


LASY I OGRODY JAPONII
Piotr Banaszczak

WSTÊP
Japonia to kraj wyj¹tkowo barwny i osobliwy. Jest jednym z najbardziej roz-

winiêtych na œwiecie, najbardziej nowoczesnych i jednoczeœnie niezwykle moc-
no osadzonych w tradycji. Dodatkowo wyspiarski charakter kraju, stanowi¹cy na-
turaln¹ izolacjê od najbli¿szych s¹siadów, jeszcze bardziej potêguje jego od-
miennoœæ.

Bior¹c pod uwagê, ¿e du¿a czêœæ kraju znajduje siê na podobnych szeroko-
œciach geograficznych jak Polska, a jego powierzchnia jest zbli¿ona do powierzchni
naszego kraju, mo¿na próbowaæ doszukiwaæ siê innych analogii. Na bazie tych
podobieñstw byæ mo¿e ³atwiej jest zrozumieæ mechanizm odmiennoœci Japonii
zarówno w zjawiskach naturalnych, jak i zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka.
Obydwa omawiane zagadnienia, czyli lasy i ogrody, stanowi¹ niezwykle wa¿n¹
czêœæ gospodarki, a w przypadku ogrodów – dziedzictwa kulturowego i jedno-
czeœnie dumê tego kraju. Pod wieloma wzglêdami, szczególnie ogrody, s¹ dla ogó-
³u œwiata niedoœcignionym idea³em. Dlatego te¿ mog¹ one stanowiæ dla nas
swego rodzaju punkt odniesienia czy wzorzec, którego poziomu nie jesteœmy
w stanie osi¹gn¹æ, szczególnie z uwagi na kompletnie inny kr¹g kulturowy i filo-
zofiê ¿ycia. Zawsze jednak mo¿na z nich czerpaæ inspiracjê…

LASY JAPONII NA TLE OGÓLNYCH WARUNKÓW GEOMORFOLO-
GICZNYCH I KLIMATYCZNYCH

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech odró¿niaj¹cych Japoniê od reszty œwiata jest
po pierwsze ogromna liczba jej mieszkañców, która siêga 127 mln. ¯yj¹ oni na
powierzchni nieca³ych 380 tys. km2, czyli prawie 3,5 raza gêœciej ni¿ u nas. Ca³y
kraj jest mocno górzysty z ci¹gn¹cymi siê grzbietami górskimi przez œrodek
kraju, niczym jego krêgos³up. Góry s¹ pokryte lasami i stanowi¹ oko³o 2/3 po-
wierzchni kraju (250,74 tys. km2), co daje Japonii status jednego z najbardziej
zalesionych krajów œwiata (nie licz¹c niewielkich, wyspiarskich, tropikalnych pañ-
stewek ca³kowicie poroœniêtych d¿ungl¹) (Forestry Agency 2009). W strefie
klimatu umiarkowanego jedynie Finlandia jest bardziej zalesiona. W tej sytuacji
topograficznej ca³a ogromna populacja kraju musi zmieœciæ siê w pozosta³ej,
niezalesionej 1/3 czêœci kraju, co przek³ada siê na niezwykle wysokie zagêszcze-
nie ludnoœci i powstawanie ogromnych metropolii. Lasy i inne naturalne ekosyste-
my Japonii posiadaj¹ niezwykle bogat¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ porównywaln¹
w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z centralnymi Chinami. To bogactwo
jest w du¿ej mierze zas³ug¹ ominiêcia kraju przez zlodowacenie plejstoceñskie,
które nie dosiêg³o Japonii, przez co ca³y kraj, podobnie jak wiêksza czêœæ
Chin, stanowi ostojê wielu gatunków endemicznych (Ohwi 1965). Spoœród 5 565
gatunków roœlin naczyniowych 36% to endemity (Ministry of the Environment
2007). Kraj ten jest rozci¹gniêty po³udnikowo, co sprawia, ¿e mimo stosunkowo
niedu¿ej powierzchni na jego obszarze znajduj¹ siê od pó³nocy regiony ch³odne
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poroœniête lasami borealnymi na Hokkaido, strefa umiarkowana z lasami liœcia-
stymi i mieszanymi, strefa podzwrotnikowa z lasami wiecznie zielonymi (obydwie
na g³ównej wyspie Honsiu, Kiusiu a tak¿e na Sikoku), a¿ po zwrotnikowe lasy sub-
tropikalne na wyspach archipelagu Riukiu. Do tego dochodzi mnogoœæ eko-
systemów wysokogórskich w ró¿nych czêœciach kraju (ryc. 1).
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Japonia posiada klimat monsunowy, charakteryzuj¹cy siê deszczowym latem
i znacznie suchsz¹ jesieni¹ i zim¹. Jest to klimat wilgotny, od 800 do 1 500 mm
opadów rocznie na pó³nocnych krañcach kraju, do 2 000-3 000 na po³udniu. Za-
chodnia czêœæ kraju po³o¿ona od strony Morza Japoñskiego, posiada suchsze
lata i bardzo obfite opady œniegu zim¹, tworz¹ce czêsto kilkumetrow¹ warstwê
nie do przebycia. Oprócz tego, na styku lata i jesieni, kiedy koñczy siê pora desz-
czowa, kraj nawiedzaj¹ czêste tajfuny wywo³uj¹ce ogromne zniszczenia (Numa-
ta 1974). Dope³nieniem tych zjawisk s¹ bardzo czêste trzêsienia ziemi, których
skutki zna dobitnie ca³y œwiat. St¹d lasy pe³ni¹ tam ogromnie wa¿n¹ funkcjê
retencyjn¹ i ochronn¹ dla górskich zboczy w czasie niezwykle obfitych opadów
i pozosta³ych kataklizmów.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stref roœlinnoœci w Japonii (Forestry Agency 2009)
Fig 1. The distribution of Japan's vegetation zones



GOSPODARKA LEŒNA W JAPONII
Zaraz po II wojnie œwiatowej, kiedy zniszczenia Japonii by³y ogromne, po-

wsta³a nag³a potrzeba pozyskania du¿ych iloœci drewna w celu odbudowy kraju.
Rozpoczêto masowe wycinanie lasów, a powsta³e zrêby obsadzono plantacjami
szybko rosn¹cych i wartoœciowych gatunków, g³ównie szydlicy japoñskiej – Cryp-
tomeria japonica i cyprysika têpo³uskowego – Chamaecyparis obtusa (Forestry
Agency 2009). Gatunki te (fot. 1, fot. 2) daj¹ bardzo wartoœciowe drewno, nie
podlegaj¹ce gniciu przez wiele dziesi¹tek lat bez ¿adnej impregnacji. Budowane
z niego by³y zarówno dawne œwi¹tynie, jak i wspó³czesne domy czy ró¿nego
rodzaju inne budowle. O trwa³oœci tego drewna dobitnie œwiadczy fakt, ¿e naj-
starszy istniej¹cy, drewniany budynek œwiata – œwi¹tynia Horyuji w Nara zbu-
dowana by³a w 607 roku n.e. (Giesen 2008) w wiêkszoœci z drewna cyprysika
têpo³uskowego (Takao 2004). Inne, równie¿ spotykane gatunki drzew na planta-
cjach to Pinus densiflora, a w ch³odniejszych regionach kraju Larix kaempferi,
Picea jezoensis i Thujopsis dolabrata. Takie plantacje stanowi¹ dziœ 41% wszyst-
kich lasów w kraju. S¹ to obecnie m³ode lasy w 64% poni¿ej 40 lat, o bardzo
ubogiej ró¿norodnoœci biologicznej. W wiêkszoœci s¹ to jednopiêtrowe planta-
cje (103 tys. km2) (fot. 2), rzadziej wielopiêtrowe (12 tys. km2). Docelowo planuje
siê zwiêkszenie udzia³u plantacji wielopiêtrowych i wielogatunkowych kosztem
jednopiêtrowych do wielkoœci 68 tys. km2 (podczas gdy jednopiêtrowe planuje
siê zredukowaæ do 66 tys. km2) ze wzglêdu na mo¿liwoœæ mniej inwazyjnego,
selektywnego sposobu pozyskiwania drewna nie powoduj¹cego powstawania na-
gich zrêbów skutkuj¹cych erozj¹ zboczy górskich. Dziœ z tego samego powodu
Agencja Leœna Ministerstwa Rolnictwa, Leœnictwa i Rybo³ówstwa mocno promu-
je pozyskiwanie drewna poprzez trzebie¿e zamiast wyrêbów ca³kowitych (Fore-
stry Agency 2011). Obecny zapas drzewostanów w Japonii wynosi 4 340 mln m3,
a roczny przyrost 81 mln m3 (2005 r.). Zapas docelowo ma wynosiæ 5 450 mln m3,
a roczny przyrost 54 mln m3 (Forestry Agency 2009).

Dzisiejsze leœnictwo w tym kraju boryka siê ze sporymi problemami ekono-
micznymi, poniewa¿ prawie 2/3 wszystkich lasów jest w³asnoœci¹ prywatn¹,
a znaczna ich czêœæ jest rozparcelowana wœród posiadaczy ma³ych fragmen-
tów po 1-5 ha (prawie 1 mln osób), co nie sprzyja planowej i spójnej gospodarce.
Dodatkowo koszty prowadzenia gospodarki leœnej rosn¹ z roku na rok w zwi¹zku
z wyludnianiem siê i starzeniem spo³eczeñstwa w obszarach bêd¹cych baz¹ prze-
mys³u leœnego. Ceny drewna z kolei spadaj¹, na co ogromny wp³yw ma tani suro-
wiec z importu, który obecnie pokrywa 80% zapotrzebowania krajowego rynku.
Roczne zapotrzebowanie na drewno w Japonii wynosi ok. 87 mln m3 (Forestry
Agency 2009). Od po³owy lat 90. XX w. znacznie spad³o ze wzglêdu na starzej¹-
ce siê spo³eczeñstwo, zmniejszaj¹c¹ siê populacjê i w konsekwencji brak zapo-
trzebowania na nowe budynki, jak i produkcjê papieru (Forestry Agency 2011).

Obecnie, wed³ug opinii publicznej, japoñskie lasy powinny s³u¿yæ przede
wszystkim ochronie przed globalnym ociepleniem oraz (kolejno):
– ochronie przed katastrofami,
– retencji,
– oczyszczaniu powietrza,
– rekreacji,
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Fot. 1. Naturalny las mieszany w górach Chichibu w centralnej czêœci Honsiu z widoczny-
mi p³atami plantacji szydlicy japoñskiej i cyprysika têpo³uskowego (fot. P. Banaszczak)
Photo 1. Natural mixed forest in Chichibu mountains in central Honshu with plantation
plots of hinoki cypress and Japanese cedar

Fot. 2. Jednopiêtrowa plantacja cyprysika têpo³uskowego – Chamaecyparis obtusa (fot.
P. Banaszczak)
Photo 2. Single storey plantation of hinoki cypress – Chamaecyparis obtusa
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– ochronie naturalnych siedlisk,
– edukacji,
– funkcjom produkcyjnym (na samym koñcu!).

Dlatego coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê ochronie naturalnych ekosystemów
leœnych. W obrêbie lasów pañstwowych status „lasów ochronnych” posiada ju¿
obszar o ³¹cznej powierzchni 11,96 mln ha, czyli 48% ca³kowitej powierzchni
lasów i 32% ca³ej powierzchni kraju. W tych lasach gospodarka leœna mo¿e byæ
prowadzona jedynie w ograniczonym zakresie w zale¿noœci od typu ochrony (Fo-
restry Agency 2011). Oprócz tego istnieje 29 parków narodowych, 55 parków
quasi-narodowych i 301 parków prefekturalnych.

PRZYRODA I KULTURA W „KRAJU KWITN¥CYCH WIŒNI”
Niezwykle bogata flora lasów japoñskich ma swoje odzwierciedlenie w kultu-

rze tego kraju. Japoñczycy uwielbiaj¹ celebrowaæ swoje najpiêkniejsze krajo-
brazy, ogrody, poszczególne gatunki roœlin i pod wp³ywem tej inspiracji rozwi-
jaj¹ ró¿ne, charakterystyczne dla tego kraju, dziedziny sztuki dochodz¹c do
niebywa³ego mistrzostwa.

Nie bez powodu Japonia nazywana jest krajem kwitn¹cej wiœni. Co roku na
wiosnê, kiedy rozpoczyna siê kwitnienie tych drzew nazywanych sakura, t³umy
Japoñczyków odwiedzaj¹ ogrody, œwi¹tynie i inne publiczne miejsca nimi obsa-
dzone. Zjawisko to nazywa siê Hanami. Podczas telewizyjnych prognoz pogody
podawane s¹ regularnie informacje, w której czêœci kraju w³aœnie kwitn¹ wi-
œnie. A ¿e kraj obejmuje ró¿ne strefy klimatyczne, zatem fala kwitnienia rozpo-
czyna siê w koñcu marca na po³udniu, a koñczy w koñcu kwietnia na pó³nocy wyspy
Honsiu. Z kolei jesieni¹ odbywa siê podobne szaleñstwo, tym razem zwi¹zane
z przebarwianiem klonów, których w tym kraju wystêpuje kilkadziesi¹t gatunków.
W uprawie jednak¿e spotyka siê g³ównie klona palmowego – Acer palmatum ssp.
amoenum, a sporadycznie kilka innych, które ogólnie nazywane s¹ momiji, w od-
ró¿nieniu od pozosta³ych, mniej dekoracyjnych gatunków zwanych kaede. Prze-
barwianie liœci klonów rozpoczyna siê odwrotnie ni¿ kwitnienie wiœni, bo od pó³-
nocy kraju – wyspy Hokkaido, oko³o 10 paŸdziernika, a koñczy siê w koñcu listopa-
da i na pocz¹tku grudnia w najcieplejszych regionach kraju. Zarówno widok masy
kwitn¹cych wiœni jak i przebarwionych liœci klonów jest na tyle niesamowity, ¿e
w pe³ni uzasadnia tê narodow¹ pasjê Japoñczyków.

Obok celebrowania tych dwóch rodzajów drzew, japoñscy ogrodnicy i szkó³-
karze wci¹¿ zajmuj¹ siê selekcj¹ wielu odmian uprawnych wiœni i klonów dziœ
dostêpnych tak¿e i u nas.To nie jedyne roœliny, które zaskarbi³y sobie wyj¹t-
kow¹ mi³oœæ Japoñczyków. Zaliczaj¹ siê do nich tak¿e chryzantemy w ogrom-
nej liczbie odmian (prezentuj¹ce ró¿ne kszta³ty i kolory kwiatów), kosaæce, pi-
wonie krzewiaste i inne gatunki roœlin. Omawiaj¹c te przejawy uwielbienia dla
roœlin nie sposób nie wspomnieæ o bonsai, czyli sztuce kszta³towania miniaturo-
wych drzew rosn¹cych g³ównie w pojemnikach. Rozwinê³y siê w tej dziedzinie
ró¿ne style, szko³y, a co za tym idzie bardzo bogata terminologia i symbolika.

Kolejnym osobliwym przejawem specjalizacji ogrodniczej jest japoñskie sa-
downictwo. Jesieni¹ czêsto spotyka siê w sklepach i na straganach ogromne ja-



poñskie gruszki Nashi – bardzo s³odkie i soczyste, w smaku przypominaj¹ce nieco
jab³ka „Granny Smith”. Na pierwszy rzut oka trudno okreœliæ, co to za owoc, bo
s¹ okr¹g³e jak jab³ka i ogromne jak melony. Kosztuj¹ w przeliczeniu na z³otówki
po kilkadziesi¹t PLN za sztukê i z racji ceny s¹ przeznaczane na specjaln¹ okazjê.
Aby uzyskaæ takie owoce, usuwa siê z drzewa okreœlonej odmiany nadmiar za-
wi¹zków zostawiaj¹c tylko kilka – kilkanaœcie. Dodatkowo dojrzewaj¹ce owoce
otula siê na drzewie siatk¹ z g¹bki, aby siê nie uszkodzi³y. Z pewnoœci¹ wydaj-
noœæ takiego sadu jest ni¿sza, ale cena owocu za sztukê rekompensuje te straty.

W Japonii sposób postrzegania natury i stosunek cz³owieka do niej wywodzi
siê niew¹tpliwie z tradycji i religii shintoistycznej, obok buddyzmu podstawowej
religii tego kraju. Zak³ada ona istnienie bóstw, b¹dŸ duchów zamieszkuj¹cych
wszelkie obiekty przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. St¹d ogromny szacunek miesz-
kañców tego kraju wobec wszystkiego, co ich otacza i traktowanie ich jako równo-
rzêdnych mieszkañców Ziemi. Oczywiœcie w dzisiejszych czasach mocno siê to
zmienia w imiê pogoni za dobrobytem – na myœl przychodz¹ tu chocia¿by japoñ-
scy wielorybnicy masowo zabijaj¹cy „w celach naukowych” resztki gin¹cych popu-
lacji waleni. W ka¿dym razie codzienny szacunek czy chocia¿by dostrzeganie piêkna
natury na co dzieñ jest w tym kraju widoczne na ka¿dym kroku.

JAPOÑSKIE OGRODY
Niew¹tpliwie szczytowym osi¹gniêciem Japoñczyków w ³¹czeniu sztuki z uwiel-

bieniem natury jest sztuka ogrodowa. Jest znana na ca³ym œwiecie i dla wielu
stanowi najwspanialszy przyk³ad tej dziedziny w ogóle. A rozwija³a siê ona przez
ponad tysi¹c lat. W miêdzyczasie powsta³o kilka stylów. Najwa¿niejsze to Kare-
sansui, czyli ¿wirowe suche krajobrazy, Tsukiyama – krajobrazowe i Chaniwa –
s³u¿¹ce ceremonii picia herbaty (Young, Young 2005). Wszystkie te rodzaje ogro-
dów ³¹czy niewielka powierzchnia jak¹ zajmuj¹, gdy¿ w czasach, kiedy powsta-
wa³y, kraj ten by³ ju¿ dostatecznie gêsto zaludniony tak, ¿e nie by³o mowy
o za³o¿eniach w skali kilkudziesiêciu czy wiêcej hektarów, jak ma to miejsce
choæby u nas. Poza tym pe³ni¹ one do dziœ funkcjê dekoracyjn¹, kontempla-
cyjn¹ czy wypoczynkow¹, ale w ¿adnym wypadku rekreacyjn¹.

Tsukiyama
Ten rodzaj ogrodu jest bodaj najbli¿szy naszemu rozumieniu ogrodów japoñ-

skich i jest najczêœciej kopiowany (niestety zwykle doœæ nieudolnie) przez euro-
pejskich architektów krajobrazu. S¹ to w ogromnym skrócie miniatury najpiêkniej-
szych japoñskich krajobrazów (fot. 3). Powsta³y w XIV wieku. Wzorowane by³y na
ogrodach chiñskich i to w³aœnie te dwa style ogrodnicze pos³u¿y³y jako póŸniej-
sza inspiracja dla osiemnastowiecznych twórców ogrodów w Wielkiej Brytanii, otwie-
raj¹cych now¹ epokê swobodnej kompozycji uk³adów krajobrazowych. Ogrody
w stylu tsukiyama to niezwykle malownicze krajobrazy zamkniête na niedu¿ej prze-
strzeni, skomponowane przy u¿yciu elementów naturalnych: stawów, strumyków,
ska³, drzew, mchu, ale tak¿e nielicznych elementów ma³ej architektury: kamien-
nych œcie¿ek, mostów, latarni. Teren, na którym zak³adany by³ ogród, posiada³
naturaln¹ lub te¿ czêœciej sztucznie formowan¹ bogat¹ rzeŸbê z pagórkami, imi-
tuj¹cymi czêsto w mikroskali prawdziwe góry (choæ zwykle tylko jedn¹ – Fuji).
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Aby optycznie powiêkszyæ swoj¹ powierzchniê i "oszukaæ przestrzeñ", ogrody te
czêsto wykorzystywa³y otaczaj¹cy krajobraz eksponuj¹c najpiêkniejsze widoki
i wkomponowuj¹c je w ogród, jednoczeœnie zas³aniaj¹c te niekorzystne. Stosowa-
no równie¿ inne triki wyd³u¿aj¹ce perspektywê i daj¹ce z³udzenie wiêkszej prze-
strzeni ni¿ w rzeczywistoœci. Wszelkie wymienione elementy posiada³y swoje zna-
czenie symboliczne, a ich wzajemny uk³ad wyra¿a³ pewne za³o¿enia filozoficzne,
jako ¿e powstawa³y one g³ównie przy œwi¹tyniach buddyjskich.

Karesansui
Znane u nas potocznie jako ogrody ¿wirowe lub ogrody zen. Powsta³y w XVI

wieku. By³y tworzone przez mnichów buddyjskich przy œwi¹tyniach i mia³y s³u-
¿yæ kontemplacji i wyciszeniu. W tym celu iloœæ elementów tworz¹cych ogród
ograniczona by³a do minimum i sprowadza³a siê g³ównie do ¿wiru, kamieni i mchu.
Na p³askiej przestrzeni pokrytej starannie zagrabionym ¿wirem, w przemyœlany
sposób rozmieszczone s¹ fragmenty ska³, mech i nieliczne, pojedyncze egzem-
plarze mocno przycinanych, g³ównie miniaturowych drzew lub krzewów. ¯wir,
a raczej granitowe drobne kruszywo, symbolizuje p³ask¹ taflê wody, na której
œlady grabienia uk³adaj¹ siê w kszta³ty fal wokó³ wysp, prostych linii lub figur
geometrycznych. Czêsto usypywane s¹ te¿ z niego perfekcyjnie wykonane sto¿ki,
symbolizuj¹ce górê Fuji. Najbardziej znany przyk³ad takiego ogrodu to Ryoan-ji
czy Daisen-in w Kioto.

Chaniwa
Ogrody s³u¿¹ce do ceremonii picia herbaty powsta³y w XIV wieku i stanowi¹

malownicz¹ oprawê dla pawilonu herbacianego (fot. 4) i maj¹c¹ s³u¿yæ kontem-
placji i uspokojeniu, izoluj¹c od œwiata zewnêtrznego. Jest to styl najbogatszy
w elementy wyposa¿enia. G³ównym obiektem w takim ogrodzie jest pawilon her-
baciany, do którego prowadzi odpowiednio ukszta³towana œcie¿ka, kamienne scho-
dy u wejœcia, kamienna misa s³u¿¹ca do obmycia r¹k czy latarnie. Przed pawilo-
nem zwykle znajdowa³ siê staw. Z czasem poszczególne elementy wyposa¿enia
takich ogrodów zaczyna³y pe³niæ g³ównie funkcjê dekoracyjn¹ i obecnie nast¹-
pi³o wymieszanie siê poszczególnych stylów. Nawet w znanych, historycznych
ogrodach japoñskich mo¿na znaleŸæ elementy ró¿nych stylów w jednym obiekcie.

PODSUMOWANIE
Nie ma na œwiecie drugiego takiego kraju, jak Japonia, w którym ultranowo-

czesne spo³eczeñstwo otoczone najbardziej zaawansowanymi technologiami tak
doskonale koegzystuje z przebogat¹ tradycj¹, kultur¹ i bogactwem wielowieko-
wych kierunków sztuki. Zreszt¹ wiêkszoœæ tych kierunków nie wykszta³ci³a siê
nigdzie poza jego granicami. Ci¹g³oœæ tradycji i kultury w Japonii osi¹ga wy-
miar, który na naszym kontynencie jest czymœ nieprawdopodobnym. Wystarczy
podaæ, ¿e w kraju tym siedem firm nieprzerwanie funkcjonuje od ponad 1 000 lat!
S¹ to g³ównie onseny – typowo japoñskie hotele z ³aŸniami, z wodami termalny-
mi, z których najstarszy powsta³ w roku 705 n.e. 3 146 firm liczy ju¿ sobie ponad
200 lat. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e poziom rozwoju cywilizacji osi¹gn¹³ w tym
kraju najwy¿szy poziom zaawansowania i zrównowa¿enia.
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Fot. 4. Prywatny japoñski ogród w stylu Chaniwa z pawilonem herbacianym w Kioto (fot.
P. Banaszczak)
Photo 4. A private Japanese garden in Chaniwa style with tea pavilion in Kyoto

Fot. 3. Krajobrazowy ogród japoñski z klonami palmowymi – Acer palmatum w jesiennych
kolorach (fot. P. Banaszczak)
Photo 3. The landscape Japanese garden with Japanese maples – Acer palmatum in autumn
colors
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W tak przeludnionym kraju jest rzecz¹ nieprawdopodobn¹, ¿e naturalne eko-
systemy s¹ w stanie funkcjonowaæ niejednokrotnie w stanie nienaruszonym,
a stopieñ zalesienia kszta³tuje siê na poziomie krajów skandynawskich. Dodatko-
wo przeciêtna d³ugoœæ ¿ycia Japoñczyków jest rekordowa w skali œwiata. Nie-
w¹tpliwie kluczem do zrozumienia wyj¹tkowoœci tego spo³eczeñstwa jest jego
filozofia ¿ycia, u której podstaw le¿y religia – shintoizm. Z punktu widzenia kato-
lika, czy chrzeœcijanina jest to prymitywna religia pogañska, a jednak zrozumie-
nie harmonii œwiata i miejsca cz³owieka w nim jest niezwykle wielowymiarowe
i g³êbokie. Znaj¹c jej si³ê i wartoœæ, w³adcy Japonii w XVI wieku œwiadomie
zakazali szerzenia chrzeœcijañstwa w tym kraju widz¹c w nim zagro¿enie dla
wielowiekowej tradycji i kultury tego kraju. Obserwuj¹c dzisiejszy niezwyk³y
poziom rozwoju technologicznego, duchowego i artystycznego kraju nie sposób
oprzeæ siê wra¿eniu przyznaj¹cemu s³usznoœæ tamtej decyzji. Niestety naj-
nowsze czasy przynios³y w sposób nieuchronny nowe zagro¿enia.

Dzisiejszy pêd ¿ycia w ci¹g³ej presji powoduje w tym kraju jedn¹ z najwy¿-
szych na œwiecie liczbê samobójstw, która znacznie wzros³a po roku 2000
w zwi¹zku z kryzysem i rosn¹cym poziomem bezrobocia.

Z kolei przyrost naturalny jest mocno ujemny, co jest znan¹ bol¹czk¹ krajów
wysoko rozwiniêtych, gdzie od rodziny wa¿niejsza jest kariera i gonitwa za pie-
ni¹dzem. W Japonii zjawisko to w ostatnich latach nabra³o szczególnie gwa³-
townego tempa, stanowi¹c zagro¿enie dla przysz³oœci gospodarki kraju. Potêgo-
wane jest ono rosn¹c¹ liczb¹ rozwodów, liberaln¹ ustaw¹ aborcyjn¹, a tak¿e
bardzo ograniczon¹ imigracj¹ do tego kraju w celach zarobkowych.

Obserwuj¹c zarówno sztukê ogrodow¹ w Japonii, jak i inne nietypowe dzie-
dziny sztuki jak origami, bonsai, ikebana, sztukê walki sumo, teatr kabuki i wiele
innych, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jakakolwiek forma dzia³alnoœci cz³owieka,
wykraczaj¹ca poza zwyk³e rzemios³o, zostaje tam doprowadzona do form osta-
tecznych, staje siê osobn¹ dziedzin¹ sztuki rz¹dz¹c¹ siê sobie tylko znanymi
prawami. Nawet obserwowanie codziennego ¿ycia Japoñczyków obfituje w tak
ogromn¹ masê osobliwych zachowañ, zwyczajów, ¿e chwilami Europejczyk ma wra-
¿enie przebywania w jakiejœ rzeczywistoœci alternatywnej. Przede wszystkim
zaskakuje niezwyk³a dba³oœæ o formê, kanon i etykietê, przy której wspó³cze-
sna Europa zdaje siê byæ ogniskiem anarchii. Widaæ to tak¿e w sztuce ogrodo-
wej, gdzie nie znajdziemy ani jednego (sic!) drzewa, które nie by³oby w jakiœ
sposób formowane, czy przycinane, zreszt¹ podobnie jak w jakiejkolwiek innej
miejskiej przestrzeni publicznej czy prywatnej. Trawa jest tak idealnie przy-
strzy¿ona, ¿e nawet Anglicy mogliby siê od Japoñczyków sporo w tym wzglêdzie
nauczyæ. Dba³oœæ o jak najdoskonalsze naœladowanie naturalnych krajobra-
zów w ogrodzie japoñskim odbywa siê pod ¿elaznym rygorem perfekcyjnej pielê-
gnacji. Obserwuj¹c wnikliwie poszczególne jego elementy, odnosi siê ambiwalent-
ne wra¿enie, ¿e z jednej strony stanowi¹ niezwykle piêkn¹ kreacjê natury,
a z drugiej s¹ nieprawdopodobnie sztuczne. Sama kompozycja zaœ jest tak wysu-
blimowana, i¿ ma siê odczucie, ¿e wystarczy po³o¿yæ tam jeden kamyk wiêcej
albo jeden zabraæ, a ca³y uk³ad zostaje zburzony. Niew¹tpliw¹ si³¹ ogrodów
jest bardzo du¿a powœci¹gliwoœæ ich twórców w wykorzystaniu œrodków wyra-



zu. Materiê roœlinn¹ stanowi w nich zaledwie kilka, najwy¿ej kilkanaœcie gatun-
ków: trzy gatunki sosen: gêstokwiatowa – Pinus densiflora, Thunberga – P. thun-
bergii i kosolimba – P. pumila, klony palmowe, parê gatunków azalii i czasami ró¿a-
neczników, wiœnie pi³kowane – Prunus serrulata w odmianach, parê gatunków bam-
busów i oczywiœcie szydlice i cyprysiki têpo³uskowe. Od czasu do czasu mo¿na
spotkaæ parê kolejnych gatunków drzew i krzewów. Bardzo niewiele jest bylin
(nie wiêcej jak kilka gatunków), zatem kwiatów w tych ogrodach jest niedu¿o,
poza azaliami i wiœniami oczywiœcie. Niezwyk³¹ oprawê stanowi za to mech
w wielu gatunkach, który œwietnie roœnie w wilgotnym klimacie przyœwi¹tyn-
nych ogrodów po³o¿onych na zboczach gór na obrze¿ach Kioto. Stamt¹d w³a-
œnie pochodzi wiêkszoœæ najbardziej znanych na œwiecie ogrodów japoñskich.
Miasto to, bêd¹ce dawn¹ stolic¹ kraju, jest wprost przepe³nione œwi¹tyniami
i chramami, których jest tam w sumie oko³o 230 (Giesen et al. 2008) (ciekawa
analogia do naszej dawnej stolicy – Krakowa, z jego koœcio³ami). Niemal przy
ka¿dym takim obiekcie znajduje siê ogród. Ka¿dego ranka po zboczach sp³ywa
mg³a zostawiaj¹c mnóstwo rosy na ziemi, roœlinach i kamieniach i obrastaj¹cy je
mech w zupe³noœci zastêpuje trawniki, co wiêcej nie wymaga koszenia i œwietnie
radzi sobie w najbardziej zacienionych partiach ogrodów. Niestety pró¿no szu-
kaæ sposobów na wyhodowanie takiego samego dywanu w warunkach kontynentu
europejskiego, zreszt¹ gdyby nawet, to nasza tendencja do wciskania w europej-
skie imitacje tych za³o¿eñ zbytecznego nadmiaru pstrokatych gatunków roœlin
i tak skutecznie zabija prawdziwego ducha dalekiego Orientu. Ta powœci¹gli-
woœæ w ogrodach jest z kolei wyraŸnym kontrastem dla niezwyk³ego bogactwa
lasów, gdzie na kilkudziesiêciu hektarach mo¿emy spotkaæ wiêcej gatunków drzew,
ni¿ w niejednym ogrodzie botanicznym. Zreszt¹ mnóstwo z nich to popularne ro-
œliny ogrodowe tak¿e i w Polsce. Cieszy zatem to, ¿e Japoñczycy w swoich za³o-
¿eniach ogrodowych wykorzystuj¹ bodaj w 90% jedynie rodzime gatunki. Przy
takim bogactwie przyrody nie jest to wcale takie trudne.
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LASY I OGRODY JAPONII. Streszczenie: Japonia jest jednym
z najbardziej rozwiniêtych cywilizacyjnie krajów œwiata, a jedno-
czeœnie bardzo mocno zakorzenionym w tradycji i kulturze. Jest
to bodaj najbardziej jaskrawy przyk³ad kraju, gdzie wysoko rozwi-
niêta cywilizacja z jedn¹ z najgêœciej zaludnionych populacji na
œwiecie jest w stanie koegzystowaæ w wœród naturalnych ekosys-
temów bêd¹c tym samym jednym z najbardziej zalesionych krajów
œwiata. Lasy, pokrywaj¹ce 2/3 powierzchni kraju maj¹ najbogatsz¹
ró¿norodnoœæ biologiczn¹ w strefie klimatu umiarkowanego zaraz
po Chinach. 41% wszystkich lasów stanowi¹ wysokowydajne planta-
cje szydlicy japoñskiej – Cryptomeria japonica, cyprysika têpo³u-
skowego – Chamaecyparis obtusa i kilku innych gatunków iglastych.
One stanowi¹ g³ówne Ÿród³o pozyskiwania drewna. Z uwagi na ujem-
ny przyrost naturalny, zastój na rynku budowlanym i spadaj¹ce ceny
drewna, leœnictwo w Japonii w ostatnich latach prze¿ywa kryzys.
Na styku naturalnego i kulturowego dziedzictwa narodowego funk-
cjonuje s³ynna w ca³ym œwiecie sztuka ogrodnicza Japonii siêga-
j¹ca tradycj¹ ponad 1000 lat wstecz. Zwi¹zana by³a g³ównie
z oœrodkami religijnymi, st¹d ma charakter kontemplacyjny, filo-
zoficzny, jest pe³na symboliki i znaczeñ. Powsta³o wiele jej stylów,
z czego najwa¿niejsze to Karesansui, czyli ¿wirowe suche krajobra-
zy, Tsukiyama – krajobrazowe i Chaniwa – s³u¿¹ce ceremonii picia
herbaty. Japoñskie ogrody stanowi¹ dziœ niedoœcignione wzorce
dla wielu architektów krajobrazu na ca³ym œwiecie.

S³owa kluczowe: Japonia, ogrody, lasy, leœnictwo, ogrodnictwo,
sztuka ogrodowa

FORESTS AND GARDENS OF JAPAN. Abstract. Japan is one of
the most developed civilization of the world, yet firmly rooted in
tradition and culture. This is probably the most glaring example of
a country where a highly developed civilization with one of the
world's most densely populated population is able to coexist in na-
tural ecosystems, being at the same time one of the most forested
countries in the world. Forests, covering 2/3 of the country have
the richest biodiversity in the temperate climate zone, just after
China. 41% of all forest are highly efficient plantations of Crypto-
meria japonica, Chamaecyparis obtusa and several other coniferous
species. They are a major source of timber. Due to the negative
birth rate, stagnation in the construction market and falling prices
of timber, forestry in Japan in recent years is in crisis. At the
junction of the natural and cultural heritage there works the world
famous art of Japanese gardening with the tradition dating back
over 1,000 years ago. It was associated mainly with religious cen-
ters, hence its contemplative, philosophical character, it is full of
symbolism and meanings. There are many of its styles, of which the
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most important are Karesansui, or gravelly dry landscapes, Tsukiy-
ama – landscapes and Chaniwa – for the tea ceremony. Japanese
gardens are now the ultimate pattern for many landscape archi-
tects throughout the world.

Keywords: Japan, gardens, forests, forestry, horticulture, garden
art
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