Wierzenia i tradycje Chin
W Chinach mieszka jedna piąta całej ludności świata, czyli 1,3 miliarda ludzi. Kraj
zamieszkuje pięćdziesiąt grup etnicznych, najbardziej liczną są Chińczycy Han (92%) łączy się tu i wzajemnie przenika kila religii i niezliczona ilość wierzeń ludowych. Nie
jest możliwe zachowanie jednorodności w tak wielkiej populacji, ale bezsprzecznie
można powiedzieć, że jest to niezwykle silna i fascynująca kultura, niosąca ze sobą
piękno i wyciszenie, od tysięcy lat odciskająca ślad na innych, goniących za
nowoczesnością społecznościach.
Wycieczka w tak odległe kraje zawsze jest niezapomniana. Chiny warto zobaczyć
nie tylko ze względu na liczące tysiące lat zabytki, ale głównie na orientalną kulturę.
Ze względu na rozległe terytorium Chin wierzenia i obyczaje są różnorodne.
Przekonania większości Chińczyków zostały oparte na 3 szkołach: konfucjanizmie,
buddyzmie oraz taoizmie. Należy pamiętać o tym, że poglądów tych nie uznajemy
za religie, ale rozumiemy jako zbiór reguł, filozofię czy charakterystyczny system
etyczny.
Wierzenia chińskie tak jak i buddyzm nie zakładają istnienia bogów.
Na odległych terenach terytorium chińskiego pośród wędrownych ludów nadal są
powszechne praktyki, takie jak animizm, kult przodków czy szamanizm.
Kult religijny oraz wiara w bóstwa nie jest już, aż tak rozpowszechniona pośród
Chińczyków, jak w ciągu poprzednich stuleci…
Grupa ludzi zamieszkujących dany kraj, pod wpływem różnych uwarunkowań
geograficznych, historycznych czy mentalnych przez setki lat tworzy w pewnym
obrębie terytorialnym swoją indywidualną kulturę, która poddawana jest ciągłym
naciskom związanym z postępem, edukacją i naporem zewnętrznych nurtów. Jeżeli
chcemy dotrzeć do początków tworzenia tradycji Chin musimy odbyć podróż tysiące lat
wstecz, do odległych wieków, gdyż kultura ta jest jedną z najstarszych na świecie.

Już w czasach starożytnych osiągnęła bardzo wysoki stopień rozwoju i od zawsze
fascynowała, zadziwiała i kusiła mieszkańców Nowego Świata. W kulturze tej wielki
nacisk kładzie się na poszanowanie tradycji i przyrody – stąd właśnie biorą swój
początek wierzenia ludowe oraz wielki szacunek dla ludzi starszych i dla medycyny
naturalnej.

Wierzenia ludowe
Chińskie wierzenia ludowe zawierają elementy czczenia przodków, buddyzmu,
taoizmuni prastarych religii czczących zwierzęta i przyrodę: słońce, ziemię i
niebiosa.
Święta kultywujące ludowe bóstwa są do dziś ważnym elementem tej kultury.
Buddyzm, konfucjanizm czy taoizm jest wyznawany równolegle z ludowymi
wierzeniami.
Konfucjanizm kładzie nacisk na poszanowanie tradycji, zamiłowanie do starych
porządków, wykazuje tendencję do konserwatyzmu oraz zamykania się na wpływy
zewnętrzne. Jest filozofią życia i doktryną państwową, kształtuje moralność,
miejscową edukację i porządek społeczny.
Taoizm z kolei odnosi się do świata przyrody i harmonii występujących w nim
dwóch przeciwstawnych sił: Yin i Yang, które mają wpływ na duchowy rozwój
każdego człowieka.

Biały smutek, czerwone szczęście
Kolory w Chinach mają często inną symbolikę niż w Europie. Warto o tym pamiętać,
zarówno w kontaktach biznesowych, jak i towarzyskich. Łatwo bowiem o „wpadkę”
przy okazji prezentów, wysyłanych listów, czy zaproszeń oraz strojów podczas mniej
lub bardziej oficjalnych uroczystości.
Choćby kolor biały, na Zachodzie symbol czystości, niewinności, przypisany jest
głównie tradycjom ślubnym, a więc kojarzy się ze szczęśliwymi chwilami.
W tradycji chińskiej biel zaś opisuje żałobę i smutek.
Dla Chińczyka kolorem szczęścia jest kolor czerwony. Stąd, na przykład w czasie
uroczystości ślubnych, używa się dekoracji właśnie w tym kolorze. Podobnie
podczas innych uroczystości rodzinnych na przykład na nodze nowonarodzonego
dziecka zawiązuje się czerwony sznureczek z monetą.. Kolor sznureczka ma
zapewnić mu życiowe szczęście i pomyślność, a moneta uchronić przed złem.
Po miesiącu od narodzin w Chinach urządza się imprezę na cześć dziecka, podczas
której goście obdarowują je czerwonymi jajkami. Symbolizują one harmonię
i szczęście.
Czerwony kolor w Chinach oznacza także lojalność i odwagę, przynosi sławę
i pomaga utrzymać zdrowie. Chińczycy uważają więc, ze zawsze warto mieć przy
sobie coś czerwonego.

Gra w kolory
W kontaktach z Chińczykami ostrożnie z kolorem czarnym. W Chinach ma on
bowiem podwójne konotacje – pozytywne i negatywne. Może symbolizować
determinację, prawość i bezinteresowność przypominając w barwie żelazo. Może
jednak też oznaczać zło, tajemniczość, przebiegłość i oszustwo.
„Bezpiecznym” kolorem jest za to fioletowy, który Chińczykom kojarzy się
mądrością i mocą.
Z kolei niebieski oznacza czystość, naiwność, melancholię. W tradycji chińskiej
w odcieniu przypomina bardziej zielono-niebieski. Często przypisywany jest
dzieciństwu.
Zielony to kolor wiosny, życia, dynamizmu, ale może też mieć złe konotacje na
przykład kojarzony jest z niewiernością małżeńską.
Kiedyś kolor żółty, który dla człowieka Zachodu – podobnie jak czerwony – kojarzy
się z kolorystyką Chin, był uważany za kolor cesarski. Przypisany na wyłączność
cesarskiej rodzinie symbolizował władzę i bogactwo. Potem stał się bardziej
powszechny w użyciu, jednak we współczesnych Chinach nie jest już tak
jednoznacznie kojarzony.
Poznając chińskie symbole warto jednak pamiętać, że Chiny zmieniają się
nieustannie. Choć tradycja stanowi tam niezwykłą wartość, to przenikający poprzez

kontakty biznesowe, kulturalne, polityczne świat Zachodu ma wpływ również na
chińskie życie codzienne. Zdarzają się więc wyjątki od reguły, kiedy chińska panna
młoda wystąpi w bieli, a logo firmy chińskiej działającej na świecie jest w kolorach
kojarzących się pozytywnie także w Europie.

Kolor czerwony
Kolor czerwony uważany jest za przynoszący szczęście noworoczne ornamenty,
koperta, w której dzieci dostają pieniądze z okazji Nowego Roku, również ślubne
suknie - są czerwone. Nie powinno jednak używać się czerwonego atramentu do pisania
imion i nazwisk, również nie powinno się cudzych nazwisk opisywać w ramkę ponieważ w ten sposób opisuje się nazwiska zmarłych osób.

Ślub
W Chinach dzień ślubu wybierany jest często na podstawie chińskiego tradycyjnego
kalendarza księżycowego, niektóre dni są „dobre” inne „złe” więc trzeba najpierw
sprawdzić, czy akurat dzień, w którym chcemy się pobrać się do tego, pod
względem astrologicznym, nadaje.
Powszechne jest robienie zdjęć ślubnych nawet na kilka miesięcy przed samą datą
ślubu i wesela, te sesje fotograficzne mogą trwać cały dzień albo i dłużej, młoda
para ma do dyspozycji profesjonalne studio, specjalistów od makijażu, przebiera się
w rożne tradycyjne stroje.

Obrazki
Mieszkając w Chinach dobrze jest mieć w domu obrazek, lub figurkę przedstawiającą
zwierzę, będące patronem roku, w którym się urodziliśmy - wg chińskiego kalendarza
są to: pies, świnia, kogut, smok, wół, owca, koń, królik, wąż, małpa, szczur oraz tygrys.

Święta chińskie
Chińczycy dużą wagę przywiązują do
obchodów świąt.
Z tymi tradycyjnymi związane
są
legendy, specjalne rodzaje dań i
rytuały.
Dla milionów Chińczyków święta to
często jedyna okazja w roku, by
spotkać się z najbliższymi, którzy
mieszkają w odległych zakątkach kraju.
Chińczycy w swoim świątecznym
kalendarzu mają zarówno święta, które
obchodzone są na całym świecie –
dniem wolnym od pracy jest 1 stycznia
(Nowy Rok) i 1 maja (Święto Pracy) –
jak i te, które są bezpośrednio związane
z ich historią i kulturą. Należy do nich,
świętowane od 1 do 7 października,
Święto Narodowe, które upamiętnia
utworzenie
Chińskiej
Republiki
Ludowej w 1949 roku.
Drugi raz w roku, oprócz Chińskiego Nowego Roku, tak zwany „Golden Week”,
czyli „złoty tydzień” chińczycy obchodzą dzień, w którym czas na podróże oraz
zabawy. W Chinach organizuje się wtedy parady, festyny, pokazy fajerwerków.
W okresie świąt Chińczycy odwiedzają swoich krewnych w całym kraju. Lotniska,
kolej, autostrady przeżywają wtedy prawdziwy najazd podróżujących.
Wolne dni są dla wielu także okazją do wypoczynku i zobaczenia atrakcji
turystycznych.
Z kolei tradycyjne święta chińskie są ruchome, co roku wypadają w innym terminie,
ponieważ uzależnione są od obowiązującego w Chinach kalendarza księżycowego
(w przeciwieństwie do znanego w Europie kalendarza solarnego).

Święto Wiosny czyli Chiński Nowy Rok
To najbardziej znane poza Chinami i najpopularniejsze w samych Chinach
tradycyjne święto. Rozpoczyna się pierwszego dnia pierwszego miesiąca i trwa
piętnaście dni kończąc się obchodami Święta Lampionów.
Do Święta Wiosny Chińczycy przygotowują się już miesiąc wcześniej rozwiązując
problemy, pozbywając się długów, bowiem dla Chińczyka Nowy Rok to
rozpoczęcie nowego życia.
Najważniejszym dniem jest wigilia Nowego Roku, którą spędza się w rodzinnym
gronie. Cała rodzina bierze też udział w przygotowaniu tradycyjnej kolacji. Jednym
z dań są pierożki jiaozi np. nadzieniem z jajek i krewetek.

Zanim Chińczycy zasiądą do stołu składają hołd i ofiarę przodkom przed domowym
ołtarzem.
W wigilię Nowego Roku Chińczycy wręczają sobie prezenty.
Z okazji Święta Wiosny na drzwiach domów i firm nakleja się tzw. zwoje
noworoczne. Są to pasy czerwonego papieru z umieszczoną sentencją, która ma
przyciągnąć pieniądze, szczęście i powodzenie.
W dniu Nowego Roku ponownie składa się ofiary przodkom, ale wspólne
świętowanie odbywa się już na ulicach.
Przy akompaniamencie bębnów, petard odbywa się tradycyjny korowód ze
smokiem oraz taniec lwów.

....Z tymi tradycyjnymi związane są legendy, specjalne rodzaje dań
i rytuały.....

Święto Lampionów (Święto Yuan Xiao)
Piętnastego dnia pierwszego miesiąca księżycowego w Chinach obchodzi się Święto
Lampionów.
W noc tego święta księżyc jest po raz pierwszy w pełni. Święto Lampionów kończy
uroczystości powitania Chińskiego Nowego Roku.
Z obchodami tego święta związane jest zapalanie w nocy barwnych papierowych
lampionów. Chińczycy chodzą z nimi po ulicach, oglądają wystawy lampionów, aż
w końcu wypuszczają je w niebo.
Barwne świąteczne lampiony mogą mieć różne kształty – góry, kwiatu, człowieka,
zwierzęcia. Jeden z najbardziej popularnych kształtów to biegnący koń.
Innym zwyczajem związanym ze Świętem Lampionów jest jedzenie ciasteczek
Yuanxiao – kulek ryżowych. Są one sporządzone z mąki ryżowej, z nadzieniem i
gotowane w wodzie. Nadzienie może być z owoców, czekolady, a nawet… fasoli.

Dla milionów Chińczyków święta to często jedyna okazja w roku, by spotkać się
z najbliższymi, którzy mieszkają w odległych zakątkach kraju.

Święto Smoczych Łodzi (Święto Duanwu)
Piątego dnia piątego miesiąca księżycowego rozpoczyna się w Chinach Święto
Smoczych Łodzi. Dzień ten uznawany jest przez Chińczyków za najdłuższy dzień
w roku.
Podczas tego święta nad drzwiami domów Chińczycy wieszają papierowe amulety
i rzucają petardy, aby odpędzić złe duchy.
Kiedyś na drzwiach w tym celu wieszano ziołowe bukiety.
Drugim ważnym rytuałem Święta Duanwu jest jedzenie zhongzi, które
przygotowuje się dzień wcześniej. Zhongzi to potrawa sporządzona z kleistego ryżu
zawiniętego w liść trzciny i bambusa, z różnym nadzieniem. Zhongzi jest gotowane
na parze.
Kulminacyjnym momentem tego święta są wyścigi smoczych łodzi, których dzioby
zakończone są głową smoka. W łodziach tych płynie nawet kilkudziesięciu
wioślarzy wiosłujących w tempie nadawanym przez odgłos bębna. Wyścigi i pokazy
smoczych łodzi urządzane są w całych Chinach, ale największą popularnością
cieszą się na południu kraju.
W Kantonie każda dzielnica organizuje swoje własne pokazy. Przy dźwiękach
bębnów i pokazach sztucznych ogni, poszczególnymi odnogami Rzeki Perłowej
płyną odświętne regaty. Wioślarzom nie przeszkadzają charakterystyczne dla tej
pory roku ulewne deszcze, nazywane przez miejscowych "wodą smoczych łodzi".
Święto Smoczych Łodzi, po chińsku Duanwu jie, nazywane bywa również świętem
"podwójnej piątki".
Według legendy upamiętnia ono śmierć żyjącego na przełomie IV i III w. p. n. e.
wielkiego poety i patrioty Qu Yuana. W obliczu wtargnięcia wroga na teren jego
kraju, w akcie rozpaczy Qu Yuan odebrał sobie życie, rzucając się do rzeki.Zongzi
to trójkątne bryłki wielkości pączka, wykonane z kleistego ryżu, zawijanego w liście
bambusa i trzciny.
Zawierają różnego rodzaju nadzienia, najczęściej słone: warzywne i mięsne,
a rzadziej - słodkie. Najsmaczniejsze są zaraz po ugotowaniu na parze, ale można je
też dłużej przechowywać i jeść na zimno.

Należy pamiętać o tym, co w naszej strefie kulturowej odeszło już w
niebyt. Otóż w Chinach każde święto jest celebrowane, jest przeżywane i
ma coś osobistego dać każdemu świętującemu jako CZŁONKOWI
RODZINY. To wypędzanie złego z domostwa, to oczyszczanie mózgu ze
złych myśli i odganianie chorób jest kwintesencją tego święta.
My święta traktujemy jako dzień wolny od pracy podczas, gdy Azjaci są w
tej materii nieporównanie bardziej uduchowieni. Ich świat mistyczny jest
niezwykle rozbudowany, stąd myśl taka mnie naszła, że moglibyśmy się od
nich wielu, wielu rzeczy nauczyć.
STOP- przecież my wiemy lepiej.

Święto Środka Jesieni (Święto Zhong Qiu)
Święto środka jesieni (Mid-Autumn Festival) czyli Zhong Qiu Jie (中秋节)
to oficjalne dożynki, obchodzone przez Chińczyków na całym świecie.
Jest również powszechnie znane jako Święto księżyca czyli Moon Festival lub
„Święto Ponownego Połączenia”. Księżyc kojarzony jest bowiem w Chinach
z ponownym połączeniem się członków rodziny.
Dla Chińczyków, którzy zazwyczaj mieszkają z daleka od swoich rodzin jest to
więc bardzo ważne święto. Tej nocy, patrzenie w światło księżyca, ma symbolicznie
połączyć ich z rodziną i rodzinnymi stronami.
Obchodzone jest 15 dnia VIII miesiąca kalendarza chińskiego podczas pełni
księżyca (月亮, Yue Liang). Wywodzi się z tradycyjnych kultur lunarnych
i obrzędów rolniczych.
W 2006 roku Chiny uznały święto za element „niematerialnego dziedzictwa
kulturowego”. Od 2008 roku jest to także święto publiczne i dzień wolny od pracy.

Moon Festival ma długie korzenie historyczne oraz wiele różnych bajek
i opowieści, związanych z jego pochodzeniem.
Współcześnie Chińczycy spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, grają w gry, jedzą
ciasteczka księżycowe (mooncakes), oglądają księżyc w pełni i ucztują, aby
zapewnić sobie szczęście.
Święto obchodzone jest również w innych krajach azjatyckich i przybiera różne
formy zależnie od lokalnej tradycji (国家, Guo Jia).
W trakcie obchodów czci się boginię Księżyca Chang’e, która po wypiciu eliksiru
nieśmiertelności zamieszkała na Księżycu.
Według tradycji Święto Środka Jesieni to także Święto Kobiet, bowiem księżyc
utożsamia żeńską yin. Rytuały związane z tym świętem to ustawianie figurki zająca
i pieczenie tzw. księżycowych ciasteczek. Ich okrągły kształt nawiązuje do
Księżyca. Przypominają one nieco ciasto francuskie z nadzieniem, bądź słodkim np.
orzechowo-migdałowym, bądź mięsnym.
Ciasteczka księżycowe spożywa się podczas kolacji, po tym jak zaświeci księżyc.
Na stole pojawiają się także ryż i owoce.

Ciasteczka księżycowe

Bogini Chang'e

Święto Przodków czyli Święto Czystej Jasności (Święto Qingming)
Święta zmarłych po chińsku

Podobnie jak my, Chińczycy także mają swoje święto zmarłych i jest ono jednym
z ważniejszych w chińskim kalendarzu. Obchodzone jest w końcu drugiego lub
początku trzeciego miesiąca.
Według wierzeń, dusze po śmierci mają takie same potrzeby ja żyjący.
Różne rejony, posiadają różne zwyczaje. Powszechne jednak jest sprzątanie
grobów, dbanie o ich estetykę i otoczenie.
Przy grobach gromadzą się całe rodziny, zapalają świece, układają misę z jedzeniem
i składają trzy pokłony.
Chińczycy palą imitację różnych rzeczy wierząc, że trafią one do zmarłych, są to np.
sztuczne pieniądze, domy, samochody, odzież i inne niezbędne do życia rzeczy.
Często obrządkom towarzyszy puszczanie latawców czy fajerwerków. Niestety
wśród młodych ludzi tradycja powoli zanika.
Chińczycy mają w tradycyjnym kalendarzu kilka świąt związanych ze zmarłymi, m.in.
Święto Przodków i Święto Głodnych Duchów. Chińscy katolicy obchodzą Wszystkich
Świętych 1 listopada, a chińska młodzież coraz częściej obchodzi amerykańskie
Halloween.

W czasie, obchodzonego 15. dnia po równonocy wiosennej, Święta Przodków,
Chińczycy składają dary przodkom, aby zapewnić sobie ich przychylność i nie
dopuścić, by się na nich gniewali.
Według wierzeń zmarli mają takie same potrzeby jak żywi i to na ich rodzinach
spoczywa obowiązek zaspokojenia tych potrzeb. Stąd składanie darów w postaci
kwiatów, jedzenia (pieczone mięso, ryż, gotowane bułeczki, jabłka), a nawet wina
ryżowego mające zapewnić przodkom dostatnie życie po śmierci. W czasie Święta
Czystej Jasności dary te stawia się przed prochami przodków.
Najstarszy członek rodziny zapala świeczki, a następnie pali polane winem pieniądze tzw.
piekielną walutę oraz odpala petardy. Po tych rytuałach wszyscy członkowie rodziny
składają hołd przodkom bijąc trzy razy czołem o ziemię.
Na wielu chińskich cmentarzach obowiązuje dziś jednak zakaz palenia rytualnych pieniędzy
i innych papierowych rekwizytów. Wówczas palenie, a więc „wysyłanie” przodkom darów,
odbywa się poza cmentarzami. A pali się nie tylko pieniądze, ale także kartonowe modele
domów, samochodów, a nawet smartfonów, czy figurki służby.

Tłumy ludzi wynoszą prochy zmarłych członków rodziny z budynków, w których
są umieszczone, i kładą je na rozstawionych wokół stołach. Kładą na nich również
dary, mające zapewnić przodkom dostatnie życie po śmierci. Najczęściej są

to kwiaty, pieczone w całości kaczki, kurczaki i prosięta, miski ryżu, gotowane
bułeczki i świeże jabłka, zdarzają się także butelki z ryżowym winem.
Cmentarze publiczne w chińskich miastach wyglądają zupełnie inaczej niż
cmentarze europejskie.
Drewniane skrzynki i kamienne urny z prochami zmarłych są tam przechowywane
w pomieszczeniach przypominających archiwum czy bibliotekę.
Każda urna leży w osobnej przegródce na jednym z wysokich do sufitu regałów,
najczęściej w towarzystwie miniaturowego drzewka i dzbanka do herbaty.
Według wierzeń przebywający w zaświatach zmarli mają takie same potrzeby, jak
żywi ludzie, a ich rodziny powinny troszczyć się o ich zaspokajanie, by nie
rozgniewać przodków.
Luksusowe dary to rodzaj duchowego przekupstwa, ofiarowywanego im, by się nie
gniewali i nie sprowadzali pecha.Chińska społeczność katolicka - podobnie jak
katolicy w Polsce i innych krajach europejskich - oddaje cześć zmarłym 1 listopada
w czasie Dnia Wszystkich Świętych.

Święto Głodnych Duchów (Święto Zhong Yuan)
Inne chińskie tradycyjne święto związane ze śmiercią to obchodzone 15. dnia
siódmego miesiąca Święto Głodnych Duchów. Tego dnia składa się hołd wszystkim
zmarłym, a nie tylko swoim przodkom.
Chińczycy wierzą, że w czasie tego święta (a według niektórych wierzeń nawet w
czasie całego miesiąca) otwierają się bramy zaświatów. Wydostające się z nich
duchy błąkają się po świecie żywych poszukując jedzenia i rozrywek.
Modlitwa za zmarłych, palenie kadzideł, banknotów piekielnych i inne dary mają
uchronić żywych przed gniewem duchów zmarłych i ulżyć ich cierpieniu.

Święto Dziewcząt lub Święto Córek (Święto Qixi lub Qiqiao)
Najbardziej romantyczne chińskie święto przypada 7. dnia siódmego miesiąca
księżycowego.
Święto to obchodzą głównie dziewczęta, dlatego też nazywane bywa również
"Świętem Dziewcząt" albo "Świętem Córek", „Dniem Podwójnej Siódemki”
Cudzoziemcy określają je „chińskimi Walentynkami”.
Tego wieczoru młode kobiety proszą o miłość i udane małżeństwo, a także
o mądrość
i zręczność.
Na specjalnych ołtarzykach Chinki umieszczają owoce, które są darami dla bogini –
Niebiańskiej Tkaczki.
Specjalnie by uczcić tą legendę, kobiety prezentują swoje zdolności w tkaniu
i wyszywaniu. Składane są również Bogom dary w postaci owoców i kwiatów.
Istnieje też stara tradycja wysiewania nasion zbóż, w intencji urodzenia syna.
W czasie tego święta Chińczycy spożywają specjalne ciasteczka qiaoguo robione
z oleju, mąki, cukru i miodu. Na stole pojawiają się też owoce, zwłaszcza arbuzy,
nasiona lotosu i orzechy wodne.
W filmie "Karate Kid" wytwórni Columbia, bohaterowie udają się na "Chińskie
Walentynki". Główny bohater spotyka się z dziewczyną w "Teatrze Cieni" gdzie
ukazany i opowiedziany jest mit o pasterzu i tkaczce.
Legenda o tkaczce i pasterzu, oprócz tego, że jest historią miłosną, pokazuje tkanie
jedwabiu jako prawdziwą sztukę, przeznaczoną tylko dla kobiet.
Ukazuje ją jako czynność zaszczytną - kobieta, która ją wykonuje, wzoruje się
przecież na samych córkach niebiańskich.

Ciekawostki …
Mit ten znalazł swe odbicie również w rzeczywistości: po przeciwległych stronach
Drogi Mlecznej znajdują się dwie konstelacje - trzy gwiazdy w naszym gwiazdozbiorze
Lutni to Zhi Nu, a trzy w naszym gwiazdozbiorze Orła to K'ien-niu-lang. M.J. Künstler
podaje także, że według niektórych źródeł te dwie konstelacje widać równocześnie

tylko raz w roku - siódmego dnia siódmego miesiąca księżycowego. Przez resztę roku
widoczna jest tylko jedna z nich.
W innych przekładach tej legendy były zmienione niektóre mało ważne elementy
(jak np. to, że wychowywany był u swojego brata ,który źle go traktował ,przez co
zabierając woła opuścił jego dom; para małżonków miała dwójkę dzieci; kochankowie
mogą spotkać się tego jedynego dnia na moście utworzonym przez sroki (co w Chinach
było symbolem radości i dobrych wieści); Niebiańska Rzeka nazywana jest Srebrną
Rzeką; ,że Rzeka była przejściem pomiędzy światem ziemskim, a niebiosami; ,że
bogowie zabrali Srebrną Rzekę między gwiazdy (co wyjaśnia powstanie Drogi
Mlecznej); ,że Bogowie nie ulitowali się, i wzburzona woda na zawsze rozdziela
kochanków, jednak ptaki poruszone nieszczęsną historią tworzą w ten jedyny dzień
most, na którym kochankowie mogą się zobaczyć).

Nie tylko chińska tradycja
Chiny to kraj wielu narodowości i niemal każda ma swoje własne święta np. ludność
Dai, zamieszkująca południową część Chin, obchodzi np. Festiwal Wody, między 13
a 15 kwietnia. Młodzi Chińczycy otwarci są także na nowe święta. 11. listopada
obchodzony jest tam Dzień Singla. Dzień tzw. „podwójnej jedenastki” wypromowano
we współczesnych Chinach jako… dzień zakupów. W tym dniu single mogą korzystać
z wielu promocji.

Podsumowanie:
Kultura każdego kraju kształtuje się przez wiele lat i cały czas podlega wielu
zmianom i modernizacji, tradycje i obyczaje dalekich krajów w niczym nie
przypominają tych, z którymi mamy styczność, na co dzień.

Kultura chińska to kultura, którą wielu z nas chętnie poznaje i to nie tylko dzięki
bogatej literaturze opisującej życie i zwyczaje chińczyków, ale i też bezpośrednio
udając się w podróż właśnie do tego państwa.
Kultura chińska różni się od
naszej, jeśli chodzi na przykład o
zwyczaje pogrzebowe. W tamtym
kraju zmarłego pali się wraz z jego
rzeczami. Im wyższy status
posiadał on za życia i był bogatszy
tym więcej jego rzeczy zostanie z
nim spalonych. W domach
chińczyków budowane są także
ołtarzyki poświęcone ich zmarłym
przodkom, co w naszym kraju nie
jest spotykane. Kultura chińska,
jeśli chodzi o zwyczaje pogrzebowe
różni się także kolorem szat
żałobnych, jakie noszone są przez
najbliższych członków zmarłego.
W naszym kraju zazwyczaj żałobę
symbolizują kolory ciemne przede
wszystkim czarny z kolei w
Chinach jest to kolor biały, który dotyczy całego ubrania, a także okrycia głowy.
W przypadku życia rodzinnego zwyczaje chińskie także są nieco inne, bowiem
w ich domach mieszkają pokolenia należące do rodziny. Synowa przeprowadza się
do męża i musi ona spełniać rozkazy swojej teściowej, która niekoniecznie musi być
miła. Bardzo często najstarszy syn ma obowiązek zostać w domu by zająć się
swoimi rodzicami na starość.
Mentalność chińczyków również należy do dość specyficznych, ponieważ osoby
będące indywidualistami są niechętnie pojmowane przez społeczeństwo. Chińczycy
zazwyczaj są mili i uczynni wobec siebie a wszyscy Ci, którzy odmówią spełnienia
prośby osobie, która ich o cos poprosi są źle postrzegani.
Kultura chińska jest uważana za jedną z najstarszych kultur świata, ponieważ już
w czasach starożytnych osiągnęła wysoki stopień rozwoju, dzięki czemu zyskała
również szacunek na całym świecie.
Ogromną rolę w kulturze chińskiej odgrywa także chińska myśl techniczna może
poszczycić się wielkimi i naprawdę godnymi osiągnięciami. Liczne wynalazki
powstały o wiele wcześniej aniżeli w kręgu kultury śródziemnomorskiej, z tego
względu kultura chińska uważana jest za wynalazcę papieru, ruchomej czcionki
i druku, a także prochu strzelniczego, kompasu, sejsmografu.
Wiadomo powszechnie, że dominującym społeczeństwem na świecie są właśnie
chińczycy, a oprócz nich występuje jednak jeszcze ponad 50 innych narodowych
mniejszości.

Kultura chińska jest określana jako dość skomplikowana co w dużym stopniu zależy
od pojęcia jakim jest Konfucjanizm , który miał bardzo duże znaczenie
w ukształtowaniu się typowych cech jakie posiada społeczeństwo chińskie. Kładł on
bardzo duży nacisk na poszanowanie tradycji i kultury, dlatego u Chińczyków
występuje tak wielkie zamiłowanie do starych porządków, obyczajów, oraz
tendencja do konserwatyzmu i tradycjonalizmu a także zamykania się na niekiedy
szkodliwe wpływy zewnętrzne.
Istotną cechą jaką szczyci się kultura chińska jest kult przodków, który odgrywa
niezwykle ważną rolę w życiu każdej rodziny chińskiej . W każdym mieszkaniu
znajduje się mały ołtarzyk poświecony czci przodków, który ma zarazem chronić
członków rodziny od nieszczęść i od wpływu złych duchów.
Kultura chińska uważana jest za odmienną od europejskiej co widać już posługując
się pojęciem takim jak: Tradycja konfucjańska , która sytuuje kobiety na pozycji
podległej względem mężczyzny, nierzadko jako swego pana. Przez stulecia
w Chinach kobiety traktowane były jak własność wpierw przez własnego ojca,
potem męża, a często nawet przez synów.
Symbolem ograniczeń, jakimi cechuje się kultura chińska, i jakie napotykały
kobiety przez całe swoje życie, było wiązanie stóp . czyli praktyka zniekształcania
ich w celu osiągnięcia kształtu pożądanego. To opatrznie pojmowane piękno
nakazywało obowiązywać dziewczynce stopy już od siódmego roku życia. Kultura
chińska zakazała tej praktyki dopiero w 1901 roku,
Poprawa statusu kobiet w Chinach nastąpiła dopiero początkiem dwudziestego
wieku, co wiązało się po części z budową komunistycznego państwa, jakie uważane
było za nowoczesne i innowacyjne.
Wiele jest też w tradycyjnej chińskiej religii. Oddawanie czci mniej ważnym
bożkom nie stoi w sprzeczności z główną religią, którą jest tu buddyzm,
konfucjanizm lub też taoizm. Znane są też niektóre mityczne postacie pochodzące
z wierzeń ludowych, które zostały nawet zintegrowane z buddyjskim systemem
religijnym i wcale nie zaprzeczają istnienia bożków przyrody, czy też innych
elementów, a zarazem nie są sprzeczne z buddyzmem, który nakazuje własne,
odrębne zasady wiary,
Poligamia jest więc w Chinach nawet w dwudziestym wieku elementem nadal
stosowanym.
W hierarchii Chin starsi ludzie stoją znacznie wyżej od młodych, podobnie jak jest
to w przypadku tym, że mężczyźni wyżej kobiet i to widoczne jest to w codziennym
w życiu społecznym.
Również mentalność w kulturze i obyczajach Chin jest nieco inna. Chińczycy nie są
wcale bezpośredni w kontaktach międzyludzkich, a wręcz przeciwnie, są uważani za
powściągliwych. Najważniejsze jest dla nich zachowanie twarzy i zadowolenie
innych , poczucie godności, a to wszystko osiągają często kosztem szczerości.
W życiu rodzinnym każdej kultury chińskiej powszechne jest, że kilka pokoleń
zamieszkuje pod jednym dachem, przez co bardzo często w mieszkaniach panuje
ogólny tłok. Zgodnie z tradycją chińska po zawarciu małżeństwa, kobieta opuszcza

dom swoich rodziców i zamieszkuje z rodziną męża i od tego czasu pozostaje pod
opieką męża i teściowej.
Pomimo, że w obecnym czasie względy praktyczne skłaniają większość młodych
ludzi do opuszczenia domu rodzinnych, to jednak najstarszy syn często zostaje, by
opiekować się nimi rodzicami na stare lata, w chwili ich niemocy.
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