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PODURI DIN LEMN

ungla urbană ne intoxică sufletele zilnic, ne 
acoperă ochii cu păienjenişul său de clădiri 
reci şi sobre şi ne atrofiază minţile cu aerul 
greu de captivitate. Cei ce nu au cunoscut 
închisoarea urbană, probabil inconştient, au 

creat pentru sufletele zdrenţuroase ale orăşenilor locuri 
de rai din care să poată admira splendida lucrare a naturii. 
Podul ploii şi vântului din China, numit şi Podul Zoun-
gji sau Podul Panlong, se întinde peste râul Linxi din 
Sanjiang, numele datorându-i-se acoperişului ce-l 
protejează de ploi şi vânt. A fost construit  în 1916 din 
piatră şi lemn incrustat. Este protejat din ambele părţi 
de balustrade şi are 64.4 metri lungime. Surprinzător 
este faptul că pentru construcţia lui nu au fost folosi-
te cuie şi nituri, talentaţii oameni Dong au unit piesele 
din lemn. Datorită acestei tehnici, podul este rezistent 
în ciuda anilor prin care a trecut. Podul 
are cinci turnuri acoperite şi este situat în 
centrul unui peisaj pitoresc, între mean-
drele râului, lângă arbuştii de ceai, unde 
lucrează sătenii. Apropierea lui de natură 
este motivul pentru care podul merită să fie 
inclus pe lista locurilor ce trebuie vizitate. 
Construit pe la 1800, în Myanmar, Podul U 
Bein este cel mai lung pod de lemn din tec 
(1.2 km). Longevitatea sa se datorează ma-
terialului din care a fost construit, întrucât 
lemnul de tec este dur, provenind dintr-un 
copac tropical. Po-
dul şi-a păstrat as-
pectul iniţial până în 
zilele noastre, cu ex-
cepţia unor stâlpi din 
beton ce i-au înlocu-
it pe cei din lemn. 
Podul Capelei este cel 
mai faimos punct de 
reper din Lucerna și, 
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conform opiniei unora, din toată Elveţia. Reprezintă o 
pasarelă acoperită cu lemn, construită peste râul Reuss, 
şi a fost numit aşa deoarece în apropiere se află Capela 
Sfântul Petru. Pe lângă exteriorul podului, poate, mai 
mult interes prezintă interiorul cu picturi, datând din se-
colul al 17-lea. Autorul este pictorul Heinrich Wägmann. 
Aceste picturi reprezintă evenimente importante din is-
toria orașului. Din păcate, multe dintre ele au fost dis-
truse, împreună cu cea mai mare parte a podului vechi, 
în timpul unui incendiu din 1993. Doar 30 de tablouri au 
fost salvate.

Kintai este un pod is-
toric din orașul Iwakuni, 
Japonia. A fost construit 
în 1673. Se întinde pes-
te râul Nishiki într-o se-

rie de cinci arcade din 
lemn. Podul este am-
plasat la poalele mun-
telui Yokoyama pentru 
a face legătura cu Cas-
telul Iwakuni. Ceea ce 

putem vedea în prezent nu este podul ori-
ginal. Acesta nu a durat prea mult din ca-
uza inundaţiilor. Fiind reconstruit, a reuşit 
să supravieţuiască circa 200 de ani până a 
fost pus la pământ, în 1950, de un taifun.  
Este declarat patrimoniu naţional în 1922.     
Am prezentat succint doar câteva dintre ca-
podoperele create de mâna omului, ce ne 
reamintesc de frumuseţea şi splendoarea 
naturii, care e atât de des uitată de noi şi 
schimbată pe pustietatea lumii de beton.
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