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Дури и на оние кои прв пат доаѓаат Дури и на оние кои прв пат доаѓаат 
во престолнината на Кина, некогашна во престолнината на Кина, некогашна 
претстолнина на Кублај Кан, јасно им претстолнина на Кублај Кан, јасно им 
е дека таа доживеала неверојатен е дека таа доживеала неверојатен 
пресврт. Од некогашните стари и пресврт. Од некогашните стари и 
трошни куќи, Пекинг денес е град со трошни куќи, Пекинг денес е град со 
облакодери, а наместо велосипеди облакодери, а наместо велосипеди 
Ки незите преминале на возење ав-Ки незите преминале на возење ав-

томобили и тоа во топ модели од томобили и тоа во топ модели од 
германско, американско или од ја-германско, американско или од ја-
понско потекло. понско потекло. 

Денес ова е Пекинг, кој се под-Денес ова е Пекинг, кој се под-
готвува за летната Олимпијада на готвува за летната Олимпијада на 
8.8.2008 година (по кинеско веру-8.8.2008 година (по кинеско веру-
вање бројот 8 носи богатство). вање бројот 8 носи богатство). 

Со 15,3 милиони жители тоа е втор Со 15,3 милиони жители тоа е втор 

град по големина во Кина, по Шангај, град по големина во Кина, по Шангај, 
и е една од четирите урбани области, и е една од четирите урбани области, 
кои се под директна контрола на кои се под директна контрола на 
централната Влада. централната Влада. 

Почетокот на денешниот град бил Почетокот на денешниот град бил 
Канбалик (Канов Град), во кој царувал Канбалик (Канов Град), во кој царувал 
Кублај Кан, а името Пекинг градот го Кублај Кан, а името Пекинг градот го 
добил во 1421 година. Сегашниот добил во 1421 година. Сегашниот 
изглед почнал да го добива за време изглед почнал да го добива за време 
на владеењето на династијата Минг, на владеењето на династијата Минг, 
кога почнала изградбата на Царската кога почнала изградбата на Царската 
палата (Забранетиот град), во која палата (Забранетиот град), во која 
живееле 24 владетели на Минг и на живееле 24 владетели на Минг и на 
Чинг династиите. Чинг династиите. 

Пекинг е огромен. Помислата во Пекинг е огромен. Помислата во 
еден ден да се посетат повеќе за ни-еден ден да се посетат повеќе за ни-
мливости и при тоа да се оди на шо-мливости и при тоа да се оди на шо-
пинг во Силк маркетот или, пак, на пинг во Силк маркетот или, пак, на 
Бисерниот пазар, практично е неиз-Бисерниот пазар, практично е неиз-
водлива. На плоштадот на "Небесниот водлива. На плоштадот на "Небесниот 
Мир" (Тјенанмен) ќе сретнете сто-Мир" (Тјенанмен) ќе сретнете сто-
тици туристи, деца како пуштаат зме-тици туристи, деца како пуштаат зме-
јови, продавачи на сувенири кои ве јови, продавачи на сувенири кои ве 
следат во чекор...следат во чекор...

Младите образовани Кинези ќе се Младите образовани Кинези ќе се 
обидат да почнат љубезен разговор обидат да почнат љубезен разговор 
со вас, а ако го прифатите ќе дознаете со вас, а ако го прифатите ќе дознаете 
дека се пријавиле како волонтери за дека се пријавиле како волонтери за 
идната Олимпијада и дека позна-идната Олимпијада и дека позна-
вањето на англискиот јазик е еден од вањето на англискиот јазик е еден од 
најважните услови за тоа. најважните услови за тоа. 

Познатиот плоштад го опкру жу-Познатиот плоштад го опкру жу-
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ваат Големата народна дворана, ваат Големата народна дворана, 
Националниот музеј, Музејот на Националниот музеј, Музејот на 
народни херои и влез во Забранетиот народни херои и влез во Забранетиот 
град, кој се нарекува Врата до град, кој се нарекува Врата до 
небесниот мир. Во зори се крева, а небесниот мир. Во зори се крева, а 
приквечер се спушта националното приквечер се спушта националното 
знаме во центарот на гра-знаме во центарот на гра-
дот. Овој ритуал војниците дот. Овој ритуал војниците 
го прават со најголеми по-го прават со најголеми по-

чести (30 војници цере-чести (30 војници цере-
монијално маршираат монијално маршираат 
преку улица), а за тоа вре-преку улица), а за тоа вре-
ме сообраќајот на ули цата Чанг се ме сообраќајот на ули цата Чанг се 
запира. запира. 

Од симболите на комунизмот ос-Од симболите на комунизмот ос-
таната е сликата на Мао Це Тунг на таната е сликата на Мао Це Тунг на 
вратата на небесниот мир и војник вратата на небесниот мир и војник 
во скаменета положба. во скаменета положба. 


