Symbole w Chinach – Chińskie smoki
Chiński smok jest narodowym symbolem chińskim, oznacza charakter i energię Chińczyków,
oraz chińską historię, która liczy sobie ponad 5000 lat.

Symbole odgrywają dużą rolę w tradycji i kulturze
chińskiej. Towarzyszą Chińczykowi od chwili
narodzin aż do śmierci. Wejście w świat chińskich
symboli pozwala więc lepiej poznać naturę
mieszkańców Chin.
Chińska tradycja, związana z różnego rodzaju symboliką, sięga czasów
starożytności.
Do dzisiaj Chińczycy przywiązują do niej dużą wagę. Chętnie kupują talizmany i
różnego rodzaju amulety, które mają im zapewnić szczęście, pomyślność oraz
uchronić przez złymi wydarzeniami.
Według Chińczyków to, między innymi symbole, nadają światu porządek i
pozwalają żyć według określonych zasad.
Chińczycy otaczają się więc nimi w domu, w pracy, noszą je przy sobie, czy
umieszczają w logo swojej firmy.

W świecie chińskich symboli kluczową rolę odgrywają zwierzęta i kolory.

Ciekawostki …
Smocza dobroć, żółwia stałość
Chińczycy wierzą w moc tak zwanych czterech cudownych zwierząt wywodzących
się ze starożytnej kosmologii: smoka, feniksa, jednorożca i żółwia.
Smok symbolizuje szczęście i dobroć.
To jedna z najważniejszych istot mitologii chińskiej i chyba najbardziej kojarząca
się przeciętnemu Europejczykowi z Chinami.
Smok od zarania dziejów reprezentował męską energię yang i kreatywność.
Noszenie talizmanów ze smokiem ma więc Chińczyka obdarzyć pozytywną energię.
Smok odgrywa również ważną rolę podczas tradycyjnych obrzędów ślubnych
w Chinach..
Inne popularne zwierzę mocy w Chinach to feniks.

W mitologii chińskiej feniksa przedstawiano jako władcę wszystkich ptaków. Stał
się symbolem cnoty i wdzięku, a przede wszystkim energii yin. Uważany jest za
kwintesencję kobiecości. Chiński feniks w parze ze smokiem chińskim symbolizuje

idealną relację między małżonkami. Stanowi również odniesienie do koncepcji yin i
yang.
Zwierzęcym symbolem dobroci w Chinach jest również jednorożec.

Ten chiński różni się jednak od tego znanego w kulturze Zachodu. Może posiadać
bowiem nie jeden, a dwa, a nawet trzy rogi. Jednorożec to także symbol chęci
posiadania dzieci.
Z kolei żółw jest w Chinach symbolem trwałości i niezależności, mądrości oraz
długowieczności. Według tradycji chińskiej kryje od w sobie tajemnice Nieba
i Ziemi.

Oprócz tych czterech cudownych zwierząt, w symbolice chińskiej pojawiają się
także inne zwierzęta, choćby: tygrys, jeleń, żuraw, czy lew.

Lew w chińskich wierzeniach to symbol potęgi, dostojeństwa i szczęścia. Ma on
chronić ludzi przez złymi mocami. Rzeźby z wizerunkiem lwa często pojawiały się
przed wejściem do ważnych budynków i obiektów publicznych.

Grupa TIENS w swoim logotypie również posługuje się symbolem tego zwierzęcia.
To lew z rozpostartymi skrzydłami – „Niebiański lew” , który jest symbolem siły i
wolności.

Wiele tradycji w Chinach ma związek ze smokami, które mają w kraju wiele swoich
świątyń. Ludzie przychodzą tam składać im ofiary, zwłaszcza w czasie suszy.
Niektóre z wierzeń podają, że 13 dnia piątego miesiąca są urodziny smoka i wtedy
powinien padać deszcz.
Powiada się także, że smok przychodzi odwiedzać ludzki świat 24 dnia szóstego
miesiąca księżycowego.
Aby oświetlić mu drogę ludzie wywieszają wtedy lampiony udekorowane smokami
i szczęśliwymi gwiazdami na drzewach i przy wejściu do wioski, puszczają je także
na wodzie.

W Repulse Bay w Hong Kongu znajduje się najbardziej znany dziurawy budynek w
Chinach. Ogromna dziura w środku wieżowca budzi wielkie zainteresowanie wśród
turystów. Rozciąga się na wysokości ośmiu pięter, zajmuje szerokość dwóch
apartamentowców.
Historia przekazywana przez mieszkańców tego miasta mówi o tym, że jest to
przejście dla smoka zamieszkującego okoliczne góry, który codziennie rano
wychodzi na brzeg morza i zażywa kąpieli. Aby nie drażnić smoka, który
rozgniewany mógłby zniszczyć budynek, postanowiono stworzyć dla niego
przejście. Umożliwia mu ono swobodne przemieszczanie się między górami
a brzegiem morza.
Ponadto żaden szanujący się Chińczyk nie kupiłby mieszkania w budynku, który
naraziłby go na gniew smoka… Pomimo nieustannego postępu cywilizacyjnego
i technicznego, w Chinach wciąż głęboko zakorzenione są stare tradycje oraz
wierzenia.

Bardzo znany jest "Lwi Taniec" związany najczęściej ze Świętem Latarń,
które odbywa się najczęściej piętnastego dnia pierwszego chińskiego
miesiąca.

Chińskie smoki to całkiem sympatyczne stworzonka, które nawet teraz są odbierane
jako jeden z negatywnych symboli. Nic bardziej mylnego – smoki z mitologii
chińskiej łączą rozmaite, pozytywne wyobrażenia mitologiczne i kosmologiczne.

Może warto się dowiedzieć czegoś więcej o tym ważnym dla Chin
zwierzątku?
W porównaniu z europejską mitologią, chińskie smoki to stworzenia dobroduszne –
symbol męskiej, zapładniającej siły przyrody (yang) oraz symbol cesarza
(począwszy od panowania dynastii Han → 206 p.n.e. do 220 n.e). J
Jako jedno z czterech chińskich zwierząt przypisanych do stron świata, zajmuje ono
miejsce na wschodzie. Na stronie wschodzącego słońca, stronie płodności oraz
deszczu -samych pozytywnych rzeczy!
Warto wspomnieć o smokach w odcieniach błękitu oraz zieleni (青龙 Qīng lóng),
którym często przypisuje się również pomyślność oraz zdrowie.

Wierzono, że drugiego dnia drugiego chińskiego miesiąca błękitny smok wychodzi
spod ziemi, wzbija się wysoko do nieba i wywołuje pierwszy deszcz. Właśnie tego
dnia ruszały wszelkie uprawy pól na terenach północnych Chin.

Smoki potrafią wszystko. Mogą pomniejszać się do najmniejszych znanych
ludzkości rozmiarów, stać się niewidzialne, przemieszczać się z niespotykaną
prędkością oraz przybierać ludzką formę. Są wprost idealnym kandydatem na
zwierzątko domowe – myślało tak kilku cesarzy, którzy marzyli o takim pupilku.
Niestety, żadnemu z nich raczej się to nie udało.

Chińska kosmologia od dawien dawna dzieli smoki na cztery kategorie, tj:
Smoki nieba (天龙 Tiān lóng), symbol regenerującej siły oraz strażnik niebios,
który chronił rezydencje bogów. Potrafi latać (nawet jeśli zdarza się go
przedstawiać
w formie bez skrzydeł), posiada pięć palców (pozostałe
smoki po trzy lub cztery).
Smoki duchów (神龙 Shén lóng), symbol deszczu. Wpływa na pogodę oraz wiatr,
często dryfując na niebie pośród chmur (przez co ciężko go dostrzec). Dba
o pomyślność plonów.
Smoki ziemi (地龙 Dì lóng), władcy rzek oraz jezior. Ukrywają się w głębinach,
lubią wabić mężczyzn oraz kobiety do swoich pałaców pod pozorem wręczenia im
prezentów (bardzo dziwne, no ale kto im zabroni). Według mitologii zdarzały się
przypadki obcowania smoków z kobietami, co owocowało narodzinami półsmoczych ludzkich potomków. Grr.

Smoczy strażnicy skarbów (伏藏龙 Fú cáng lóng). Żyją w jaskiniach głęboko
w ziemi strzegąc klejnotów oraz kosztowności. Każdy z nich posiada perłę, której
dotknięcie skutkuje jej natychmiastowym rozmnożeniem. Perła ta jest symbolem
najcenniejszego skarbu – mądrości.
Oprócz tego istniały wyobrażenia o smoczych królach (龙王 Lóng wáng),
z których każdy ma pieczę nad czwartą częścią mórz okalających ziemię.
W tradycji ludowej największą uwagę przywiązywano morskim smokom. Posiadają
one wspaniałe pałace, których fundamenty wprost uginają się pod ciężarem
kosztowności oraz szlachetnych kamieni. Tam, pod powierzchnią morza,
odwiedzają go szczęśliwcy, którzy są godni poślubienia jednych z jego
córek. Całkiem ciekawa wizja ożenku.

Liczba przypisywana smokom to dziewięć – symbol spotęgowanej męskiej
siły (3 razy 3).

Popularne chińskie powiedzenie
brzmi
„Smok ma dziewięciu synów,
każdego innego rodzaju”
i jest życzeniem posiadania dzieci, które
często składa się młodej parze. Istnieje
nieskończenie wiele wyobrażeń smoków oraz
ich adaptacji i wcieleń. Często przedstawia się
je w postaci węża z dodatkiem łap oraz stóp,
skóry
pokrytej
łuskami,
rogami
przypominającymi rogi jelenia oraz uszu
wołu. Oczywiście
to tylko jedna
z
interpretacji, jakich w chińskiej mitologii jest
masa.

Ciekawostki …
Smocze łodzie to wąskie, długie i ozdobne łodzie używane do wyścigów
organizowanych podczas święta piątego dnia piątego miesiąca (Święto Smoczych
Łodzi). Czasem podczas takiego wyścigu któryś z mężczyzn wpadał do wody i topił
się (dawniej niewielu Chińczyków umiało pływać); wówczas uznawano to za
pożądaną ofiarę dla rzecznego boga-smoka, który w zamian obdarzał płodnością.
Smocze pazury to smoki przedstawiane na ceremonialnych strojach członków
wyższej klasy, które wyróżniały się dużą ilością pazurów. Smok na stroju cesarza
mógł mieć pięć pazurów, księcia tylko cztery, a na strojach innych urzędników –
jedynie trzy. Stroje kobiet zdobiły feniksy – smok i feniks uosabiają męską i żeńską
naturę, co razem symbolizuje parę małżeńską.
Smoczą śliną nazywano ambrę, bardzo kosztowne perfumy sprowadzane z krajów
arabskich.
Smocze oczy (龙眼 Lóngyǎn) to małe słodkie owoce, nazywane po angielsku
„longan”.
Smoki są tak mądre, że często pełniły rolę królewskich doradców. Pewien XIIIwieczny król Kambodży spędzał noce w złotej wieży, gdzie konsultował się
z prawdziwym władcą swej ziemi – dziewięciogłowym smokiem.
Trzy tysiące lat temu, podczas dynastii Zhou, smok z pięcioma pazurami stał się
symbolem cesarskiej władzy.
Według chińskiego zodiaku, osoby urodzone w roku smoka są godne zaufania,
szczere, odważne i pewne siebie. Są perfekcjonistami i tego samego wymagają od
innych. Zawsze starają się pokazać swoje pozytywne cechy, ale czasem przesadzają
ze swoją rolą jako błyszczących przykładem. W życiu smoki są nieugięte i odnoszą
sukcesy czymkolwiek się zajmują. Pośród dwunastu znaków zodiaku są uważane za
najbardziej ekscentryczne osoby. Pasują do osób urodzonych w roku Szczura,
Koguta, Węża lub Małpy.
Wielu Chińczyków używa terminu „Potomkowie Smoka” jako swej identyfikacji
etnicznej.
W klasycznej powieści chińskiej Wędrówka na Zachód (西 遊記 Xīyóujì) syn
Smoczego Króla zmuszony jest służyć podróżnikom jako wierzchowiec, jest to kara
za naruszenie przez niego etykiety podczas przyjęcia w niebiańskim dworze.

Popularne chińskie idiomy
odnoszące się do smoków:
wàng zǐ chéng lóng 望子成龍 (“oby
dziecko stało się smokiem”): życzę
Twojemu dziecku wszelkiej pomyślności
lóng yuè fèng míng 龍躍鳳鳴 (“smok
skacze, feniks płacze”): wspaniały intelekt,
niespotykana mądrość
wò hǔ cáng lóng 臥虎藏龍 (“przyczajony tygrys, ukryty smok”): niezauważony,
nieodkryty talent
huà lóng diǎn jīng 畫龍點睛 (“malować smoka, kropkować oczy”): czynić
ostatnie poprawki i wykończenia dzieła (np. malunku).

I tak oto w dużym skrócie prezentują się chińskie smoki. Inteligentne,
sprytne, tajemnicze i ciekawe stworzenia, które chodziły po tej planecie
tysiące lat tej temu, do tej pory zachwycają zarówno Chińczyków,
jak i turystów oraz pasjonatów Azji.

Chińczycy obchodzą także Święto Smoczych Łodzi, które odbywa się piątego
dnia piątego miesiąca (według chińskiego kalendarza). Festiwal od ponad 2.000
lat upamiętnia Qu Yuana, uważanego za pierwszego chińskiego poetę. Prestiżu
festiwalowi dodaje fakt, że został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.

A co Chińczycy robią w jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku?
Oczywiście bawią się, śpiewają i spędzają miło czas w towarzystwie rodziny
czy znajomych.
Kulminacją święta są wyścigi smoczych łodzi. Chińczycy przygotowują
ogromne, kolorowe łodzie ozdobione głową smoka z przodu i ogonem na końcu.
W łodziach mieści się nawet kilkudziesięciu wioślarzy, nawigator i osobą która
uderzając w bęben nadaje rytm wiosłowania. Łodzie ścigają się na rzekach w
różnych miastach. Smocze regaty obecnie traktowane są jako sport i odbywają
się nie tylko w Chinach, ale również w innych krajach.
Oczywiście wyścigi łodzi to nie jedyna tradycja festiwalu. By odgonić złe
duchy, Chińczycy ubierają specjalne 5-kolorowe jedwabne szaty, kąpią się
w perfumowanej wodzie, a w domach wieszają różnego rodzaju amulety.
Tradycyjną potrawą przygotowywaną specjalnie na Dragon Boat Festiwal są
zongzi – pierożki z kleistego ryżu, liści bambusa i nadzienia z ryb, mięsa,
warzyw lub na słodko na przykład z owocami.

Skoro już tyle wiemy o chińskich smokach… teraz czas na lekturę 

Ciekawostka…
Chińskie latawce w muzeum
W kaliskim Muzeum z chwilą rozpoczęcia
olimpiady w Pekinie zagościły chińskie latawce.
Przywiezione z jednego spośród czterech centrów ich
produkcji latające cudeńka mają dwa i pół tysiąca lat
trwającą tradycję.
To miękkoskrzydłe, twardoskrzydłe, kilkumilimetrowej wielkości motylki i ponad
30-metrowe smoki.
"Około 2 tys. lat temu w Wei-Fang już robiono latawce.
Oczywiście przeznaczenie pierwszych latawców było inne. Latawce najpierw były
robione dla celów kultowych i obronnych.

Między innymi robiono ogromne latawce, które mogły unieść małego Chińczyka,
żeby mógł obserwować pole walki.
Ale od czasów dynastii Tang, czyli w VIII-IX w. latawce już pełniły głównie
funkcję dekoracyjną."
Zatem dziś już nie zanoszą modlitwy do bogów, ale wciąż jeszcze noszą na sobie
dobre życzenia dla ludzi. Często są skomplikowanymi ruchomymi konstrukcjami.
Bywają też tak zbudowane, by mogły brać udział w walkach latawców.
Nie wykluczone, że nadal przenoszą listy miłosne, a być może służą i do
poważniejszych celów.

Po co bowiem budować 300-metrowego potwora, którego ciągnąć musi
setka żołnierzy? Latawce w kaliskim Muzeum na razie spokojnie wiszą,
ale podczas zakończenia ekspozycji przynajmniej część z nich poszybuje w
kaliskie niebo.

Chiński Nowy Rok_auditorium Maximum_Taniec Smoka na otwarcie gali
Od ponad 1000 lat swego istnienia taniec smoka zachował swoją popularność i
fascynację. Paradująca sylwetka smoka zawiera od 9 do 12 części, a jej długość
dochodzi do 9 metrów. Każda z jego części może się wznieść do 3 m wysokości. To
mityczne zwierzę jest szanowane w Chinach, wszak wszyscy Chińczycy są jego
dziećmi, oddają mu hołd w rytmie bębnów i gongów.
Pierwszy dzień nowego roku jest tradycyjnie wyłącznie wegetariański, nadejście
roku stanowi nowy początek, więc organizm musi być oczyszczony. Pędy bambusa,
nasiona lotosu, grzyby są najbardziej odpowiednią żywnością na ten dzień…
również należy włożyć nowe ubrania.
W drugi dzień świąt nadal składa się wizyty, a zwłaszcza w domu rodziny żony,
dzień ten zwie się „przyjęciem zięcia” i ma na celu umocnienie więzi rodzinnych.
Jest to też dzień kultu boga fortuny, przed którego wizerunkiem cała rodzina zapala
kadzidełka i się modli.
Trzeci dzień zwie się „ślubem szczurów”, pod żadnym pretekstem nie można
wystraszać mysz i szczurów nawet jeśli wkradną się do kuchni. Już rano w czterech
kątach domu umieszcza się jedzenie dla małych sprytnych gryzoni.

Od powstania Chińskiej Republiki Ludowej (1949 rok) każdego roku z
okazji Święta Wiosny przysługuje trzydniowy urlop.

A może to jednak bujda? Może smoki nigdy nie istniały i to wszystko jest
wymysłem chińskich władców, którym się po prostu nudziło?
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