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Anotacija 

Pataruoju metu Lietuvoje didėja dėmesys kinų, japonų ir kitoms egzotiškoms kultūroms. Lietuviškame 

kraštovaizdyje atsiranda gan raiškūs kitų kultūrų ženklai. Išskirtinis dėmesys skiriamas japonų sodams. Formuojamas 

japonų sodas Vilniaus botanikos sode, kitas šalia Darbėnų Kretingos rajone Mažučių kaime. Iki 2016-ųjų metų 

planuojama įkurti dar vieną japonų sodą Vilniuje šalia Neries upės (R. Pakalnis). Šio sodo koncepciją parengė Japonijos 

kraštovaizdžio menininkai tėvas ir sūnus Shiro Nakane ir Yukihiro Nakane. Vilniaus Antakalnio rajone kuriamas 

nedidelis japonų sodas. Itin daug japonų sodo motyvų ar fragmentų bandoma įkurti šalia individualių gyvenamųjų 

pastatų. Deja, dirbant daromos elementarios klaidos, kurias lemia nepakankamas istorinių sodų meno pagrindų 

pažinimas. Garsieji japonų sodai – tai tik viena iš daugelio subtilios rytų kultūrų estetikos, filosofijos ir gyvensenos 

apraiškų. Japonų sampratoje sodo funkcija vienaprasmė – pagerinti gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą tarp 

dvasinio ir materialaus gyvenimo, patirti harmoniją. 

2014 metų lapkričio 13-23 dienomis Klaipėdos universiteto profesorius Petras Grecevičius stažavosi Japonijoje 

Kioto mieste, kur buvo susitikęs su patyrusiu kraštovaizdžio menininku Yasuo Kitayama, turinčiu didžiulę istorinių 

japonų sodų kūrimo patirtį. Stažuotės metu atlikti 22 istorinių klasikinių sodų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, 

estetinis pagrindas, kompozicijos ypatumai. Ieškota sąsajų su kinų istoriniais sodais ir parkais. Šiame straipsnyje 

analizuojami japonų sodo kompozicijos ypatumai, bet pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausiems elementams 

apibūdinti, pateikiami apibendrinimai, kurie gali būti naudingi japonų sodų kūrėjams Baltijos regione. 

Reikšminiai žodžiai: japonų sodas, šintoizmas, budizmas, gamtinis karkasas, kultūros paveldas, peizažas. 

 

Abstract 

Lately there has been increasing interest in Chinese, Japanese and other exotic cultures in Lithuania. 

Unfortunately, while working basic mistakes are being made, which are caused by lack of knowledge on basic historical 

garden design. Famous Japanese gardens – this is just one part of eastern culture subtle aesthetics, philosophy and way 

of life. The purpose of a garden according to Japanese understanding is clear – to improve the quality of life, help feel 

the balance between spiritual and material living, experience harmony. 

In 2014 from November 13th to 23th, Klaipeda University professor Petras Grecevičius went on internship to 

Kyoto city in Japan, where he met with the experienced landscape artist Yasuo Kitayama, who has a lot of experience in 

historic Japanese garden design. During the internship 22 classical gardens were researched, where their spatial 

structure, aesthetic basis and composition features were analyzed. This article analyzes the subtle compositional 

features of Japanese gardens and the methodology of main element use, general experiences during internship, that can 

be useful for Japanese garden developers in the Baltic region. 

Key words: Japanese style garden, Shinto, Buddhism, nature framework, culture heritage, scenery.  

 

Įvadas 

 

Lietuvoje sodų-parkų kūrimo tradicija yra palyginti turtinga ir sena. Pagoniškąsias šventgires, 

ąžuolų giraites laipsniškai užgožė gausėjančių vienuolynų sodai. Vėliau susiformavo tankus dvarų 

sodybų tinklas su europietiškais parkais. Sovietmečiu pradėtos kurti gyvenvietės-sodai, 

formuojamos miestų želdynų sistemos, kuriami ar plėtojami botanikos sodai. Nepriklausomybės 

atkūrimo pradžia ženklinama valstybinių saugomų teritorijų sukūrimu. Modernėjanti architektūra 

pastaruoju metu lydima ir šiuolaikiškų viešųjų erdvių kūrimu, vėl didėjančiu dėmesiu aplinkos 

tvarkymo darbams, primityvių sovietmečiu kurtų parkų virsmu labiau žmonėms pritaikytomis 

žaliomis erdvėmis. Pradedami istorinių sodų ir parkų atkūrimo darbai. Ypač reikšmingas 
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Bernardinų sodo atkūrimas Vilniuje. Labai svarbūs darbai vykdomi tvarkant E. F. Andre sukurtus 

parkus Palangoje, Užutrakyje. Vis dažniau atkreipiamas dėmesys į baltiškosios kultūros tradicijas 

(P. Grecevičius), pradedama giliau domėtis rytų kultūromis, jų įtaka Lietuvos kraštovaizdžio 

mokyklai. Kraštovaizdžio architektūrinėje veikloje gimsta nauji reiškiniai, kurie turėtų būti laiku 

įvertinti. Pastaruoju metu formuojami japoniškieji sodai Vilniaus botanikos sode, šalia Darbėnų 

Kretingos rajone, nemažas skaičius privačių sodybų aplinką susitvarkė naudodami japonų, kinų 

sodų elementus. Iki 2016-ųjų metų planuojama įkurti dar vieną japonų sodą Vilniuje šalia Neries 

upės (R. Pakalnis). Šio sodo koncepciją parengė Japonijos kraštovaizdžio menininkai tėvas ir sūnus 

Shiro Nakane ir Yukihiro Nakane. Vilniaus Antakalnio rajone kuriamas nedidelis privatus japonų 

sodas (D. Dokšaitė). Pozityvu tai, kad juos projektuojant jau dalyvauja rytų sodų meną išmanantys 

meistrai.  

2014 metų lapkričio 13–23 dienomis Klaipėdos universiteto profesorius Petras Grecevičius 

stažavosi Japonijoje Kioto mieste, kur buvo susitikęs su patyrusiu kraštovaizdžio menininku Yasou 

Kitayama, turinčiu didžiulę istorinių japonų sodų kūrimo patirtį. Stažuotės metu atlikti 22 istorinių 

klasikinių sodų tyrimai, analizuota erdvių struktūra, peizažų estetinis pagrindas, kompozicijos 

ypatumai, naudojamų elementų pasirinkimo tradicija. Ieškota japonų sodų kompozicijos sąsajų su 

kinų istoriniais sodais ir parkais.  

Problema. Klaipėdos universitete rengiamų kraštovaizdžio architektų mokymo procese 

nagrinėjant įvairią pasaulio kraštovaizdžio architektūros raidą, tradicijų perimamumą, pasigendama 

išsamesnių kinų ir japonų istorinių sodų studijų. Praktinėje japoniškų sodų įrengimo Lietuvoje 

veikloje daromos elementarios klaidos, kurias lemia nepakankamas istorinių sodų kūrybos pagrindų 

pažinimas. Viena priežasčių – metodinės ir mokslinės literatūros stygius. Europoje tokio pobūdžio 

leidinių gausu, bet juose pastebimi prieštaringi atskirų autorių pateikiami teiginiai. Todėl šio 

straipsnio tikslas – naujai pažvelgti į japonų sodo kūrimo tradiciją, plačiau atskleisti kai kuriuos 

kompozicijos aspektus, apibūdinti svarbiausius japonų sodų kūrimo principus ir elementus.  

Tyrimo objektas – istorinių japonų sodų kompozicijos formavimo ypatumai. Atsižvelgiant į 

ypatingą objekto sudėtingumą, daugiau dėmesiu skirta svarbiausiems sodo elementams tirti. 

 

Tyrimų metodika 

 

Pagrindiniai tyrimai atlikti vizualiai vertinant Kioto miesto istorinius sodus, naudojant 

kartografinės ir projektų medžiagos analizę, natūrinius tyrimus, palyginamosios analizės metodą. 

Šio tyrimo autoriai (L. Popkytė, P. Grecevičius) savarankiškai vykdė 22 įvairių periodų ir tipų 

istorinių sodų tyrimus. Tyrimų procese analizuoti sodai ir parkai: Katsura Rikyu, Kyoto Gosho, 

Sento Gosho,Shugaku in Rikyu,Kyoto Imperial Park,Ginkakuji Temple, Ryoanji Temple, Ninnaji 

Temple, Nijo Castle, Heian, Jingo Shrine, Yasaka Shrine, Kiyomizu Dera Temle, Kennin-ji temple, 

Ninna-ji (old imperial palace), Tofuku-ji Temple, Tofuku-ji Hojo „Hasso“ Garden, Rokuon-ji 

Temple, Okazaki Jinja Shrine, Maruyama Park, Kodai-ji Temple, Entiku-in Temple, Chion–in 

Temple. Pirmieji keturi yra imperatoriškieji sodai. Visi šie sodai praktiškai reprezentuoja visą 

japonų sodų stilistikos paletę.  

Kioto miestas – senoji Japonijos sotinė, todėl per tūkstantmetį sodų formavimas išgyveno 

įvairius etapus. Kioto mieste iš viso yra 56 svarbesni sodai, turintys metodinę reikšmę. Tyrimui, 

japonų meistrų patarimu, buvo atrinkti tik svarbiausi, atstovaujantys atitinkamus periodus. 

Kompleksinio tyrimo metu naudota literatūrinių mokslinių šaltinių pateikiama informacija, 

kai kurie aspektai patikslinti diskusijoje su pripažintu Japonijos kraštovaizdžio menininku Yasou 

Kitayama, šiuo metu praktiškai kuriančiu japoniškus sodus ir profesionaliai prižiūrinčiu nemažai 

istorinių sodų. Tyrimo metu svarbiu vertinimo kriterijumi pasirinkta šiuolaikinio sodų lankytojo 

elgsena ir reakcija istorinėje Kioto miesto aplinkoje. Išskirtinis dėmesys skirtas imperatoriškųjų 

sodų analizei įvertinant tai, kad juose sukoncentruota ypatinga kūrybinė japonų sodų kūrėjų 

potencija. Ieškota sąsajų su kinų sodų kūryba, taip pat ženklų, kurie nusakytų japonų sodų kūrybos 
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patirties sklaidą pasaulyje ir poveikį Europos parkų kūrėjų darbams. Svarbus tyrimų instrumentas – 

sodų erdvių, detalių, veiksmo fotofiksacija ir filmavimas. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Reikia pažymėti, kad istoriniai japonų sodai – tai tik viena iš daugelio japonų estetikos, 

filosofijos ir gyvensenos apraiškų. Japonų teigimu sodų funkcija vienaprasmė – pagerinti žmonių 

gyvenimo kokybę, padėti pajusti pusiausvyrą tarp dvasinio ir materialaus gyvenimo, gamtos 

harmoniją. Matyt, todėl sodai buvo pirmiau kuriami prie šventyklų ir rūmų. Pagrindinis išorinis 

japonų sodo skirtumas nuo europietiškųjų – tai akmenų dominavimas, tiksliau, neįprasta jų sąveika 

su augalais ir vandeniu bei komponavimo būdai. „Sausieji“ japonų sodai, kuriuose dominuoja 

beveik vien tik bangelėmis sugrėbstytas smėlis, skalda ir akmenys, atidžiau stebint pribloškia savo 

subtilia japoniška filosofija, simbolika, estetika ir kompozicijos darna, verčia lankytoją mąstyti, 

suprasti sodo kūrėjo idėją. 

Japonų sodai formavosi daugelį šimtmečių. Literatūriniuose šaltiniuose šiuo metu aprašoma 

dešimt istorinių periodų (Heian, Kamakura, Nanbokucho, Muromachi, Momoyama, Tokugava ar 

Edo, Meiji, Taisho, Showa ir Heisei). Kiekviename jų stebimi vis nauji japonų sodų bruožai, 

planavimo koncepcijų kaita ar naudojamų elementų įvairovė (Katsuhiko, Wright, 2014; Toru, 2011; 

Zhaozhen, 2011; Clasical Chinese Garden, 1982). 

Pirmieji japoniški sodai buvo sukurti Honšiu saloje, kuri yra didelė centrinė Japonijos sala. 

Jiems įtakos turėjo ir salos savitumas – vulkaninės viršukalnės, siauri slėniai, sraunūs kalnų upeliai 

ir kriokliai, ežerai, paplūdimiai su smulkiais nugludintais akmenukais. Be abejo įtakos turėjo ir 

vietinių gėlių, medžių įvairovė, ypač amžinai žali medžiai bei keturi metų laikai su karštomis, 

drėgnomis vasaromis ir snieguotomis žiemomis. 

Pagrindiniai sodų tipai. Japonų istoriniai sodai yra labai skirtingi. Pagal paskirtį ir dydį, 

išskiriami rūmų, šventyklų (šventovių), gyvenamųjų ar visuomeninių pastatų ir arbatos ceremonijų 

sodai. Rūmų sodas – labai senas, pasaulietiškas, skirtas aukštuomenei ir išoriškai labiau artimas 

kinų sodui tipas. Paprastai jis užima didelę pastatais formuojamą aikštę, perkertamą daugybės 

keliukų, kuriais galima pasivaikščioti, prieš akis atsiveriant vis naujiems ir naujiems vaizdams. Čia 

gausu dekoratyvinių elementų, nuošalesnėse vietose esti nedideli paviljonai. Šventyklos (šventovės) 

sodas intymesnis, sukurtas daugiau apmąstymams ir meditacijai nei mėgavimuisi 

pasivaikščiojimais, bendravimu su atskirais vaizdais ar elementais. Jame gali būti akmeninė pagoda 

(simbolinis vieno budistų šventovės elemento atvaizdavimas). Gyvenamųjų ar visuomeninių 

pastatų sodai paprastai nėra dideli, dažnai uždari ir matomi ribotam lankytojų skaičiui. Tai gali būti 

miniatiūrinės japoniškų salų kraštovaizdžio arba klasikinio kinų peizažo kopijos. Jų kompozinių 

sprendimų diapozonas labai platus. Arbatos ceremonijos sodelyje būtinai yra arbatos namelis, prie 

jo – akmeninis indas su vandeniu ir akmeninis žibintas.  

Pagal reljefo pobūdį išskirtini lygaus ir raiškaus  reljefo sodai. Dažniau lygioje teritorijoje 

formuojami imperatoriškieji ir kai kurių šventyklų sodai. Kitur dažniausiai vyrauja kalvoti ar kalnų 

sodai. Šiuo metu sodų tipologinis spektras plečiasi, atsiranda nauji tipai, kuriuos lemia ir 

nepaprastai dideli pastatų architektūros raidos tempai. 

Sodo dvasiškumas ir materialumas. Kai kurie šaltiniai nurodo, kad tradicinį japonišką sodą 

formuoja septyni elementai, kurių vieni – dvasiniai, o kiti – akmenys, vanduo, augalai, gyvūnai, 

architektūra, – materialūs (Nerlich, 1978; Clunas, 1996; Clasical Chinese Garden, 1982; Attlee, 

2010). Dažnai teigiama, kad japoniški sodai, kuriami pagal griežtas kanono taisykles (A Guide to 

the Garden…, 2003; Nerlich, 1978). Iš tiesų, japoniškų sodų tradicija numato daugybę reikšminių 

taisyklių ir sodo elementų tipų, bet būtent tai ir suteikia erdvę improvizacijai. Kiekviename sode tas 

pats elementas gali būti interpretuojamas vis kitaip. Japonų sodai turi labai išvystytą rekreacinę 

funkciją (Nerlich, 1978). Japonų sodo rekreacinės aplinkos gyvybingumo kriterijai: 

 sodo teikiamų rekreacinių paslaugų ir funkcijų įvairovė; 
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 rekreacinių paslaugų ir funkcijų prieinamumas; 

 asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (bendravimas su gamtos objektais, 

meditavimas ir t. t.); 

 savo gamtinio ir kultūrinio identiteto suvokimas (įskaitant erdvės kokybės ir identiteto 

stiprumo suvokimą); 

 peizažų estetinė kokybė ir emocinis poveikis. 

Sodo filosofija. Japoniško sodo ypatumas tas, kad jo kompozicija atrodo tobulai išbaigta, bet 

sodo kūrėjas siekdamas suintriguoti sodo peizažų stebėtoją, užkoduoja savotiškas paslaptis, taip 

priversdamas mąstyti ir mąstant įsijausti į sodo kūrimo procesą, pratęsti sodininko kūrybines mintis 

(Katsuhiko, Wright, 2014). Japonų sodas visuomet kupinas gilios prasmės – už kiekvieno elemento 

išorės slepiasi paslėpta prasmė, „daiktų stebuklas“. Tokį požiūrį į gamtą išugdė senosios Japonijos 

religijos – šintoizmas (angl. Shinto) ir dzenbudizmas. Tai svarbi priežastis, dėl kurios kitų šalių 

projektuotojams sunku pasiekti pakankamai aukštą kuriamo japoniško sodo estetinę kokybę. 

Japonai mano, kad gamtą galima suvokti tik intuityviai, o ne loginėmis priemonėmis. Todėl žmogus 

į sodą ateina stebėti, mąstyti, įsigilinti į daiktų esmę ir kartu suprasti save. Tai visiškai nepanašu į 

europiečių gėrėjimąsi kraštovaizdžio architekto sukurtu kraštovaizdžiu. Japonų estetinio principo 

triada: vertikalė, horizontalė ir diagonalė simbolizuoja santykį tarp dangaus, žemės ir žmogaus 

(1 pav.). 

Visų pirma, japoniškam sodui būdingi tam tikri elementai: akmenys, vanduo, daugybė 

visžalių augalų, taip pat – žibintai ir bambukinės tvorelės. Jie pasitaiko praktiškai visuose 

istoriniuose soduose. Šiuolaikiniuose soduose ir parkuose japonai šiuos elementus naudoja 

suteikdami jiems naują estetinę kokybę. Japoniško sodo spalvų gama labai santūri, nepasižymi 

ryškiomis spalvomis. 2 paveiksle pateiktas imperatoriaus Katsura vilos arbatos namelio vaizdas su 

jį supančia aplinka. Tai sodas įrengtas XVII amžiuje reprezentuojantis japonų sodų architektūros 

menų sintezę. 

 

  
1 pav. Japonų estetinio principo triada: vertikalė, 

horizontalė ir diagonalė, kurios simbolizuoja santykį tarp 

dangaus, žemės ir žmogaus. Earth - žemė, man – 

žmogus, heaven – dangus (Nitschke, 1999) 

Fig. 1. Japanese aesthetic principle triad: vertical, 

horizontal and diagonal, which symbolizes the 

relationship between heaven, earth and human. Earth - 

Earth, man – man, heaven - heaven (Nitschke, 1999) 

2 pav. Imperatoriaus Katsura vilos Kiote arbatos 

namelis su aplinka. Tai sodas, įrengtas 17 a. 

reprezentuojantis japonų sodų architektūros menų 

sintezę (P. Grecevičiaus nuotrauka) 

Fig. 2. Tea house with the environment in Emperor 

Katsura Villa in Kyoto. This is a garden, equipped in the 

17th century representing synthesis of the Japanese 

garden architecture arts (photo by P. Grecevicius) 

 

Pagrindiniai japonų sodų kūrimo principai. Harmonija, estetika. Visi sodo elementai turi 

tarpusavyje derėti, vienas elementas negali užgožti kito, dominuoti. Japoniškuose soduose nėra nei 

vieno nereikalingo elemento, viskas turi savo griežtai apibrėžtą vietą ir paskirtį. Proporcija, 
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mastelis. Visų sodo elementų dydžiai tarpusavyje proporcingi. Ypač tai aktualu renkantis augalus. 

Jiems paaugus, vaizdas gali labai pasikeisti ir ne visiškai tikti pasirinktam komponavimui. 

Asimetrija. Tai principas, apie kurį nuolat galvojama, kuriant japoniško stiliaus sodą. Jis taikomas 

visoms sodo sritims. Dažnai japoniško sodo struktūra būna trikampio formos. Saikas. Japoniškame 

sode beveik nėra ornamentikos, jame nevyrauja ryškios spalvos. Natūralumas. Japonai savo 

soduose stengiasi atkurti natūralią gamtą, todėl viskas jų soduose yra iš natūralių medžiagų. Tai, kas 

sena, paveikta laiko, jiems yra vertingiausia. Pirmenybė teikiama grubioms formoms, be jokių 

padailinimų. 

Amžiams bėgant, nuo paprastų gamtinių peizažų imitacijų pereita prie „filosofinių“ sodų – 

simbolinių ir netgi abstrakčių. Simboliniame sode akmenų grupė vaizduoja konkretų dalyką (kaip, 

pavyzdžiui, „Besiilsinti paukštė ištiestais sparnais“ arba „Tigrų ir tigriukų persikėlimas per sraunią 

upę“ Reanzi sode Kiote). Ir žmogus, juos regėdamas, bando išvysti, intuityviai apčiuopti šį vaizdinį. 

Plačiai paplitęs „sausas“ peizažas, kur vanduo vaizduojamas simboliškai, su akmenimis ir vandens 

nugludintais akmenukais. Abstrakčiuose soduose tokio žaidimo su vaizdiniais nėra. Lankytojas 

tampa tartum kūrėjo bendraautoriumi ir pats pripildo sodą savo idėjomis, išgyvendamas tokį 

atradimo džiaugsmą, kokį išgyveno kūrėjas. 

Planuodami sodą japonai stengiasi, kad kiekviena jo dalis būtų matoma. Kai kurios sodo dalys 

turi būti matomos iškart įžengus į sodą, kitos – užslėptos, jas galima pamatyti tik paėjus vingiuotu 

takeliu. Iš kiekvienos pusės žiūrint sodas turi atrodyti vis kitaip. Japonai neįsivaizduoja visai 

neaptverto sodo – jis praranda savo intymumą, paslaptingumą. Sąmoningai sode paliekama tuščių 

plotų, nesistengiama užpildyti visos erdvės. 

Tradiciniai japonų sodo kraštovaizdžio elementai. Gamta davė žmogui daugybę medžiagos 

kurti sodams, skirtingiems savo forma, spalva, faktūra. Tai medžiai ir akmenys, gėlės, smėlis, žolė, 

vanduo. Paprastai akmenys ir vanduo laikomi pagrindiniais sodo elementais, jų būtinai esti 

kiekviename japoniškame sode. Dažnai kartojama, kad kalnai – tai gamtos „griaučiai“, o vanduo – 

jos „kraujas“. Tačiau japonų sodų stebėjimas natūroje lėmė poreikį peržiūrėti pagrindinių elementų 

sąrašą, jų svarbą. Tyrimo pabaigoje susiformavo išvada, kad svarbiausi ir pirmapradžiai 

japonų sodų elementai yra žmogus, sodo kūrėjas ir lankytojas, kuris naudoja sukurtą objektą 

priklausomai nuo savo išsilavinimo, gebėjimo mąstyti, analizuoti ir dvasios, kurios suteikia 

sodui ypatingą sakralinę reikšmę. Todėl šiame straipsnyje pateikiamas kiek kitoks nei įprastai 

pateikiama literatūros šaltiniuose tradicinio sodo elementų sąrašas ir jų paaiškinimas (Nitschke, 

1999; Katsuhiko, Wright, 2014; Katsuhiko, 1992). Dėl trumpos straipsnio apimties, čia pateikiami tik 

kai kurie svarbesni aspektai. 

Tradiciniai Japonų sodo elementai: 

1. Žmogus ir dvasios. Tradiciniai sodai pirmiausiai kurti medituoti, gamtai stebėti, poezijai. 

Be abejo, jų kūrimo priežastis ir kompozicija orientuota į žmogų, jo poreikius (3 pav.). 
 

   

3 pav. Žmogus ir dvasios – svarbiausia sodo priežastis ir elementas. 

Fig. 3. The man and the spirit - the most important reason and element of the garden 
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Ir šiuo metu sode esantys lankytojai suteikia jiems gyvybingumo, pozityvios emocinės 

įtampos. Japonai gali labai ilgai stebėti kurį nors sodo elementą ar jų grupę. Tai, kad, japonų 

nuomone, akmenyje ir kituose objektuose gyvena dvasios (kami), lemia ir atitinkamą lankytojo 

elgseną. 

2. Pastatai. Istoriniai japonų sodai buvo įrengiami prie imperatoriaus pastatų, rūmų, vilų, 

šventyklų, todėl jie buvo projektuojami pagal vieną stilių, atsižvelgiant į aplinkos funkcinę paskirtį 

(4 pav.). 
 

   
 

  

4 pav. Pastatai grakštūs, saikingų formų, vyrauja medinės konstrukcijos 

Fig. 4. Buildings are graceful, of moderate forms, predominantly of wooden construction 
 

Šalia gyvenamųjų, administracinių pastatų buvo statomi paviljonai, pavėsinės, kur laukiama 

arbatos ceremonijos. Pastatai nuo seno buvo traktuojami kaip svarbiausia sodo kompozicijos dalis, 

akcentas peizaže.  

Svarbus sodo elementas – įėjimo vartai, kurie pažymi ribą tarp dviejų funkcinių teritorijų, taip 

pat informuoja apie teritorijos, į kurią patenkame paskirtį (5 pav.). Šintoistų vartai (torri) paprastai 

dažomi oranžine spalva, budistų – vyrauja pilki tonai. 
 

   
5 pav. Įspūdingi šintoistų ir budistų šventyklų vartai 

Fig. 5. Impressive gate of Shinto and Buddhist temples 
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3. Uolos ir akmenys, skalda, smėlis. Akmuo japonų kultūroje labai svarbus nuo antikinių 

laikų. Pagal Šinto tikėjimą dideliuose akmenyse gyvena kokia nors dievybė (Kami). Skaldelės 

danga buvo žymimas šventyklos pagrindas. Šiandien tai galime matyti Kiote Kamigamo 

šventykloje. Ilgą laiką kuriant pirmuosius sodus naudoti tik neapdirbti akmenys. Ir net jei jie 

būdavo apdirbami, vis tiek turėjo atrodyti visiškai natūralūs. Svarbiausia sodo kūrėjui – akmenų 

kompozicijos menas (6 pav.). 

 

  

6 pav. Skaldos ir akmens naudojimo kompozicijų įvairovė (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 6. Variety of compositions of the use of stone and rubble (photos by P. Grecevicius) 

 

Kiekvienas akmuo turi savo „pozą“, savo „veidą“, savo plastiką, savo forma jie gali būti 

statulos, žemos, vertikalės, gali būti plokščiai sudėti ar suguldyti. Šiandienos soduose dideli 

akmenys simbolizuoja kalnus ir kalvas, naudojami kaip dekoratyviniai akcentai ir tarnauja kaip 

statybinė medžiaga tiltams ir keliams. Mažesni akmenys ir žvyras naudojami tvenkiniams ir upelių 

vagoms. Tuo tarpu, sausi sodai susideda vien iš akmenų, kur didesni simbolizuoja kalnus, salas ir 

krioklius, o žvyras ir smėlis simbolizuoja vandenį. 

4. Vandens telkinys, upelis, krioklys. Kitas pagal svarbą sodo komponentas – vanduo. Be 

jo nėra gyvybės, jis karštą dieną dovanoja atgaivą, maitina augalus, gyvūnus ir žmogų. Vanduo gali 

būti ramus arba tekantis, veržlus. Upelių čiurlenimas ir kalnų upeliai su jų teškenimu, šnarėjimu – 

dar vienas, garsinis sodo apipavidalinimas. Japonų vandens telkiniai labai primena matomus 

gamtoje, netgi dirbtinai sukurti kriokliai ar upeliai – tarsi natūraliųjų kopijos. Kitoks ir vandens 

vaidmuo. Europiečiai labiau mėgsta fontanus, suteikiančius puošnumo bei gaivumo, kurie šiaip jau 

gamtoje nepasitaiko. Japonų vandens telkiniai labai primena matomus gamtoje, jų netgi dirbtinai 

sukurti kriokliai ar upeliai – tarsi natūraliųjų kopijos (7 pav.). 

Tvenkinys paprastai komponuojamas kaip centrinis elementas. Rekreacinio tipo tvenkiniuose 

įrengiamos prieplaukėlės valtims. Tvenkinys yra centrinis elementas daugelyje sodų ir dažnai 

atkartoja realius ar mitinius ežerus ar jūras. Kartais juose auginami karpiai, kurie suteikia vandens 

telkiniams papildomų spalvų. Sausuose soduose tvenkiniai, upeliai ir kriokliai simbolizuojami su 

žvyru, skalda, smėlio ir akmenų kompozicijomis. 

Poilsio tipo soduose tvenkiniai gali būti naudojami plaukioti valtimis, malonumui patirti 

stebint gamtą iš paviljonų pastatytų virš vandens ar aikštėse ir upių krantinėse, kurios dažnai 

tarnaudavo kaip aristokratų poezijos takai. 

5. Salos, tiltai, lieptai. Salos dažnai yra realių salų kopijos, turinčios religinio simbolizmo 

aspektų, panašios į vėžlį ar kokią kitą garbinamą gamtinę būtybę (8 pav.). Tiltai, tilteliai ir lieptai 

turi vieną bendrą bruožą, t. y. sujungia du krantus, prijungia salas. Jie statomi iš akmens ar medžio, 

kartais naudojama kombinuota konstrukcija. 

6. Paprasčiausiu lieptu ar tilteliu gali būti tiesiog pailgas akmuo, ar keli šalia suguldyti 

akmenys. Tiltai ir tilteliai dažnai turi arkinę formą, kuri užtikrina perplaukimą valtimis, palengvina 

didesnių upelių perdengimą. Vietomis ant ilgesnių daugiaatramių tiltelių įrengiamos galerijos ar 

pergolės, kurios apauginamos augalais. Akmenų sode tiltelį imituoja padėtas pailgos formos akmuo. 
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7 pav. Japonų vandens telkiniai labai primena matomus gamtoje 

Fig. 7. Japanese water bodies are very similar to ones visible in nature 

 

   

8 pav. Soduose įrengiamos salos simbolizuoja natūralias Japonijos salas 

Fig. 8. Islands installed in the gardens symbolize the natural Japanese islands 

 

   
 

  
 

   

9 pav. Pagrindiniai japonų soduose naudojami augalai: pušis, ginkmedis, bambukas, klevas, sakura, chrizantema, 

bijūnas, orchidėja. Vietoje žolės vejoms naudojamos samanos 

Fig. 9. The most common Japanese garden plants: pine, ginkgo, bamboo, maple, sakura tree, chrysanthemum, peony, 

orchid. Moss is used for lawns instead of grass 
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7. Augalija. Pagrindiniai japonų soduose auginami medžiai: pušis, ginkmedis, bambukas, 

japoniškas klevas, sakura, japoniškas ąžuolas (9 pav.). Iš žydinčių medžių didžiausia pagarba 

visuomet būdavo atiduodama slyvoms ir sakuroms, iš krūminių augalų – kamelijai ir azalijai. 

Žydinti sakura japonų valstiečiams buvo ženklas, kad laikas sėti ryžius – dirva ir vanduo 

pakankamai įšilę. Samurajams sakura – ištvermės ir švaros simbolis, jos lapeliai niekuomet nevysta 

ant šakų ir nukrenta „gyvi“. Iš gėlių vertinamos orchidėjos, irisai, narcizai, aguonos, chrizantemos, 

lotosai, bijūnai. Tačiau geriausiai gamtos įvairovę ir subtilumą atspindi ne ryškios gėlių spalvos, bet 

samanos. 

Pirmenybė atiduodama visžaliams medžiams ir krūmams. Vienas mylimiausių augalų – pušis, 

ilgaamžiškumo ir pastovumo simbolis. Bambukas simbolizuoja vyriškumą, ištvermę, kilnumą, todėl 

daugelyje sodų pasodintos bambukų giraitės. Iš bambukų daromos tvorelės. 

Augalų asortimentas sudarytas iš vietinių rūšių. Sodų kūrėjai stengiasi nenaudoti atvežtinių 

augalų rūšių. Klevai ir vyšnios dažnai parenkami pagal jų sezoninio žydėjimo ar raiškiausio 

dekoratyvumo požymį. Priešingai, pušys, bambuko ir slyvų medžiai yra laikomi ypač vertingais už 

savo grožį žiemos laikotarpiu, kai kiti augalai yra ramybės būsenos. Labai plačiai naudojamos 

samanos, kurių rūšių Japonijoje priskaičiuojama apie 120.  

Augalai yra kruopščiai išdėstomi aplink sodo erdvėje imituojant natūralią gamtą ir dedama 

daug pastangų išlaikant sukomponuotų biokonstrukcijų grožį. Medžiai, krūmai ir veja yra 

kruopščiai prižiūrima. Žiemą, šiaudai, kanapės ir kiti natūralūs pluoštai naudojami izoliuoti ir 

apsaugoti medžius ir krūmus nuo sniego ir šalčio, o šiaudų antklodės apsaugo nuo kenkėjų 

antplūdžių. 

8. Gyvūnija. Soduose ir parkuose gausu gyvūnijos atstovų. Ypač pagyvina aplinką gervės, 

antys. Vandens telkiniuose gausu dekoratyvių veislių žuvų, taip pat karpių (10 pav.). 

 

  

10 pav. Gyvūnija pagyvina sodų aplinką, patraukia lankytojų dėmesį 

Fig. 10. Fauna enlivens the environment of gardens, attracts the attention of visitors 

 

9. Kalvos, kalnai. Edo periodo(1615–1867) dideliuose soduose buvo įrengiamos dirbtinės 

kalvos, simbolizuojančios kokius nors konkrečius ar mitinius Japonijos kalnus (11 pav.). Ant kai 

kurių įrengiamos panoramų apžvalgos aikštelės.  
 

 

11 pav. Kalva Suizenji Parke simbolizuoja Fudzijamos kalną 

Fig. 11. Hill representing Mount Fuji at Suizenji Park 

http://www.japan-guide.com/e/e4502.html
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10. Žibintai. Soduose labai populiarūs žibintai ir miniatiūrinės pagodos, paprastai 

pagamintos iš akmens (12 pav.). Žibintai tamsoje nurodo kelią ir atkreipia dėmesį į atskirus sodo 

elementus. Jie statomi prie arbatos namelių, salose, tvenkinių suformuotuose pusiasaliuose, vietose, 

kur reikalinga atkreipti dėmesį į kokią nors svarbią kompoziciją, prie įėjimų ir takų. Yra daugybė 

žibintų tipų, kiekvienas jų turi savo kilmę ir vietą sode. Sodo kūrėjai stengiasi nenaudoti tipinių 

žibintų formų. 

 

   
12 pav. Soduose labai populiarūs žibintai 

Fig. 12. Lanterns are very popular in the gardens 

 

11. Skulptūros. Skulptūroms japonų soduose, ypač šalia šventyklų, suteikiama ne tik 

dekoratyvinė, bet ir simbolinė ar mistinė reikšmė (13 pav.). Siūloma žmogui paliesti ranka tą 

gyvulio, pavyzdžiui, karvės vietą, kurioje jaučiate negalavimus ar skausmą. Tikima, kad tai padeda 

sveikatai. 

 

   
13 pav. Skulptūroms japonų soduose, ypač šalia šventyklų, suteikiama ne tik dekoratyvinė,  

bet ir simbolinė ar mistinė reikšmė 

Fig. 13. Sculptures in Japanese gardens, especially near the temples, have not only decorative,  

but also a symbolic or mystical significance 

 

12. Akmeniniai vandens dubenys. Prie arbatos namelių ir įėjimų į šventyklas paprastai 

pastatomi akmeniniai indai (chozubachi angl. hand-washing basins), iš kurių bambukiniais indeliais 

lankytojai semia vandenį rankoms ir veidui plauti, ir arbatai gaminti (14 pav.). 
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14 pav. Prie arbatos namelių ir įėjimų į šventyklas paprastai pastatomi akmeniniai indai 

Fig. 14. Stone utensils are usually put at the entrances to temples and at the tea houses 
 

13. Takai, laiptai. Takai įrengiami taip, kad lankytojas geriau pamatytų svarbesnius vaizdus, 

peizažus. Vietomis tako forma verčia stabtelti ir atkreipti dėmesį į kokį nors elementą. Takų profilis 

labai gerai apgalvotas, kad po lietaus nesukauptų vandens. Kai kuriose vietose tako konstrukcija 

sąmoningai daroma nepatogia judėti, taip lankytoją pristabdant ir pasiūlant atkreipti dėmesį į 

sukurtą svarbų objektą (15 pav.). 
 

   
15 pav. Takų konstrukcijų įvairovė 

Fig. 15. Variety of trails' constructions 

 

14. Įrenginiai. Tvoros, vartai. Japonų įsitikinimu visai neaptvertas sodas praranda savo 

intymumą, paslaptingumą. Beje, vartai turi ir svarbią simbolinę prasmę. Vartai nubrėžia tam tikrą 

ribą tarp erdvių, padidindami teritorijos už vartų sakralumo įspūdį (5 pav.). Tvoros yra įvairių tipų. 

Tačiau vyrauja nepermatomos, dažniau gaminamos iš bambuko (16 pav.). 

 

  
16 pav. Labiausiai mėgstamos tvoros montuojamos iš bambuko 

Fig. 16. The most favorite fences are made from bamboo 
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15. Pasiskolinti vaizdai. Sodo kompozicija formuojama taip, kad lankytojas judantis takais 

patirtų kuo daugiau emocijų, matytų tobulus peizažus, kurių trečiajame plane paprastai pateikiami 

objektai, esantys  už sodo ribos: gamtos vaizdai, kalnai, augalai (17 pav.). 

 

  
17 pav. Pasiskolinti foniniai tolimojo plano vaizdai 

Fig. 17. Borrowed background distant views 

 

Šiais moderniais laikais, kai sodai kuriami miestuose, tolimojo plano ar foniniais objektais 

tampa daugiaaukščiai pastatai, dangoraižiai. Tai pažeidžia tradicinio sodo kūrimo principus, bet 

liudija japonų norą 21 amžiuje neprarasti ryšio su savo kultūrine tradicija. 

 

Išvados 

 

1. Japonų sodo kompozicija remiasi giliomis šintoizmo (angl. Shinto) ir dzenbudizmo požiūrio į 

gamtą tradicijomis. Sodo kūrėjai niekada nedaro tiesmukiškai atviro sprendimo. Sodas 

visuomet kupinas gilios prasmės – kiekviename elemente slepiasi gilesnė prasmė, kurios 

suvokimas galimas tik tinkamai pasiruošus. Tai svarbus faktorius, akcentuojantis, kad kitų 

šalių projektuotojams, neturintiems tokių pagrindų, sunku pasiekti pakankamai aukštą 

kuriamo japoniško sodo estetinę kokybę. 

2. Svarbiausi japonų sodų kompozicijos formavimo principai: harmonija, estetika, proporcija, 

mastelis, asimetrija, saikas, natūralumas. Planuojant sodą, atskiros jo dalys komponuojamos 

taip, kad kiekviena sodo dalis būtų matoma. Visi sodai paprastai aptveriami siekiant 

paslaptingumo, intymumo. Tačiau svarbiausias principas slypi pastato vidaus patalpų 

betarpiškame ryšyje su sodu. Iš pastato vidaus stebėtojas mato interjero erdvės susiliejimą su 

sodo erdve, o išėjęs į sodą nepraranda ryšio su pastato vidaus erdvėmis. 

3.  Per šimtmetį daugelis pasaulio mokslininkų gilinosi į japonų sodų formavimo paslaptis. 

Įvairūs autoriai pateikia skirtingą japonų sodų elementų sąrašą arba  argumentuoja jų svarbą. 

Apibendrinus šio tyrimo rezultatus daroma išvada, kad svarbiausi pirminiai baziniai japonų 

sodo elementai yra: sodo kūrėjas ir sodo peizažų stebėtojas. Sodo kompozicijoje siekiama, 

kad stebėtojas savotiškai mintyse išgyventų ir pratęstų sodininko idėją. 
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Summary 

 
The article is prepared according to the data collected by the authors.  

Lately there has been increasing interest in Chinese, Japanese and other exotic cultures in Lithuania. Rather 

prominent signs of other cultures are appearing in the Lithuanian landscape. Lots of emphasis is given to Japanese 

gardens. There are Japanese style gardens being formed in the botanical garden of Vilnius and in the village of 

Mažučiai near Darbėnai in Kretinga district. There are plans to create another Japanese garden near the river Neris in 

Vilnius by 2016 (R.Pakalnis). The concept for this garden was created by Japanese landscape architects, father and son, 

Shiro Nakane and Yukihiro Nakane. There is a small Japanese garden being created in Vilnius Antakalnis district. 

There are especially a lot of attempts to incorporate Japanese garden motifs and fragments near individual residential 

buildings. Unfortunately, while working basic mistakes are being made, which are caused by lack of knowledge on 

basic historical garden art. Famous Japanese gardens – this is just one part of eastern culture subtle aesthetics, 

philosophy and way of life. The purpose of a garden according to Japanese understanding is clear – to improve the 

quality of life, help feel the balance between spiritual and material living, experience harmony. 

In 2014 from November 13th to 23th, Klaipeda University professor Petras Grecevičius went on internship to 

Kyoto city in Japan, where he met with the experienced landscape artist Yasuo Kitayama, who has a lot of experience in 

historic Japanese garden design. During the internship 22 classical gardens were researched, where their spatial 

structure, aesthetic basis and composition features were analyzed. The study search for links with Chinese historical 

gardens and parks. Laura Popkytė, a graduate of landscape architecture studies at Klaipeda University, has been 

working for the famous landscape artist Yaosu Kitayama in a firm which creates traditional gardens for 10 years now. 

This article analyzes the subtle compositional features of Japanese gardens, the methodology of main element 

use, the aspects of historical garden planning experience usage in modern Japanese architecture and landscape 

architecture, general experiences during internship that can be useful for Japanese garden developers in the Baltic 

region.


