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Kiekviena knygoje pristatoma sodyba atskleidžia joje gyvenančių žmonių 
požiūrį į supančią aplinką arba į unikalaus gamtos kampelio padiktuotą 
išskirtinumo pojūtį. Charizmatiškos asmenybės, kuriančios individualų 
interjerą, ignoruodamos stereotipus užčiuopia tai, kas suteikia jų 
sodyboms išliekamąją vertę, apibrėžia tarsi savotišką nūdienos paveldą. 

Ne taip svarbu, kokiomis priemonėmis tai pasiekiama. Natūralios 
medžiagos, spalvos, raštuoti ar lygūs audiniai, atšerpetoję ar nugludinti 
paviršiai – ši iš amžių glūdumos atėjusi priemonių  gausa lyg ir įprasta, 
tačiau kiekvienoje sodyboje interpretuojama savaip. Modernių sodybų 
autoriai, architektai, dizaineriai taip pat paklūsta šioms intuicijos 
padiktuotoms lietuviškam kraštovaizdžiui būdingoms proporcijoms, 
nuo seno suformuotiems autentiškų sodybų bruožams ir tęsia tradicijas 
profesionalumą liudijančiomis įžvalgomis.

Nauji užmiesčio namai kuriami pagal modernios architektūros bei 
šiuolaikinio komforto kriterijus, o senosiose sodybose su meile ir pagarba 
rūpinamasi išlikusiais daiktais bei pastatų detalėmis. Išsaugoma viskas, 
kas įmanoma, jautriai pritaikomi nauji interjero ar mažosios architektūros 
elementai, siekiant išlaikyti sodybos dvasią – neapčiuopiamą ir sunkiai 
nusakomą, tačiau stiprią ir veiksmingą. Šventųjų paveikslai, pageltusios 
giminių nuotraukos rėmuose, žibalinės lempos, pinti krepšiai, cinkuoti 
kibirai ir medinės rankšluostinės – funkcionalūs, tačiau kartu ir puošia, 
sukuria charakteringą interjero audinį, nesunkiai atpažįstamą ir kiekvienu 
atveju savaip stilingą. 

Nors sodybos labai skirtingos, jose išryškėjantis siekis susilieti su gamta 
jaučiamas visų pastatų interjero ir fasadų elementuose. Jungtimi su 
aplinka, vartais į žaliąją kiemo erdvę tampa ne tik šiuolaikinės terasos, bet ir 
senoviniai prieangiai, kur po stogu, pasislėpus nuo lietaus ar kaitrios saulės, 
galima šnekučiuotis su šeimynykščiais, bičiuliais, skaityti knygas, mėgautis 
neįmantriu kaimišku skanėstu ar žolelių arbata. 

Dideli vitrininiai langai suteikia šiuolaikiniams sodybų pastatams 
lengvumo, perregimas erdves užpildo medžių siluetai ir saulės spinduliai, 
atsiveriantis vaizdas į ežerą. Senosiose sodybose maži dekoruotomis 
langinėmis įrėminti langai tampa tarsi gamtos paveikslais, pridengtais 
lengvu nertų užuolaidų šydu. Ypač vertinamas medžiagų, tekstūrų 
natūralumas, šilumą skleidžia mediniai paviršiai, natūralaus pluošto 
audiniai, kilimai, užuolaidos, lovatiesės. 

Įkvėpimo šaltinio beieškant

Sodybos struktūra gan sudėtinga. Padiktuota valstietiško gyvenimo būdo, 
kai viskas turėjo būti racionalu, pritaikyta išgyventi atšiaurioje lietuviškoje 
gamtoje, ji apibrėžiama ne tik skirtingos paskirties gyvenamaisiais bei 
ūkiniais statiniais. Jie sudarydavo ne mažiau svarbų sodybos gyvenime 
vidaus kiemą. Apsodintas dar pagonybės laikais lietuvių garbinamais 
medžiais, jis buvo saugomas nuo vėjų, pašalinių žvilgsnių ir sukurdavo 
jaukios uždaros erdvės pojūtį. Joje išryškėdavo mažosios architektūros 
elementai, sodyboms būdingi augalai. Prie pat gyvenamojo namo svaigų 
kvapą vasaros pradžioje skleisdavo jazminai ir alyvos, darželiuose žydėjo 
bijūnai, flioksai, hortenzijos, piliarožės. 

Per daugelį metų išgryninta bei ištobulinta sudėtinga sodybos struktūra 
įkvepia ir šiuolaikinį žmogų, kadangi tradicijos atsirado kartu su 
dvasingumu, su pirmine, panteistine lietuvių pasaulėžiūra, su pagarba be 
galo paprastiems dalykams. Erdvė, neribojama sienų ar tvorų, atsiverianti 
gamta, vėsą skleidžiantis ežeras vilioja žmogų laisvės pojūčiu. Siekis 
atitrūkti nuo miesto, gyventi kitu, lėtesniu ritmu, susilieti su gamta. Stebėti 
ją, girdėti tylą. Sodyboje išryškinamos paprastos vertybės, nebijoma 
atsiskleisti, pašmaikštauti ar mėgautis hobiu – žvejoti, meistrauti, uogauti. 
Arba tiesiog ramiai paskaityti knygą, pabūti su savimi. Todėl mūsų sutikti 
sodybose žmonės buvo nuoširdūs ir, kaip dera lietuviams, labai vaišingi. 
Nebuvo girdėti televizoriaus, radijo, nes daug kas jų tiesiog neturėjo. 
Paukščių čiulbesys ir medžių ošimas, skaidri ir giedra būtis, smagūs ar 
ramūs pokalbiai prie valgio, su meile paruošto pačių šeimininkų. Vasara, 
tarsi besitęsianti šventė, suvienijo visus ypatingoje mizanscenoje, kurios 
scenografija – sodyba. 

Deja, negalime perteikti kvapų ir garsų, tačiau šią ypatingą atmosferą, 
užmiesčio dvasią norėjome atskleisti šioje knygoje. Tą atradimo 
džiaugsmą, kuris lydėjo mus vykstant į užmiestį, nes kiekviena sodyba 
unikali. Jų šeimininkai – menininkai, verslininkai, tarnautojai, inžinieriai – 
išsaugojo sodybų savastį, išgrynino ir išaukštino paprastą kaimišką buitį, 
mokėjimą būti gamtoje, paklusti jos dėsniams ir ciklams, o tai visuomet 
sudarė lietuviškosios tapatybės esmę. Ji – prieš jus.

Jeigu ši knyga taps įkvėpimo šaltiniu, paskatins kurti savo namus už miesto 
drąsiai, be didelių investicijų, pasikliaujant savo išmone, gerbiant praeitį 
ar subtilų gamtovaizdį, o rimtai investuojant nukreips žvilgsnį į dalykus, 
turinčius išliekamąją vertę, mes visi būsime praturtėję dar viena gražia 
sodyba ir laimingais joje gyvenančiais ir kuriančiais žmonėmis. 

Medžio, ką tik nupjauto šieno kvapas lydėjo mūsų vaikystę. Daugelis dar 
atsimena ką tik primelžto pieno, iš krosnies ištrauktos ruginės duonos 

skonį, lininės staltiesės ar nėriniais apsiūtų užuolaidų lengvą šnaresį, 
skryniose saugomų raštuotų lovatiesių paslaptį. Todėl mylime savo sodybas. 
Vasarą jos tampa antraisiais namais, kiek kitokiais, negu įprasta mieste. 
asketiška ar praėjusio šimtmečio romantizmu dvelkianti buitis, etnostiliaus 
detalės, paprasti kasdieniai daiktai, autentiški rankų darbo rakandai ar 
šeimininkų hobio elementai čia tampa pagrindinėmis dekoracijomis, raktu į 
kitokį pasaulį. 
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Kaip gandrams, taip ir žmonėms, norintiems pasiekti tikslą – jaukiai 
įsirengti sodybą, į kurią skubi kiekvieną pavasarį, tenka po kruopelytę 
kantriai lipdyti savo lizdą. Tapytojui Justui Vaitiekūnui nesvetimas šis 
jausmas, todėl kantrybės ir atsidavimo reikalaujantys darbai buvo atlikti 
tarsi nejučia – lopinėlis po lopinėlio nuplėšti seni tapetai, nušveisti sienojai, 
išvalyta palėpė ir pati trobelė nuo per ilgą laiką tikrą jos esmę uždengusių 
kultūrinių sluoksnių. 

Daugiausia dėmesio buvo skirta sodybos vidui, interjero elementams. 
Kruopščiai, kaip tapant paveikslą, sluoksnis po sluoksnio, detalė po 
detalės stojo į savo vietas, kai buvo sėkmingai atsikratyta nereikalingų 
daiktų, išvalyta troba ir sodybos aplinka. Balta spalva suteikia švaros 
pojūtį, ramina, todėl lubos ir grindys buvo išdažytos baltai. Sienojai išliko 
natūralios spalvos, kad jų fone geriau išryškėtų kiti baltai dažyti baldai, 
baltintas naujai sumūrytas židinys, senoji viryklė. Dalis baldų palikti 
natūralios medžio tekstūros, o kiti dažyti tapybiškais potėpiais, kad už 
perregimo dažų sluoksnio išliktų baldo esybė, jo pirminė sandara. Balti 
potėpiai į elegantišką visumą jungia ir du skirtingus elementus – veidrodį 
ir grubią kaimišką komodą. Šalia, kaip kontrastas – subtilaus audinio lovos 
užtiesalas, dengiantis dvigulį čiužinį, atstojantį miegamąją tėvų lovą. 

Kitoje trobos pusėje karaliauja trys vaikai, turintys skirtingas loveles. 
Dukros lova – su gelsvu baldakimu, suteikiančiu jaukumo ir paslapties 
neįmantriam guoliui. Tekstilės nėra per daug, keletas plevenančių 
draperijų suteikia sodybai būties lengvumo. Ažūriniai nėriniai ant durų, 
nėriniuotas pagalvės užvalkalas, smulkiais augalų motyvais margintos 
tiulio užuolaidos užmezga trapų voratinklį tarp praeities ir dabarties, nors 
rekonstruotoje sodyboje jau įvyko svarbiausi pokyčiai. 

Šiuolaikiniam žmogui reikia erdvės, todėl buvo atsisakyta išilginių 
pertvarų, palikti tik statramsčiai – laikančiosios konstrukcijos. Jie virto 
raižytais stulpais ir, dekoruoti gėlių ornamentais, suteikė padidėjusioms 
erdvėms gaivios romantikos pojūtį, kurį sustiprina lengvos nėriniuotos 

ką tik palijo ir vėl 
ketina lyti. Įsukame į 

nedidelę už žydinčių alyvų 
krūmų pasislėpusią sodybėlę, 
į kurią takelis veda per 
geltonuojančias tarp 
žolių pienes. Gamtos fiesta 
pranašauja vasarą, snapais 
kalena netoliese įsikūrę 
gandrai.

draperijos. Romantiško lengvumo kupini ir pinti krėslai bei senoviniai 
baldai. Sodyboje išlikę pageltę šventųjų „abrozdėliai“ – tradicinis kaimo 
sodybų atributas, padėdavęs žmonėms ištverti negandas, stiprindavęs 
juos dvasiškai sunkiu metu. Kartu su vaikų piešiniais ir grafikos 
reprodukcijomis jie, kaip svarbus leitmotyvas, užpildo sienas, baldų 
paviršius ir, susipynę su žvakėmis, taikingai žvelgia į stebėtoją, tarsi 
kviesdami nebyliai bendrystei.

Ryškus elementas šiuose romantiškuose namuose – tautinė vėliava 
kambario gale. Sodyboje vasarojantys žmonės kupini nuoširdumo ir 
meilės vieni kitiems bei retkarčiais apsilankantiems draugams. Baltas 
židinys trobos centre sušildo juos ir apšviečia ramias jų šypsenas.
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