
ЯпоніЯ 



Культура Японіі 

Культура Японіі склалася ў выніку 
гістарычнага працэсу, які пачаўся з 

культуры перыяда Дзѐмон (часы 
перасяленнянарода на японскі архіпелаг). 
Адной з асаблівасцей японскай культуры 

з„яўляецца яе доўгае развіццѐ пад час поўнай 
ізаляванасці краіны (палітыка сакоку) ад 

астатняга свету ў перыяд кіравання 
сѐгуната Такугавы, якое доўжылася да 

сярэдзіны XIX ст. – пачатак перыяда Мэйдзі. 



Старажытная японская пралка 
Японскі агмень 

 
Японскі сталовы набор 



Інтэр‟ер японскага дома 
Старажытная японская кухня 



Архітэктура 

Японская архітэктура імкнецца да 
простых форм. Традыцыйныя 

драўляныя жылыя дамы простага 
насельніцтва маюць назву “мінка”. У 

VII ст.было адзначана бурнае 
будаўніцтва буддзійскіх храмаў. 

Японскія замкі былі абаранялі сваіх 
гаспадароў, а таксама сімвалізавалі 

ўладу. 



Японскі вадзяны млын 

Замак у г. Нагоя 



Храм Тосѐгу в Нікко 

Дворец Сюрідзѐ 



Рэлігія  
На раннем этапе развіцця грамадства быў 

шырока распаўсюджаны татэмізм. Са 
старажытных японскіх вераванняў 

сфарміравалася ўяўленне сінто –асноўнфй 
рэлігіі Японіі. 

Існаваў культ іператара – лічылась, што 
імператарская сям‟я паходзе ад багоў-

стваральікаў японскага архіпелага.  

Пазней на тэрыторыю Японіі пранікае 
буддізм. 552 г. лічыцца афіцыйнай датай 

прызнання новай рэлігіі.  

У XVI ст. у Японіі з‟яўляецца хрысціянства.  



Замак Осака 

Японскі храм 



Храм Хоодо (Фенікса) 

Храм Хорюдзі 



Жывапіс 

Адзін з найбольш старажытных і вытанчаных відаў 
мастацтва Японіі, характарызуецца шырокай 

разнастайнасцю жанраў і стылей. Галоўнае месца 
займае прырода, яе выявы адлюстроўваюць боскі 

пачатак. 

Пачынаючы з X ст. у япнскім жывапісу выдзеляюць 
напрамак ямато-э, карціны ўяўляюць сабой 
гарызантальныя світкі, якімі ілюстравалі 

літаратурныя творы. У XIVст. Развіваецца стыль 
сумі-э  (акварэль), а ў першай палове XVII ст. мастакі 
пачынаюць друкаваць укіѐ-э – гравюры на дрэве, якія 

адлюстроўвалі гейш, вядомых акцѐраў тэатра кабукі і 
пейзажы.  



Хіросіге Андо 

Японскі жывапіс XII ст. 

Курода Сейкі, Дзяўчына Майко. 1893. 



Дэкаратыўна-прыкладное 

мастцтва 

Да гэтага віду мастацтва адносяцца 
наступныя: традыцыйныя японскія 
лялькі, орігамі, бансай, кераміка для 
чайнай цырымоніі, ікебана (“кадо” – 

шлях кветак), ручны роспіс па 
тканіне. 



Ваза. Фаянс Кіота. 17ст. 

Жанчына з парасонам 



Адзенне 
У Японіі можна сустрэць два тыпа 
адзення – традыцыйную – вафуку, і 

больш простую, па прыкладу 
еўрапейскай. 

Кімано – у перакладзе “адзенне” – гэта 
агульны тэрмін для любога адзення, а 
ў больш вузкім сэнсе – разнастайнасць 

вафуку. Таксама існуюць паняцці: 
юката – лѐгкае баваўнянае кімано; обі 

– разнастаныя віды паясоў; гэта – 
драўляныя сандалі. 



Агата Корін. Сукенка Касадэ. Ручны роспіс. XVII ст. 

Гета 



Прыклады старажытнага традыцыйнага адзення 



Самурай 

Слова “самурай” вядзе сваѐ паходже 

ад дзеяслова сабураў – “ахоўваць, 

служыць”, і першапачаткова азначае 

“лічны слуга”. Пазней сэнс слова 

звузіўся да “узброены слуга”. Існаваў 

этычны кодэкс самурая – Бусідо 

(“шлях война”). Кодэкс патрабаваў 

падпарадкавання гаспадару і 

прызнання вайсковай справы адзіным 

заняткам, якога дастойны самурай. 

Кодэкс з‟явіўся ў перыяд XI – XIV ст. 



Гейша 

Традыцыйная японская 

артыстка, якая забаўляе сваіх 

гасцей танцам, спевамі, чайнай 

цыромоніяй, размовай. 

Упершыню гейшы з‟явіліся ў 

XVII ст. у гарадах Кіото, Осака 

і Токіо. “Залатым стагодзям” 

лічыцца XIX ст., час калі 

гейшы былі сапраўднымі 

зоркамі, музамі для многіх 

паэтаў і мастакоў. 



Японская мова 

Японская мова заўседы была галоўнай 
часткай японскай культуры. Большая 

частка насельніцтва размаўляе на 
японскай мове. Самая старажытная 

форма японскай мовы мае назву 
стараяпонская мова, яна скалалася 
шляхам запазычавання кітайскай 

пісьмовасті і сістэмы іерогліфаў. У 
працэседалейшага развіцця мовы, былі 
дадазены новыя спосабы пісьма – дзьве 
складовыя азбукі – хірігана і катакана, 

што вельмі паўплывала на развіццѐ 
японскай літаратурнай мовы. 



Від мастацтва, які носе назву сѐдо. 

Вывучаюць у школах нараўне з 

маляваннем. Мастацтва каліграфіі 

было завезена разам з кітайскай 

пісьмовасцю. Існуе некалькі розных 

напрамкаў  напісання іерогліфаў . 

Каліграфія 



Анімэ і Манга 

Анімэ (або японская 

анімацыя) мае 

вялікую вядомасць ва 

ўсім свеце. Анімэ 

падзяляецца на 

жанры гэта 

залежыць ад полу, 

узроста або 

псіхалагічнага тыпу 

гледача. 

Манга – гэта 

экранізацыя японскіх 

коміксаў. Большая 

частка манга 

разлічана на 

дарослых гледачоў. 



Кухня 
Асновай японскай кухні з‟яўляецца рыс. У 

старажытнасці рысам выплачвалі даніну і 
дараванне. Наступным значным прадуктам 

з‟яўляецца рыба. Вельмі часта рыба 
ўжываецца ў сырым выглядзе або ў 

паўсырым, яркі прыклад сушы. Таксама 
вялікую папулярнасць набыў соевы тварог – 

тофу. 

У сучанай японскай кухне можна знайсці 
стравы запазычаныя з кітайскай, карэйскай 

і тайскай кухні. 



Японская ежа 
Японская ежа 

 



Традыцыі 

У Японіі вялікая ўвага надаецца паняццям “доўг” і 
“абавязак”. Існуюць првіла жэстыкуляцыі. 

Сярод традыцый трэба адзначыць чайную 
цырымонію. Рытуал быў распрацавны і ўведзены 
манахам Дайо (1236-1308). У XVI ст. цырымонія 

ператвараецца ў міні-спектакаль. 

Існуе і традыцыі звязаныя з сакурай, якая з‟яўляецца 
вядомым сімвалам краіны. Існуе шмат культур 

сакуры, напрыклад: Ямадзакура – “горная вішня”, 
Яэдзакура – “вішня з падвоенымі пялѐсткамі”.  

У Японіі існуе свята ў гонар дня нараджэння Будды. 
Існуе свята “Хінамацуры” – дзень дзяўчынак. 



Традыцыйны танец 

Свята сакуры  



Сучаснасць 

Сіндзюку – новы цэнтр Токіо 



Канец 


