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Anotacija 
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 m. lapkričio 13–23 dienomis Klaipėdos universiteto 

profesorius Petras Grecevičius stažavosi Japonijoje Kioto mieste. Stažuotės metu atlikti 22 istorinių klasikinių sodų 

tyrimai, analizuota erdvių struktūra, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų komponavimo ypatumai, augalų santykis 

su pastatų architektūra. Ieškota sąsajų su kinų bei korėjiečių istoriniais sodais ir parkais. Taip pat analizuota kai kurių 

Europos miestų (Miuncheno, Augsburgo) augalija. Šiame straipsnyje pateikiamos tyrimo metu pastebėtos augalų 

parinkimo, komponavimo tendencijos, augalų komponavimo ypatumai istorinio ir šiuolaikinio japonų sodo 

kompozicijose. Pagrindinis dėmesys skiriamas svarbiausioms naudojamų augalų rūšims apibūdinti, pateikiami 

apibendrinimai, kurie gali būti naudingi ne tik japoniškų sodų kūrėjams Baltijos regione, bet ir komponuojant augalus 

Lietuvos parkuose, sodybose. 

Reikšminiai žodžiai: Japonų sodas, šintoizmas, budizmas, augalai, kultūros paveldas, peizažas. 

 

Abstract 

Famous Japanese gardens are just one of many manifestations of the delicate aesthetics, philosophy and way of 

life of Eastern cultures. The Japanese concept of garden has mono-semantic function, i.e. to improve the quality of life, 

to help feel the balance between the spiritual and material life, and to experience harmony. On 13–23 November 2014, 

Klaipėda University professor Petras Grecevičius was on an internship in the city of Kyoto, Japan. During the stay, 

studies on 22 classic historical gardens were carried out, and such aspects as spatial structure, features of 

bioarchitectural construction and plant composition, the ratio of the plants with building architecture were analyzed. 

The links with Chinese and Korean historical gardens and parks were searched. This article contains plant selection and 

composition trends observed during the investigation, and the plant composition peculiarities of historical and 

contemporary Japanese gardens. The focus is on the description of most important plant species, presented summaries 

that can be useful not only for developers of Japanese gardens in the Baltic region, but also for arranging plants in 

Lithuanian parks and farmsteads. 

Key words: Japanese style garden, Shinto, Buddhism, green plants, culture heritage, landscape. 

 

Įvadas 
 

Lietuvoje modernėjanti architektūra pastaruoju metu lydima ir šiuolaikiškų viešųjų erdvių 

kūrimu, vėl didėjančiu dėmesiu aplinkos tvarkymo darbams, vis labiau žmonėms pritaikytomis 

žaliomis erdvėmis. Kraštovaizdžio architektūros ir planavimo veikloje gimsta nauji reiškiniai, kurie 

turėtų būti laiku įvertinti (Antrop, 1997). Gausėja formuojamų japoniškų sodų įvairovė. Vilniaus 

Antakalnio rajone šalia D. Dokšaitės Japonų kultūros namų kuriamas nedidelis privatus japonų 

sodas (Popkytė, 2016).  

2014 m. 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, bioarchitektūrinės konstrukcijos, augalų 

komponavimo ypatumai, augalų santykis su pastatų architektūra. Ieškota sodų estetinės darnos 

pagrindo, siekiant nustatyti, kokią rolę atlieka kraštovaizdžio kompozicijose atitinkamos augalų 

rūšys.  
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Problema. Klaipėdos universitete rengiamų kraštovaizdžio architektų mokymo procese 

nagrinėjant įvairių pasaulio regionų kraštovaizdžio architektūros raidą, augalų asortimento 

parinkimą bei komponavimą, pasigęsta išsamesnių Tolimųjų Rytų (kinų, korėjiečių, japonų) 

istorinių sodų studijų. Pastebima, kad praktinėje Lietuvos želdynų formavimo veikloje 

nepakankamai skiriama dėmesio augalų komponavimo eastetikai, tai lemia ir nepakankamai aukštą 

sukurtų žalių erdvių estetinę kokybę, skurdoką dekoratyvumą. Ypač mažai dėmesio skiriama augalų 

rūšių, užtikrinančių kokybišką vaizdą visais metų laikais, parinkimui.  Viena priežasčių – 

profesionalios metodinės ir mokslinės literatūros stygius. Mokslininkai daugiau skiria dėmesio 

augalų asortimento, biologinių savybių ir kt. tyrimams ir kur kas mažiau estetinėms savybėms. O 

kraštovaizdžio architektams praktinėje veikloje reikalingos augalų suderinamumo, komponavimo, 

estetinio vertinimo rekomendacijos. Europoje tokio pobūdžio leidinių gausu, bet ir juose pastebimi 

prieštaringi atskirų autorių pateikiami teiginiai. Todėl šio straipsnio autoriai pabandė naujai 

pažvelgti į augalų naudojimą japonų sodo kūrimo tradicijoje, plačiau atskleisti kai kuriuos 

svarbesnius kompozicijos aspektus, apibūdinti svarbiausius augalų parinkimo ir komponavimo 

principus.  

Tyrimo objektas. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo objektas – augalų istorinių japonų sodų 

kompozicijose formavimo ypatumai. Tyrimo autoriai nenagrinėjo augalų biologinių savybių.Tyrimo 

metodų pasirinkimą nulėmė svarbiausias tikslas – apibūdinti japonų istorinių sodų augalijos 

parinkimo ir komponavimo principus. 

 

Tyrimų metodika 

 

Pagrindiniai tyrimai atlikti vizualiai vertinant Kioto miesto istorinių sodų augaliją, naudojant 

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

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

istorinių sodų tyrimus. Analizuota ir kai kurių kituose pasaulio regionuose bei Lietuvoje įrengtų 

japoniškų parkų augalija. Kompleksinio tyrimo metu kai kurie aspektai patikslinti analizuojant 

naujausios mokslinės literatūros šaltiniuose pateiktą informaciją. Lietuvių autorių išsamesnių ir 

gilesne analize pagrįstų publikacijų apie japonų istorinių sodų augalų asortimentą, estetinę ir 

simbolinę vertę nėra. Užsienio kalbomis publikacijų įvairiais japonų sodų istorijos ir kūrimo 

aspektais pakankamai daug, tačiau augalų tipai, parinkimo motyvai aprašyti integraliai bendros 

sodo formavimo tematikos kontekste (Nitschke, 1999; Kuitert, 2002). Šio tyrimo metu buvo 

siekiama nustatyti augalų parinkimo motyvaciją, augalų estetinių savybių įvertinimo svarbą. Tai 

svarbi patirtis, kuri gali būti naudinga ne tik projektuojant japoniškus sodus Lietuvoje, bet ir 

komponuojant kitų šiuolaikinių parkų bioarchitektūrines kompozicijas, ieškant analogų baltiškosios 

aplinkos kultūroje. Seniausias žinomas pagrindinis traktatas apie sodo projektavimą yra japono 

Sakuteiki knyga „Classic Garden Design“, parašyta XI amžiuje. Sakuteiki pateikė kai kurias 

svarbias rekomendacijas sodo planuotojui. Knygoje teigiama, kad kuriant sodą būtina laiktis tokių 

sąlygų:  

1. Turi būti įvertinta sodo topografinė charakteristika, įskaitant natūralios vandens 

tėkmės galimybę.  

2. Formuojami elementai sode gali imituoti garsias vaizdingas vietas.  

3. Sodai turi atitikti tuo metu pripažintus Kinijos Feng Shui principus, atkreipiant dėmesį 

į orientacijos simbolizmą ir palankių vietų atskiriems elementams parinkimą.  

4. Sodai turėtų perteikti gamtos dvasią, taip pat imituoti natūralias gamtos formas.  

Knygos tekste taip pat yra daug nuorodų į salų, krioklių, uolienų derinimą kas, be abejo, 

vėliau suvaidino svarbų vaidmenį kuriant įvairius Japonijos sodus (Mizuno, 1992, 2014). 

Šio straipsnio autoriai istorinių sodų augalijos vertinimą vykdė naudodami daugiafaktorinės 

analizės metodą, ypatingą dėmesį skirdami natūriniams tyrimams vietoje. Analizuotas augalų 

funkcionalumas, estetinė vertė, kompozicinė bioarchitektūrinių kompozicijų darna. Tyrimo metu 
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svarbiu vertinimo kriterijumi pasirinkta šiuolaikinio istorinių sodų lankytojo elgsena ir elgsena 

istorinio sodo augalijos aplinkoje. Fiksuota lankytojų reakcija į sodų augaliją bei integruotas augalų, 

akmenų ir vandens kompozicijas. Atkreiptas dėmesys į kai kurių augalų naudojamų soduose ir 

parkuose sakralumą, reikšmę japonų gyvenime. Svarbus tyrimų instrumentas – sodų erdvių, kuriose 

yra pavieniai augalai, jų grupės ar masyvai, kompozicijų įvairovė, sodo lankytojų elgsenos 

fotofiksacija ir filmavimas.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Tyrimų procese analizuota augalija šiuose istoriniuose japonų soduose (parkuose): 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. Paprastai publikacijose apie japonų sodus išskirtinis dėmesys skiriamas 

„sausiems“ elementams, t. y. akmenims, uolienoms (Yoshikawa, 1990). Tačiau tai nėra vienintelis 

išorinis japonų sodo skirtumas nuo europietiškųjų. Šio tyrimo metu atkreiptas dėmesys į labai 

subtilų japonų sodų kūrėjų požiūrį į augalų reikšmę komponuojant įvairius elementus. Pažymėtina, 

kad atskirų istorinių tipų sodų struktūroje skiriasi ir augalų rūšinė sudėtis bei jų komponavimo 

principai. Augalų asortimentas, kuris daugiausia naudojamas istoriniuose soduose, pateiktas 

lentelėje (Treib, Herman, 2003). Net ir „sausųjų“ japonų akmenų sodų estetinis potencialas 

sustiprinamas atitinkamai sukomponuojant foninius augalus už sodo tvoros (1 pav.).  

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

augalų, taip pat – žibintai ir bambukinės tvorelės (Maguire, 2005; Attlee, 2010) 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 ir nepasižymi ryškiomis spalvomis (Toru, 2011). 

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 (Katsuhiko, Wright, 2014). Tai svarbi priežastis, dėl 

kurios kitų šalių projektuotojams sunku pasiekti pakankamai aukštą kuriamo japoniško sodo 

estetinę kokybę. Japonai mano, kad gamtą galima suvokti tik intuicija, o ne loginėmis priemonėmis 

(Shunmyo, 2002). Todėl žmogus į sodą ateina stebėti, mąstyti, prasismelkti į daiktų esmę ir suprasti 

save. Tai visiškai nepanašu į europiečių gėrėjimąsi žmonių sukurtu landšaftu. Japonas sode gėrisi ne 

tik darniomis erdvėmis, bet ir neskubėdamas apžiūri įdomesnį žiedą, medžio kamieno faktūrą, 

samanomis padengtą akmenį. 

Specifiniai japonų sodų tipai: akmenų sodai (sausieji), meditavimo sodai, mėnulio stebėjimo 

sodai, poezijos sodai, arbatos ceremonijų sodai, pasivaikščiojimo sodai, samanų sodai (Treib and 

Herman, 2003). Pirmieji japoniški sodai buvo sukurti Honšiu saloje, kuri yra didelė centrinė 

Japonijos sala. Jiems įtakos turėjo ir salos savitumas – vulkaninės viršukalnės, siauri slėniai, kalnu 

upeliai ir kriokliai, ežerai, paplūdimiai su smulkiais akmenukais. Taip pat įtakos turėjo gėlių, 

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

vasaromis ir snieguotomis žiemomis. Japoniški sodai neatsiejamai susiję su japonų religija šinto, su 

savo istorija apie aštuonių nuostabių salų ir shinchi – dievų ežero sukūrimą. Priešistorinės šinto 

šventyklos randamos paplūdimiuose ir miškuose visoje saloje. Kartais jos – neįprastų formų 

akmenys ar medžiai, pažymėti virvėmis ar ryžių pluoštu, apsupti baltais akmenimis ar žvirgždu – 

tyrumo simboliu. Baltas žvirgždas tapo išskirtiniu šinto šventyklų, imperatorių rūmų, budistų 

šventyklų ir zen sodų požymiu. Japonų sodams įtakos turėjo kinų daoizmo filosofija ir Amida 

budizmas, atėję į Japoniją apie 552 m. po Kristaus (Zhaozhen, 2011; Keswick, 2003). Daoistų 
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legendose minimos penkios kalnuotos salos, kurias paveldėjo harmonijoje su gamta gyvenę aštuoni 

nemirtingieji. Manyta, kad salos buvo įkurtos ant didžiulio jūrų vėžlio nugaros. 

Japonijoje penkios kinų salos tapo viena sala, vadinama Horai zen arba Horai kalnu.  

Tradicinį japonišką sodą formuoja septyni elementai, kurių vieni – dvasiniai, o kiti – 

materialūs.  
 

  
1 pav. Meditacijų sodai. Akmenų sodų emocinį poveikį sustiprina fone už tvoros pasodinti medžiai  

(P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 1. Zen Gardens. Stone garden enhances the emotional impact of the background behind the fence to plant treles 

(photos by P. Grecevičius)  
 

Augalai priskiriami prie materialiųjų elementų. Augalų reikšmė neabejotina ir japonų 

sodo rekreacinės aplinkos gyvybingumui užtikrinti. Kai kurie augalai itin padidina sodų lankymo 

intensyvumą. Japoniškų klevų spalvos spalio–lapkričio mėnesiais lėmė specifinio penktojo metų 

sezono tradiciją. Ne mažiau reikšmingas ir pavasarinis sakurų žydėjimo metas, pritraukiantis šimtus 

tūkstančių lankytojų. Augalija istorinio sodo erdvėse suteikia asmeninio fizinio ir dvasinio 

tobulėjimo galimybę (bendravimas su gamtos objektais, meditavimas ir t. t.). Japonams būdingas 

savo krašto gamtinio ir kultūrinio identiteto suvokimas neatsiejamas nuo tam tikrų augalų rūšių. 

Sodų tema labai svarbi meninėje kūryboje. Daugelyje japonų tapybos kūrinių galima įžvelgti 

tobulus sodų landšaftus. Pastatų interjeruose sukurtos įspūdingos kompozicijos augalų tema 

(2 pav.).  

 

  
2 pav. Tapybos kūriniuose japonai kuria vaizdus analogiškus istorinių sodų kompozicijai (Keswick, 2003) 

Fig. 2. Garden as painting work (Keswick, 2003) 

 

Kai kurie augalai turi ypatingą simbolinę reikšmę (3 pav.). Chrizantemos žiedas – išskirtinis 

imperatoriaus ženklas. Jis puikuojasi ant japonų paso viršelio, imperatoriaus rūmų dekore ir kitur. 

Augalija suminkština gruboką Japonijos salų peizažą, pagerina peizažų estetinę kokybę ir emocinį 

poveikį, todėl ji subtiliai įkomponuojama ir „sauso“ sodo peizaže (2 pav.).  
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3 pav. Sakura ir chrizantema yra nacionaliniai Japonijos simboliai. Chrizantemos žiedas – Japonų imperatorių simbolis 

(Treib, 2003) 

Fig. 3. Sakura and chrysanthemum are Japan's national symbols. Chrysanthemum flower – a symbol of Japanese 

emperors (Treib, 2003) 
 

Sodo filosofija ir augalai. Japoniškas sodas – sąvoka, žinoma žmonėms daugelyje pasaulio 

šalių. Tačiau papasakoti, kas tai yra, nėra taip paprasta. Tam, kad suprastum augalų reikšmę juose, 

būtina sodą stebėti įvairiais metų laikais, dieną ir naktį, lyjant lietui ir šviečiant saulei. Stebėdamas 

rudeninę raudonų japoniškų klevų paletę, bandai įsivaizduoti, kaip atrodo ta pati erdvė nukritus 

lapams: pradžioje ant žemės, o vėliau ir visai pradingus ar iškritus pirmajam sniegui. Ką sodo 

kūrėjas suplanavo, norėdamas užburti stebėtoją, patraukti jo dėmesį. Net akmens sodo 

kompozicijose neapsieinama be augalų (Xueqin, 1986). Akmenis supančios salelės padengtos 

samanomis, o už aptvaro ar už akmens sodo ribos – medžiai, krūmai, gėlės (1 pav.). Tai fonas, kuris 

sustiprina akmens sodo įspūdį. 

Šiuo metu išlikusiuose ir prižiūrimuose istoriniuose Japonijos soduose žalia medžių spalva 

vertinama labiau nei gėlės. Tokia tradicija verčia sodo kūrėją atidžiau ir kūrybingiau parinkti augalų 

rūšis. Pirmenybė atiduodama visžaliams medžiams ir krūmams, juk sodas – tai rojaus projekcija 

žemėje, o rojuje viskas nekintama, nėra laiko žymių. Vienas mylimiausių augalų – pušis, 

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

daugelyje sodų pasodintos bambukų giraitės. Iš jų taip pat daromos tvorelės (4 pav.). 
 

  
4 pav. Bambukas sode. Tvoros ir kai kurie aplinkos elementai montuojami iš bambuko 

(P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 4. Bamboo in the Garden. Fences and some elements of the environment constructed of bamboo 

(photos by P. Grecevičius) 
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Pagrindiniai augalų komponavimo japonų soduose principai yra analogiški bendriems sodų 

kūrimo pricipams: harmonija, estetika. Kiekvienas augalas turi savo griežtai apibrėžtą rolę erdvėje, 

vietą ir paskirtį. Proporcija, mąstelis. Augalai darniai papildo architektūrą, sustiprina statinių 

daromą įspūdį. Kuriant sodą, galvojama ne tik apie tai, kaip sodas atrodys dabar, bet ir po kelių ar 

daugelio metų. Siekiant palaikyti sumanytą augalų formą, jie nuolat genimi, tvarkomi, formuojami. 

Asimetrija. Tai principas, kuris svarbus kuriant japoniško stiliaus sodą. Augalai niekada nesodinami 

simetriškai. Saikingumas. Japonų sode peizažas neperkrautas bereikalingais elementais, jame 

nevyrauja ryškios spalvos. Iškiriamas tas augalas, kuriam autorius suteikia svarbesnę role peizaže. 

Natūralumas. Japonai savo soduose stengiasi atkurti natūralią gamtą, todėl viskas yra iš natūralių 

medžiagų. Tai, kas sena, paveikta laiko, jiems yra vertingiausia. 

Augalų asortimento ypatumai. Japonai pasirenka augalus itin rūpestingai. Pirmenybė 

atiduodama visžaliams medžiams ir krūmams, juk sodas – tai rojaus projekcija žemėje, o rojuje 

viskas nekintama, nėra laiko žymių. Vienas mylimiausių augalų – pušis, ilgaamžiškumo ir 

pastovumo simbolis. Bambukas simbolizuoja vyriškumą, ištvermę, kilnumą, todėl daugelyje sodų 

pasodintos bambukų giraitės. Iš jų taip pat daromos tvorelės (4 pav.). 

Pastebimas išskirtinis augalų rūšinės sudėties ir kompozicijų spektras imperatoriškuose 

soduose. Imperatoriaus rūmų aplinkoje Kiote vyrauja pušys. Istoriniame japonų vandens sode daug 

nendrių, vilkdalgių, lotosų, vandens lelijų ir kt. Daugiausia japonų soduose naudojami medžiai: 

pušis, ginkmedis, bambukas, japoniškas klevas, sakura, japoniškas ąžuolas (lentelė). 
 

Lentelė. Japonų soduose pagrindinai naudojami augalai (Clasical Chinese..., 1982) 

Table. Plants Commonly used in Japanese Gardens (Clasical Chinese..., 1982) 

Lotyniškas pavadinimas Angliškas pavadinimas Japoniškas pavadinimas 

MEDŽIAI   

Acer palmatum var. Japanese maple Momiji 

Cercidiphyllum japonicum Katsura tree Katsura 

Chamaecyparis obtusa Hinoki cypress Hinoki 

Cinnamomum camphora Camphor tree Kusunoki 

Cryptomeria japonica Japanese cryptomeria Sugi 

Ginkgo biloba Maidenhair tree Icho 

Phyllostachys spp. Bamboo Take 

Pinus densiflora Japanese red pine Akamatsu 

Pinus thumbergii Japanese black pine Kuromatsu 

Pinus pentaphylla Japanese white pine Goyomatsu 

Prunus spp.  Cherry Sakur 

Prunus mume Japanese plum (apricot) Ume 

Taxus cuspidata Japanese yew  Ichu 

Zelkowa serrata Japanese zelkova Keyaki 

KRŪMAI   

Akebia quinata Fiveleaf akebia Akebi 

Aucuba japonica Japanese aucuba Aoki 

Azalea spp. Azalea Tsutsuji 

Camellia japonica var. Japanese camellia Tsubaki 

Camellia sasanqua Sasanqua camellia Sazanka 

Daphne odora Winter daphne Jinchoge 

Euonymus japonica Evergreen eounymus Masaki 

Fatsia japonica Japanese aralia Yatsude 

Hydrangea spp. Hydrangea Ajisai 

Nandina domestica Heavenly bamboo Nanten 

Osmanthus fragrans var. Sweet osmanthus Mokusei 

Paeonia suffructicosa Tree peony Botan 

Pieris japonica Japanese pieris Asebi 

Spiraea thunbergii Thumberg spraea Yukiynagi 

Thea sinensis Tea Cha 

Ternstroemia japonica  – Mokkoku 

Wisteria floribunda Japanese wisteria Fuji 
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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 sušilę. Samurajams sakura – ištvermės ir švaros simbolis, 

nes jos žiedlapiai niekuomet nevysta ant šakų ir nukrenta „gyvi“. Iš gėlių vertinamos orchidėjos, 

irisai, narcizai, aguonos, chrizantemos, lotosai, bijūnai. Tačiau geriausiai gamtos estetinį pojūčio 

subtilumą atspindi ne ryškios gėlių spalvos, bet samanos (5 pav.). 

Augalai parenkami turint pirminę sodo kompozicinę idėją. Nesiekiama planuojamą erdvę 

intensyviai užpildyti augalais. Jie parenkami siekiant sustiprinti sodo ar parko koloristiką, erdvių 

dinamiką, pagyvinti tekstūrą. Kartais komponuojant pakanka tik vieno ar keleto augalų. Augalai 

labai išryškina sezonų skirtumus, atspindi nuoseklią sezonų kaitą. Tai viena iš priežasčių, kodėl 

japonai pirmenybę teikia vietinių augalų rūšims. Azalija ir vyšnių žiedai pabrėžia pavasarį, 

japoniški klevai – rudenį (6 pav.). Visžaliai augalai naudojami norint palaikyti kompozicijų estetinį 

vaizdą visais metų laikais. Juk nuostabiai atrodo sniegu padengtos pušų šakos. Gėlės naudojamos 

biokonstrukcijų dekoratyvumui sustiprinti.  

Japonų sodo kūrėjai augalų kompozicijomis parodo aplinkos pastovumą. Sodų augalai 

parenkami atsižvelgiant į Japonijos sezoninius ciklus. Sodų dekoratyvumą žiemos metu užtikrina 

gausiai naudojami spygliuočiai ir visžaliai augalai. Tinkamai išdėstant tarp spygliuočių žydinčius 

lapuočius augalus gaunamos labai atraktyvios kompozicijos, sutraukiančios gausius lankytojų 

srautus. Augalų kompozicijų estetinės kokybės pastovumas simbolizuoja Japonijos dvasios 

stabilumą. Istorinio japonų sodo pastovumą pabrėžia ilgaamžių augalų rūšys. Augalai kruopščiai 

išdėstomi imituojant natūralią gamtą ir dedama daug pastangų, kad kompozicijų grožis būtų nuolat 

palaikomas. Sakuros komponuojamos taip, kad suteiktų stiprų emocinį krūvį pavasarį, o priešingai, 

pušys, bambukai, slyvos vyrauja sodo peizažuose žiemos mėnesiais. Rudens periodu vyrauja klevai. 

Medžiai ir krūmai kruopščiai prižiūrimi. Pušų spygliai kasmet karpomi, samanos ravimos, 

atsodinamos ir nuolat valomos nuo prikritusių lapų ar spyglių. Beje, soduose naudojama daugiau 

nei šimtas samanų rūšių. Žiemos metu jautresni medžiai apsaugomi nuo šalčio savotiškomis šiaudų 

antklodėmis ar dembliais sutvirtinamais specialiais kanapiniais raiščiais. Tai vėlgi savotiškas 

ritualas, o ne tik technologinis procesas. Aprišti medžiai įgauna įdomias skulptūrines formas. 

Augalų kompozicijų grožis tamsiu paros metu sustiprinamas dekoratyviniu apšvietimu, 

instaliacijomis (7 pav.). Tai suteikia galimybę lankytojams grožėtis sodų ir parkų vaizdais net ir 

gruodžio mėnesį. Pavyzdžiui, Sagano-Arashiyama vietovė gruodžio mėnesį po saulėlydžio, kai 

gatvėse tampa tamsu, 2500 rytietiškų „Andon“ tipo žibintų, įrengtų gatvėse apšviečia viską iš 

karto – Bambuko mišką, Togetsukyo tiltą per Katsura upę, taip pat istorinių šventyklų ir šventovių 

aplinką bei statinius. „Andon“ šviestuvai gaminami iš popieriaus ir bambuko karkaso.  

Imperatoriškieji sodai Heian laikotarpiu buvo vandens sodai, kur lankytojai irstydavosi 

elegantiškomis lakuotomis valtimis, klausėsi muzikos, stebėjo tolimus kalnų vaizdus, dainavo, 

skaitė poeziją, tapė, žavėjosi sodo dekoracijomis. Socialinis gyvenimas soduose buvo išsamiai 

aprašytas klasikiniame japonų romane „Genji pasakos“ (apie 1005 metai iki Murasaki Shikibu). Iš 

vieno tokio dirbtinio ežero pėdsakų, Osawa ne Ike, netoli Daikaku – ji šventyklos teritorije Kiote 

vieno tokio dirbtinai sukurto ežero pėdsakai vis dar matomi. Jis buvo įrengtas imperatoriaus Saga, 

kuris valdė nuo 809 iki 823 metų, ir buvo teigiama, kad vandens sodas buvo sukurtas pagal 

Duntinhu pavyzdį Kinijoje. Kioto imperatoriškųjų rūmų pietinis sodas ir dabar garsėja vyšnių 

žiedais pavasarį, o azalijomis vasaros pradžioje. 

Pastebima, kad, skirtingai nuo istorinių, šiuolaikiniuose Japonijos soduose ir parkuose yra 

šimtai rūšių sodo gėlių. O Ran Levy-Yamamori ir Gerard Taffee atliktas tyrimas parodė, kad ir 

pirminėje stadijoje istoriniuose japonų soduose buvo kur kas gausesnis gėlių asortimentas nei dabar 

Kiote ar kitose vietovėse. Kokios priežastys paskatino sodininkus mažinti žydinčių gėlių kiekį, kol 

kas nežinoma. Matyt, tai siejama su siekimu išlaikyti japonų salų rūstoko kraštovaizdžio įvaizdį ir 

brangesne eksploatacija (Sakuteiki. Sakmė apie princą Gendži ir kt.). 
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Japonų sode niekas nepaliekama savieigai ir neįkomponuojama be tikslo. Kiekvienas augalas 

yra parenkamas pagal išsikeltus tradicinius estetinius principus arba naudojamas paslėpti 

nepageidaujamus vaizdus. Vienu atveju augalai tarnauja kaip tam tikrų sodo funkcijų fonas, kitu 

sukuriama vaizdinga scena, kaip tapytojo peizažas ar atvirukas. Medžiai ir krūmai yra kruopščiai 

parenkami ir išdėstomi pagal jų spalvas atskirais metų sezonais. Samanos dažnai naudojamos 

siekiant parodyti, kad sodas yra senas.  

 

   

5 pav. Samanų sodai. Samanos fone labai gerai kontrastuoja pilko akmens faktūra. Miniatiūrinio upelio šlaitai 

asocijuojasi su pievomis (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 5. Moss Gardens. Moss background very well contrasted gray stone texture. Miniature stream slopes associated 

with meadows (photos by P. Grecevičius) 

 

  
6 pav. Nuostabūs rudeniniai klevų vaizdai (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 6. Beautiful maple views in autumn (photos by P. Grecevičius) 

 

  
7 pav. Naktinis bambukų giraitės ir kitų sodų fragmentų apšvietimas (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 7. Night bamboo groves and other orchards fragments lighting (photos by P. Grecevičius) 
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Gėlės atidžiai parenkamos atsižvelgiant į jų žydėjimo laiką ar lapų tekstūrą, kas svarbu 

nedidelėse erdvėse. Formalūs gėlynai paprastai neformuojami istorinio sodo struktūroje, tai labiau 

būdinga modernių šiuolaikinių japonų sodų kompozicijoms. Kai kurie augalai yra parenkami pagal 

jų religinio simbolizmo reikšmę, pavyzdžiui, lotosas. Dažnai naudojama pušis, kuri simbolizuoja 

ilgaamžiškumą. Medžiai yra kruopščiai komponuojami sukuriant patrauklias scenas, paprastai 

neleidžiama jiems uždaryti svarbius vaizdus į sodą. Medžių augimas kontroliuojamas naudojant 

„Niwaki“ metodiką, suteikiant jiems daugiau gražių formų, ir sudarant įspūdį, kad jie senesni nei 

yra iš tikro. Istorinio sodo kūrėjas gali atskiras medžių dalis sulenkti ar kitaip formuoti, jei reikia 

suteikti šešėlį ar efektyvesnį atspindį vandenyje. Labai senos pušys saugomos paremiant mediniais 

ramentais arba atitraukiant virvėmis, taip siekiant apsaugoti medį ir nuo didelio sniego svorio 

(8 pav.). 

 

  
  

  

8 pav. Medžiai paramstomi siekiant išsaugoti juos nuo sniego keliamo pavojaus (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig.8. Trees propped in order to save them from the snow hazards (photos by P. Grecevičius) 

 

Salos, tiltai, lieptai yra svarbus sodo elementas. Charakteringa tai, kad jų konstrukcijas 

stengiamasi sušvelninti ar užmaskuoti augalais. Salos formuojamos įvairiai. Akmenų sode salą 

simbolizuoja akmuo, kitur apie akmenį sodinamos samanos. Didesniuose vandens telkiniuose salos 

apsodinamos augalais, medžiais ir krūmais.  

Kai kurių sodų augalų formavimui naudojamas topiarinio genėjimo metodas, tačiau istorinių 

sodų erdvėse vengiama formuoti augalus suteikiant jiems nebūdingas kokių nors gyvių ar kitokias 

formas (9 pav.). 

Tik vėlyvajame 16 amžiuje japonų soduose pradėta krūmus apipjaustyti suteikiant jiems 

rutulio ar užapvalintų bangų formas, imituojančias banguojantį vandenį.  

Pagal tradiciją ōkarikomi menas buvo sukurtas Kobori Enshū (1579–1647), ir tai buvo 

dažniausiai praktikuojama su azalijų krūmais. Jis susišaukė su tuo pačiu metu Europoje madingais 

topiariniais sodais, išskyrus tai, kad Europos topiary soduose suformuoti augalai atrodė kaip kietos 
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geometrinės formos, o ōkarikomi buvo siekiama suformuoti augalus taip, kad jie atkartotų gyvas 

gamtos formas. Kobori Enshū sukūrė šviesos ant krūmo paviršiaus savitą meninį žaidimą, ir 

šiandien atsispindintį gerame japonų dizaino pojūtyje (Michel Baridon). 

 

  
  

  

9 pav. Augalų formavimo (ōkarikomi) menas. Sudaromas natūralios gamtos įspūdis (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 9. Plant formation (ōkarikomi) art. Establishes the impression of nature (photos by P. Grecevičius) 
 

Augalai parenkami turint pirminę sodo kompozicinę idėją. Istoriniame sode nesiekiama erdvę 

intensyviai užpildyti augalais. Augalai parenkami sodo ar parko koloristikai, erdvių dinamikai 

sustiprinti, tekstūrai pagyvinti. Kartais pakanka tik vieno ar keleto augalų. Augalai labai išryškina 

sezonų skirtumus, atspindi nuoseklią sezonų kaitą. Tai viena iš priežasčių, kodėl japonai pirmenybę 

teikia vietinių augalų rūšims. Azalija ir vyšnių žiedai pabrėžia pavasarį, japoniški klevai – rudenį. 

Visžaliai augalai naudojami norint palaikyti kompozicijų estetinį vaizdą visais metų laikais. Juk 

nuostabiai atrodo sniegu padengtos pušų šakos. Gėlės naudojamos biokonstrukcijų dekoratyvumui 

sustiprinti. 
 

  

10 pav. Kairėje nuotraukoje pušis, „tiesianti ranką“ pasisveikinti, dešinėje – įspūdingai suformuotas 

japoniško klevo kamienas (P. Grecevičiaus nuotraukos) 

Fig. 10. On the left picture pine, the lay arm, greeting, right - impressively shaped Japanese maple trunk  

(photos by P. Grecevičius) 
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Kinijos ir Japonijos tradicijoje pušies šakos dažnai susukamos ar sulenkiamos simbolizuojant 

ilgą žmogaus gyvenimą, kaip seno žmogaus metaforą, kuris išlaikė laiko ir likimo bandymus. Todėl 

nenuostabu, kad japonų sodininkai mokosi genėjimo ir formavimo meno norėdami, kad sukurta 

forma atitiktų šio seno kilnaus medžio vaizdą. Prie įėjimo į istorinį sodą tako žemutinė pušies šaka 

atlenkiama į lankytojo pusę simbolizuojant ranką ištiestą pasisveikinti (10 pav.). Pušis taip pat buvo 

laikoma viena iš „trijų žiemos draugų“, kiti du yra bambukas ir žydinti slyva. Tokios asociacijos 

argumentai tokie – pušis ir bambukas išlaiko savo lapiją per žiemą, o slyvų žydėjimas prasideda, kai 

dar yra sniego ant žemės. 

 

Išvados 

 

1. Japonų sodas visuomet kupinas gilios prasmės – už kiekvieno elemento išorės slepiasi 

paslėpta prasmė, „elementų, sukomponuotų pagal ilgaamžes tradicijas, stebuklas“. Tokį 

požiūrį į gamtą išugdė senosios Japonijos religijos – šintoizmas (angl. Shinto) ir 

dzenbudizmas.  

2. Istoriniam japonų sodui formuoti daugiausia naudojami vietiniai augalai.  

3. Augalų kiekis ir jų komponavimas japonų sode priklauso nuo sodo tipo bei paskirties. 

Imperatoriškuose Kioto soduose augalais pabrėžiama pastatų architektūra. 

4. Augalų rūšys istoriniame japonų sode parenkamos ir komponuojamos taip, kad vaizdas visais 

metų laikais būtų estetiškai tobulas ir įdomus lankytojui. 

5. Augalų komponavimo japonų soduose tradicija subtiliai užtikrinti erdvėse gamtos dvasios 

perteikimą, taip pat imituoti natūralias gamtos formas gali būti sėkmingai naudojama 

kūrybiškai formuojant ir Lietuvos kraštovaizdį. 
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Summary 

 
This article analyzes the range of plant selection and artistic composition aspects of Japanese gardens as 

historical example. It is noted that in Lithuania in practical green building activities insufficient attention is paid to the 

aesthetics of the plant composition, which leads to high lack of green space creating  the aesthetic quality of a rather 

scanty décor. In particular, little attention is paid to the selection of plant species to ensure the best picture quality at all 

times of the year. One of the reasons is the shortage of professional methodological and scientific literature. Researchers 

focus on plant range of biological properties research and much less on aesthetic evaluation. Meanwhile, the landscape 

architects in practice require for plant compatibility, composition, aesthetic evaluation methodology. Although Europe 

is rich in publications of this kind, sometimes conflicting statements of individual authors can be observed. Therefore, 

authors of this article have tried to take a fresh look into the tradition of Japanese garden design, more revealing some 

aspects of the composition, describing the main principles of plant selection and composition. To summarize, only local 

plants are mainly used in the formation of historical Japanese garden. Plant species are selected and composed in such a 

way that the image at all times of the year is aesthetically perfect and interesting to a visitor. Japanese gardens in the 

historic tradition of spaces convey the spirit of nature, as well as imitate natural forms that can be introduced into the 

Lithuanian countryside. 


