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Clondirul cu mastic? (7)
Alcoolul ?i obiceiurile Obiceiuri de sezon Coreenii au s?rb?torit întotdeauna acele zile
legate de schimb?rile de sezon de-a lungul unui an. Ei aduceau mul?umire zeit??ilor sau
spiritelor ancestrale, ?i se bucurau împreun? cu vecinii ?i întreaga comunitate, astfel c?
alcoolul era întotdeauna indispensabil la aceste ocazii. B?uturile erau f?cute din diferite
ingrediente în func?ie de sezon ?i aveau o semnifica?ie aparte cu fiecare din ocaziile de
s?rb?toare.

Fermieri admirând luna plin? cu ocazia Daeboreum, în a 15-a zi din prima lun? a anului,
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imagine de pe un paravan numit “Gyeonjikdo” sau “Pictur? cu recolte ?i viermi de m?tase”,
autor necunoscut. Prima zi din prima lun? a anului este Noul An, sau Seollal, ocazie cu
care coreenii î?i vizitau membrii familiei ?i vecinii, pentru a-?i ar?ta respectul fa?? de
cei mai în vârst?, ?i erau invita?i la „sechan”, sau masa de anul nou. Feluri speciale de
mâncare erau puse pe mas?, f?cute din orez, fructe de mare, carne, ou?, iar curmale
împreun? cu „seju” erau servite, seju fiind denumirea dat? b?uturii b?ute de anul nou,
acest seju fiind de cele mai multe ori cheongju sau yakju preparate în vara anului
precedent. „Dosoju”, mai exact „b?utura care ap?r? împotriva spiritelor malefice”, era
consumat? ?i ea la masa de anul nou, în credin?a c? va alunga spiritele rele tot anul. Inventat
de doctorul chinez Hwata, dosoju este f?cut din ingrediente medicinale cum ar fi ardeiul
chinezesc, r?d?cina florii balon, f?cute pudr? ?i puse în ap? de orez, dup? care sunt filtrate ?i
apa rezultat? se fierbe. A 15-a zi din prima lun? se nume?te Daeboreum, ocazie cu care se
bea un vin despre care se credea c? va aduce numai ve?ti bune tot anul. Copiii doar puneau
limba pe un pahar de alcool, dup? care b?utura era aruncat? peste sob? pentru ca spiritele
rele s? dispar? la fel ca fumul. Prima zi din a doua lun? a anului este Junghwajeol,
care d? startul sezonului de agricultur?. Cu ocazia acestei zile, servitorii fermierilor
s?rb?toreau ?i se rugau pentru o recolt? bun?, iar st?pânii lor îi serveau cu „nongju
”, sau b?utura fermierilor. Tinerii care erau înc? minori primeau un bol mare cu
alcool care semnifica faptul c? urmau s? devin? adul?i ?i s? fie egali cu adul?ii. A
3-a zi din a 3-a lun? a anului se nume?te Samjinnal, iar coreenii o petreceau la
picnic, pentru a se bucura de prim?var? ?i de florile care înfloresc, ?i beau „dugyeonju
”, b?utura f?cut? din florile de azalee. În jurul acestei perioade a anului se
beau ?i b?uturile „cheongmyeongju” ?i „gwahaju”. Cheongmyeonju sau vinul limpede ?i
curat este un tip de cheongju fermentat pentru 21 de zile. Are o arom? intens? ?i dulce
pl?cut? ?i de cei care nu sunt mari b?utori de alcool. Gwahaju înseamn? ?i b?utura
trecerii prin var? f?r? probleme, ?i se vindea la taverne în perioada aceasta a anului. În
luna aprilie, când în emisfera nordic? este prim?var?, toate fiin?ele vii încep s? creasc?
?i agricultura începe în for??. Gospod?riile individuale angajau lucr?tori ?i formau
asocia?i numite „durae”, ca un fel de echipe comune care s? lucreze câmpurile,
ajutându-se. Lucr?torii erau omeni?i cu cantit??i considerabile de „takju”, f?cut din „nuruk” ?i
orez. A 5-a zi din luna 5 din an este Dano, ocazie cu care b?rba?ii jucau un joc cu mingea, iar
femeile se d?deau în leag?n, bucurându-se de natur?. Femeile î?i sp?lau p?rul în ap? în care
au fiert r?d?cini de iris, ?i frunze, despre care credeau c? alung? bolile. Din iris se f?cea ?i
b?utur?, prin introducerea r?d?cinilor în cheongju care d?deau arom? lichiorului.
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Danodo sau “Scen? în ziua de Dano”, de pictorul Shin Yun Bok În a ?asea lun? din
an, în a 15-a zi se s?rb?torea Yudujeol, sau „ziua în care oamenii î?i spal? p?rul în
ap? curgând spre est”. Ca s? evite c?ldura verii oamenii beau lâng? cursurile de ap?.
A 15-a zi calendaristic? din a ?aptea lun? se nume?te Baekjungnal. Cuvântul de
baz?, „baekjung” înseamn? „dintr-o sut?”, a c?rui semnifica?ie era c? un num?r variat de
legume ?i fructe cre?teau în cantit??i enorme în aceast? perioad?. Fructele, legumele, orezul
?i alcoolul erau aranjate pe o mas? pentru a oferi un ritual sufletelor str?mo?ilor. În perioada
aceasta când agricultura era într-o pauz?, se supraveghea opera?iunea de s?pare, iar
lucr?torii puteau lua pauze ?i se puteau bucura de bucate ?i b?utur?. Servitorii din gospod?riile
de la care se a?teptau cele mai bogate recolte c?l?reau vacile prin sat ?i erau trata?i cu
b?utur? gratis. Unii dansau de fericire în costume din paie, ?i primeau b?utur? de la to?i
vecinii.
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Scen? cu fermieri ?i so?iile acestora c?rând b?utur? ?i mâncare, imagine de pe un paravan
numit “Gyeonjikdo” sau “Pictur? cu recolte ?i viermi de m?tase”, autor necunoscut.
În luna 8, în a 15-a zi se s?rb?tore?te Chuseok, sau Hangawi, când coreenii
a?ezau o mas? ritual? pentru str?mo?i, ?i îngrijeau mormintele acestora. Dup? ce
cur??au locurile de veci, membrii familiei împ?r?eau mânc?rurile ?i b?utura. De
Chuseok se consum? o varietate de b?uturi alcoolice, în special „dongdongju”, un fel
de takju f?cut din orez glutinos ?i nuruk. A noua zi din a noua lun? este Jungyangjeol
?i e considerat? de bun augur, ?i aduc?toare de energie pozitiv?. În aceast? zi se
?ineau s?rb?tori de stat, cum ar fi festivalul onor?rii înv??a?ilor, iar oamenii mergeau
la picnic pe mun?i ?i compuneau poezii înconjura?i de ar?ari ?i crizanteme colorate.
Consumau fructe, pr?jituri din flori ?i lichior de crizanteme, f?cut cu petalele florilor
înmuiate în cheongju, ?i filtrate apoi. Ritualuri ancestrale au loc pentru a s?rb?tori
realiz?rile din an, în jurul zilei de 15 a lunii a zecea. Familiile vizitau mormintele ?i
organizau ritualuri pentru 5 genera?ii de str?mo?i, împ?r?ind mâncarea ?i b?uturile
oferite ca rit. Ultima zi a lunii a 12-a care se nume?te „ziua mic? de anul nou”,
coreenii î?i luau r?mas bun de la anul curent, ?i îl primeau pe cel nou. ?i în aceast? zi
aduceau tribut str?mo?ilor, aduceau cinste celor mai în vârst? ?i împ?r?eau ofrandele.
Ritualuri de trecere Alcoolul era cel mai important element de pe mesele
coreeniilor cu ocazia a 4 ocazii importante în familie, transformarea în adul?i, nun?ile,
înmormânt?rile ?i ritualurile ancestrale. Gwallye, sau ceremonia trecerii de la copil la adult
Gwallye semnifica maturizarea omului prin ajungerea la vârsta de adult, ?i avea loc între 15
?i 20 de ani. B?ie?ii purtau „gat”, o p?l?rie coreean? tradi?ional?, iar fetele î?i ridicau
p?rul sus pe cap ?i îl prindeau cu un „binyeo”, un ac de p?r ornamental. Chiar dac? tinerii nu
erau înc? însura?i, ?i nici fetele m?ritate cu ocazia gwallye, erau deja considera?i adul?i.
Înaintea ceremoniei tinerii vizitau mormintele str?mo?ilor pentru a le aduce acestora la
cuno?tin?? c? au devenit adul?i, ?i aduceau fructe ?i b?uturi. Un invitat de onoare era chemat
s? prezideze ceremonia, era echivalentul unui na? în credin?a cre?tin?. Aceast? persoan? era
aleas? în general dintre prietenii capului familiei. Gwallye consta în trei etape. Prima oar?,
s?rb?toritul purta trei tipuri diferite de îmbr?c?minte de adul?i, semnificând desprinderea de
etapa de copil, ?i transformarea în adult. Apoi i se oferea alcool s? bea. Invitatul de onoare era
cel care ?inea un discurs, oferea bolul cu alcool s?rb?toritului, iar acesta f?ceau dou?
plec?ciuni, dup? care accepta bolul, îl punea pe mas?, îl ridica iar, apoi bea ?i îl d?dea gol unui
asistent, dup? care f?cea iar plec?ciuni în fa?a invitatului de onoare. Aceast? procedur?
semnifica startul unui nou statut în via?a acestuia. A treia etap? consta în oferirea unui nume
tân?rului de c?tre invitatul de onoare, pentru ca acesta s? aib? un start bun în via?a de adult.
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simbolizând ceremonii importante din via??, autor necunoscut Hollye – nunta La
nunt?, mirele ?i mireasa f?ceau schimb de „haphwanju” sau cupe nup?iale. Mireasa
oferea prima cupa, dup? care mirele era urm?torul. Cupele simbolizau o uniune
fericit? care dureaz? toat? via?a, ?i chiar dac? mirii nu puteau bea, trebuiau s?-?i
umezeasc? m?car buzele din haphwanju. Dup? ceremonie, mirii intrau în camera lor
unde „juansang”, o mas? cu b?uturi ?i mâncare îi a?tepta, ?i le d?dea startul primei
nop?i împreun?. Cum ceremonia avea loc în mod tradi?ional la casa p?rinteasc? a
miresei, cuplul pleca la casa mirelui dup? prima noapte petrecut?. Ajun?i acas? la
mire, mireasa a?eza o mas? cu pui, nuci, fructe ?i alte feluri de mâncare aduse de la
casa ei, plus b?uturi. Invita?ii la nunt? erau servi?i cu „honsatsul”, sau b?utura pentru
nun?i. Procesul prepar?rii acestei b?uturi cerea maxim? aten?ie ?i grij?. Invita?ii erau
a?tepta?i s?-?i dea cu p?rerea asupra mânc?rurilor oferite, asupra aspectului mirilor,
iar o evaluare pozitiv? a b?uturii era crezut? c? aducea noroc pentru tot restul vie?ii
noului cuplu. Sangnye - înmormântarea Coreenii nu percep moartea ca pe un sfâr?it al
vie?ii de pe p?mânt, ci cred c? oamenii î?i vor continua via?a într-un fel sau altul. De aceea,
înmormânt?rile sunt atât momente de triste?e cât ?i de bucurie. Orice înmormântare începe ?i
se termin? cu prezen?a b?uturilor. Membrii familiei, prieteni ?i vecini viziteaz? casa
decedatului pentru a-?i oferi condolean?e ?i pentru a bea împreun? cu familia.
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Înmormântare din "Cartea picturilor de gen de Gisan", de Kim Jun Geun Un num?r de 10
persoane poart? sicriul spre locul de înmormântare. În acest pelerinaj, ei cânt? ?i fac
popasuri în locurile des frecventate de decedat de-a lungul vie?ii, unde a?eaz? câte o
mas? cu alcool ?i beau în cinstea acestuia. Sicriul este în final pus în p?mânt iar cei
prezen?i toarn? alcool peste el, ?i fac o ultim? plec?ciune în fa?a celui care le-a fost
prieten sau membru al familiei. Jerye - riturile ancestrale Riturile
ancestrale fac parte din lunga tradi?ie a poporului coreean, erau
închinate str?mo?ilor ?i aveau loc odat? cu anumite s?rb?tori, cum
ar fi Noul An Lunar, Hansik, Dano sau Chuseok, dar avea loc ?i în
zilele de na?tere ?i de deces ale str?mo?ilor. Famiile mai înst?rite
?ineau aceste rituri ?i cu mai multe ocazii de-a lungul anului. Masa
ritual? consta în b?uturi, fructe ?i carne. Membrii familie închinau
pe rând câte un pahar, ?i f?ceau plec?ciuni, astfel, cel mai mare
fiu al familiei era primul, el citea ?i câteva cuvinte despre cei
pomeni?i, apoi urma so?ia acestuia, iar ultimul era cel mai vârstnic
membru al familei. Dup? acest ceremonial, cupele cu vin erau
reumplute ?i se spunea c? astfel cei r?posa?i se bucur? de masa
dat? în cinstea lor. La final, cele de pe mas? erau oferite membrilor
familiei ?i celor prezen?i. În trecut, familia era cea care producea
alcoolul pentru ceremonie, el trebuia s? fie de foarte bun? calitate,
altfel se credea c? aduce ghinion. Hyangeumjurye ?i Giroyeon Hyangeumjurye
Hyangeumjurye era o ceremonie la care se adunau intelectualii pentru a discuta ?i a
bea alcool. La origini, din China, ea s-a r?spândit în timpul dinastiei Joseon, când
231 de ?coli private de elite, numite ?i "hyanggyo", de pe tot teritoriul ??rii, organizau
anual astfel de adun?ri confucianiste. Gospod?riile private le-au urmat exemplul,
invitând înv??a?i la petreceri cu alcool. Hyangeumjurye era unul din cele 6 ritualuri
confucianiste importante, al?turi de "gwallye", "hollye", "sangnye", "jerye" ?i "sanggyeollye".
Scopul acestei ceremonii era aducerea de reverin?e celor în vârst? pentru în?elepciune,
longevitate ?i realiz?ri. Astfel de adun?ri erau adev?rate lec?ii de comportament, maniere ?i
respect, dar ?i lec?ii de b?ut. Persoana cu cele mai mari realiz?ri din sat juca rolul de gazd?,
oferea b?uturi celor participan?i, toat? lumea f?cea plec?ciuni atunci când oferea un pahar de
alcool.

page 8 / 11

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

“Iwongirohoedo" sau "Adunare la Iwon", autor necunoscut În timpul ceremoniei,
b?rba?ii înv??au cum s? ofere o b?utur?, cum s? refuze un pahar ?i a?a mai
departe. Prima oferire purta denumirea de "yecheong", primul refuz se numea "yesa
", a doua ofert? "gocheong", al doilea refuz "gosa", a treia ofert? "gangcheong", iar
ultimul refuz "jongsa", dup? trei refuzuri, din curtoazie, nu se mai insista. Giroyeon
Giroyeon era o s?rb?toare ?inut? în cinstea oficialilor de la curtea regal?. Doar cei retra?i
din activitate, cei afla?i peste rangul doi, ?i cei de peste 70 de ani putea participa la
giroyeon, care se ?inea cu ocazia Samjinnal, a treia zi din a treia lun?, ?i cu ocazia
Jungyangjeol, sau a noua zi din luna a noua. Acest? ceremonie avea ca scop
promovarea loialit??ii fa?? de rege în rândul oficialilor dar ?i promovarea respectului fa??
de b?trâni printre oamenii de rând. Regele Taejo (d.1392-1398) a organizat pentru
prima dat? un giroyeon în anul 1394 cu ocazia s?rb?torii a 60 de ani, sau "hwangap".
Supervizarea ceremoniei c?dea în sarcina Ministerului Riturilor, ?i un secretar regal
era trimis s? observe ?i s? p?streze siguran?a. Regele oferea b?uturi, p?mânturi sau
sclavi oficialilor, dar ?i premii pentru seniorii cu realiz?ri impresionante. Alcoolul juca
un rol important, era un factor al celebr?rii longevit??ii ?i a s?n?t??ii. Cei prezen?i
beau toat? noaptea în prezen?a muzicii de la curtea, apoi se îndreptau spre case. Cu
toate c? la o astfel de adunare curgeau cantit??i impresionante de alcool, ea era
supervizat? în modul cel mai strict ?i era organizat? respectând un protocol scris.
Atunci când regele p??ea în incinta unde se desf??ura ceremonia, se d?dea startul
muzicii, participan?ii mergeau ?i f?ceau câte patru plec?ciuni în fa?a acestuia. Apoi
avea loc un concurs de tras cu s?ge?ile, iar participan?ii erau împ?r?i?i pe echipe.
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Echipa care pierdea trebuia s? toarne b?utur? înving?torilor, ace?tia beau ?i
mul?umea apoi cu plec?ciuni. Petrecerea continua cu mâncare din bel?ug, muzic?,
fiecare participant primea felurite tipuri de mâncare, iar ceremonia se încheia cu alte
patru plec?ciuni în fa?a regelui. Ini?ial giroyeon-ul era doar pentru vârstnicii de la
curte, dar în timpul domniei regilor Yeongjo (d.1724-1776) ?i Jeongjo (d.1776-1800) a început
s? fie transmis ?i oamenilor de rând. Pentru a men?ine viu obiceiul respect?rii celor în vârst?,
?i în ziua de azi au loc astfel de ceremonii în anumite regiuni ale ??rii.
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“Manwoldaegyehoedo", sau "Adunare la Manwoldae" de Kim Hong Do ***Acest articol
face parte dintr-o serie de 8 articole, realizate cu cooperarea Institutului Na?ional de
Cercetare a Patrimoniului Cultural*** Sursa: korea.net, sursa original?: Intangible Cultural
Heritage of Korea
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