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Elementy koncepcji obangsaek w sztuce kulinarnej Korei 

 

  

 Kuchnia koreańska w dalszym ciągu nie jest tak popularna jak sąsiadów – Chin 

oraz Japonii, a choć wiele je łączy to jednak również wiele dzieli. Według magazynu 

Health, najbardziej typowa i popularna potrawa koreańska czyli kimchi jest jedną z pięciu 

najzdrowszych potraw świata1. Jest również jedną z najbardziej pikantnych i kolorowych. 

Kolory także stanowią o wyjątkowości kuchni koreańskiej – i tu właśnie pojawiają się 

elementy koncepcji obangsaek, czyli „pięciu głównych kolorów”, będącej również jedną 

z podstawowych koncepcji całej estetyki koreańskiej2. 

 

Historia 

 Kuchnia koreańska jest pochodną wielu tradycji, które nakładały się na siebie w 

przeciągu wieków. Gdyby podać jedną, najważniejszą cechę współczesnej kuchni3 z całą 

pewnością element fermentacji byłby na pierwszym miejscu. Sfermentowaną żywność 

można przechowywać dużo dłużej niż świeżą i zapewne jest to jedna z przyczyn 

popularności tego typu kuchni, zwłaszcza w kraju gdzie zimy bywają mroźne i śnieżne, 

zwłaszcza w północnej części 4 . Fermentacja ułatwia wytworzenie bakterii, które 

pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu, dodatkowo żywność tego typu jest 

                                                 
1 World's Healthiest Foods: Kimchi (Korea), za: http://www.health.com/health/article/0,,20410300,00.html 

dostęp: 2013-02-17. 
2  Odnośnie wymowy koreańskiej – transkrypcja oparta jest na tzw. Revised Romanization, stosowanej 

przez współczenych autorów. I tak w przypadku samogłosek: eo – o, ae – dugie e, o –  zamknięte o, w  – jak 

u niezg łoskotwórcze, y –  j. Spółgłoski w większości wymawiane są jak spółgłoski polskie, z pewnymi 

wyjątkami: j – dź, ch – ć, sh – ś. Nie podaję tutaj geminat ani spólgłosek przydechowych. 

3  Wymiennie z wyrażen iem „kuchnia koreańska” będzie stosowany termin hansik  (한식), oznaczający 

dokładnie to samo. 
4 Tradycyjna kuchnia koreańska jest wspólna zarówno dla Północy jak i Południa. Występują między nimi 

różnice dotyczące raczej warunków lokalnych, podobnie jak i w Polsce występuje kuchnia regionalna, 

różniąca się między sobą w zakresie pewnych elementów (jak składniki czy typowe potrawy), można 

jednak mówić o wspólnej tradycji. Współczesna kuchnia koreańska jednak, łącząca e lementy zagran iczne, 

zwłaszcza europejskie, jest domeną Korei Południowej. Dodatkowo czynnikiem hamującym w północnej 

części półwyspu jest bez wątpienia sytuacja ekonomiczna i chroniczny niedostatek żywności.  

http://www.health.com/health/article/0,,20410300,00.html
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bogatym źródłem witamin i mikroelementów. Jako przykład może posłużyć kimchi, po 

fermentacji która może trwać dowolną ilość czasu, potrawa jest bogata w witaminy A, B1, 

ryboflawinę B2, żelazo, wapń, oraz zawiera żywe kultury bakterii takie jak w zsiadłym 

mleku co ułatwia trawienie. Tradycyjnie przechowuje się kimchi w jangdokdae, 

kamionkowych „beczkach”, których zaletą jest utrzymywanie stałej temperatury wnętrza 5. 

Obecnie jednak Korea produkuje specjalne „kimchi lodówki” które zapewniają 

odpowiednią temperaturę oraz – co równie ważne – zapobiegają wydostawaniu się 

charakterystycznego zapachu sfermentowanej kapusty. 

 Kuchnia półwyspu jest fuzją rozmaitych tradycji – stepowej z okolic Mandżurii, 

chińskiej, lokalnej, syberyjskiej. Pewne potrawy i zwyczaje są wspólne wielu regionom, 

inne z kolei są typowo koreańskie i nie dzielone z sąsiadami. Podstawą kuchni 

koreańskiej jest bez wątpienia ryż6, a także warzywa, mięso oraz papryka chili i soja w 

rozmaitych wariantach z towarzyszeniem wielu innych przypraw. Cechą 

charakterystyczną sposobu podawania jest umieszczanie wszystkich dodatków (banchan) 

w osobnych naczyniach na stole, nawet jeśli jest to ilość odpowiadająca jednej łyżeczce 

sosu. Potrawy można zmieszać dopiero we własnym naczyniu, w związku z tym przy 

uroczystych posiłkach można zobaczyć ponad dwa tuziny rozmaitych mniejszych i 

większych naczyń zawierających dania główne i dodatki. W żadnym z krajów sąsiednich 

nie spotyka się aż takiego rozdrobnienia na dodatki serwowane do posiłku. 

 Istnieje kilka cech różniących koreański sposób podawania i spożywania potraw 

od chińskich czy japońskich odpowiedników. Etykieta nakazuje czekać aż posiłek 

zacznie najstarsza osoba i dopiero wówczas pozostali mogą również zacząć. Miseczki z 

ryżem nie trzyma się w ręku jak w Japonii czy Chinach, lecz stoi ona na stole oraz co 

najważniejsze – w Korei ryż je się przy użyciu łyżki, pałeczki służą do sięgania po 

twardsze dania, jak mięso, warzywa i dodatki, a także w niektórych przypadkach 

makarony. Przy jedzeniu używa się jednocześnie pałeczek oraz łyżki, przy czym – co 

                                                 
5 Najbardziej tradycyjny sposób przechowywania polega na wkopaniu takiego naczynia w ziemię, jako że 

zimą temperatura utrzymuje się na poziomie 1 stopnia Celsjusza, a jest to optymalna temperatura dla 

procesu fermentacji i przechowania kimchi. 
6 O wadze ryżu może świadczyć słowo oznaczające „posiłek” po koreańsku, czy li bap, mające to samo 

znaczenie co „gotowany ryż”. 
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wyjątkowe – oba utensylia są wykonane z metalu 7 . Koreańskie metalowe pałeczki 

jeokkarak (젓가락) są nieco krótsze od typowych z innych krajów, w związku z tym 

operowanie nimi wymaga nieco praktyki (brakuje bowiem odpowiedniego balansu w 

długości)8. 

 

Obangsaek 

 Kolory posiadają swoją symbolikę i warto byłoby przynajmniej naszkicować 

znaczenie kolorów w tradycyjnej sztuce koreańskiej, zwłaszcza obangsaek. Dosłownie 

oznacza „pięć podstawowych kolorów” czyli biały, czarny, zielony (lub niebieski), żółty 

oraz czerwony. Jest głównym elementem tradycyjnej estetyki koreańskiej harmonijnie 

łączącej wszystkie kolory. Według tradycji taoistycznej, harmonia kolorów reprezentuje 

tym samym balans sił yin-yang (kor. 음양, 陰陽)9. Flaga Korei Południowej posiada 

symbol taegeuk, zawierający dwa kolory – błękitny oraz czerwony10. Błękit symbolizuje 

yin, bierność, ciemność, ziemię, księżyc, kobietę, a z kolei czerwony odpowiada yang, 

aktywności, jasności, niebu, słońcu i mężczyźnie. Istnieje jeszcze jeden symbol, równie 

często w Korei używany zwany samtaegeuk, złożony z trzech kolorów – dodatkowym 

jest żółty, symbolizujący ludzkość. 

 Typologia kolorów w Korei jest zarówno pochodzenia taoistycznego (chińskiego) 

jak i rodzimego. W grobowcach królestwa Goguryeo 11  na ścianach można zobaczyć 

zwierzęta znane z tradycji chińskiej przypisane konkretnemu kolorowi i kierunkowi 

świata. I tak niebieski/zielony odpowada wschodowi gdzie znajduje się Seledynowy 

Smok, biały to zachód i Biały Tygrys, czarny to północ z Czarnym Smoko-wężem a 

                                                 
7 Metalowe pałeczki są wyjątkiem w całej Azji Wschodniej. 
8 W Korei są w użyciu  również pałeczki bambusowe, drewniane, plastikowe czy też wykonane z innego 

materiału, jednak tradycyjny zes taw jest zawsze metalowy. 
9  Yin-yang – dualistyczna koncepcja taoistyczna uzupełniających się energii: yin (biernej, ciemnej, 

kobiecej) oraz yang (aktywnej, jasnej, męskiej). Niedobór bądź namiar którejkolwiek z n ich prowadzi do 

zachwiania równowagi i w efekcie niedomagań organizmu, a w szerszym znaczen iu również całego świata 

przyrodniczego oraz porządku społecznego. 
10 Dokładnie te same ko lory znajdują się na fladze Korei Pó łnocnej, jednak przyjęło się uważać, że d la 

przykładu czerwień nie symbolizuje tutaj idei taoistycznych, lecz rewolucyjne. 
11 Goguryeo – według tradycji istniało od 37 p.n.e. do 668 n.e.  
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czerwony oznacza południe i Feniksa. Żółty jako najważniejszy kolor odpowiada 

środkowi12. W grobowcach owe mitologiczne zwierzęta miały za zadanie strzec duszy 

zmarłego ze wszystkich stron.  

 Mówiąc o kolorach nie sposób nie wspomnieć o dancheong (단청, 丹靑) 13  – 

wielokolorowej technice pokrywania konstrukcji drewnianych, zarówno świątyń 

buddyjskich jak i budynków świeckich (jak pałace i bramy). Dopiero z bliska widać jak 

precyzyjną techniką jest dancheong – używa się bowiem nie jednego koloru, ale czasami 

nawet trzech odcieni tego samego koloru – od najjaśniejszego (zewnętrzne brzegi i 

kontury) po najciemniejszy (wnętrze). Mnogość barw symbolizowała pragnienie 

przebywania w świecie estetyki, niemal raju na ziemi i wyrażała nieustanny ruch energii. 

Podstawowych kolorów (nie odcieni) było z reguły od dwóch do sześciu, przy czym 

często używano naprzemiennie barw dopełniających i kontrastowych a także ciepłych i 

zimnych aby podkreślić granicę między nimi14. Czerwony barwnik uzyskiwano z tlenku 

bądź siarczku żelaza, błękit z rudy miedzi (pyeoncheongseok) a zieleń z malachitu15 i 

były to najbardziej intensywne kolory. 

 Również strój panny młodej (hwalot) oparty jest na koncepcji obangsaek, 

inkorporuje bowiem wszystkie kolory, z przewagą czerwieni. Kolor czerwony, w 

tradycyjnych wierzeniach koreańskich ma moc odpędzania złych duchów i demonów, 

dlatego też podczas najważniejszych uroczystości zawsze starano się przydać dekoracjom 

i strojom elementy czerwieni16. Stroje dziewczynek i młodych kobiet również zawierają 

kolor czerwony, wstążki do włosów były również czerwone. Wszystko po to aby 

uchronić niezamężne kobiety przed złośliwym, mściwym i bardzo upartym duchem 

                                                 
12 Jest to kolor cesarzy chińskich, co łatwo skojarzyć z nazwą państwa jako Państwo Środka (中國 , 中国). 

13 Dosłownie oznacza cynober i błękit. 
14 W Chinach najczęstszymi kolorami w podobnych zdobieniach są czerowny oraz zielony. 
15  Za: http://www.skynews.co.kr/article_view.asp?ltype=&mcd=137&ccd=6&scd=2&ano=140 dostęp 

2013-03-03.  
16 Przykładem może być zawieszany niegdyś sznur ze słomy z przywiązanymi wysuszonymi papryczkami 

chili d la oznaczenia narodzin chłopca w danym domu. Chili odpędzały złe duchy a jednocześnie była to 

czytelna wiadomość dla wszystkich ludzi aby nie odwiedzać domostwa przez jakiś czas. 

http://www.skynews.co.kr/article_view.asp?ltype=&mcd=137&ccd=6&scd=2&ano=140
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zmarłej dziewczyny, który mógł nawiedzić dom i zrujnować tym samym szansę na 

zamążpójście17. 

 

Kolory w potrawach 

W jaki sposób koncepcja równowagi i harmonii kolorów jest realizowana w 

kuchni koreańskiej? Posiłek zawiera wszystkie te kolory, a nawet jeśli potrawy nie są w 

danym kolorze, paletę uzupełnia zastawa bądź dodatki. W ten sposób organizm dostaje 

zarówno energię yin jak i energię yang. Upraszczając w ogromnym stopniu 

zróżnicowanie składników, można przyjąć, że kolorowi białemu odpowiada ryż, 

czarnemu – sos sojowy, zielonemu – warzywa (a zielonych warzyw używa się w kuchni 

koreańskiej bardzo dużo), czerwonemu – paryczki chili (bądź ostra pasta gochujang 

고추장), żółtemu – pasta sojowa (doenjang 된장).  

Idealną potrawą łączącą wszystkie te kolory (i to dosłownie) jest bibimbap. 

Ogólnie można byłoby ją określić jako mieszaninę gotowanego ryżu, warzyw i mięsa, ale 

nie oddaje to specyficznego sposobu przygotowania tejże potrawy. Na gorącym ryżu 

(kolor biały) układa się warzywa, grzyby i mięso i sos, opcjonalnie można dodać również 

jajko (wszystkie pozostałe kolory)18. Następnie wszystko miesza się i tak przygotowana 

mieszanka jest gotowa do spożycia. Jest to modelowy, niemal idealny przykład 

zastosowania tradycji estetycznej obangsaek – potrawa wygląda bowiem kolorowo, ale 

także tradycji taoistycznej – następuje bowiem doprowadzenie do sumy energii, która 

może być przekazana później ciału. Przykładem podobnego zmieszania kolorów jest 

japchae – potrawa składająca się z warzyw, mięsa i makaronu z fasoli mung 

(dangmyeon), spełniająca dokładnie te same założenia obecności wszystkich kolorów. 

Interesującą, mocno specyficzną potrawą jest kkotgejjim (꽃게찜), dawniej 

podawana na dworze królewskim okresu Joseon19, a przygotowywana z odmiany kraba 

                                                 
17 Pannie młodej maluje się również (ewentualnie obecnie nakleja) czerwone kółka, symbolizu jące rumiane 

policzki ale jednocześnie stanowiące amulet ochronny przed ewentualnymi złośliwymi duchami.  
18 Z reguły w samym centrum, zatem mamy do czynienia z powtorzeniem tradycujnego układu kolorów 

gdzie żółty pozostaje w środku. 
19 Okres Joseon: 1392-1910. 
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błękitnego (Portunik gazami)20. Mięso krabowe miesza się z wołowiną i tofu po czym 

taką mieszankę wkłada się do pustego pancerza, przyozdabia się dodatkami 21 w pięciu 

kolorach i gotuje całość na parze. 

Mówiąc o hansik, nie sposób nie wspomnieć o słodkościach, te bowiem mogą się 

pochwalić zarówno rozmaitymi kształtami jak i kolorami, łamiącymi nieco tradycję 

obangsaek, są jednak i takie, które wytwarzane są wyłącznie w podstawowych kolorach. 

Najpowszechniejszym jest bez wątpienia ddeok (떡), o bardzo prostej recepturze, 

wytwarzany z mąki ryżowej. Prosta baza samego ciasta umożliwia szerokie zastosowanie 

a także barwienie (bazowy ddeok jest biały, zwany również garaetteok 가래떡) oraz 

przygotowanie zarówno na ostro jak i na słodko. Słodkie ddeok zwane songpyeon 

kojarzone są przede wszystkim ze świętem Chuseok, będącym tradycyjnym 

zakończeniem żniw, a obecnie również okresem weneracji przodków i świętem 

rodzinnym. Songpyyeon są gotowanymi na parze ddeok ze słodkim nadzieniem 

składającym sie na przykład ze słodkiej fasolki, jujube 22 , orzechów, miodu etc. 

Kolorystycznie najpopularniejsze są białe oraz zielone, ale paleta barw nie ogranicza się 

tylko i wylącznie do tych dwóch, mogą być również różowe, błękitnawe, a także czarne. 

Tradycyjnie ręcznie ulepione songpyeon gotuje się na parze na rozłożonych uprzednio 

igłach sosny. Gotowanie na parze doprowadza również do zeszklenia się samego ciasta, 

zyskuje ono więc dodatkowy wizualny atut w postaci intensywnego połysku. Fakt, że 

masa na ddeok jest bardzo plastyczna umożliwia tworzenie różnych kształtów – 

                                                 
20 Gatunek kraba z rodziny portunikowatych (Portunus trituberculatus) występujący wzdłuż azjatyckich 

wybrzeży Pacyfiku od Japonii po Australię. Jego nazwa w języku  koreańskim kkotgae (꽃게) oznacza 

dosłownie „kwiatowego kraba”. 

21 Owe dodatki nosza nazwę gomyeong (고명) i najczęściej są to: posiekana marchewka, sezam, orzechy, 

jajko, rzodkiew, kabaczek. 
22 Jujube – tzw. dakty le chińskie (Głożyna pospolita, ju juba pospolita (Ziziphus ju juba)) krzew o  jadalnych 

owocach występujący również na całym Półwyspie Koreańskim. Ze względu na kolor (czerwony) uważany 

za owoc przynoszący szczęście. Podczas ceremonii ślubnej w Korei, kiedy młoda para  składa pokłon przed 

rodzicami, ci z ko lei rzucają w ich stronę właśnie owcami. Tradycja głosi, że ile owoców panna młoda 

złapie ty le będzie miała potomstwa. Zlapanie jak największej ilości ju jube gwarantuje s zczęście w 

małżeństwie. 
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songpyeon tradycyjnie formuje się w kształt półksiężyca, ale są inne rodzaje ciastek 

kształtowanych na podobieństwo woreczków, kwiatów itp. 

Skoro jesteśmy przy kwiatach, smażone ddeok z dekoracją kwiatową zwane są 

hwajeon (jak na przykład jindallae hwajeon – z ułożonymi pieczołowicie płatkami azalii, 

ale są też wykorzystujące inne kwiaty jak na przykład chryzantema) 23. Oprócz ciastek 

bazujących na ryżu czy też mące ryżowej, są także słodkości oparte na miodzie, mące 

zbożowej, orzechach oraz owocach, które to nazywają się hangwa 한과24. Mogą mieć 

różne kształty oraz kolory, bardzo często zdarza się, że formuje się je z wielu 

przetworzonych owoców znowu w kształt owocu. Niektóre służą jako deser przy okazji 

ceremonii herbacianej bądź też jako jedna z potraw przygotowywanych na rozmaite 

święta (jak Seollal, Chuseok, Dol,  itp)25. 

Podstawową funkcją herbaty koreańskiej (cha, 차, 茶) jest zapewnienie zdrowego 

przepływu energii chi. Istnieją gatunki, które pije się na goraco oraz takie, które 

podawane są na zimno. Oprócz tradycyjnej herbaty zielonej czy czarnej, Korea może się 

pochwalić gatunkami nie spotykanymi w krajach sąsiednich jak insamcha (herbata 

żeńszeniowa), herbata z jujubą, ryżowa, zbożowa, kwiatowa, owocowa, nokdae-botang 

(herbata z wyciągiem z jelenich rogów, ponoć mająca dzialanie rozgrzewające), omijacha 

(오미자차) charakteryzująca się pięcioma smakami jednocześnie, solnipcha (솔잎차) z 

dodatkiem igiel sosnowych, hwanggukcha26  (dosłownie Imperialna, na bazie kwiatów 

chryzantemy) etc27. Rozmaite herbaty koreańskie również spełniają wymogi estetyki – te, 

które posiadają intensywną barwę (jak mocno czerwona czy w kolorze fuksji) są 

podawane w czarkach o stonowanej kolorystyce, dodatkowo często ozdabia się zarówno 

naczynie jak i samą herbatę płatkami kwiatów bądź ziarnami zbóż. 

                                                 
23  Wariantów ddeok  jest niemal tyle ile  reg ionów w Korei, warto odnotować kilka ciekawych jak 

gyeongdan – kuliste otoczone w czarnym sezamie, ssamtteok – owinięte w liść, bupyeon – otoczone w 

zmielonych orzechach, jeungpyeon – wytwarzane z dodatkiem makgeolli (niefilt rowanego ryżowego wina, 

koloru mleka). 
24 Są również hangwa wykorzystujące ryż. 
25 Seollal – nowy rok w cyklu lunarnym, dol – obchody pierwszych urodzin dziecka. 
26 Za: http://www.hwangguk.co.kr/ dostep 2013-03-02. 
27 Więcej na ten temat: http://int.kateigaho.com/spr05/tea-korean.html dostęp 2012-03-03. 

http://www.hwangguk.co.kr/
http://int.kateigaho.com/spr05/tea-korean.html
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Estetykę koreańską charakteryzuje wibrująca paleta barw, bez względu na 

dziedzinę – architektura oficjalna jest zdobiona przez dancheong, narodowy strój 

koreański czyli hanbok również nie stroni od intensywnych, soczystych kolorów, wiele 

osób zachwyca się specyficzną kolorystyką współczesnych filmów. Można powiedzieć, 

że w zasadzie prócz tradycyjnej architektury mieszkalnej (hanok) którą charakteryzuje 

prostota i harmonia, wszystko dookoła aż kipi od kolorów. Kuchnia koreańska nie jest 

wyjątkiem – ognista czerwień pasty gochujang barwiącej każdą potrawę28, zieleń warzyw, 

biel ryżu w połączeniu ze stonowanym wzornictwem naczyń – tworzy niepowtarzalną 

mieszankę kolorów przyciągającą coraz więcej osób. W ten sposób hansik łączy ideał 

harmonii wizualnej oraz medycznej, dostarczając zarówno wszystkich potrzebnych 

elementów diety, elementów równowagi yin-yang oraz jednocześnie sprawia, że 

konsumpcja to równocześnie proces cieszący oko. 
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