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Anotacija. Autorius straipsnyje analizuoja kai kuriuos medin�s architekt�ros aspektus sovietme�io Lietuvoje. Atliktas ty-
rimas leidžia teigti, jog pirmaisiais sovietme�io dešimtme�iais medis dažniausiai buvo naudotas tik mažaaukš�i� gyve-
nam�j� nam� statyboje. Šiuose pastatuose buvo bandoma ieškoti s�saj� su tradicine liaudies architekt�ra, ta�iau iki 7 
dešimtme�io pabaigos medis kaip medžiaga architekt�roje buvo naudojamas vis re�iau. Nuo 7 dešimtme�io pasaulin�s 
regionalizmo, „vietos dvasios“ ir modernaus medžio panaudojimo architekt�roje id�jos ir pavyzdžiai paskatino Lietuvos 
architektus v�l prisiminti primiršt� medžiag�. Prasipl�t� pastat�, kuri� architekt�roje buvo panaudotas medis, tipologija ir 
geografija. Sovietme�io medin� architekt�ra negausi, ta�iau išskirtin�, �domi ir reikšminga Lietuvos architekt�ros istori-
jai, tod�l jos tyrimams reik�t� skirti didesn� d�mes�. 

Reikšminiai žodžiai: medin� architekt�ra, tradicijos, stilizacija, tendencija, medžiaga. 

 

�vadas 

Medžio, kaip apdailos ir konstrukcij� medžiagos, panau-

dojimo Lietuvos architekt�roje �vairiais istorijos tarps-

niais d�l vietini� gamtini� s�lyg�, istorini� aplinkybi� ir 
socialini� ekonomini� veiksni� reikšm� buvo nevienoda 

kiekybine ir kokybine prasme. Mediniai pastatai, atsirad� 
Lietuvoje iki šalies sovietizacijos (1940 m.) pradžios, 

nepaisant m�rin�s statybos plitimo, d�l �vairios savo tipo-

logijos bei raiškos sulauk� nemažo tyrin�toj� d�mesio ir 

paveik� ne vieno architekto k�ryb�. Iki šio laikotarpio 

mediniai pastatai už�m� ypating� viet� Lietuvos architek-

t�roje kaip b�dingi Lietuvos kraštovaizdžio, tautinio 

identiteto ženklai. Lietuvos architekt�ros raida, iki so-

vietme�io vykusi s�lygiškai nuosekliomis ir nat�raliomis 

aplinkyb�mis, atsiradus naujai politinei santvarkai, nuo-

savyb�s santykiams, socialin�ms, kult�rin�ms s�lygoms, 

neišvengiamai pasikeit�. Atlikto tyrimo ir publikacijos 

tikslas – atskleisti kai kuriuos medin�s architekt�ros as-

pektus Lietuvoje nuo XX a. 5 dešimtme�io iki 1990 m.  

Medin� architekt�ra Lietuvoje nuo 5 dešimtme�io 
vidurio iki 7 dešimtme�io pabaigos 

Po Antrojo pasaulinio karo su jo žiauriomis pasekm�mis 

ir žaizdomis civilizuotame pasaulyje keliasdešim�iai 

met� �sivyravo poži�ris, jog viskas, kas gali kelti pasi-

didžiavim� nacionaliniu savitumu, yra beveik šventva-

gyst� (Buivydas 1999). Soviet� valdžiai bandant �vertinti 

internacionalizmo, universalizmo ir modernizmo id�j� 
tinkamum� architekt�rai, Lietuvos mokslininkai ir archi-

tektai nuo pirm�j� okupacijos met� siek� pritaikyti lietu-

viškos medin�s architekt�ros tradicijas nauj� pastat� 
projektavimo srityje. Buvo bandoma akcentuoti Lietuvos 

tradicin�s medin�s architekt�ros tyrim� svarb� ir naud� 
naujiems projektams, skatinti medinio paveldo apsaug� 
(Jomantas 2002; Baršauskas 1956).  

Pirmaisiais pokario metais medis – pigi ir lengvai 

apdirbama vietin� statybin� medžiaga – dažniausiai buvo 

naudojama mažaaukštei gyvenamajai statybai kaimo ir 

priemies�i� vietov�se (Jomantas 2002). Soviet� valdžia 

deklaravo, jog nuo individualaus – pavienio projektavimo 

reikia pereiti prie serijinio projektavimo, unifikuojant 

statybinius ir architekt�rinius elementus, tod�l 1948 m. 

Soviet� S�jungoje buvo leidžiami �vair�s gyvenam�j� 
nam� katalogai, kartais net nenurodant, kokiam geografi-

niam rajonui projektai tinka (Baršauskas 1956). 1951 m. 

išleistas Lietuvos TSR kol�kini� sodyb� bei gyvenam�j� 
nam� tipini� projekt� rinkinys �domiai iliustruoja ir to 

meto medin�s architekt�ros raid�. 	ia buvo penki medi-

niai namai, kuriuos projektuojant buvo panaudota daug 

lietuvi� liaudies medin�s architekt�ros form� ir element� 
(1, 2 pav.) (Baršauskas 1956).  

Šie kritikos sulauk� projektai medin�s Lietuvos ar-

chitekt�ros tradicij� perimamumo ir architekt�rin�s ko-

kyb�s prasme buvo geriau vertinami už v�lesnius tipinius 

projektus (Baršauskas 1956). „Tobul�jantys“ projektiniai 
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medini� gyvenam�j� nam� variantai �m� skirtis nuo 

tradicini� gyvenam�j� nam�: pakito j� suplanavimas, 

atsirado atsitiktini� ��jimo, lang� išd�stymo bei form� 
sprendim�, pasikeit� t�rin� išraiška (3, 4 pav.).  

 
1 pav. Tipinis projektas K–3, 1951 m., arch. A. Gaigalis 

Fig. 1. Standard project K–3, 1951, arch. A. Gaigalis 

 
2 pav. Tipinis projektas K–5, 1951 m., arch. F. Vitas 

Fig. 2. Standard project K–5, 1951, arch. F. Vitas 

 
3 pav. Tipinis projektas P–6, 1953 m., arch. J. Žukas  

Fig. 3. Standard project P–6, 1953, arch. J. Žukas 

 
4 pav. Tipinis projektas P–2, 1953 m., aut. J. Jankauskas 

Fig. 4. Standard project P–2, 1953, arch. J. Jankauskas 

Vis prast�jant projektams, tipiniais mediniais na-

mais kartais apstatydavo ištisas gyvenvietes. Pasitaikyda-

vo net gana absurdišk� atvej�. Pavyzdžiui, Šaki� 
„Lenino“ ir „Didžiojo Spalio“ vardo kol�ki� gyvenviet�-
se, kuriose gatv�s ir kvartalai apstatyti pagal vien� supap-

rastint� skurdžios formos tipin� projekt� (5 pav.) 

(Baršauskas 1956). 

 
5 pav. Tipiniai namai Šaki� rajone 

Fig. 5. Standard houses in Šakiai 

Prie medin�s architekt�ros kokyb�s prast�jimo pri-

sid�jo 1955 m. soviet� išleistas nutarimas, smerkiantis 

„netinkam� ir nesaiking�, nepateisinam� architekt�rini� 
form� naudojim�“. Vis labiau buvo deklaruojama, jog 

medis yra deficitin�, neilgaamž� medžiaga, j� tur�t� pa-

keisti m�ras bei industriniai statybos metodai (Jomantas 

2002; Baršauskas 1956). Tai l�m� laipsnišk� ne tik gyve-

namosios medin�s architekt�ros statybos nykim� Lietu-

voje, bet ir apskritai medžio, kaip statybin�s medžiagos, 

ignoravim�.  
Tuometin� poži�r� � medini� konstrukcij� naudojim� 

šiek tiek iliustruoja 1961 m. išleistas „Kult�ros pastat� 
tipini� ir rekomenduojam� projekt� albumas“, kuriame 

knygyn�, kino teatr�, bibliotek�, rajonini� kult�ros nam� 
(šešiolikoje projekt�) architekt�rin�je išraiškoje medis 

visai nebuvo panaudotas, ta�iau to paties albumo pabai-

goje galima rasti medini� tipini� kiosk� projekt� (6 pav.) 

(Bytautas 1961). 

 
6 pav. Led� ir gazuoto vandens pardavimo kioskas 1959 m., 
proj. MKSPI 

Fig. 6. Kiosk of icecream and gassy water, 1959, proj. MKSPI 
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Naujos medin�s architekt�ros tendencijos Lietuvoje 
nuo 7 dešimtme�io pabaigos iki 1990 m. 

Pirmaisiais pokario dešimtme�iais nuvertinto medžio, 

kaip statybin�s ir architekt�rin�s medžiagos, reabilitacijai 

Lietuvoje nemaž� �tak� tur�jo iš Vakar� pasaulio atklys-

tan�ios architekt�ros regionalumo, „vietos dvasios“ id�-
jos, egzistavusios šalia „tarptautinio stiliaus“ ir panaši� 
racionalistini� kryp�i�. Vakar� Europos ir ypa� skandi-

nav� architekt� darbai, ieškantys harmoningo s�ryšio su 

pastoviomis žmogiškosiomis vertyb�mis, su tradicine 

gyvensena, istoriniu bei gamtiniu kontekstu, taip pat mo-

k�jimas taikyti med� dr�siems architekt�riniams ir konst-

ruktyviniams sprendimams dar� �tak� to meto Lietuvos 

architekt� savimonei (Buivydas 1999). Architekt� 
A. Aalto, H. ir K. Siren� darbai rod�, jog medin� archi-

tekt�ra, puosel�janti tradicijas, gali b�ti siejama ir su 

pažanga bei modernumu (7, 8 pav.). 

1966 m. Rumšišk�se buvo �kurtas Lietuvi� liau-

dies buities muziejus, kuriame prad�ta statyti ir atk�li-
n�ti vis� pagrindini� Lietuvos etnografini� region� 

medinius pastatus (Lietuvos liaudies buities muziejus 

2009). Šis faktas, matyt, buvo taip pat svarbus, paska-

tin�s architektus dr�siau kurti, stilizuojant liaudies 

architekt�r�. Keletas s�kmingesni� regionalumo ten-

dencijos pastat� buvo restoranas „Vaidilut�“ Palangoje 

(1968 m., arch. G. Tiškus; restoranas neišlik�s)  

(9 pav.), poilsio namai „Dainava“ Pervalkoje (1971 m., 

arch. V. Guogis) (10 pav.) bei „Kelininkas“ Preiloje 

(1977 m., arch. V. Guogis). Šie pastatai primena že-

mai�i� namus. Tradicin�s liaudies architekt�ros ele-

mentai �ia buvo beveik netransformuojami (Ma�iulis 

2008). Pamin�tinas ir iki šiol Nidoje išlik�s restoranas 

„Ešerin�“ (1979 m., arch. V. Guogis) (11, 12 pav.).  

 
7 pav. Saynatsalo miesto sal�, interjero vaizdas, 1952 m.,  
arch. A. Aalto  

Fig. 7. Saynatsalo Town Hall the view of the interior, 1952 
arch. A. Aalto  

 
8 pav. Otaniemio technikos universiteto koply�ia, 1957 m., 
arch. H. ir K. Sirenai  

Fig. 8. Otaniemi Technical University chapel, 1957, arch.  
H. and K. Siren 

 
9 pav. „Vaidilut�s“ restoranas, 1968 m., arch. G. Tiškus  

Fig. 9. Restaurant “Vaidilut�“, 1968, arch. G. Tiškus 

 
10 pav. Poilsio namai „Dainava“, 1971 m., arch. V. Guogis  

Fig. 10. Rest-house “Dainava 1968, arch. V. Guogis 

Stilizuotomis liaudies architekt�ros formomis pasi-

žymi administracinis pastatas Nidoje (1976 m., arch.  

G. Tiškus ir A. Zaviša). Šis pastatas m�rinis, ta�iau su 

mediniais fasad� ir pastato t�rio elementais, jis yra vienas 

ryškiausi� Lietuvos XX a. antros pus�s architekt�ros 

pavydži�, kur profesionaliajai visuomeninei architekt�rai 

s�kmingai pritaikyti medin�s etnin�s architekt�ros moty-
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vai. Subtiliai stilizuojant � nauj� objekt� bandyta perkelti 

tradicinius kuršiškos architekt�ros siluetus, spalvinius 

derinius, pritaikytos regionui b�dingos v�jalent�s, stati-

nys papuoštas b�ding� form� mediniais balkon� tur�klais 

(Petrulis 2007) (13 pav.). 

 
11 pav. „Ešerin�s“ restoranas, 1979 m., arch. V. Guogis 

Fig. 11. Restaurant “Ešerin�“, 1979, arch. V. Guogis  

 
12 pav. „Ešerin�s“ restorano interjeras, 1979 m., arch. V. Guogis 

Fig. 12. Interior of restaurant “Ešerine“, 1979, arch. V. Guogis 

 
13 pav. Administracinis pastatas Nidoje, 1976 m.,  
arch. G. Tiškus ir A. Zaviša  

Fig. 13. Office building in Nida 1976, arch. G. Tiškus  
and A. Zavisa 

Gyvenam�j� nam� projektams medin�mis detal�mis 

nacionalinio savitumo band� suteikti Kauno Žem�s �kio 

statybos projektavimo instituto ir Vilniaus Kol�ki� staty-

bos projektavimo instituto architektai. Fasadai buvo skai-

domi medžio apkalimais, projektuojamos medin�s 

verandos, medin�s v�jalent�s ir balkon� tur�klai (Buivy-

das 1999; Mikšyt� 1975) (14 pav.). 

 
14 pav. Gyvenamasis namas 1971 m., arch. K. Zubovas 

Fig. 14. Dwelling house 1971, arch. K. Zubovas 

Devintajame dešimtmetyje medis s�kmingai buvo 

panaudotas keliuose objektuose, priskiriamuose „vietos 

dvasios“ (genius loci) architekt�ros tendencijai. Ši ten-

dencija (fasad� apdailos medžiaga, panaudojant med�) 
raiškiai atsiskleid� poilsio namuose Str�voje (1980 m., 

arch. K. Pemp�) (15 pav.) bei Moksl� akademijos poilsio 

namuose Palangoje (1984 m., arch. V. Di�ius, L. Ziber-

kas) (Minkevi�ius 1982; M
���
��� 1987). Net ir 

šiandien šiuolaikiškai atrodanti pastat� grup� Palangoje 

medžio detal�mis, t�rio pob�džiu subtiliai kartu su ben-

dra visuma nurodo region�, t�sia Palangos medin�s archi-

tekt�ros tradicijas (16 pav.).  

 
15 pav. Poilsio namai Str�voje, 1980 m., arch. K. Pemp� 

Fig. 15. Rest-house in Str�va 1980, arch. K. Pemp�  
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16 pav. Moksl� akademijos poilsio namai Palangoje, 1984 m., 
arch. V. Di�ius, L. Ziberkas 

Fig. 16. Rest- house in Palanga, 1984, arch. V. Di�ius, 
L. Ziberkas  

�domus ir savotiškai vietos dvasios id�j� reprezen-

tuojantis buvo „Nendr�s“ kavin�s Trakuose (1984 m., 

arch. L. Ziberkas, V. Di�ius) interjeras. 	ia lubose buvo 

panaudotas medin�s bangos motyvas, jautriai �prasminan-

tis greta esant� ežer� (17 pav.).  

 
17 pav. „Nendr�s“ restorano lubos statybos metu  
1981 m. 

Fig. 17. Ceiling of restaurant “Nendr�“ under  
construction, 1981 

Medis to meto kavini�, restoran� ir net priva�i� na-

m� bei but� interjeruose tapo ypa� madingas. Daugelis 

toki� interjer� menine kokybe ir medžio panaudojimo 

subtilumu nepasižym�jo. Dažnai tiesiog buvo nebejau-

�iama saiko – drožin�to, deginto, lakuoto medžio daily-

lent�mis iškalamos ištisos patalpos (Sabaliauskas 1985) 

(18 pav.). 

Prie medžio naujo populiar�jimo Lietuvos architek-

t�roje prisid�jo ir klijuotin�s medienos konstrukcij� ga-

mybos išvystymas Soviet� S�jungoje nuo 6 dešimtme�io 

(�
����� 1984). 1973 m. „J�r�s medžio“ apdirbimo 

kombinato baz�je Kaimo statybos ministerijos sprendimu 

buvo nutarta pastatyti klijuotos medienos konstrukcij� 
gamykl� ir �kurti statybin� organizacij� „J�r�s speciali-

zuot� kilnojam� mechanizuot� kolon�“ (SKMK) (J�r�s 

medis 2009). Šioje gamykloje gaminami medžio gaminiai 

prapl�t� medžio panaudojimo galimybes visuomeniniuo-

se, sporto, gamybiniuose, sand�liavimo pastatuose, pad�-
jo kurti estetiškas konstrukcijas ir modernesn� medin� 
architekt�r� (19 pav.).  

 
18 pav. Interjeras arch. B. Patapavi�iaus projektuotame name 

Fig. 18. Interior of 1981, arch. B. Patapavi�ius 

 
19 pav. Sporto žirg� maniežo statyba Kaune, 1979 m., proj. 
Žem�s �kio statybos projektavimo institutas  

Fig. 19. Construction of sport horse hall in Kaunas, proj. by 
“Agricultural Building Design Institute“, 1979  

Gr�žus� medžio, kaip vietin�s statybin�s medžiagos, 

pripažinim� rodo faktas, jog 1976 m. buvo �kurtas ekspe-

rimentinis nam� statybos kombinatas „Alytaus ENSK“, 

kuris gamino ir stat� skydinius medinius namus. Ši �mon� 
tokius �vairiai apdailinamus, bet iš esm�s medin�s konst-

rukcijos pastatus masiškai stat� visoje Lietuvoje (Plioplys 

1978; Kleinas 1980) (20 pav.).  

Apibendrinimai 

1. Pirmaisiais sovietme�io dešimtme�iais medis daž-

niausiai buvo naudotas tik mažaaukš�i� gyvenam�j� 
nam� statyboje. Šiuose pastatuose buvo bandoma ieškoti 

s�saj� su tradicine liaudies architekt�ra,  ta�iau  iki  7  de- 
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20 pav. „Alytaus ENSK“ sumontuoti namai „Vilties“ kol�kio 
gyvenviet�je, 1977 m. 

Fig. 20. Construction of sport “Alytus ENSK” in the settlement 
“Viltis”, 1977 

šimtme�io pabaigos medis kaip medžiaga architekt�roje 

buvo naudojamas vis re�iau. 

2. Nuo 7 dešimtme�io pasaulin�s regionalizmo, 

„vietos dvasios“ ir modernaus medžio panaudojimo ar-

chitekt�roje id�jos ir pavyzdžiai paskatino Lietuvos ar-

chitektus v�l prisiminti primiršt� medžiag�. Prasipl�t� 
pastat�, kuri� architekt�roje buvo panaudotas medis, 

tipologija ir geografija – tai ne tik gyvenamieji, bet ir 

visuomeniniai, gamybiniai pastatai, ne tik kaimo, bet ir 

miest� bei kurort� vietov�s. 

3. Sovietme�io medin� architekt�ra negausi, ta�iau 

išskirtin�, �domi ir reikšminga Lietuvos architekt�ros 

istorijai, tod�l jos tyrimams reik�t� skirti didesn� d�mes�. 
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SOME ASPECTS OF WOOD USE IN  
THE ARCHITECTURE OF LITHUANIA  
IN THE SOVIET PERIOD  

A. Gabr�nas  

Summary 

The paper analyses wood use in a certain period of time. It is 
maintained that wood was used only for the smallest dwelling 
houses in the first decades of the soviet period. It is noted that, 
though until the end of the 7th decade there were many attempts 
to find coherence with traditional folk architecture, wood as a 
building material was practically replaced by other materials. 
However, at the end of the 7th decade worldwide ideas of re-
gionalism „genius loci“ and modernism again encouraged the 
architects of Lithuania to use wood. Since that time the typol-
ogy of wooden or partly wooden buildings and their geography 
expanded. 

Although the soviet wooden architecture is spare, it is exclusive, 
interesting and important in the history of the Lithuanian archi-
tecture and demands more attention of researchers. 

Keywords: Wood architecture, traditions, stylization, tendency, 
material 


