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Cheongmyeong (??)
Cheongmyeong (??, ziua cu luminozitatea cea mai clar?, sau ziua în care
este cald, luminos ?i totul devine verde, acum este de asemenea ?i timpul
pentru îngrijirea mormintelor str?mo?ilor) este al cincilea termen dintre cei
dou?zeci ?i patru de termeni solari. Numele de Cheongmyeong, care în sens
strict înseamn? "str?lucire pur?", descrie limpezirea treptat? a cerului ?i cade
prim?vara în data 4, 5 sau 6 aprilie în calendarul Gregorian (anul acesta cade
în data de 4 aprilie). Cheongmyeong este momentul când când soarele se
afl? la 15 ° pe traiectoria în mi?carea sa aparent?. Cheongmyeong poate s? cad? cu o
zi înainte de Hansik (??, ziua hranei reci) sau în aceea?i zi ca ?i Hansik ?i este de
obicei între Chunbun (??, echinoc?iul de prim?var?) ?i Gogu (??, ploaia
grânelor). Despre Cheongmyeong se face referire ?i în Dongguk Sesigi (?? ???, M?rturii
despre Obiceiurile de Sezon din Coreea, 1849). Potrivit acestor înregistr?ri istorice, în
aceast? zi slujitorii împ?ratului ob?ineau un foc prin frecarea unei ramuri de salcie cu un
trunchi de ulm ?i oferau împ?ratului flac?ra ob?inut?. Apoi, împ?ratul înmâna tor?e
aprinse din aceast? flac?r?, membrilor cur?ii ?i celor 360 de guvernatori din toat? ?ara.
Acest obicei de împ?r?ire a tor?elor aprinse a fost numit sahwa (??, care în sens strict
înseamn? foc d?ruit). Guvernatorii celor 360 de or??ele f?ceau mai multe tor?e din
tor?a primit? de la rege ?i le împ?r?eau locuitorilor din jurisdic?ia lor. Acesta era "foc
nou" care urma s? înlocuiasc? "focul vechi". Pân? la sosirea tor?ei din capital?, locuitorii
din cele 360 de or??ele nu aveau voie s? g?teasc? sau s?-?i înc?lzeasc? hrana. De aici
vine ?i explica?ia originii cuvântului Hansik sau "ziua hranei reci".
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Deorece Cheongmyeong ?i Hansik au c?zut în mod frecvent în aceea?i zi,
cele dou? zile au devenit una ?i aceea?i ca ?i importan?? în credin?a
popular?. În calendarul agricol, Cheongmyeong corespunde perioadei în
care câmpurile de orez ?i câmpurile uscate erau preg?tite pentru
îns?mân?are sau plantare. În credin?a popular? exist? mai multe supersti?ii
legate de Cheongmyeong care vizeaz? domeniul agricol. Astfel o zi senin? de
Cheongmyeong (sau Hansik), era un semn pozitiv pentru agricultur?. O
vreme bun? în ziua de Cheongmyeong sau Hansik însemna pentru
comunit??ile de pescuit, o cre?tere a soiurilor de pe?te ?i o captur? mare, în
timp ce zi cu vânt în ziua de Cheongmyeong era considerat un semn de r?u
augur. În unele p?r?i din Coreea, Cheongmyeong era considerat? ca fiind o zi de bun
augur în care nimic r?u nu putea ap?rea. Prin urmare în unele p?r?i mai tradi?ionale,
oamenii petreceau aceast? zi f?când activit??i despre care credeau c? puteau provoca
daune în cazul în erau efectuate în momente nepotrivite. De exemplu, în aceast? se
îngrijeau mormintele str?mo?ilor, se reparau casele ?i se oficiau c?s?torii. Surs? :
folkency.nfm.go.kr/eng
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