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Chryzantema -symbol słońca i cesarza....中国国际广播电台
Piękna chryzantema ma ciekawy rodowód, zaskakujące zastosowania, o których rzadko kto wybierając się do
kwiaciarni wie, że kwiat ten przywędrował do nas z Dalekiego Wschodu

Chryzantema
Symbol słońca i cesarza,piękna i tajemnicza nieznajoma...

中国国际广播电台
Piękna chryzantema ma ciekawy rodowód oraz zaskakujące zastosowania, o których rzadko kto wybierając się do
kwiaciarni wie.
Kupując na bazarach chryzantemy, zapewne niewiele osób wie, że kwiat ten przywędrował do nas z Dalekiego
Wschodu.

Przybyła z Orientu

Uprawiana była w Chinach już w XV wieku przed Chrystusem.
W Japonii pojawiła się około VIII wieku naszej ery i od razu zadomowiła w sercach Japończyków tak mocno, że stała
się symbolem rodziny cesarskiej. Występuje w uproszczonej formie jako pieczęć Cesarza Japonii.
Kwiat chryzantemy stanowi ważny element w sztuce orientalnej. Tkaniny, graﬁki a także ceramika i wyroby z
lakierowanego i inkrustowanego drewna( tzw. laka) często zdobione są wzorami główki chryzantemy. W kulturze
orientalnej jest symbolem szlachetności oraz nieśmiertelności.
W Europie pojawiła się około XVII wieku.

Swą nazwę chryzantema (z greckiego chrys - złoty, anthemon - kwiat) zawdzięcza szwedzkiemu przyrodnikowi
Karolowi Linneuszowi.
Chryzos, czyli złoto
Nazwa "chryzantema" pochodzi od greckiego słowa "chryzos", czyli złoto.
Liczy mniej więcej 50 gatunków.
W stanie dzikim występuje głównie w Chinach, Japonii, Korei i Mongolii.
W Polsce rośnie jedynie chryzantema Zawadzkiego.
Każda z odmian ma charakterystyczne koszyczki kwiatowe otoczone wielolistną pokrywą, co przypomina
pojedyncze kwiaty.
Najbardziej popularne są chryzantemy żółte i złociste.

Uprawą tych roślin zajmowali się kiedyś jedynie Chińczycy, którzy wierzyli w to, że krople rosy zebrane z ich
kwiatów zawierają właściwości przedłużające ludzkie życie.
Święto Chryzantemy jest obchodzone w Chinach - 9 września od czasów starożytnych aż do dnia dzisiejszego.
"Curse of the Golden Flower", czyli klątwa złotego kwiatu.
Złoty kwiat to chryzantema, która ma wszechstronne zastosowanie.
Jest głównie używany w ziołolecznictwie do odtruwania ludzi oraz do wypędzania zła. Legenda mówi, ze wieśniacy
uciekli w góry przed klęska dziewiątego, dnia dziewiątego miesiąca i przepędzili złe moce winem z chryzantem.
Ze świętem oprócz samych chryzantem kojarzone jest wino chryzantemowe i ciasteczka chryzantemowe.
Święto to obchodzi się z bliskimi, wspominając zmarłych członków rodziny oraz wędrując w góry.
Inne nazwy święta:

Święto Chong Yang : 中国国际广播电台
Święto Chryzantemy, Święto Złotego Kwiatu, Święto złotej Chryzantemy.
Symbol perfekcji i ładu społecznego
Chryzantemy były kultywowane w Chinach już 2700 lat temu.
Były tam w takiej estymie, że jedno z prastarych miast nosi nazwę Ju-xian, czyli Chryzantemowe Miasto.
Z Chin dotarły do Japonii i stały się rzadkim przypadkiem, kiedy roślinę nie występującą naturalnie na danym
obszarze, wybrano na emblemat narodowy.
Ten symbol słońca przypadł do gustu Japończykom ze względu na spokojne, powolne i regularne rozwijanie się
płatków, reprezentujące perfekcję.
Sam Konfucjusz sugerował, że właśnie ten proces powinien być obiektem medytacji.
Jak stało się z wieloma innymi importami kulturowymi z Chin do Japonii (pismo, festiwale, kuchnia) bardzo szybko i
entuzjastycznie go przyjęto.
Dziś chryzantema wydaje się archetypem kultury tego kraju, jej wizerunek ozdabia wszelkie świątynie shinto,

cesarskie pałace oraz w formie znaczka wpiętego w klapę, również członków rządu i parlamentarzystów.
Od wieków chryzantema złocista o 16 płatkach znajduje się w herbie japońskiej rodziny cesarskiej.
Najwyższym odznaczeniem państwowym jest Cesarski Order Chryzantemy, a władcy zasiadają na
"chryzantemowym tronie".
Nie wszystkie emblematy kwiatu są jednakowe.
Jedynie sam cesarz i nikt poza nim ma prawo używać w swej pieczęci złotej chryzantemy, szesnastoma płatkami i
kolejnymi w tej liczbie brzegami wychylającymi się spoza głównego kwiatu.
Inni członkowie rodziny cesarskiej mogą nosić lekko zmodyﬁkowane modele tej wersji: czternastopłatkowej.
Parlamentarzyści zaś w swoich znaczkach mają 16 płatków, ale już bez tylnego rzędu.
Te subtelne różnice pozwalają ustalić hierarchię i przynależność do grupy, która jest w japońskiej kulturze
niezwykle ważna.
Nieprzestrzeganie tych drobnych, wydawałoby się różnic, jest postrzegana prawie jak świętokradztwo i takie
podejście jest głęboko ukorzenione w kulturze tego narodu.
Jedynie świątynie shinto, tradycyjnej religii japońskiej, mogą sobie pozwolić na wystawianie emblematu
cesarskiego, lub jego włączenie do własnego symbolu.
Nawet stojący poza prawem członkowie maﬁi, czyli jakuzy, choć często włączają kwiaty chryzantemy do tatuaży,
którymi zwykle mają pokryte prawie całe ciało, nie ośmielili by się użyć emblematu szesnastopłatkowego.

Godło Japonii
9 września również w Japonii obchodzony jest Dzień Chryzantemy – święto radości, piękna i dobrej zabawy.
My też możemy je uczcić! Minął u nas już 9 września, ale nic straconego! Możemy to zrobić pamiętając o nim co
roku.
Właśnie tego dnia proponuję wznieść toast z sake lub herbatą za pomyślność, a do czarki wrzucić kilka białych
płatków chryzantemy.
Ustawmy ją też w oknie albo na parapecie, żeby odgoniła od domu złe moce. Jej pozytywna energia, żywe kolory
niosą radość i potraﬁą odwracać uwagę od codziennych kłopotów.
Kwiat chryzantemy nosi się także ze sobą podczas przemierzania niebezpiecznych okolic lub w podróży, aby
uspokoić demony i zapewnić sobie życzliwość bogów. Wykorzystuje się go też w kuchni, bo młode liście są
dodatkiem do zup, a płatki przyprawą do potraw. Gotowane korzenie są ponoć skutecznym lekiem na uporczywe
migreny, a także pomagają szybko wytrzeźwieć, gdy ktoś przesadził z alkoholem.
Natomiast rosa zebrana z chryzantem to święta woda, w której obmycie się zapewnia długowieczność i szczęście.
Wystarczy kilka jej kropel do przetarcia twarzy, aby wyczarować sobie pomyślność w miłości.
Co roku w Japonii na przełomie września i października odbywają się tradycyjne festiwale, gdzie prezentowane są
fantastyczne odmiany tych kwiatów, zwane "Festiwalami Szczęścia".

Stare przysłowie mówi: "Jeśli chcesz żyć długo, zdrowo i w radości... pielęgnuj ogród chryzantemowy".
Nie tylko bowiem piękno tych kwiatów ma koić nasze problemy, ale cała roślina jest używana jako lek zielarski,
kulinarna przyprawa oraz ozdoba każdego jesiennego dania.

Herbatka z chryzantemy
Kwiaty chryzantemy znajdują również zastosowanie w medycynie.
Chińczycy i Japończycy stosują napar z tego kwiatu jako popularny środek przeciw przeziębieniom.
Jego lekko żółty kolor i kwiatowy aromat przypominają herbatkę rumiankową.
W orientalnych sklepikach można znaleźć chryzantemę w postaci sproszkowanej herbaty, a ostatnio nawet w
postaci napoju chłodzącego w puszce.

W kuchni japońskiej spotkać można kiełki chryzantemy smażone z dodatkiem czosnku i ostrej papryki, podawane
jako przekąski.
W wielu krajach Europy chryzantemy kojarzą się ze smutkiem i cmentarzami.
Obecnie również na zachodzie Europy kwiaty te są bardzo popularne.
Ich urodą zachwycają się zwłaszcza Holendrzy, którzy uważają, że chryzantema urodą ustępuje jedynie róży.
Złośliwcy twierdzą jednak, że mieszkańcy kraju Beneluksu stawiają je w domach, ponieważ nie chcą ścierać kurzu.
Liście tych roślin pochłaniają bowiem kurz i lotne zanieczyszczenia, takie jak szkodliwy formaldehyd, benzen i
amoniak.
W Polsce chryzantemy kojarzą się ze smutkiem i zadumą, i chyba dlatego ustawiamy je najczęściej na grobach w
dzień Wszystkich Świętych
Chryzantemy od lat niezmiennie królują na cmentarzach. - To piękne, ale wymagające wielu zabiegów kwiaty twierdzą ogrodnicy.
Bez nich nikt nie wyobraża sobie jednak dnia Wszystkich Świętych.
Niedługo 1 listopada , Święto Zmarłych, będziemy w tym dniu i następnych odwiedzać wiele cmentarzy i kupować
piękne chryzantemy.... spójrzmy na nie troszkę inaczej niż zwykle.
Chryzantema to jedna z najpiękniejszych i bardzo tajemniczych kwiatów :

PIĘKNA, TAJEMNICZA I NIEZNAJOMA....

żródła:
http://przewodnik.onet.pl/azja/japonia/
http://runy.p2a.pl
http://urbanzen.pl/content/84-CHRYZANTEMA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzantema
zdjęcia : google i własne archiwum

Autor: Gamka
Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

