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Ду шан Па јин

ЈА ПАН СКИ ВР ТО ВИ
од Ја па на до Бе о гра да

У Ја па ну се ра но по че ло пи са ти о вр то ви ма, па је пр ви при руч ник, Са ку те и ки, у 11. 
ве ку са ста вио Та чи ба на но Тошицунa (Tac hi ba na no Tos hit su na, 1028–94). Да би смо има-
ли пун увид, ва жно је има ти у ви ду ти по ве вр то ва ко ји су се раз ви ли у Ја па ну, од 7–19. 
ве ка. Су мар но, мо гу се уо чи ти сле де ћи ти по ви вр то ва (хро но ло ги ја је при бли жна).

1) Ра ни вр то ви омо гу ћа ва ли су во жњу чам цем и шет њу, а на ста ли су из ме ђу 7–12. в. 
У ра ни тип ком плек сног вр та мо гу се свр ста ти при ме ри не ких вр то ва из 11. в. с два је-
зе ра и острв цем, на ме њен ужи ва њу у во жњи чам цем (ов де ви ди мо ма ке ту та квог вр та).

1. По глед на је зе ро и врт ни ком плекс Да и ка ку-ђи .

Ком плекс Да и ка ку-ђи  (Da i ka ku-ji ) по диг нут је у 9 в. као бо ра ви ште ца ра Са ге (умро 
842. г.). Не што ка сни је (876. г.) згра да је пре тво ре на у бу ди стич ки храм огран ка шин гон, 
а цео ком плекс има ово је зе ро с острв цем као део ве ћег вр та. У ком плек су Даикaку-ђи 
у дво ри шти ма се на ла зе и огра ђе ни ма њи вр то ви (tsu bo ni wa)

Не ки вр то ви мо гли би се (по сво јим ка рак те ри сти ка ма) свр ста ти у ви ше гру па. 
При мер је Кин ка ку-ђи – ком плекс Злат ног па ви љо на из 13. в. – ко ји је, из ме ђу оста лог, 
пла ни ран та ко да по глед из па ви љо на омо гу ћи пер спек ти ву у ко јој се ком би но ва ло 
бли ско, сред ње (ма ло острв це с др ве ћем) и да ле ко („по зајм ље ни при зор“).
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Ју кио Ми ши ма (1925–1970) об ја вио је ро ман Злат ни па ви љон (1956 – срп. изд., No lit, 
Be o grad 1982). Глав ном ју на ку, де ча ку Ми зо гу чи ју, отац је ре као да је Злат ни па ви љон 
нај леп ша гра ђе ви на на све ту, а ка сни је ће се ту и за мо на ши ти.

2. Кин ка ку-ђи – Злат ни па ви љон, Кјо то, 13. в., с вр том за шет њу, је зе ром и остр вом.

Парк Ри цу рин, у Та ка ма цу-у, из 1630. има ве ли ку во де ну по вр ши ну за во жње чам цем 
и ста зе за шет њу, а мо гао би се (хро но ло шки) свр ста ти и у ка те го ри ју ка ле и до скоп ског 
вр та. 

2) Дру ги тип је врт ко ји пред ста вља рај ско на се ље (у ду ху ђо доа – чи сте зе мље – у 
тра ди ци ји ђо до бу ди зма), или остр во бе смрт ни ка Хо раи (тј. П’енг Лаи, из ки не ске тао-
и стич ке тра ди ци је) – 11–13. в. Врт као рај ско на се ље се на ла зи у скло пу хра ма Мо цу-ђи , 
град То хо ку, из 10. в. – то је врт на пред ста ва ра ја у ђо до бу ди зму.

3. Врт као рај ско на се ље у скло пу хра ма Мо цу-ђи , 10. в.
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Та ко ђе се уз храм Бјо до-ин (Byodo-in) у гра ду Уђи (11. в.), по све ћен бу ди Ами ди (који 
пред се да ва у бу ди стич ком ра ју – „Чи стој зе мљи“), на ла зи врт ко ји сим бо лич ки пред-
ста вља тај рај. Ра ни тип вр та као пред ста ве ра ја у ђо до бу ди зму је и Са и хо ђи, у Кјо то-у, 
из 12 в. Ме ђу тим, кад је у 1339. г. храм (уз ко ји се на ла зи врт), из огран ка ђо до, кон вер-
то ван у зен, Му со Со се ки је унео про ме не у по ла зни ди зајн вр та. 

Од оп штих ка рак те ри сти ка, у уре ђе њу вр то ва, из ме ђу оста лог ко ри шће но је и ми-
ни ја тур но др ве ће (bon sai), као и тзв. „по зајм ље ни при зо ри“ (shak kei), ка да се – пре ко 
од ре ђе них отво ра у зи до ви ма, или су ге ри са ним по гле дом у од ре ђе ном прав цу – „по-
зајм љи вао“ при зор ко ји се на ла зио иза гра ни ца вр та – не кад бли зу, не кад да ле ко.

3) Вр то ви у ду ху зе на су ка сни је обич но би ли без во де них по вр ши на, али ов де види-
мо је дан врт с во де ном по вр ши ном, у скло пу хра ма Кен чо-ђи (1253. г.), ко ји је при па дао 
рин заи зе ну и био са во де ном по вр ши ном.

 Њи хо ва „су во ћа“ је мо гла би ти ма ња ако су укљу чи ва ли не ка вр сте би ља ка, или 
на гла ше ни ја, ако су би ли све де ни на пе сак (си тан шљу нак) и ка ме но ве.

Они су мо гли би ти вр то ви у ко је се до не кле ула зи ло (и ше та ло), али че шће су би ли 
пред мет кон тем пла ци је с руб не ста зе или из про сто ри је у згра ди. По сто је три ва ри-
јан те зен вр то ва: 

а) Хи ра ни ва – ра ван врт од бе лог пе ска, ма хо ви не, тра ве и зим зе ле ног би ља. 
б) Су ви врт – ка ре-сан суи, или се ки-те и – 15. в. на да ље.
в) На ка ни ва, по кри вен врт – сме штен уну тар гра ђе ви не.
Не ки хра мов ски ком плек си зен тра ди ци је има ју у свом скло пу ви ше ти по ва ових 

вр то ва (за „шет њу“ и „са мо за гле да ње“) – при мер у вр ту Рјо ген-ин – Кјо то, 16. в. Дру ги 
при мер су врт и је зер це за шет њу и гле да ње – у ком плек су хра ма Те нр ју-ђи , Кјо то, око 
1330. – кре и рао: Му со Со се ки (Musō So se ki, 1275–1351) 

а) Ва ри јан та зен вр та – хи ра ни ва – је сте ра ван врт од бе лог пе ска (шљун ка), ма хо-
ви не, тра ве и зим зе ле ног би ља – при мер: врт у хра му Нан зен-ђи, Кjото, 1628.

4. Врт у хра му Нан зен-ђи, Кjото, 1628.
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Тип вр та „са мо за гле да ње“ на мет нуо се као ти пи чан зен врт – он је пре зен тан, као 
пред мет, или сли ка, тј. у ње га се „не ула зи“. У тим вр то ви ма по пра ви лу цео про стор 
је пре зен тан – „као на та њи ру“.

Ина че по сма тра ње вр та с од ре ђе них та ча ка би ла је стра те ги ја у свим ти по ви ма 
вр то ва, не са мо оних у ду ху зе на. Врт се мо гао по сма тра ти или с не ке тач ке у са мом 
вр ту, с ве ран де, или из уну тра шњо сти ода је, иза па нел них вра та. 

Зен вр то ви су би ли по сма тра ни као што би се по сма тра ла сли ка, из про сто ри је, 
или с клу пе-сте пе ни ца, ко ји ма се из про сто ри је спу шта на ивич ну ста зу вр та. Они су 
слу жи ли есте тич кој кон тем пла ци ји у јед ном спе ци фич ном кон тек сту ве за ном за зен. 
За то се на зи ва ју и кан шо-ни ва (kan sho-ni wa). Кан шо озна ча ва увид у зе ну (има два ка-
рак те ра: „увид“ и „све тло“ = „про све тље ње“), а ни ва је врт.

По зна ти при мер тог вр та је Да и сен-ин , у скло пу хра ма Да и то ку-ђи , у Кјо тоу, са гра-
ђен 1509, а ко ји и да нас пред ста вља атрак ци ју за по се ти о це. Врт Да и сен-ин , де лом 
спа да у тзв. су ве вр то ве (ка ре-сан суи), у ко ји ма не ма во де них по вр ши на, не го си тан 
шљу нак, „за та ла сан“ гра бу ља ма, пред ста вља во ду. Сим бо ли за ци ја у зен вр ту не кад је 
до слов на, као ов де, а не кад је ап стракт на (као у вр ту Рјо ан-ђи). 

5. Врт Да и сен-ин , у скло пу хра ма Да и то ку-ђи , у Кјо тоу, 1509.
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Си му ла крум у вр ту Да и сен-ин  је сле де ћи: вер ти кал на сте на пред ста вља ма сив с кога 
се во до пад об ру ша ва у до ли ну, а за тим пре ла зи у во до ток – ре ку (пред ста вљен та ла са-
стим шљун ком), ко ји про ла зи ис под мо ста (у ви ду хо ри зон тал ног ка ме на) и да ље се 
про би ја из ме ђу оба ла-ка ме но ва на свом пу ту до мо ра. Сте не у тим вр то ви ма су ге ри шу 
пла нин ске ма си ве, или остр ва и не кад су по кри ве не ма хо ви ном, или сит ним ра сти њем.

С ар хи тек тон ске тач ке гле ди шта, глав ни циљ је сте ус по ста вља ње скла да уну тар њег 
и спољ ног про сто ра, од но сно хар мо ни ја из ме ђу вр та, про сто ри је у ко јој се се ди и 
чо ве ка. 

При мер за то на ла зи мо у вр ту Ђи ко-ин , у На ри, са гра ђе ном 1663.

б) Су ви врт – ка ре-сан суи, или се ки-те и – од 15. в. на да ље, мо гао би се сма тра ти и под-
вр стом хи ра ни ве, али осим што не ма во де, не ма ни ра сти ња. При мер је врт у скло пу 
хра ма Рјо ан-ђи, Кјо то, 1499. (кре и рао Со а ми). 

6. Врт у скло пу хра ма Рјо ан-ђи, Кјо то, 1499.

Са вре ме ни ја пан ски ау тор Хи са ма цу, у сво јој књи зи по све ће ној од но су зе на и 
умет но сти (Shin’ic hi Hi sa mat su: Zen and the Fi ne Arts, Tokyo, Ko dan sha, 1971, str. 45), наво-
ди сле де ћа есте тич ко-кон тем пла тив на на че ла, опред ме ће на у су вом вр ту у Рјо ан-ђиу . 
То су: аси ме три чан склад, јед но став ност, спон та ност и при род ност, ап страк ци ја, спо кој 
и рав но те жа, про из вољ ност и ну жност. Аси ме три чан склад је оства рен у рас по ре ду 
пет на ест сте на на по вр ши ни вр та. Јед но став ност се очи ту је у це ли ни и де та љи ма, а 
ап стракт ност вр та на ди ла зи пред мет ни свет. Спој спо ко ја и ди на мич ке рав но те же 
оства рен је рас по ре дом сте на, ко ји је и „про из во љан“ и „ну жан“, ка же Хи са ма цу.

Сим бо ли за ци ја у Рјо ан-ђи ју је ап стракт на, али и ту се су о ча ва мо са ти по ви ма „чи-
та ња“ као у слу ча ју сте на у ки не ским вр то ви ма. На и ме, не ки су у ка ме но ви ма у Рјо ан-
ђи ју ви де ли „вр хо ве ко ји из ра ња ју из обла ка“. Дру ги су ви де ли „остр ва у мо ру“, а 
тре ћи „ти гри цу ко ја с мла дун ци ма пре пли ва ва ре ку“.

в) По се бан тип (су вог) вр та је био на ка ни ва, по кри вен врт – сме штен уну тар гра-
ђе ви не, као ве ћа со ба. При мер је врт То каи-aн  (из 18. ве ка), где је по ста вље но се дам 
сте на. Ина че, сте не у ја пан ским вр то ви ма су че шће по вр шин ске (узе те с по вр ши не 
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зе мље). По то ме се раз ли ку ју од сте на у ки не ским вр то ви ма, ко је су (по пра ви лу) узи-
ма не из је зе ра, с на гла ше ни јим тра го ви ма еро зи је.

 4) По се бан тип вр та (ро ђи) био је уз чај ну ку ћи цу. Ина че, у скло пу ве ћих вр то ва 
мо гли су се на ла зи ти је дан, или ви ше ма њих вр то ва, или бар је дан врт ве зан за чај ну 
ку ћи цу. Ро ђи се на ла зи ис пред чај не ку ћи це и укљу чу је аран жман ко ји чи не ка ме но ви 
по ко ји ма се сту па (ста за ко ја во ди до чај не ку ћи це), ма ли ка ме ни ба зен-по су да (за 
пра ње ру ку) и дру го. Је дан од при ме ра је у ком плек су хра ма Да и то ку-ђи  – Кјо то (кре-
и рао Ко бо ри Ен сју, 1648).

7. Врт уз чај ну ку ћи цу у ком плек су хра ма Да и то ку-ђи  – Кјо то.

5) Шу кеи-ен  (Shuk kei-en – врт ума ње них ре пли ка) је сте врт у ко ме по ред при род ног 
ам би јен та – во де, ста за и мо сти ћа – по сто је и ре пли ке пеј за жа по чу ве њу. При мер је 
врт Шу кеи-ен  у Хи ро ши ми (из 17. в. – де лом уни штен у бом бар до ва њу, па об но вљен 
1950), ко ји је ди зај ни ран по угле ду на ам би јент ве зан за За пад но је зе ро Сји-ху (у Ханг-
џоу-у, у Ки ни). У вр ту Шу кеи-ин  ста зе во де по се ти о ца пре ко мо сти ћа да би сти гао до 
не ке вр сте ста ни ца на том пу ту, ко ји чи не чај не ку ћи це, или ре пли ке во до па да. У сре-
ди ни ком плек са је је зер це а де сет ма лих остр ва ца.

6) Ка ле и до скоп ски вр то ви (ка и ју – врт „мно гих за до вољ ста ва“) при па да ли су фе у-
дал ним го спо да ри ма (да и мјо и ма), а обич но су укљу чи ва ли је зе ро по ко ме се во зи ло 
чам цем. Пи ра ми дал не кон струк ци је (у по за ди ни) шти те јел ке од сне га, ко ји ло ми гра-
не. Чи сен ка и јо ши ки (врт с је зе ром за ше та ње) има два по ве за на је зер це та и обич но 
др ве ни мо стић ко ји пре мо шћу је гор ње је зер це (као у скло пу ви ле Ка цу ра, 17. в.). 
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У до њем је зе ру се обич но на ла зе два ве ћа ка ме на – је дан пред ста вља кор ња чу, а дру-
ги ждра ла (сим бо ле ду го веч но сти и до брог здра вља). Цар ска ви ла Ка цу ра, с врт ним 
ком плек сом, би ла је по диг ну та за прин ца То ши хи ту (Tos hi hi to, 1579–1629). 

8. Врт са је зе ром за ше та ње у скло пу ви ле Ка цу ра, 17. в.

Ина че, у не ким вр то ви ма ва жан чи ни лац је и бо ја, по себ но ве за на за про ме не го-
ди шњих до ба. При ме ре ви ди мо у зим ском ам би јен ту не ких вр то ва. Ре ци мо, зим ски 
ам би јент у вр ту Ши сен-до , Кјо то, 1641, или у вр ту Кин ка ку-ђи, у скло пу ком плек са 
Злат ни па ви љон, Кјо то, 13. в.

9. Врт под сне гом – у скло пу хра ма Хо шу-ин , 18. век
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Сим бо ли зам

Већ смо спо ме ну ли не ке сим бо ле ко ји се ја вља ју у по је ди ним ти по ви ма вр то ва, 
као што су ка ме но ви или сте не. Еле мен ти или де ло ви вр та има ју и сво ју функ ци ју и 
есте тич ку уло гу у скло пу вр та, али мо гу има ти и од ре ђе на сим бо лич ка зна че ња, а то 
ви ди мо ка ко на при ме ру ка ме но ва (сте на), во де них по вр ши на, про ла за, та ко и на при-
ме ру мо сто ва. Ту сим бо ли за ци ју на ла зи мо у раз ли чи тим ти по ви ма вр то ва, али ве ћи на 
ау то ра то ту ма чи у ве зи с вр то ви ма у тра ди ци ји зе на.

1) Ка ме но ви, или ма ње сте не (ис хи) мо гу има ти ви ше стру ку уло гу. Као укра сни 
еле ме нат у скло пу од ре ђе ног де ла вр та, али и као сим бо ли, ко ји пред ста вља ју си му-
ла кру ме пла ни на, или по је ди них жи во ти ња (кор ња ча, ждрал, ко ји сим бо ли зу ју ду го веч-
ност), или као сим бо ли до бро до шли це бли зу ула за у врт. Та ко ђе мо гу пред ста вља ти 
по је ди не ли ко ве из мит ско ре ли гиј ских тра ди ци ја (бу ди зма, шин то и зма). Ре ци мо, три 
ка ме на, од ко јих је сред њи ви ши, мо гли су пред ста вља ти бу ди стич ко трој ство (Бу ду с 
дво ји цом бод хи са тви). Пе сак или шљу нак мо же би ти упо тре бљен као сим бол (си му-
ла крум) во де или во де ног то ка. Ка ме но ви по ста вље ни на по вр ши ну бе лог шљун ка 
(пе ска) ко ја сим бо ли зу је мо ре мо гли су сим бо лич ки пред ста вља ти остр ва бе смрт ни ка 
(хо ра и сан).

10. Дво рац и врт Хи ро са ку, са тре шња ма у цва ту (18. в.)

2) Во де не по вр ши не, или то ко ви (ми цу), као им про ви зо ва ни по ток или ма ли во-
до пад су ге ри шу ду хов ну чи сто ту, али мо гу би ти и сим бо ли вре ме на и про сто ра, тј. 
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про ла зно сти. Ба зе ни или је зе ра су сим бо ли чи стог и сми ре ног ду ха у ко ме се огле да 
све ко ли ка по јав ност, као на по вр ши ни во де.

11. Мост у ја пан ском вр ту у Бо та нич кој ба шти (2004)

3) Ра сти ње и др ве ће ода би ре се та ко ђе на осно ву два кљу ча – естет ског и сим бо-
лич ког. Ту спа да др ве ће тре шње и шљи ве, раз ли чи то зим зе ле но др ве ће и ра сти ње 
(сим бо ли мла до сти и ду го веч но сти), као и бам бу си, сим бо ли из др жљи во сти на осно ву 
са ви тљи во сти. Шум ве тра кроз бам бу се су ге ри ше и сим бо ли зу је на че ла зе на, као што 
је ис пра жњен дух. У том кон тек сту тре ба по ме ну ти и бон саи – ми ни-др ве ће – које је 
ина че би ло укра сни еле мент по се би, ко ји се др жао у ода ја ма или са мо стал но у не ком 
про сто ру, али је укљу чи ван и у ам би јент вр та. Бон саи но си сим бо ли ку пред ста вља ња 
ве ли ког у ма лом, а ту сим бо ли ку су има ли и бон се ки и су и се ки. На и ме, бон саи је би ло 
ми ни ја тур но др ве ће, а бон се ки су би ли аран жма ни ми ни ја тур них сте на у по су ди (или 
на рав ној по вр ши ни), ко ји су ге ри шу ам би јент ве ли ког пеј за жа или су вог вр та. Су и се-
ки су ко ма ди сте не ко ји пред ста вља ју си му ла кру ме ве ли ког пеј за жа. Сва три су мо гла 
ста ја ти за себ но у не ком про сто ру, а мо гли су би ти укљу че ни и у не ки врт. 

„Ве ли ко у ма лом“ би ло је пред мет та о и стич ке кон тем пла ци је, а пред ста вља је дан 
од по ло ва ча ро ли је, или иде је – „јед но у све му, све у јед ном“ ко ја из ра жа ва све ко ли ко 
је дин ство уни вер зу ма. Ту иде ју на ла зи мо и на Ис то ку и на За па ду. У Ки ни, ре ци мо код 
Ју ан-ву -а (1065–1135), ко ји ка же:

Јед на че сти ца пра ши не се ди же, а це ла зе мља је у њој,
Је дан цвет је про цве тао, а цео свет се у ње му ра ђа. 

А на За па ду – ре ци мо код Ви ли ја ма Блеј ка ко ји у пе сми „Пред ска за ња не ви но сти“ 
(око 1801), пи ше: 
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Ви де ти свет у зрн цу пе ска
А не бо у ди вљем цве ту,
Др жа ти бес ко нач ност на дла ну,
А веч ност у јед ном ча су. 

4) Мо сто ви (ха ши) су сим бо лич ки пред ста вља ли мо гућ ност на ди ла же ња, ис ко ра-
ка, тран сцен ден ци је, ве зу из ме ђу раз ли чи тих рав ни и ди мен зи ја (не бо-зе мља, бо жан-
ско-људ ско, веч но-про ла зно, ко смич ка ра ван, нео гра ни че но-огра ни че но људ ско, 
уну тра шње-спо ља шње). Та ко је чо ве ко во су штин ско је дин ство с при ро дом и све том 
мо гло да се из ра зи и по твр ди и пре ла ском пре ко мо ста у вр ту у свет ко ји об у хва та 
све ко ли ко по сто ја ње и би ћа (сто га је мост укљу чен и у ди зајн ја пан ског вр та у Бо та нич-
кој ба шти у Бе о гра ду). Не кад је тај пре ла зак био до сло ван, тј. пре ла зак пре ко мо сти ћа 
(др ве ног, или ка ме ног) у да том вр ту, а не кад ме ди та ти ван, кад је пред мет ме ди та ци је 
био та кво на ди ла же ње, а по моћ но сред ство ре пли ка мо ста, ко ја је би ла кре и ра на у 
ми ни ја тур ној вер зи ји, у ре пли ци ве ли ког пеј за жа. Та да је ко мад ка ме на – по ста вљен 
на два дру га ка ме на, ис под ко га је био шљу нак ко ји је пред ста вљао во де ни ток – био 
фо кус ме ди та ци је (при мер ко ји на ла зи мо, ре ци мо у ам би јен ту вр та Да и сен-ин , у скло пу 
хра ма Да и то ку-ђи  (Кјо то, 1509).

5) У скло пу вр то ва по сто је и укра сни еле мен ти као што су лам пе (фе ње ри), из ва ја ни 
од ка ме на, или фи гу ре по је ди них жи во ти ња (кор ња че, жа бе, ри бе), ко је има ју сим боли-
ку: кор ња ча – ду го веч ност, жа ба – па жњу, ри ба – ис трај ност, док фе ње ри сим бо ли зују 
про све тље ње и ду хов но све тло.

6) Јед на од ком по нен ти у скло пу уре ђе ња је и стра те ги ја „по зајм ље ног при зо ра“ 
(ша кеи), чи ји је сим бо ли зам у то ме да се ука же на све ко ли ку по ве за ност це ло куп не 
ствар но сти. На и ме, по је ди ни вр то ви су пла ни ра ни та ко да осим при зо ра уну тар вр та, 
укљу че и део ам би јен та ко ји се на ла зи из ван са мог вр та, би ло пу тем ши ре пер спек-
ти ве из над гра ни ца, или зи до ва вр та, или по ста вља њем вра та или отво ра ко ји отва-
ра ју по глед на „по зајм ље ни при зор“. Ова стра те ги ја је не кад при ме њи ва на и уну тар 
врт ног ком плек са, пре гра да ма-зи до ви ма, ко ји су отва ра ли по глед на дру ги део вр та, 
као јед ну но ву це ли ну, или при зор.

Ха на ми и са ку ра

Ха на ми озна ча ва тра ди ци ју по сма тра ња тре шњи ног цве та (са ку ра), у вр то ви ма и пре-
де ли ма ши ром Ја па на. По што у раз ли чи тим пре де ли ма Ја па на тре шње цве та ју у раз личи-
то вре ме, у ју жном Ја па ну по сма тра ње по чи ње кра јем мар та, а у се вер ном кра јем апри ла. 

Тре шњин цвет сим бо ли зу је свест о про ла зној ле по ти у жи во ту (mo no no awa re), 
ко ја се из ра жа ва у раз ли чи тим ви до ви ма умет но сти (по е зи ји, сли кар ству). У пи та њу 
је др ве ће тре шње ко је мо же да се на ла зи у вр то ви ма, отво ре ној при ро ди или ра сад-
ни ци ма тре ша ња.

Да нас љу ди углав ном на сто је да се до бро про ве ду то ком тих да на, па ор га ни зу ју 
це ло днев не из ле те (пик ни ке) у при ро ду, с по ро ди цом и при ја те љи ма, где спре ма ју и 
хра ну за тај дан. То ком да на са ку ре у при ро ди бо ра ви нај ве ћи број љу ди.
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Ја пан ски врт у бо та нич кој ба шти „Је вре мо вац“ у Бе о гра ду

Глав ни про јек тан ти вр та би ли су струч ња ци за пеј за жну ар хи тек ту ру проф. Шу-
мар ског фа кул те та Ми хај ло Гр бић и Ве ра Гр бић из ЈКП Зе ле ни ло, а по је ди не де ло ве 
– као др ве не мо сти ће и ћу при је – про јек то ва ли су са рад ни ци с Фа кул те та ли ков них 
умет но сти. Врт је отво рен у ле то 2004.

То ком ма ја 2006. у ком плек су ја пан ског вр та и ба ште на пра вље на је мул ти ме ди јал-
на пре зен та ци ја раз ли чи тих ви до ва ја па ни зма код нас – од из ло жбе бон са и ја, пре ко 
ха и ку по по дне ва, при год них пре да ва ња (о чај ној це ре мо ни ји, ја пан ским вр то ви ма, 
га ђа њу из лу ка), до де мон стра ци је ике ба не, из ло жбе сли ка...

12. Из ло жба Бон саи дру штва из Бе о гра да, 2006. у ја пан ском вр ту у Бе о гра ду

Го ди не 2020, на зе ле ној по вр ши ни Бе о град ског сај ма, у сен ци ку по ле Ха ле 3, на стао 
је ма ли ја пан ски врт (https://sa jam.rs /ja pan ski-vr t-na -be o grad skom-saj mu/).

13. Ја пан ски врт по ред ку по ле Ха ле 3 Бе о град ског сај ма
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Ау то ри вр та су се по тру ди ли да на ма лом про сто ру при ка жу еле мен те тра ди ци о-
нал ног ја пан ског вр та. По себ но су би ра ли биљ не вр сте, а ком по зи ци ја је на ста ла 
сла га њем свих еле ме на та, бо ја и об ли ка. У вр ту је по са ђе но не ко ли ко вр ста бам бу са, 
ја пан ских ја во ра, бо ро ва, укра сних жбу но ва хор тен зи ја и хо ста, укра сних тра ва и бр шља-
на. Уз ка ме ни фе њер, као сим бол све тло сти, фор ми ра на је рав на шљун ко ви та по врши-
на ко ја пред ста вља во де ну по вр ши ну мо ра, или је зе ра, а ту је и део вр та с па жљи во 
ода бра ним и по ста вље ним ка ме њем.

Ми ни ја тур ни вр то ви и ми ни ја тур но др ве ће

Пре ма по да ци ма на сли ка ма, ми ни ја тур ни вр то ви (ки не ски: пен ђинг) – и ми ни ја-
тур но др ве ће – (ки не ски: пен цаи) – ја вља ју се нај пре у Ки ни у 8. ве ку. Ми ни ја тур ни 
вр то ви, у по су да ма, ком би ну ју др ве ће с ка ме но ви ма ко ји су пред ста вља ли ми ни ја-
тур не ре пли ке сте на или пла ни на. Сма тра ло се да је у тим тво ре ви на ма на ма лом 
про сто ру са би је на енер ги ја жи во та, а би ле су и пред мет есте тич ке кон тем пла ци је.

У Ја па ну се ове кре а ци је ја вља ју кра јем 13. ве ка, а јед на од нај ра ни јих са чу ва них 
пред ста ва ви дљи ва је на сли ци-свит ку Та ка ши ни Та ка ка неа, из 1309. (ко ја при ка зу је 
Чу де са из хра ма Ка су га).

У Ја па ну се ми ни ја тур но др ве ће (бон саи) не кад кул ти ви ше у ком би на ци ји с ка ме-
но ви ма, а не кад са мо стал но, при че му се он да и ми ни ја тур не сте не аран жи ра ју као 
за себ ни ко ма ди (под на зи вом су и се ки). 

Да кле, бон саи је ми ни ја тур но др ве ће. А су и се ки ми ни ја тур на сте на (или пла ни на) 
у по су ди (или на рав ној по вр ши ни), ко ја је си му ла крум пеј за жа. Су и се ки не кад пред-
ста вља ју си му ла кру ме ве ли ког пеј за жа (пла ни не). Су и се ки су це ње ни као објек ти 
есте тич ке ме ди та ци је (по глед из дру гог угла).

14. Ле во: ми ни ја тур ни врт (ки не ски: пен ђинг) – де сно: ми ни ја тур но др во (ки не ски: пен цаи)
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Да нас по сто је клу бо ви љу би те ља бон са иа и су и се киа ши ром све та, а у Евро пи, од 
Ен гле ске до Ср би је. Не ки бон саи ко ма ди оп ста ју и по сто ти нак го ди на, па се пре но се 
ге не ра ци ја ма. Го ди не 1995. фор ми ра на је бон саи сек ци ја у скло пу Дру штва как ту са ра 
Ср би је. У апри лу 2001. осно ва но је Бон саи удру же ње Бе о град, а исто вре ме но је осно-
ва но и ис ту ре но удру же ње у Кру шев цу. Дру штво је ор га ни зо ва ло кур се ве за за ин те-
ре со ва не – а има сво ју стра ни цу – https://www.fa ce bo ok.co m/gro ups/162404851228/. 

Са да још по сто ји и Ср би ја бон саи удру же ње, ко је има сво ју стра ни цу на Феј сбу ку 
– https://www.fa ce bo ok.co m/Udru ze nje-Sr bi ja-bon sai-2022356681425057/.


