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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Pocztówka z Pekinu
Współczesny Pekin jest metropolią zawieszoną pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Szklane wieżowce i nowoczesne szlaki komunikacyjne sąsiadują tutaj z największymi zabytkami Państwa Środka. Wielki Mur,
Zakazane Miasto i grobowce dynastii Ming
przyciągają co roku miliony turystów. W stolicy Chin znajduje się prawie tyle samo obiektów wpisanych na listę UNESCO, co w całym
Egipcie.

Najważniejszym z nich jest położone w samym sercu Pekinu Zakazane Miasto. Dlaczego
zakazane? Ponieważ niegdyś wstęp do niego
mieli jedynie najbliżsi krewni cesarza, konkubiny i eunuchowie. Każdy śmiertelnik, który
wtargnąłby na teren pałacu, był natychmiast
karany śmiercią. Liczący sobie blisko 600 lat
kompleks wybudowano w czasach dynastii
Ming w miejscu dawnej mongolskiej stolicy.
To jeden z największych tego typu obiektów
na świecie. Zgodnie z legendą znajduje się
w nim 9999 komnat.

T ron udekorowany

Ł ódź cesarzowej
Gdy w Pekinie nadchodziło lato, a upały stawały się nie do zniesienia, cesarz wraz
z dworem przenosił się do Pałacu Letniego.
Ten rozległy kompleks położony nad jeziorem
Kunming zachwyca licznymi pawilonami, altankami, ogrodami i mostkami przerzuconymi
nad wodą. Chociaż pałac powstał w czasach
dynastii Jin, większość budynków uległa zniszczeniu podczas drugiej wojny opiumowej.
W 1888 roku na polecenie cesarzowej Cixi
ruszyła odbudowa rezydencji. Prace sfinansowano z funduszy przeznaczonych na modernizację floty. Nieprzemyślana inwestycja
zrujnowała skarb państwa. Dzisiaj o tamtych

wydarzeniach przypomina marmurowa łódź
cesarzowej Cixi, zacumowana przy brzegu
jeziora. Można się do niej dostać, wypożyczając rower wodny lub kupując bilet na krótki
rejs promem.

N a kościach robotników
Wielki Mur Chiński, ze strategicznie
rozmieszczonymi wieżami obserwacyjnymi, ciągnie się od granic Korei aż do pustyni Gobi. Poszczególne odcinki powstawały
w różnych miejscach imperium, by chronić
państwo przed najazdem koczowniczych
plemion z Wielkiego Stepu. Znaną do dziś
postać Wielki Mur uzyskał dopiero w czasach dynastii Ming. Do pracy przy budowie
ściągnięto chłopów i żołnierzy z całego kraju,
często pozbawiając ich kilkunastu lat życia.
Szacuje się, że podczas stawiania fortyfikacji
zginęło ponad milion robotników.
Jeden z najlepiej zachowanych fragmentów muru znajduje się w Badaling w pobliżu
Pekinu. To obowiązkowy punkt wycieczek,
chętnie odwiedzany przez znane osobistości – od królowej Elżbiety II po piosenkarza Justina Biebera. Po odebraniu biletów
w kasie przy wejściu wjeżdżamy na górę wyciągiem krzesełkowym. Krajobraz zapiera
dech w piersiach – mur wije się malowniczo pomiędzy zielonymi wzgórzami. Jednym
z popularnych mitów na temat Wielkiego
Muru jest przekonanie, że budowlę widać
z kosmosu. Mimo że nie jest ono prawdziwe,
konstrukcja jeszcze długo pozostanie symbolem potęgi Chin.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Pekin najlepiej odwiedzić
wiosną lub jesienią. W miesiącach letnich
wysokie temperatury i wilgotność powietrza
skutecznie zniechęcają do zwiedzania.
Język: Językiem urzędowym jest mandaryński. Poza miejscami odwiedzanymi przez
turystów trudno porozumieć się po angielsku.
Waluta: Yuan chiński; 1 yuan = 0,61
złotego.
Wiza: O wizę turystyczną można ubiegać
się w konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej
po złożeniu wymaganych dokumentów.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Odwiedź grobowce dynastii Ming, kompleks
nekropolii będący miejscem spoczynku 13 cesarzy. Znajduje się on 50 kilometrów od Pekinu.
W chwili obecnej jedynie trzy grobowce udostępnione są dla zwiedzających.
Skosztuj kaczki po pekińsku z chrupiącą skórką pokrytą słodką glazurą. Równie
popularny jest ognisty kociołek, w którym
przyrządzić można cienkie plastry mięsa, ryb
i warzyw bezpośrednio na stole.
Zobacz Świątynię Nieba położoną w parku Tiantan. Niegdyś budowla służyła obrzędom odprawianym przez cesarza, uważanego
za Syna Niebios. Konstrukcja świątyni symbolizuje spotkanie nieba z ziemią.
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smokami
Turyści wchodzą do Zakazanego Miasta
przez Bramę Niebiańskiego Spokoju. Prowadzi
ona do Dworu Zewnętrznego, gdzie cesarz
spotykał się z urzędnikami i wypełniał funkcje administracyjne. W tym miejscu władca
dokonywał przeglądu wojsk, wydawał wyroki,
a także decydował o rozpoczęciu siewu i żniw.
Dalej znajdują się trzy pałace harmonii: Pawilon Najwyższej Harmonii, Pawilon Środkowej

Harmonii oraz Pawilon Trwałej Harmonii,
będące najważniejszą częścią cesarskiego
imperium.
W Pawilonie Najwyższej Harmonii celebrowane były główne uroczystości państwowe: koronacje, mianowanie dowódców armii,
obchody urodzin cesarza i zaślubiny. Podczas
gdy władca zasiadał na pozłacanym tronie
ozdobionym motywem smoków, dworzanie
okazywali mu szacunek, dziewięciokrotnie
dotykając czołem posadzki.
Przed opuszczeniem Zakazanego Miasta
warto jeszcze zajrzeć do cesarskiego ogrodu,
będącego przykładem symetrii i harmonii
w sztuce planowania krajobrazu. Szczególną
uwagę zwracają tutaj posągi słoni zginających
nogi pod niemożliwym kątem. Rzeźby mają
symbolizować autorytet cesarza, przed którym
nawet te ogromne zwierzęta padają na kolana.

Korytarz w Letnim Pałacu zwraca uwagę bogactwem kolorów

Marmurowa łódź cesarzowej Cixi została ufundowana ze środków przeznaczonych na rozbudowę floty

Zakazane Miasto to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie

Wbrew powszechnemu przekonaniu Wielki Mur Chiński nie jest widoczny z Księżyca

