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Japonia powitała nas słońcem, błękitnym niebem i de-
likatną zielenią. W Polsce leżał jeszcze rozmiękły śnieg 
i nic, poza datą w kalendarzu, nie przypominało, że jest 

już wiosna. Na drugą półkulę, na szczęście, nie spóźniła się. 
Wiosna, obok jesieni, to pora roku, kiedy najprzyjemniej 
zwiedza się Kraj Wschodzącego Słońca. Kto jednak chce na-
pawać się pięknem kwitnących wiśni, nie powinien zbyt dłu-
go zwlekać. W zależności od regionu kwitnienie może zacząć 
się nawet pod koniec marca, a kończy się mniej więcej w po-
łowie kwietnia. Gdy u nas trwa weekend majowy, Japończy-
cy mają swój Golden Week. W kraju, w którym mieszka ok. 
125 mln ludzi, wiele osób bierze wtedy wolne, a to oznacza 
tłok. Podobnie bywa w okresie noworocznym i pod koniec 
sierpnia, gdy Japończycy obchodzą święto zmarłych i licznie 
podróżują na groby krewnych. Poza tym lato, dla nas zwy-
czajowy okres wakacyjny, tutaj jest nieznośnie gorące i wil-
gotne, a poprzedza je dokuczliwa pora deszczowa.

MIASTECZKO FILMOWE
Japonia to nie tylko zabytki i przyrodnicze atrakcje. To także 
ciekawe muzea, nowoczesne akwaria i duże parki rozryw-
ki, jak Universal Studio czy Disneyland, który w tym roku 

W TOEI KYOTO STUDIO PARK MOŻNA PRZEBRAĆ SIĘ TAKŻE ZA GEJSZĘ; 
AUTORKA REPORTAŻU PO PRAWEJ

JAPONIA MA WSZYSTKO TO, CO LUBI KAŻDY AK-
TYWNY TURYSTA – PRZEPIĘKNĄ PRZYRODĘ, MNÓ-
STWO CIEKAWYCH, HISTORYCZNYCH MIEJSC (CZĘŚĆ 
WPISANYCH NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO UNESCO), 
ZNAKOMICIE ZORGANIZOWANY TRANSPORT PU-
BLICZNY I MOŻLIWOŚĆ ŻYWIENIA SIĘ SPECJAŁAMI, 
KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ FAST-FOODAMI TYLKO ZE 
WZGLĘDU NA SZYBKOŚĆ PODANIA. NIE MAJĄ ONE 
NIC WSPÓLNEGO Z HAMBURGERAMI I FRYTKAMI. 
SZCZERZE MÓWIĄC, POZA RYŻEM I ZIARENKAMI 
SEZAMU CZASAMI TRUDNO ODGADNĄĆ, CO SIĘ 
JE. ALE NA PEWNO JEST TO ZDROWE I SMACZNE. 
I WBREW OBIEGOWYM OPINIOM – NIE PRÓBUJE 
UCIEKAĆ Z PAŁECZEK!

I  T Y MOŻESZ ZOSTAĆ

KORESPONDENCJA WŁASNA LADY’S CLUB  Z JAPONII
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GEJSZĄ

obchodzi 30-lecie w Tokio. Zdecydowanie bardziej w japoń-
skim stylu jest jednak Toei Kyoto Studio Park, miasteczko 
filmowe pomiędzy Kioto a Osaką, w którym powstało wiele
historycznych filmów. Miejsce to oferuje nie tylko możli-
wość spacerowania po uliczkach wystylizowanych na Japo-
nię sprzed wieków. Można tam również przejść szkolenie 
ninja, co jest wspaniałą zabawą dla dzieci, zobaczyć pokazy 
sztuk walki oraz wystawę z postaciami i potworami z japoń-

WIŚNIOWY PARK MARUYAMA W KIOTO
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skich kreskówek. W Toei Studio Kyoto Park czekają także 
na chętnych charakteryzatorzy, którzy za stosowną opłatą 
przemienią każdego, nawet Europejczyka, od stóp po czu-
bek głowy w samuraja lub gejszę. Przekonaliśmy się o tym 
na własnej skórze, po czym przez godzinę spacerowaliśmy 
w naszych kostiumach i perukach po filmowym miasteczku,
budząc zaciekawienie większe niż normalnie.

REWELACYJNE POCIĄGI
Z żalem pożegnaliśmy się z kimonami i sandałami na kotur-
nach, by poznawać inne uroki Japonii. Na ulicach i parkin-
gach rzuca się w oczy, że japońskie samochody często różnią 
się od tych znanych nam z Europy. Przede wszystkim mają 
niewielkie gabaryty i ścięte przody. Wszystko po to, by jak 
najlepiej wykorzystać ograniczoną przestrzeń do parkowa-
nia. Ta oszczędność miejsca to konieczność, gdyż większą 
część terytorium Japonii zajmują góry. Stąd tak duża koncen-
tracja ludności w miastach na wybrzeżu. Sama aglomeracja 
tokijska liczy grubo ponad 30 mln mieszkańców. Wymusza 
to oczywiście określone zachowania i obyczaje. W Hiroszi-
mie na przykład widziałam otwarty parking pod budynkiem 
mieszkalnym, za którym na niewielkim podwórku znajdował 
się... cmentarz! Normą jest, że nikt się nie popycha, wszyscy 
grzecznie czekają w kolejce do autobusu lub pociągu i spo-
kojnie przepuszczają wysiadających. Komunikacja zbiorowa 
jest doskonale rozwinięta, wynajem samochodu mija się z ce-
lem. Dlatego od początku nastawiliśmy się na podróżowanie 
koleją. Japońskie superekspresy, zwane shinkansenami, nie 
należą już do najszybszych na świecie, niemniej jazda z pręd-
kością 200-300 km/h (zależnie od typu składu), to w dalszym 
ciągu najwygodniejszy sposób przemieszczania się na duże 
odległości. I dosyć drogi. W Japonii istnieje nawet powiedze-
nie, że bogaci jeżdżą pociągami, podczas gdy biednych stać 
tylko na samoloty. Ale i na to jest sposób. Jeszcze w Europie 
zaopatrzyliśmy się w JR Passes (Japan Rail Passes), specjalne 
bilety dla turystów, uprawniające do przejazdów liniami kolei 

I  T Y MOŻESZ ZOSTAĆ

państwowej, w tym niemal wszystkimi shinkansenami. Jest to 
znacznie tańsza opcja niż kupowanie za każdym razem osob-
nego biletu. Przez tydzień jeździliśmy więc pociągami w kom-
fortowych warunkach, przemierzając setki kilometrów. Bez 
wstrząsów, rzucania na boki, z uśmiechniętą panią z obsługi, 
która sprzedawała napoje i przekąski.
Na dworcach mieliśmy okazję zaobserwować japońską sa-
modyscyplinę, umiłowanie porządku i sprawnej organizacji. 
Nie chodzi tylko o czystość i brak graffiti. Wejścia do po-
szczególnych wagonów są dokładnie oznaczone na peronie, 
a pociąg staje przy nich co do milimetra. Na ruchomych 
schodach wszyscy stają po jednej stronie, by zostawić przej-
ście dla tych, którzy śpieszą się na inny pociąg. Pasażerowie 
spokojnie czekają w wyznaczonych miejscach. Mało kto ze 
sobą rozmawia, a tym bardziej zagaduje innych.

JAPOŃCZYCY CELEBRUJĄ KWITNIENIE WIŚNI, UCZTUJĄC POD ICH KONARAMI; W TLE ZAMEK HIMEJI

ZNAK CZASÓW, NAWET GEJSZE POTRZEBUJĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
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ORIENTALNE POGAWĘDKI
Japończycy to jednak ludzie, którzy mają w sobie ukryte bo-
gate pokłady poczucia humoru, serdeczności i ciekawości 
wobec innych ludzi. Cechy te ujawniają się przypadkiem, 
w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Młodzież, która w sa-
murajskich strojach pozowała z nami do zdjęć pod zamkiem 
w Himeji, machała do nas radośnie, gdy natknęliśmy się jesz-
cze raz w okolicach dworca. Dwie starsze panie wybuchnęły 
serdecznym śmiechem przy podejściu na Mt. Misen, górę 
na świętej wyspie Miyajima. Przepuściły nas przodem, tacy 
byliśmy szybcy, a 5 minut później staliśmy ze zwieszonymi 
językami i daliśmy się przegonić. Przy przejściu dla pieszych 
zagadnął nas emeryt. Dobrą angielszczyzną zapytał, skąd 
jesteśmy i czy podoba nam się w Japonii. Gdy usłyszał „Po-
land”, po krótkim namyśle odpowiedział: „Warszawa”. I jesz-
cze był wolontariusz, który w Narze oprowadził nas po świą-
tyni uzdrawiającego Buddy i wyjaśnił znaczenie wszystkich 
stojących w niej posągów. Ale nic nie przebije pewnej pani 
w kolejce do toalety, która zaczęła ze mną pogawędkę... po 
japońsku, zupełnie nie przejmując się moją nieznajomością 
tego języka. Dopiero po słowie „Americano?”, zrozumiałam, 
że zapytała o narodowość. Polskę skojarzyła z Auschwitz 
i dalej radośnie ze mną konwersowała.
Nieprzyjemna sytuacja spotkała nas tylko raz. Nie wpusz-
czono nas do restauracji, rzekomo z braku miejsc, które 
było widać przez okno i drzwi wejściowe. Młody człowiek 
wił się z zakłopotania, gdy próbował nam to przekazać swo-
im szczątkowym angielskim. Podejrzewam, że właśnie brak 
biegłości językowej był powodem takiego zachowania. Mało 
który Japończyk potrafi posługiwać się angielskim w stop-
niu komunikatywnym, a wśród nich trafiają się i tacy, dla
których obcokrajowiec, z którym nie mogą się porozumieć, 
to wielki kłopot, więc najlepiej się go pozbyć. Nieprzyjemne 
wrażenie złagodził fakt, że nie byliśmy pierwszymi osobami, 
które spotkały się z czymś takim w Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Literatura podróżnicza podaje dość dużo przykładów.
Japonia zaczyna się jednak otwierać na świat. W czasie naszej 
wyprawy widzieliśmy rzesze zachodnich, chińskich, a nawet 
muzułmańskich turystów z południowej Azji, a także Hin-
dusów. Cudzoziemcy nie wzbudzają więc sensacji ani zain-
teresowania. Chyba że potrzebują pomocy, na przykład przy 
pierwszej próbie zakupu w automacie z napojami (świetny 
wynalazek!). W parkach, zamkowych ogrodach, obok świą-
tyń zawsze znalazł się ktoś, kto proponował zrobienie zdjęcia 
naszej trójce. A nawet podziękował w naszym imieniu innym 
turystom za to, że się cofnęli i nie weszli w kadr. Życzliwość 
jest jednym z moich najmilszych wspomnień z tej wycieczki.

WIEŻOWCE I ŚWIĄT YNIE
Zdumiewające również, jak Japończykom udaje się pogodzić 
uroki przyrody z cywilizacyjnym rozmachem. Od zeszłego 
roku wieżowiec Tokyo Skytree Tower góruje nad stolicą kra-
ju. To największa wieża telewizyjna na świecie, a pod wzglę-
dem wysokości druga co do wielkości budowla świata. Wi-
dok z jej okien zapiera dech. Betonowe wieżowce ciągną się 
niemal po horyzont, w którym kierunku nie spojrzeć.

TOKYO SKYTREE TOWER TO NAJWYŻSZA WIEŻA TELEWIZYJNA NA ŚWIECIE

PIECZONE NA RUSZCIE OSTRYGI MOŻNA ZJEŚĆ Z SOSEM SOJOWYM  
LUB SOKIEM Z CYTRYNY

NIEWIELKI CMENTARZ NA PODWÓRKU MIĘDZY DOMAMI W HIROSZIMIE
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OKAZAŁA ŚWIĄTYNIA, JEDNA Z WIELU, W NARZE, PIERWSZEJ STOLICY JAPONII

WIDOK NA STOLICĘ Z TOKYO SKYTREE TOWER W MIASTECZKU FILMOWYM MOŻNA PRZEJŚĆ SZKOLENIE NINJA

FOTKA NA TLE ZŁOTEGO PAWILONU W KIOTO, BUDYNKU POKRYTEGO 
PŁATKAMI PRAWDZIWEGO ZŁOTA WIDOK NA MORZE WEWNĘTRZNE ZE SZCZYTU MT. MISEN
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To specyfika japońskich metropolii. W natłoku budynków uj-
muje każda próba uczynienia tej przestrzeni ładniejszej i przy-
jemniejszej dla oka. A to jakaś doniczka z kwiatkiem ustawio-
na na podjeździe lub w szczelinie między dwoma domami, 
czasem figurka przed drzwiami lub zabawna skrzynka na listy.
Ogrody wokół zamków i świątyń są tak zaprojektowane, że 
łatwo zapomnieć, iż wokół znajduje się nowoczesne miasto. 
Najlepszym przykładem jest Nara, pierwsza stolica Japonii 
i pierwsza siedziba cesarskiego dworu. Jeden dzień to stanow-
czo za mało, by choćby zajrzeć do każdej świątyni w rozległym 
parku, stykającym się z pierwotnym lasem, w którym od 12 
stuleci nie wolno polować ani prowadzić wyrębu. Można tam 
spotkać oswojone jelenie, które czasami natarczywie domaga-
ją się od przechodniów specjalnych jelenich ciasteczek. Nie-
uważni mogą stracić mapę lub gazetę wyrwaną z dłoni. Cóż 
zrobić, jelenie to podobno wysłannicy bogów.

W świątyniach najmocniej odczuwałam kulturową odręb-
ność. Nie wiedziałam, jak się w nich zachowywać, ani jak 
odczytywać ich symbolikę. W niektórych pośrodku stoi po-
sąg Buddy, przed innymi są posążki zwierząt albo kamienne 
latarnie. Na szczęście zasady postępowania w tych miejscach 
nie są zbyt skomplikowanie, zazwyczaj wiążą się ze zdjęciem 
butów i zakazem robienia zdjęć. Podpatrując miejscowych, 
uniknęliśmy naruszenia świętych reguł. Raz nawet zdecy-
dowaliśmy się na zakup wróżby. Złą, zgodnie ze zwyczajem, 
przywiązaliśmy do gałęzi drzewka w świątyni, żeby się nie 
spełniła. Kolejną, już dobrą, zabraliśmy do Polski jako jedną 
z wielu pamiątek. Przypomina nam ona, że Japonia niejedno 
ma oblicze, a tydzień to za mało, by dobrze wejrzeć w każde 
z nich.

TEKST I ZDJĘCIA ANNA JURCZYK

LOKOMOTYWA SHINKANSEN SWOIM KSZTAŁTEM I OPŁYWOWĄ LINIĄ ROBI 
WRAŻENIE

PASAŻEROWIE NA PERONACH GRZECZNIE CZEKAJĄ W KOLEJCE  
NA POCIĄG

OSWOJONE JELENIE W NARZE CZEKAJĄ NA GŁASKANIE I PORCJĘ JELENICH 
CIASTECZEK

JAPOŃSKIE MALUCHY NIE JEŻDŻĄ W WÓZKACH, TYLKO  
SĄ NOSZONE


