
Załącznik nr 2 

Znaczenie zwierząt w kulturze Chin

• Zwierzęta odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w chińskich wierzeniach, 

tradycji i świętach, ale też w życiu codziennym Chińczyków.

• Ważnym  elementem  życia  codziennego  są  ryby  −  symbol  szczęścia  i 

obfitości.  Symboliczny  jest  także sam ruch wody,  oznaczający  bogactwo, 

stąd  tak  często  w chińskich  firmach umieszczane  są akwaria.  Chińczycy 

hodują ryby także w domach. Do ich ulubionych czynności należy również 

łowienie ryb w okolicznych parkach.

 
Fot. Barbara Stillmark 

Scenariusz: Zwierzęta Chin – Monika Prus



Plastikowe  reklamówki  są  wykorzystywane  do przenoszenia  złowionych  rybek  bądź zupy, 

którą można dostać na wynos w restauracji. Fot. Agnieszka Putkiewicz 

• Chińczycy  mają  sentyment  do  figurek  żab,  ponieważ  zwierzęta  te  są 

symbolem szczęścia i bogactwa. Postacie różnych zwierząt, głównie tych z 

rodzimego  horoskopu,  często  przedstawiane  są  w  formie  wisiorków  i 

traktowane jako amulety. 

• Dzieciom często zakłada się czapki ozdabiane postaciami rożnych zwierząt, 

co ma uchronić je przed działaniami złych duchów. Wraz z coraz silniejszym 

wpływem kultury zachodniej pojawiają się w chińskiej tradycji także elementy 

nowe, np. słoń z podniesioną trąbą jako symbol szczęścia. 

  Fot. Agnieszka Putkiewicz

• Smok i  panda. Smok uważany  jest  nie  tylko  za symbol  Chin,  ale  także 

wiązany jest z potęgą cesarstwa, i tym samym przypisywany osobie cesarza. 

(Dla porównania:  cesarzowa utożsamiana była z feniksem.) Współcześnie 
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jednak Chińczycy odchodzą od tego przedstawienia, ponieważ na Zachodzie 

smok  kojarzony  jest  z  agresją  i  walką.  Dlatego  częściej  jako  symbol 

narodowy  stosują  pandę  wielką,  która  budzi  skojarzenia  ze  spokojem  i 

mądrością. 

• Zwierzęta w domu.  Chińczycy  coraz częściej  posiadają  w domach małe 

zwierzątka,  takie jak  pieski,  np.  pekińczyki,  króliczki,  kaczuszki  czy ptaki. 

Ilość i gatunki zwierząt są świadectwem prestiżu i zamożności właściciela. 

Posiadanie psa w Chinach odbywa się pod ścisłą kontrolą. Warunkowane 

jest ono spełnianiem określonych wymagań względem rasy, wzrostu i wagi 

zwierzęcia. Ta ostatnia nie przekracza zwykle 4 kg, zaś wzrost waha się w 

granicach 16, 20 cm. Często na osiedlach umieszczane są specjalne tablice 

ze  zdjęciami  pożądanych  ras  oraz  dokładnymi  opisami  dozwolonych 

zwierząt. 

Chińczycy  raczej  nie  hodują  w  domach  kotów,  natomiast  bardzo  lubią 

hodować  ptaki.  Trzymają  je  w klatkach,  które  na czas spaceru do parku 

osłaniane  są  specjalnym  pokrowcem,  mającym  chronić  ptaki  przed 

wystraszeniem. Następnie wieszają klatki na drzewach, aby zwierzęta mogły 

pobyć nieco w otoczeniu przyrody.
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                   Fot. Agnieszka Putkiewicz

• Zwierzęta,  którym  w  Chinach  przypisana  jest  szczególna  symbolika,  to: 

jednorożec, pies fo, nietoperz, żółw i żuraw.

• Zwierzęta są także wykorzystywane do hazardu − bardzo popularne są walki 

kogutów  i  świerszczy,  do  których  przygotowywane  są  poprzez  dietę  i 

ćwiczenia  ataków.  Walki  świerszczy  są  uważane  za  sport,  ale  zakłady 

pieniężne nie są legalne. Ze względu na śpiew świerszczy, uprawiany jest w 

Chinach  handel  tymi  owadami.  Istnieje  bardzo  wiele  odmian  świerszczy. 

Przetrzymywane są one w specjalnych pojemnikach,  a czasem w pięknie 

zdobionych małych klateczkach. 

• W  malarstwie,  rzeźbie i  ceramice także możemy odnaleźć przedstawienia 

zwierząt. Miasta pełne są zwierzęcych figur przed budynkami, na ulicach i w 

zabytkowych miejscach. Przedstawiają one bogato zdobione smoki, psy fo, 

feniksy czy żółwie. 
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                            Fot. Barbara Stillmark

Scenariusz: Zwierzęta Chin – Monika Prus



  Fot. Agnieszka Putkiewicz 
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Fot. Agnieszka Putkiewicz

• Chiński kalendarz. Cyklu życia Chińczyków nie wyznacza miesiąc, ale rok. 

Do każdego roku przypisana jest  charakterystyka zwierzęcia,  które w nim 

panuje. Według legendy Budda zaprosił do siebie pewnego dnia wszystkie 

okoliczne zwierzęta. Z zaproszenia skorzystało zaledwie dwanaście: szczur, 

bawół, tygrys, królik, smok, wąż, koń, koza, małpa, kogut, pies i świnia. W 

dowód  wdzięczności  Budda  powierzył  każdemu  z  nich  panowanie  nad 

jednym  rokiem  w  cyklu.  Od  tej  pory  każdy  rok  nosi  nazwę  określonego 

zwierzęcia.  Oprócz  cyklu  związanego  ze  zwierzętami,  istnieje  w Chinach 

także  cykl  60-letni,  związany  z  panowaniem  jednego  z  pięciu  żywiołów: 

wody, drewna, ognia, ziemi i metalu.

• Rzeźby zwierząt  umieszczane są również  na dachach domów i  stanowią 

symbol  prestiżu  ich  właściciela.  Ważna  jest  tu  ich  ilość  −  największa 

dozwolona liczba figur to osiem, przy czym nie liczy się zwierząt skrajnych, 

po bokach. 
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            Fot. Agnieszka Pukiewicz 

Dodatkowe informacje

• Chiny  położone  są  w  Azji  Wschodniej,  pomiędzy  Koreą  Północną  a 

Wietnamem. Całkowita powierzchnia kraju to 9 596 960 km2   czyli  30 razy 

więcej niż Polski. Chiny są czwartym po Rosji, Kanadzie i USA największym 

krajem na świecie. W Chinach mieszka około 1,33 mld ludzi,  co daje 129 

osób na km2. 

• Stolicą  Chin  jest  Pekin –  drugie  po  Szanghaju  najbardziej  liczne  miasto 

kraju.  Ważnym miejscem w Pekinie  jest  Zakazane Miasto,  czyli  cesarski 

pałac  dynastii  Ming  i  Qing.   Niedaleko  pałacu  znajduje  się  park  Beihai 

(Północne Morze) – dawny ogród cesarski  o powierzchni  69 ha,  z czego 

połowę stanowią zbiorniki  wodne.  Centralne miejsce parku stanowi wyspa 

Qionghua. Wzdłuż brzegu znajdują się altany Pięciu Smoków, a północny 

brzeg parku zamyka bogato zdobiony Mur Dziewięciu Smoków. 
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                       Fot. Barbara Stillmark 

• Większość powierzchni Chin stanowią wyżyny, tylko 12% to tereny nizinne. 

Pomiędzy wchodem Chin, gdzie teren jest nizinny z niewysokimi górami a 

zachodem, z wysoko położonymi szczytami górskimi zauważalny jest duży 

kontrast geograficzny.  Na północny wchód rozciąga się Nizina Mandżurska, 

dalej na wschód Nizina Chińska i nizina środkowego i dolnego brzegu rzeki 

Jangcy z dużą ilością jezior. Na północy rozpoczyna się Wyżyna Mongolska, 

a na południowy zachód Wyżyna Tybetańska ograniczona Himalajami, gdzie 

znajduje się najwyższy szczyt na świecie – Mount Everest.  Powierzchnię 

Chin  obejmują  trzy  strefy  klimatyczne:  zwrotnikowa,  podzwrotnikowa  i 

umiarkowana. 
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      Fot. Barbara Stillmark

• Wielki  Mur  Chiński to  najbardziej  charakterystyczna  budowla  w  tym 

regionie świata. Długość muru to 2400 km, rozciąga się od Shanhauiguan do 

Jiayuguan w górach Nan Shan. Co 100, 200 m  porozmieszczane są wieże, 

łącznie jest ich około 20 tys. Budowle te wznoszono od czasów dynastii Qin 

do  okresu  dynastii  Ming,  czyli  siedemnaście  wieków.  Budowę  rozpoczął 

cesarz  Chin  Qin Shi  Huang w III  w p.n.e.  Wówczas była  ona symbolem 

władzy  i  potęgi  cesarza,  zaś  za  czasów dynastii  Ming  przybrała  funkcję 

fortyfikacji  obronnej.  W  budowę  muru  na  przełomie  wieków  było 

zaangażowanych około 3,5 mln osób. Mur odegrał znaczącą rolę jako szlak 

handlowy. 

• Feng  Shui to  nieodłączny  element  kultury  chińskiej.  W  dosłownym 

tłumaczeniu ‘feng’ to ‘wiatr, którego nie można zobaczyć – niewidziany’,  a 

‘shui’  to  ‘woda,  której  nie  można uchwycić  – nieuchwytna’.  Feng Shui  to 

nauka  obejmująca  zasady  utrzymania  harmonii  między  człowiekiem  a 

otoczeniem. 

• Armia Terakotowa, czyli jeden z ośmiu cudów świata. Na armię tę składa 

się  8  tys.  figur  naturalnej  wielkości,  wykonanych  z  wypalonej  gliny,  a 

odnalezionych przypadkowo w 1974 roku. Figury znajdują się w grobowcu 

pierwszego  cesarza Chin,  Qin  Shi,  którego  miały  strzec  i  któremu winny 

zapewnić  władzę oraz potęgę w życiu  pozagrobowym.  Każda z figur jest 

niepowtarzalna − żołnierze mają różny wyraz twarzy, odmienne typy broni, 

fryzur oraz pozycji, w których są przedstawieni. 
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• Najważniejszym świętem dla  Chińczyków są obchody chińskiego Nowego 

Roku, czyli  Święta Wiosny, przypadającego pod koniec stycznia. Obchody 

poprzedzone są przygotowaniami i porządkami w domach. W trakcie świąt 

odbywają  się  wspólne  posiłki  w  gronie  najbliższych,  składane  są  ofiary 

przodkom, odbywają  się tańce i  pochody uliczne (tańce lwów,  pochody z 

atrapą  smoka).  Obchody  Święta  Wiosny  kończy  Święto  Lampionów, 

podczas którego miasta  ozdabia się dużą ilością świateł, zaś mieszkańcy 

kroczą ulicami w rytm tańca i muzyki. 

• Imiona i nazwiska. Chińskie imiona powinny posiadać określoną symbolikę: 

imiona mężczyzn wiązane są z pomyślnością, bogactwem i siłą, kobiece zaś 

− z pięknem i naturą. Ze względu na dużą dowolność przy nadawaniu imion 

jest ich nieskończenie wiele i tylko czasami się powtarzają. Nie nadaje się 

imion  po  przodkach;  każde  powinno  być  wyjątkowe  i  niepowtarzalne. 

Odwrotnie jest z nazwiskami − tutaj lista jest zamknięta. Zwykle nazwisko 

chińskie składa się z jednego znaku i odnosi się do nazwy rodu bądź klanu. 

Powoduje  to  wiele  powtórzeń,  np.  nazwisko  Wang  ( 王 ,  Wáng)  nosi  94 

milionów Chińczyków, Zhang (張, Zhāng) − 83 miliony, zaś Li (李 Lǐ), Chen 

(陳 Chén) czy Zhou (周 Zhōu) − powyżej 20 milionów. 

• Wynalazki Chińczyków: 

− kompas 

− papier

− taczka

− liczydło 

− latawiec. 
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