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JESEN V JAPONSKIH VRTOVIH IN  
SUHI VRTOVI MIREIA SHIGEMORIJA  
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Japonska je dežela, ki je v naših mislih povezana z značilno oblikovanimi vrtovi, 
vrtovi pa z javorji. Javor predstavlja ikono japonskih vrtov, je simbol elegance in 
miline. Javorji so priljubljen objekt japonske umetnosti, poezije, literature, keramike, 
slikarstva. Jesen v japonskih vrtovih je poleg pomladi, najbolj atraktiven čas za 
oglede vrtov. Dnevno spreminjanje in stopnjevanje intenzivnosti barv javorjevih 
listov v jeseni je težko pričakovani trenutek mnogih obiskovalcev, ki z veliko vnemo 
obiskujejo priljubljene lokacije, kjer se javorji najlepše obarvajo in oblikujejo 
čudovite krajinske scene.  
 
Večina vrtov, ki se nahajajo vedno ob objektih, so sprehajalni vrtovi, kjer je 
pomemben element ureditve pot speljana okoli ribnika. V nekaterih vrtovih so ob 
budističnih templjih objektih kot samostojen kamnit vrt nastali suhi vrtovi, 
karesansui.  
 
Med sprehajalne vrtove spadajo vrtovi cesarjeve palače in drugih cesarjevih 
objektov. 
 
Suhi vrtovi, kamnita krajina, je posebnost japonskih vrtov. To so manjši ograjeni 
vrtovi ob objektih budističnih templjev, nastali v času, ko se je razširil zen budizem 
(13. stoletje). Suhi vrtovi, imenovani karesansui, so urejeni z velikimi kamni, 
prodcem in mahovi. Scena izza vrta, imenovana sposojena scena, pa je izbrana tako, 
da v vsakem letnem času uprizori drugačno podobo struktur in barv zelenega 
okvirja suhega vrta.  

 
 



3 

Obzidje cesarjeve palače 
Cesarjeva palača je bila prvi objekt zgrajen v novem vladnem mestu Heian-kyo. Mesto 
in palača sta bila zgrajena po vzoru Kitajskega vladnega mesta.  
 



4 v vrtu cesarjeve palače 
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Cesarjeva vila Katsura 
Vrtovi so mojstrovina japonskega vrtnega oblikovanja, zgradbe so eden 
največjih dosežkov japonske arhitekture. Palača vključuje shoin (dnevna 
soba), čajne paviljone in sprehajalni vrt. 
 



6 Čajnica v vrtu vile Katsura 
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Sento Gosho, palača za upokojenega cesarja 
Nan-tei, ali notranje dvorišče, »Shochikubai -no-niwa«  
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Rokumai-bashi« most šestih kamnov 
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Javorjeva gora, momiji yama, dostop preko Momiji-bashi  
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Ginkaku-ji, tempelj zaltega paviljona 



12 

Znamenita ureditev 
Riba, ki gre po slapu navzgor 
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