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Przedmowa
Szanowny Czytelniku!
Uwierz mi, świat jest naprawdę piękny, ciekawy i warto go poznawać.
Podróżowanie poznawcze było zawsze moją pasją i gdy tylko było
to możliwe, opuszczałem rodzinne miasto, Łódź, i wędrowałem. Moją
nierozłączną towarzyszką była małżonka, również pasjonatka turystyki, odporna na wszystkie trudy i niewygody z tym związane. W jej
obecności postawiłem swoje stopy we wszystkich częściach świata.
Wspólnie z nią dokonywaliśmy wyboru kolejnych krain, które chcieliśmy odwiedzić.
Zawsze kierowałem się zasadą głoszoną przez naszego poetę, eseistę
i edytora, Pawła Hertza, tworzącego w XX w.: „Wędrówka ma wtedy
cel, kiedy jedzie się oglądać to, o czym się wie”. Zgodnie z tą regułą,
każdą wycieczkę należy poprzedzić przestudiowaniem dostępnych
lektur, wybierać kolejno najbardziej interesujące zakątki, ich historię
i cenne pamiątki z przeszłości.
Oczywiste jest, że planowane do zwiedzenia regiony winny być dostosowane do wydolności fizycznych organizmu, a więc wieku, sprawności ruchowej i odporności na wysiłek. Ma to wielkie znaczenie, bowiem
niełatwo jest sprawnie poruszać się po wysokich pasmach górskich,
trudno znosi się klimat puszczy amazońskiej, uciążliwe jest też poruszanie się w krainach wiecznego śniegu i lodowców. Pragnę to mocno
podkreślić. Potrzebna jest rozwaga przy podejmowaniu każdej decyzji.
Ale osiągnięcie celu sprawia wielką satysfakcję. Zadowolenie wynika
także z poznania w czasie wędrówek znakomitych podróżników, życzliwych i gościnnych tubylców, często Polaków. Sam tego doświadczyłem.
Książka ta jest pierwszą z relacji do wybranych krajów i ma zachęcić do szukania przyjemności w podróżach, które choć na krótki czas
7
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pozwalają człowiekowi zapomnieć o szarej rzeczywistości, kłopotach
osobistych i zawodowych oraz nabrać nowych sił do codziennego pokonywania trudności.
Na początek wybrałem dla Ciebie, Drogi Czytelniku, relację z Japonii, po której „przewodnikiem” był Masakatsu Yoshida, pracownik
dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. To on przed moją wędrówką
do Japonii udzielał mi bezcennych rad, jak postępować na co dzień,
aby osiągnąć największe efekty poznawcze, a po powrocie korygował
nabyte wiadomości i skojarzenia. I za to mu serdecznie dziękuję.
Szanowny Czytelniku, przekazuję Ci do rąk własnych tę publikację. Oby była ona dla Ciebie zachętą do wędrówek, bo świat jest naprawdę piękny i każda wycieczka pozostawia w pamięci niezatarte
wspomnienia.
Ruszaj w drogę! Z każdej wędrówki wracaj w dobrym zdrowiu i znakomicie odprężony psychicznie, choć może trochę zmęczony fizycznie.
Autor
Łódź, 2003 r.
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Konnichi wa, Tōkyō!
Hai (tak), wkrótce będzie można powiedzieć stolicy Japonii: Dzień
dobry.
Upłynęła dziesiąta już godzina lotu. Na ekranie telewizora pokładowego, pokazującego od czasu do czasu parametry lotu, minęła – według
tutejszego czasu – godzina ósma rano. Przed nami wiosenny, majowy
dzień. Do miejsca lądowania pozostało jeszcze około 250 km, wysokość 11 300 m. Na pokładzie atmosfera wciąż mocno senna. Większość
pasażerów, okryta starannie pokładowymi kocykami, drzemała wygodnie na fotelach z odchylonymi oparciami. Trudno się zresztą temu
dziwić, przecież zegar biologiczny Europejczyków wskazywał godzinę
pierwszą po północy. Tylko nieomylne słońce wyraźnie sygnalizowało
trwający już dzień, zaglądając przez niektóre odsłonięte okna po lewej
stronie kadłuba. Ci nieliczni, którzy ciekawi byli widoku ziemi z lotu
ptaka, ożywili się. Przez przezroczyste powietrze od ponad godziny
migotała w promieniach wschodzącego słońca monotonna powierzchnia Morza Japońskiego. Teraz w dole zarysował się ląd. Na kursie lecącej maszyny pojawiła się stołeczna wyspa Japonii, Honshū.
Obniżająca wyczuwalnie wysokość maszyna Boeing 747-400 rozbudziła większość pasażerów. Tracąc także wyraźnie szybkość, stwarzała możliwość podziwiania przecinanego w poprzek łańcucha Alp
Japońskich. Niemal w zasięgu ręki widoczne były w dole ostre wierzchołki i kanciaste, przepaściste wąwozy.
Za parę chwil maszyna wykonała głęboki skręt przez prawe skrzydło, biorąc po wyprostowaniu kurs S. W dole ukazała się nieobjęta
wzrokiem, trochę przymglona, zielona plama niziny tokijskiej, Kantō
(13 000 km2), widoczna z wysokości około 6000 m. Teraz już wszyscy pasażerowie rozbudzili się. Po kolejnym, lekkim skręcie w prawo,
11

Japonia 00 — kopia.indd 11

05.06.2019 08:57:46

lecąc kursem S-W, o godzinie 8.26 tutejszego czasu wiązka kół podwozia zaturkotała lekko po płycie lotniska. Gromkie oklaski rześkich
już pasażerów nagrodziły pilota za szczęśliwe lądowanie. Znaleźliśmy
się więc na stołecznym, międzynarodowym lotnisku o wdzięcznie
brzmiącej nazwie Narita Kūkō.

Język japoński

Zanim zaczniemy poruszać się po obiektach lotniskowych, a potem
po Japonii, warto przyswoić sobie kilka podstawowych wiadomości o języku japońskim. Ludność Japonii mieszka w wielu regionach
i różni się zarówno kulturą, jak i językiem. Podczas podróży można
zauważyć, że w Tōkyō mówi się arigatō, a w Kyōto – ookini, jednak oba
słowa znaczą to samo: ‘dziękuję’.
Język japoński określany jest słowem nihon-go (日本語). Pismo japońskie składa się z dwóch zasadniczych części: chińskich znaków
i japońskiego alfabetu, a ściślej japońskich znaków – kana – oznaczających sylaby. Każdy znak chiński ma odpowiednie znaczenie, natomiast
litery czy sylaby japońskie nie oznaczają – podobnie jak nasze litery a,
b, c – niczego.
Alfabet japoński składa się z dwóch rodzajów znaków: kanciastych,
czyli katakana, i okrągłych – hiragana. Jest ich mniej więcej po 50.
Znaki okrągłe, również sylabiczne, uzupełniają znaki chińskie. Oznacza się nimi przypadki, zaimki i łączniki. Litery kanciaste odpowiadają
naszym zgłoskom lub ich grupom i służą do transkrybowania obcych
wyrazów. Na przykład polskie imię i nazwisko, nazwa miasta i kraju
mogą być wypisane tylko literami kanciastymi, gdyż nie można ich
oddać innymi znakami.
Zgodnie z transkrypcją międzynarodową samogłoski należy wymawiać tak samo, jak w języku polskim. Wyjątek stanowi y, które
reprezentuje spółgłoskę j. Samogłoski opatrzone znakiem wydłużenia należy wymawiać jak samogłoski podwójne (ō jak oo, ū jak uu).
Większość spółgłosek wymawia się jak w języku polskim. Wyjątek
stanowią:
ch – wymawiane jak ć,
sh – wymawiane jak ś,
j – wymawiane jak dź,
z – wymawiane jak dz,
12
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w – wymawiane jak u niezgłoskotwórcze.
Japoński w piśmie wygląda więc tak:
有難う御座います – bardzo dziękuję
お大事に – uważaj na siebie
おめでとうございます – gratulacje
ポーランド – Polska

Na lotnisku

Narita Kūkō to jeden z największych kompleksów lotnictwa pasażerskiego na świecie. Budowany i rozbudowywany był w ciągu ostatniego dwudziestolecia, napotykając już w 1968 r. na znaczny opór miejscowej ludności, zaniepokojonej spodziewanym uciążliwym hałasem
w okolicy. Ostatecznie oddano go do użytku w 1978 r. Zlokalizowany
jest w odległości ponad 70 km od centrum Tōkyō, w kierunku wschodnim, w sąsiedniej prefekturze Chiba. Wschodnią granicę tej prefektury
oblewają wody Pacyfiku.
Na wskroś nowoczesne International Airport Tokyo, Narita Kūkō,
składające się z dwóch wielkopowierzchniowych terminali, zastąpiło dotychczasowe tokijskie lotnisko pasażerskie Tokyo International
Airport, Haneda, położone na południowym krańcu tokijskiej, metropolitalnej aglomeracji administracyjnej na wschodnim wybrzeżu
Zatoki Tokijskiej. Ten ostatni przejął zaś większość wewnętrznych
linii pasażerskich.
Terminal 1 Narita Kūkō obsługuje 15 największych międzynarodowych przewoźników, w tym holenderskie linie lotnicze KLM, którymi przyleciała nasza polska grupka. Terminal 2 obsługuje 42 linie,
w tym międzynarodowe, takie jak: austriackie, skandynawskie, nowozelandzkie, a także większe japońskie. W terminalach można między
innymi bez trudu wymienić walutę według kursu ustalonego na dany
dzień i obowiązującego w tym dniu we wszystkich punktach wymiany
na terenie całego kraju. Port lotniczy Narita Kūkō jest doskonale skomunikowany zarówno z centrum stolicy, jak i wszystkimi dzielnicami
metropolitalnej aglomeracji. Pasażerowie mają do dyspozycji dwie
linie kolejowe (superszybka japońskiej kolei JR1 i szybka linia Keisei),
1 J R – skrót od Japan Railway (Japońskie Linie Kolejowe) (wszystkie przypisy pochodzą od
redakcji).
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autobusowe metropolitalne i dalekobieżne oraz taksówki, w tym minibusy. Z lotniska wyprowadzona jest również droga szybkiego ruchu,
która w węźle Narita łączy się z krajową siecią dróg szybkiego ruchu.
Warto wspomnieć, że na terenie całej Japonii obowiązuje l e w o s t r o n n y ruch drogowy.
Ponieważ nasza polska grupka chce się z lotniska dostać do centrum stolicy, którym umownie są okolice głównego dworca kolejowego, znajdującego się w okręgu Tōkyō, Chiyoda-ku, najracjonalniej jest
wybrać jako przewoźnika linię JR Narita Express2, aby po zaledwie
60 minutach jazdy wysiąść na pierwszym przystanku, to jest dworcu
głównym w Tōkyō, zwanym tu Tōkyō-eki. Cena biletu jednorazowego wyniosła 2940 jenów3 na osobę. Można skorzystać z tańszego połączenia kolei JR (1280 jenów), ale podróż trwa 90 minut, z jednym
dodatkowym przystankiem w mieście Chiba, stolicy prefektury o tej
samej nazwie. Przejazd taksówką na tej trasie kosztuje 3500 jenów,
a czas podróży jest z pewnością dłuższy niż ekspresem linii JR.
Trzeba koniecznie podkreślić, że wszystkie szynowe połączenia
w Japonii, zarówno naziemne, jak i podziemne, kursują z perfekcyjną dokładnością, kontrolowaną zegarami sterowanymi sygnałami
satelitarnymi.
Po dokładnie 60 minutach jazdy w komfortowych wnętrzach wagonów
nasza polska grupka wysiadła na Tōkyō-eki, ogromnym obiekcie z ciekawą historią. Budynek, wzniesiony z czerwonej cegły w 1914 r., na wzór
dworca głównego w Amsterdamie,
w latach 1960–1970 został gruntownie odrestaurowany. Zalicza
się on do największych na świecie.
Stąd odjeżdża co dzień ponad 100
pociągów do centralnej i zachodniej Japonii. Przepływa przez niego
każdego dnia ponad milion pasażerów. Podobnie jak dworzec główny
większość budynków w tej dzielnicy była wcześniej pobudowana
Budynek Tōkyō-eki
z czerwonej cegły. Z upływem lat
2 N
 arita Express (jap. 成田エクスプレス Narita ekusupuresu).
3 Jen – jednostka walutowa Japonii. Symbolem waluty jest ¥. Jedna setna jena to sen.
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zostały one zastąpione budowlami ze zbrojonego betonu. Tylko nieliczne
dawne budynki pozostawiono jako pamiątki starego Tōkyō.
Przed dworcem kolejowym ładujemy nasze ogromniaste bagaże do
taksówek i w ciągu pięciu minut dojeżdżamy do hotelu, mieszczącego
się w centralnym okręgu Chūō-ku, pod adresem 1-6 Nihonbashi Odenmacho, Chūō-ku, Tokyo 103-0011, Japan.
Tylko krótki odpoczynek, odświeżająca kąpiel i idziemy poznać
rytm życia stolicy.

Tōkyō

W skład państwa wchodzi 3500 wysp. Stolica Japonii leży na Honshū,
największej powierzchniowo wyspie (230,8 tys. km2, czyli około
61 proc. powierzchni kraju), na tej samej szerokości geograficznej co
Teheran, Ankara, Madryt, Waszyngton czy Los Angeles. Zimy w Tōkyō
są łagodne, o niskiej wilgotności powietrza i rzadkich opadach. Lata są
gorące i bardzo wilgotne.
Tōkyō, podobnie jak inne wielkie miasta4, podzielone jest na okręgi
ku, a te na podkwartały chō. Aglomeracja stołeczna składa się z 23 ku5.
Okolice dzisiejszego Tōkyō ludzie zasiedlili już w okresie Jōmon
(7500 lat p.n.e. do 300 n.e.) i w zasadzie od tamtego czasu były znaczącym miejscem dla pozostałej części kraju.
Dawniej stolica nosiła nazwę Edo (‘dostęp do rzek’). Określenie to
wywodzi się stąd, że rzeki wychodzące z osady rybackiej wpadały do
tutejszej zatoki. Te rzeki – na zachodzie Tama-gawa (gawa ‘rzeka’), na
wschodzie Edo-gawa – wyznaczają dziś granice obszaru miasta, natomiast Sumida-gawa przepływa przez miasto.
Pochodzące z epoki Kamakura (1192–1333) dzieło historyczne Azuma Kagami6 (autor i rok nieznane) wspomina po raz pierwszy „Pana z Edo”, który posiadał zamek w centralnym punkcie dużej
osady, położony w miejscu dzisiejszego Pałacu Cesarskiego. Później
4 S ystem administracyjny Japonii nazywa się todofuken i składa się z czterech rodzajów jednostek administracyjnych: metropolia, dystrykt, prefektura miejska i prefektura wiejska.
Wszystkich jednostek w Japonii jest 47: 1 metropolia – Tōkyō, 1 dystrykt – Hokkaido, 2 prefektury miejskie – Ōsaka i Kyōto, a pozostałe 43 – prefektury, czyli jednostki administracyjne większe niż powiaty, miasta i wsie.
5 Metropolia Tokijska powstała poprzez połączenie w 1943 r. Prefektury Tokijskiej oraz
miasta Tōkyō. Część wschodnia metropolii, która wcześniej była miastem, jest podzielona
na tokubetsu-ku, w skrócie ku, czyli okręgi.
6 Azuma Kagami (dosł. Lustro Wschodu) – kronika, składająca się z 52 rozdziałów.
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Mapa Tōkyō
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Ōta Dōkan, generał i poeta, zbudował twierdzę na pozostałościach
zamku (resztki ludzkie pozostałe obok fundamentów, odnalezione
w czasie prac konserwatorskich, zostały pochowane w jednej ze świątyń w prefekturze Chiba). Miało to miejsce około 1457 r. i tenże rok
przyjmuje się za datę założenia miasta.
A oto najważniejsze dla Tōkyō późniejsze wydarzenia:
1603 r. – szogun Ieyasu Tokugawa uczynił siedzibą władz wojskowych Edo. Jako symboliczny wyraz centralnej pozycji miasta
wybudowany został most Nihonbashi (bashi ‘most’), a na
jednym z filarów, oznaczających punkt centralny, zostały
umieszczone odległości od Edo. Twierdza Ōty Dōkana została przebudowana na pałac szoguna.
1612 r. – mennica państwowa została przeniesiona z Sumpu (dzisiejszego Hizuoka) do Edo. Odtąd rozpoczęła się historia życia
najsławniejszej ulicy – Ginza (ginza ‘mennica’).
1617 r. – powstała znana dzielnica uciech Yoshiwara, wywierająca
(aż do czasu jej rozwiązania w 1958 r.) ogromny wpływ na
sztukę i literaturę Japonii.
1657 r. – pożar w połowie strawił Edo.
1660–1671 – nastąpił wielki rozkwit sztuki, szczególnie w malarstwie (Hishikawa Moronobu7, 1618–1694), a także teatru.
Teatr kabuki, który w drugiej połowie XVII w. rozkwitł, stał
się artystycznym wyrazem epoki Tokugawa (1603–1867).
Najsłynniejszy teatr kabuki w Edo, Kabuki-za, został zbudowany w 1660 r.
1707 r. – ostatni wybuch wulkanu Fuji8 pokrył także Edo deszczem
popiołu.
1868 r. – młody cesarz Mutsuhito przeniósł pałac cesarski z Kyōto do
Edo, które 17 lipca 1868 r. otrzymało nazwę Tōkyō (‘wschodnia stolica’).
1869 r. – utworzono pierwsze połączenie telefoniczne Tōkyō – Jokohama.
1872 r. – uruchomiono pierwszą linię kolejową Tōkyō – Jokohama
(29 km).
1877 r. – zorganizowano i otwarto w Tōkyō uniwersytet.
7 Z
 asłynął z ilustracji książek. Specjalizował się w drzeworycie.
8 Fuji (jap. 富士山 Fuji-san) – wulkan i najwyższy szczyt Japonii (3776 m n.p.m.), leży na
wyspie Honshū.
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1878 r.
1879 r.
1887 r.
1920 r.

– otwarto giełdę w Tōkyō.
– otwarto Akademię Nauk w Tōkyō.
– w Tōkyō zabłysło światło elektryczne.
– w dowód wdzięczności za epokę Meiji naród japoński wzniósł
cesarzowi Mutsuhicie (zmarłemu w 1912 r.) w Tōkyō chram9
Meiji Jingū, obiekt otaczany wielką czcią do dziś.
1923 r. – 1 września Tōkyō i Jokohama uległy w znacznej części zniszczeniu w czasie silnego trzęsienia ziemi. Wielkim nakładem
sił i środków stolica została w rekordowym czasie siedmiu
i pół roku odbudowana i przywrócono w niej życie publiczne.
1943 r. – całe terytorium prefektury Tōkyō ustanowiono Metropolią
Tōkyō. Liczba mieszkańców osiągnęła 8 mln.
1943–1944 – na skutek bombardowań duża część miasta uległa zniszczeniu, liczba ludności spadła do 3,5 mln.
1945 r. – podpisano „Porozumienie Rzeczowe”, według którego Tōkyō
nie powinno mieć nigdy więcej niż 3,5 mln mieszkańców.
Gubernator prowadził odbudowę i rozbudowę bezplanową,
na ustaloną wielkość. Na skutek raptownego przyrostu ludności (około 12 mln w 1967 r.) miasto stopniowo nabierało
chaotycznego wyglądu.
1959 r. – książę Akihito10 zawarł związek małżeński z księżniczką Michiko11. Na pamiątkę zaślubin władze miasta ufundowały na
Placu Cesarskim okazałą fontannę, podziwianą i fotografowaną do dziś przez turystów.
1964 r. – Tōkyō było organizatorem XVIII Igrzysk Olimpijskich. W mieście dokonano wielkich zmian urbanistycznych i architektonicznych. Wybudowano między innymi wielopoziomowe
autostrady, wzniesiono obiekty sportowe, wyburzono kilka
dzielnic pod wioskę olimpijską. Wówczas opracowano nowoczesne konstrukcje budowlane odporne na trzęsienia ziemi.
1968 r. – w Tōkyō wzniesiony został pierwszy wieżowiec o wysokości
147 m.
9 O
 kreślenia chram używa się w języku polskim w odniesieniu do świątyń shintōistycznych
dla odróżnienia od świątyń buddyjskich. Oryginalnie chram to miejsce modlitw w religii
Słowian.
10 A
 kihito urodził się 23 grudnia 1933 r. w Tōkyō. Był cesarzem Japonii w latach 1989–2019.
11 M
 ichiko Shoda (ur. 1934 r.) jest córką japońskiego przemysłowca z branży młynarskiej.
Ślub Akihito był więc mezaliansem.
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Współcześnie tokijczycy tworzą niezwykle prężne społeczeństwo,
ciężko doświadczane nie tylko przez niszczycielskie siły natury. Ale
nie poddają się kataklizmom. Jak zresztą wszyscy Japończycy. Siłę
w tym kraju tajfunów i trzęsień ziemi utożsamia wysoki, lecz cienki
pęd bambusa, który pod naporem każdego silnego podmuchu wygina
się, chwieje, ale się nie łamie.
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