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Materiały do wykonania dioramy. 

 

Ishidoro 
Kamienna latarnia 

Najczęściej spotykana w ogrodzie japońskim lub świątyni. Wykonana 
z kamienia, występuje ogromna różnorodność w różne określone 
wzory. Waga latarni to zwykle około tony. Latarnia ma wewnątrz 
komorę na umieszczenie ognia, przeważnie lampki oliwnej. Przed 
wiekami latarnie dla świątyń były upominkami wielkich wodzów czy 
rodów książęcych, które w ten sposób wyrażały wdzięczność bogom 
lub symbolicznie o coś prosiły. Ishidoro jest głęboko powiązane 
z japońską religią sinto, a także z religią buddyjską i wierzeniami 
związanymi z duchami przodków. Dzięki tym latarniom następuje więź 
i komunikacja z pokoleniami, które odeszły, a które są w pamięci 
żyjących. 

  

 

Fotografie wykonane 

w ogrodzie Japońskim – 

Wrocław 2010. 

 

Kawara 
Dachówka 

Tradycyjne słomiane strzechy, a także krycie drewnianym gontem 
stosowano jeszcze przez całe wieki, ale dachówka już istniała (pod 
koniec XIII w.) i takie dachy zamawiali najbogatsi. Dachówka 
z niewielkim wygięciem, dodatek miki powodował, że miała 
szarosrebrny kolor. Bardzo często stosowano umieszczenie na 
końcowych dachówkach herbu rodowego klanu. 

 

Mon 
Herb rodowy 

Wskazywał przynależność do jednego 

rodu. 
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Tsukubai 
Źródło wodne 

 

 

Kamienne źródło z wodą. Woda jest 

doprowadzana i stale napływa do 

wydrążonego kamienia przez bambusową 

rurkę. To woda do symbolicznego 

oczyszczenia duszy i ciała. Kiedyś polewano 

nią nawet głowy, wypijano kilka łyków, 

przemywano dłonie. Nad źródełkiem jest 

daszek który chronił przed deszczem 

i zanieczyszczeniami z powietrza. Kakei to 

czerpadełko do wody. 

  

 

Fusuma 
Przesuwne ściany 

Japońskie drewniane domy tworzy konstrukcja słupów i poprzecznych 
belek, na których opiera się dach. Jedną z charakterystycznych cech 
takiego domu jest to, że słupy nie wchodzą w głąb ziemi, a są jedynie na 
niej wsparte. Czasami pod słup podkłada się plaski kamień. W takim 
domu nie ma ścian, na podłogach i suficie są rozmieszczone 
prowadnice, które pozwalają na montaż przesuwnych paneli. To one 
tworzą ściany wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Na drewnianej ramie 
wykonanej z cedrowego drewna naklejona jest płyta z grubego papieru, 
rodzaj kartonu lub tkaniny (panele pełne, nieprzeźroczyste). 

 
 

Shoji 
Przesuwne ścianki 
Przesuwne panele tworzące rodzaj ścian zarówno wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych. Prosta rama drewniana, wypełniona bardzo lekką 
drewnianą kratką, na którą naklejano papier ryżowy. Całość była bardzo 
lekka, a umieszczona w odpowiednich prowadnicach pozwalała na 
przesuwanie. Nie było lepszej ochłody w upalne dni niż przewiew domu 
na wskroś. Podłogi wewnątrz domu są wyłożone tatami. 

 

Roślinność. 

 
 


