Japonia

Japonia – główne okresy historyczne.
POWSZECHNIE
WAŻNIEJSZE
PRZYJĘTA
EPOKI
PERIODYZACJA
MUDOKI
do XII tysiąclecia
p.n.e.

JŐMON
od ok. XII
tysiąclecia p.n.e.

YAYOI
od ok. IV w.
p.n.e. - III w. n.e.

Asuka
KOFUN
III - pocz. VIII w.

Hakuhő
Tenpyő

NARA
710-794

OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA

POCHODZENIE
NAZWY
okres kultury przedceramicznej.
joomon - wzory
sznurowe odniesienie do
naczyń ceramicznych
tego okresu,
ozdobionych
charakterystycznym
motywem.
yayoi - nazwa
dzielnicy Tokio, gdzie
po raz pierwszy
znaleziono ceramikę
tego okresu.
kofun - liczne wielkie
kurhany,
charakterystyczne
dla tego okresu
(największy znajduje
się w Sakai koło
Osaki i ma ponad
800 m dł.).
Nara - nazwa
siedziby rządu
cesarskiego.

hordy zbieracko-myśliwskie epoki kamienia (neolit); kult płodności - gliniane figurki
DOGÜ (wizerunki kobiece); liczne kręgi kamienne; ludność odznacza się dużym
talentem plastycznym; pierwsze stałe osiedla.

kultura metalu; rytualne brązowe dzwony DŐTAKU; rolnictwo podstawą egzystencji; fale
migracyjne z kontynentu przynoszą ze sobą wyroby z metalu oraz znajomość uprawy
ryżu; pierwsze federacje plemienne.
obok rolnictwa rozwój hodowli oraz rzemiosła użytkowego i artystycznego, charakteryst.
HANIWA ("kręgi gliniane") - cylindryczne naczynia i rzeźby (przedstaw. ludzi, budynki,
zwierzęta, przedmioty użytkowe i magiczne) ustawiane wokół lub na kurhanach;
ustalenie się "męskiej" kultury; autonomia rodów UJI do końca VII w.; postępujący
podział klasowy i wykształcenie się bogatej arystokracji rodowej, kult bóstw rodzinnych
i lokalnych; działania zmierzające do wprowadzenia absolutnej władzy cesarskiej
z administracją centralną, opartą na prawie (kodeks z 702r.); wyraźne wpływy
kontynentalne.
prymat rodu cesarskiego
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Japonia

HEIAN
794-1192
KAMAKURA
1192-1333
MUROMACHI
1333-1560
AZUCHIMOMOYAMA
1560-1600
EDO (Tokugawa)
1600-1868
MEIJI
1868-1912
TAISHŐ
1912-26
SHŐWA
1926-89
HEISEI
od 1989

Heian-kyő - dawna
Kőnin-Jőgan
nazwa Kioto, od 794
(IX w.)
będącego stolicą
Fujiwara
państwa
(X-XII w.)
japońskiego.
Kamakura - siedziba
shogunatu.
Kitayama
Muromachi - siedziba
(XIV-XV w.)
shogunatu, nazwa
Higashiyama
dzielnicy w Kyoto.
(XV-XVI w.)

początek rządów wojowników i panowania shogunów; Hegemonia rodu Minamoto MINAMOTO-BAKUFU - I shogunat (rządy spod namiotu rodu Minamoto)
1368-94 Panowanie potężnego shoguna Ashikaga Yoshimitsu - ASHIKAGA-BAKUFU II shogunat; wojna domowa ONIN, dwór cesarski popada w ubóstwo a kraj dzieli się na
wiele, na wpół niezależnych posiadłości feudalnych, rządzonych przez DAIMYO;
popularyzacja kultury ZEN, rozwój teatru NO oraz ceremonii herbacianej.
trzej bohaterowie japońscy (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokukawa Ieyasu)
stopniowo obejmują rządy nad licznymi daimyo

Azuchi
Momoyama

Genroku

prymat rodu Fujiwara; prymat arystokracji.
początek rządów SEKKAN-SEIJI (rządy regentów i kanclerzy)

Edo - dawna nazwa
Tokio, ówczesna
siedziba shogunatu
rodu Tokugawa.

rządy przejmuje Tokugawa Ieyasu - TOKUGAWA-BAKUFU - III shogunat; zerwanie
stosunków ze światem zewnętrznym (kraj w izolacji)

meiji - "światłe rządy" przywrócenie władzy cesarskiej; ogłoszenie konstytucji Wielkiego Cesarstwa
taishő - "wielka
sprawiedliwość"
shőwa - "oświecony
pokój"

prymat ugrupowań wojskowych;
1945-51 okupacja amerykańska, ogłoszenie demokratycznej konstytucji
Okres rządów obecnego Cesarza Akihito
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