
БОНЗАЙ

Бонзай (от японски -  градинарство в поднос) е изкус
твото да се отглеждат умалени копия на дървета и храсти 
(както и мъх, но той е второстепенен елемент), които се 
срещат естествено в природата. Груби рисунки на бонзай, 
датиращи отпреди четири хилядолетия, са открити в древ- 
ноегипетски гробници. Впоследствие се появяват керва
ни, пренасящи дървета в различни съдове из цяла Азия.
Дърветата са били източници на съставки, използвани от 
лечители, пътуващи с керваните, както и от хора в населените места, през които е преминавал 
керванът. Съвременното изкуство бонзай води началото си от Китай и е отпреди повече от два 
века. Там то е било наричано пензай. Било е пренесено в Япония от императорски посланици през 
VII -  IX век. Съществуват бонзай на 300 години.

Пейзаж -  подобен на Гора стил, само че тук се 
използват различни видове дръвчета и се оформя ня
каква природна картина, например езеро, скален пей
заж, група дръвчета на хълм.

Дръвче върху скала -  красив стил, напомнящ оне
зи недостъпни места, където дръвчетата растат в су
рови условия, брулени от ветрове. За целта е нужна 
пореста или напукана скала, върху която се поставя 
дръвчето и се прилепва с глина. След това се покри
ва с мъх, за да запазва влагата. Постепенно корените 
влизат в пукнатините и се захващат здраво.

Гора -  красив стил, напомнящ гора в природата, но в по- 
малък размер. Тук се използват предимно дръвчета от един вид 
и се подреждат по произволен начин, като нямат значение раз
мерът или възрастта им. При този стил се използват най-често 
овални плитки съдове, но може и квадратни, правоъгълни и др. 
След засаждането на дръвчетата и оформянето на композиция
та се поставя мъхът и се полива обилно. След месец дръвчетата 
и мъхът се прихващат здраво.



Какви дръвчета се използват при сти
ла „Пейзаж“?
A) различни видове дръвчета 
Б) дръвчета от един вид
B) естествено срещащи се в природата 
Г) малки дръвчета

Каква е разликата между стила „Гора“ 
и стила „Пейзаж“?

^ Кьде възниква съвременното изкуство 
бонзай?
A)в Япония
B)в Азия

Б) в Китай
Г) в Древен Египет

Къде са открити най-старите рисунки 
на бонзай?
A) в египетски пещери 
Б) в древноегипетски галерии
B) в древноегипетски гробници 
Г) в древнокитайски гробници

Кога изкуството бонзай било пренесе
но в Япония?
A) през VIII -  IX век 
Б) през VII -  X век
B) през VII -  IX век 
Г) през IX век

Какво означава на японски „бонзай“?
A) умалени копия на дървета и храсти
B) дървета и храсти в поднос 
В)градина в поднос
Г)градинарство в поднос

^ Какви съдове се използват най-често 
при стила „Гора“?
A) дълбоки квадратни 
Б) плитки обли
B) различни плитки 
Г) плитки квадратни

6. Какво се използва, за да се прилепи 
към скалата дръвчето в стила „Дръвче 
върху скала“?
A) глина Б) мъх
B) пръст Г) кал

^ На каква възраст са най-старите бон- 
заи?

.10 Как е пренесено изкуството бонзай в 
Япония?

11. Какво представлява изкуството бон
зай?

12. Защо в миналото се появяват кервани, 
пренасящи дървета в различни съдове 
из цяла Азия?

A) на 4000 години
B) на 2000 години

Б) на 300 години 
Г) на два века


