KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

Hwangap – simbol al prosperit??ii ?i longevit??ii

Hwangapeste un mod tradi?ional de a s?rb?tori împlinirea a 60 de ani. Num?rul
60 reprezint? realizarea unui ciclu complet (echivalentul a 5 cicluri complete de
12 ani ale Zodiacului chinezesc). În trecut, speran?a medie de via?? era mult
mai mic? decât 60, a?adar depa?ind aceast? vârst? era considerat? o binecuvântare special?.
Suyun este petrecerea pe care copiii s?rb?toritului o organizeaz? pentru a celebra
longevitatatea p?rintelui. În acest? zi, s?rb?toritul se bucur? de petrecere, având cat
mai mul?i oaspe?i ?i servindu-i cu diverse mânc?ruri. Odat? ce p?rin?ii se a?az? la
masa principal? de banchet, fiii ?i fiicele, în ordinea vârstei, se închin? ?i, pentru
longevitate, le ofer? vin (toastul se nume?te Heonsurye) . Dup? ce descenden?ii direc?i au
efectuat acest ritual, fra?ii mai tineri ai p?rintelui ?i fiii lor î?i arat? respectul în acelasi mod.
În timpul desf??ur?rii acestor ritualuri, se cânt? muzic? tradi?ional?, ?i arti?tii profesioni?ti
interpreteaz? cântece, îndemânad oamenii s? bea. Copiii î?i arat? iubirea fa?? de p?rin?i,
oferindu-se s? fac? o plimbare cu ei în spate. Membrii familiei ?i rudele îi rasfa?? pe
s?rb?tori?i prin diferite activit??i pentru a-i face s? se simt? tineri, adesea îmbr?cându-se ca
?i copiii mici, dansând ?i cântând. În vremurile de demult, oaspe?ii se întreceau în a
compune poezii sau cântece pentru celebrarea acestei ocazii. Odat? cu apari?ia sistemului
de s?n?tate modern, acest eveniment este mai comun decât obi?nuia s? fie. Acum, coreenii
pleac? în vacan?? cu familiile lor, mai degraba decat sa organizeze o mare petrecere. Acest
tip de petreceri au loc ?i and o persoan? împline?te 70 de ani (Gohi) sau 80 de ani (Chilsun).
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