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rav v pestrosti 
japonske narave 
umetniki že stoletja 
iščejo navdih za 
razna umetniška 

dela, tudi za vrtove. Japonski vrtovi tako 
ponazarjajo idealizirane krajine, pogosto 
na zelo abstrakten in stiliziran način. Gorski 
vrhovi, reke, brzice in posebna drevesa v 
naravi ter premišljene postavitve skal in drugi 
elementi v vrtu veljajo za domovanja dobrih 
duhov.

Zemljišče s 
posebnim namenom
V japonskem vrtu sta pomen in oblika močno 
povezana. Najbolj zgodnja oblika japonskega 
vrta je obredno očiščena ravna ploskev sredi 
gozda. Z vrvjo ali ograjo obdana pravokotna 
ploskev je prekrita z drobnimi belimi 
kamenčki, na njej raste eno samo sveto 
drevo, preko katerega naj bi duhovi sestopili 

desno
Mnogi japonski vrtovi se napajajo 
z vodo, ki priteka v korito po 
bambusovem žlebu ali palici.

zgoraj
Japonsko oblikovanje krajine je razpeto 
med dve skrajnosti: vrt kot simbol 
sožitja človeka in narave ter vrt kot čista 
abstrakcija.

Korenine japonskega vrta segajo v bajeslovje oziroma do  
zgodnjih verstev Japonske, katere naravna krajina je polna  
slikovitih prizorov. Bi tudi vi imeli takšen vrt doma?P

Piše: Kristina Ravnjak

Japonski vrtni 
slog

S pridihom dežele
vzhajajočega sonca
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Obilo simbolike
Skozi zgodovino svetovne vrtne 
umetnosti so na Japonskem pod 
vplivom verovanja, filozofije in 
posebnega odnosa do narave 

nastali različni japonski vrtovi. 
Največ teh vrtov lahko obiščemo 

v Kjotu, najbolj znanem 
japonskem turističnem središču. 
Poznavalci vedo, da je v pravem 
japonskem vrtu vse podrejeno 
simboliki, ki jo je v naše okolje 

težko prenesti, vseeno pa je 
japonski slog vrta marsikomu 

zelo zanimiv in bi ga z veseljem 
vsaj delno uresničil na domačem 

vrtu.
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na zemljo. Kasneje so z vnašanjem skal, vode 
in rastlin ti vrtovi vedno bolj bogati. Glede 
na namembnost ločimo dve vrsti japonskih 
vrtov: vrtovi za oddih ob bivališčih plemičev 
in vrtovi ob budističnih templjih, ki so 
namenjeni opazovanju in razmišljanju.

Vrtna arhitektura
Sprva so bili japonski vrtovi zgrajeni ob 
stavbah, ki so bile prostornejše od vrta. Vrt 
je bil zasnovan tako, da je bil viden iz glavne 
stavbe in z njenih verand ali pa je bil v ta 
namen zgrajen majhen paviljon. V kasnejšem 
času oziroma v kasnejših vrtovih so bile 
stavbe manj vidne. Rustikalno skrita čajna 
hiša je bila umeščena na majhen vrt ob vrtni 
poti in mestu za počitek. Kasneje vrt in hiša 
postaneta eno. FO
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Zastiranje pogledov
Vrt z ograjo ali rastlinjem omejimo od zunanjega sveta, da lahko 
postane oseben in miren prostor. Niz simetrično razmeščenih 
stavb, v katerih so živeli plemiči, je prepleten z organsko 
oblikovanim vrtom, ki je namenjen razvedrilu. Poleg 
ribnikov, potočkov in kaskad ( jezerski vrt) lahko v 
japonskem vrtu najdemo tudi značilno stezo rodži s 
stopalnimi kamni v mahu (čajni vrt). V takem vrtu 
lahko ob vsakem koraku odkrijemo kaj novega.

Suhi vrt
Tipičen skalni suhi vrt je oblikovan na 
majhnem prostoru. Zaradi želenega 
učinka optične povečave vrta je veranda 
dvignjena nad njim. Vrt, ki predstavlja 
"gore in vodovje brez vode" ali karesansui, je 
pravzaprav le površina, prekrita s peskom, 
v katero so umeščene temne pokončne 
skale, ki simbolizirajo gore. Skalni suhi 
vrt je mogoče oblikovati na skoraj vsakem 
ravnem zemljišču, kjer ni veliko prostora. 
Je zelo združljiv z moderno arhitekturo, njegovo 
vzdrževanje pa je nezahtevno. Taka ureditev je še posebej 
smiselna, če imamo na posameznem delu vrta slabo zemljo.

Narava zdravi  
in popravi

S knjigo d
o znanja

Florence Williams 
Prevajalka: Mirjam Drev 

366 strani, 21 x 15 cm, broširano 
Založba Umco, 2018 

24,90 evra

Zaradi našega pretiranega ukvarjanja s 
tehnologijo smo zatavali dlje od narave 

kot katera koli generacija pred nami. 
Obenem nas vse bolj bremenijo kronična 

obolenja, ki jih bivanje med štirimi  
stenami še poslabšuje, naj gre za  

kratkovidnost, pomanjkanje vitamina 
D, debelost ali za osamljenost in  

tesnobo. Kaj lahko storimo, da bomo 
živeli bolj zdravo? 

Avtorica knjige Florence Williams je  
zbrala znanstvene in druge dokaze  
z vsega sveta v prid tezi, da narava  

blagodejno vpliva na človekovo življenje 
in njegovo zdravje. V poučnem in  
zanimivem poročilu se poglobi v  

najsodobnejše raziskave, ko odpotuje 
v blagodišeče cipresne gozdove v Južni 

Koreji, kjer se seznani z logarji in  
njihovimi programi gozdnega zdravljenja, 
nato se poda čez zeleno gričevje Škotske 
in tam izve za ekoterapevtski pristop k 

zdravljenju duševno obolelih. Pridruži se 
tudi iraškim vojnim veterankam, ki trpijo 

za posttravmatsko stresno motnjo, na  
njihovi plovbi po divjih vodah Idaha 

in obišče gore v Zahodni Virginiji, kjer 
odkrije, kako bivanje na prostem  

pomaga otrokom z motnjo ADHD. 
Avtorica v duhovitem zapisu prikaže, da 
čas, preživet v naravi, ni razkošje, temveč 

je bistven za naš človeški obstoj.
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zgoraj
Japonski vrt naj bi ponujal možnost, 
da se v njem umirimo. Elementi, 
kot so voda, pesek in skale, skupaj  
s pomirjajočimi, zelenimi rastlinami 
tvorijo glavnino urejene krajine v malem.

zgoraj levo
Če imate sodobno zasnovan vrt, si 
morda na njem omislite pomirjajoč 
japonski kotiček, z rastlinami in 
elementi, ki spadajo v tak slog.

levo
Bor je drevo, ki na Daljnem vzhodu 
simbolizira zmaja, ta pa v taoizmu in 
budizmu predstavlja najvišjo duhovno 
moč.

desno
Peščena greda na japonskem vrtu 
simbolizira morje, skale ali kamni, ki so 
umeščeni vanjo, pa otoke. FO
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Odsotnost simetrije
Če želimo urediti vrt v japonskem slogu, 
moramo najprej razumeti, da naloga vendarle 
ni tako preprosta. Dobra osnova za tak vrt je 
povezanost hiše oziroma terase z vrtom. Ker 
imamo redkeje dovolj prostora za večjo vodno 
površino, japonski pridih ustvarjamo pretežno 
z uporabo skal in azijskih rastlin, ki jih posamič 
sadimo v vnaprej pripravljen razgiban relief. 
V japonskem vrtu ni simetrije, zato so poti 
zavite, naše gibanje po vrtu pa upočasnjeno in 

zato doživljajsko zanimivejše.

Ustrezne rastline 
Rastline so v japonskem vrtu pogosto 
drugotnega pomena, a so pomembno 

nasprotje skalam. Skale so vselej 
enake, rastline pa se tekom različnih letnih 
časov stalno spreminjajo. Prevladujejo 
zimzelene rastline. V japonskem čajnem 
vrtu je skoraj obvezen mah, v katerega so 
pogreznjeni stopalni kamni. Preko njih lahko 
pridemo do sedežnega kotička ali paviljona, 
od koder se nam odpira nov pogled na vrt. 
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spodaj levo
Okrasna češnja (Prunus serrulata 
‘Kanzan’) je spomladi nadvse zapeljiva.

spodaj
Japonski javor (Acer japonicum 
‘Aconitifolium’) v jesenski obarvanosti

spodaj desno
Plodovi okrasne jablane (Malus 
floribunda) bodo pozimi razveselili ptice.
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Japonsko v Sloveniji?
Japonski stil vrta se pri nas dobro 
ujame z modernejšo arhitekturo, 
predvsem v vrtovih, ki so z zidom 
ali ograjo ločeni od svoje okolice 
in so pretežno namenjeni zgolj 
opazovanju in sprostitvi, kot 
na primer manjši atrijski vrt. 

Vzdrževanje japonskega vrta je 
precej enostavnejše od vzdrževanja 

običajnih slovenskih vrtov, saj v 
njem prevladujejo zimzelene rastline 

in skale.

Zanimivo je, da zalivanje mahu na Japonskem 
velja za znamenje posebne dobrodošlice. 
Uporabljamo še japonski in pahljačasti javor 
(Acer japonicum in A. palmatum), oblikovan 
bor in druge iglavce, okrasne češnje (Prunus 
serrulata), okrasne jablane, magnolije, azaleje, 
bambus, perunike, krizanteme, bergenije, 
hoste in druge.

Dodatki
Ob zavojih poti, v bližini vhoda ali vrat lahko 
umestimo značilne kamnite svetilke. Pogosto 
uporabljen arhitekturni element je tudi most, 
ki simbolizira pot od raja do nesmrtnosti. 
Lahko so to preproste plošče iz kamna ali pa 
je narejen iz lesa. Zelo priljubljen dodatek je 
tudi vodnjak ali manjši vodni motiv. 

Mnogi japonski vrtovi se napajajo z vodo 
preko bambusovega žleba, v katerem je 
vodna črpalka in po katerem voda kroži 
preko bazena v skrit rezervoar. Z dodatki 
ni dobro pretiravati. Dovolj je, da v enem 
pogledu na vrt ujamemo en dodatek.

desno
Zavite poti in zastiranje pogledov 
naredijo vrt optično večji in  
zanimivejši.

zgoraj 
V pravem japonskem vrtu zasledimo 
dolgo tradicijo in spoštovanje narave, 
rastline so pogosto takšne, ki rastejo 
počasi in jih vrtnarji spoštljivo oblikujejo.
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