãþilor baoan, dongxiang
ºi sala din provincia Gansu. Parte sunt stabiliþi în prefectura autonomã Linxia a
etniei hui din aceeaºi provincie ºi în þinutul Xunhua din provincia Qinghai.
Etnicii bao’an au o limbã proprie, ce aparþine familiei limbilor altaice, ramura
mongolã. Majoritatea cunosc ºi limba chinezã, datoritã contactelor permanente
cu naþionalitatea han.42

Comunitatea etnicã yugur

În Munþii Qilianshan din nord-vestul Chinei trãieºte un grup etnic cu o
populaþie de numai 14.000 de oameni, yugur, 90% dintre ei locuind în þinutul
autonom Sunan al etniei yugur, restul în regiunea Huangnibao din Jiuquan,
provincia Gansu. Din motive istorice, în momentul de faþã, membrii etniei yugur
vorbesc trei limbi, una aparþine ramurii turceºti a familiei limbii altaice, vorbitã
de populaþia yugur din vestul þinutului autonom ºi alta aparþine ramurii mongole
a aceleiaºi familii lingvistice, fiind vorbitã de cei din centrul ºi estul þinutului.
Cei din regiunea Huangnibao vorbesc limba chinezã. Limba lor nu are formã scrisã,
pentru scriere ei folosesc caracterele chinezeºti.43

Comunitatea etnicã uzbecã

Etnia uzbecã numãrã aproximativ 10.000 de suflete ºi locuieºte în localitãþile
Yili, Techeng, Kashgar ºi Urumqi din Regiunea Autonomã Xinjiang-Uigurã. Numele
acestei etnii provine de la Uzbeg Khan, conducãtorul unuia dintre principatele
imperiului Mongol din secolul al XIV-lea. În veacul urmãtor, odatã cu dezmem-
brarea principatului, un numãr de comercianþi uzbeci au traversat regiunea
Xinjiang pe „Drumul Mãtãsii“, pãtrunzând în regiunile interioare pentru comerþ.
Unii dintre aceºti negustori s-au stabilit în localitãþile din Xinjiang ºi au fost
numiþi ulterior uzbeci44.
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Concluzii

Aceastã scurtã prezentare a încercat sã descrie, pe scurt, câteva dintre grupu-
rile etnice din China. Evoluþia comunitãþilor s-a conturat ca un fenomen normal
ºi firesc în arealul cultural al societãþii chineze, prin implicarea membrilor comu-
nitãþilor etnice în dezvoltarea Chinei. În anii ’50, autoritãþile le-au invitat sã se
autoidentifice, moment în care s-au prezentat peste 400 de grupuri entice, situaþie
în care autoritãþile au decis cã erau prea numeroase. Cu aceastã ocazie au lansat
un proiect de ºtiinþe sociale care sã le clasifice ºi sã le integreze în cele 56 de
comunitãþi etnice care sunt recunoscute în prezent.

Distincþia socialã s-a fãcut pe grupuri care au fost reduse de la patru sute la
cele 56 de comunitãþi etnice recunoscute ofical de statul chinez. Aceste comu-
nitãþi care grupau oameni cu graiuri diferite dar ºi în locuri diferite ale þãrii aveau
elemente comune în anumite cazuri45. În unele situaþii, au fost puse sub pazã
militarã ºi a fost încurajatã omogenizarea socialã ºi culturalã care, însã, nu a reuºit
sã ºteargã memoria identitarã a multor membri ai acestor comunitãþi. Limitele
amalgamului etnic dar ºi omogenizarea partialã au permis conservarea unor
tradiþii ºi particularitãþi etnice care definesc astãzi diferitele comunitãþi. Modul
în care se contureazã relaþia politicã cu minoritãþile va influenþa evoluþia socie-
tãþii chineze. Acest aspect reiese într-o perspectivã a viitorului vãzutã de cãtre
unii analiºþi care susþin faptul cã noile drumuri comerciale duc la Beijing.
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