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Anotacija. Teikiama publikacija atspindi pradinius bandymus susisteminti medinių konstrukcijų taikymo Lietuvos statybose patirtį. Paliečiami ir jai skirti tyrimai kitose šalyse. Į
šią Lietuvos materialinės kultūros palikimo dalį pirmiau atkreipė dėmesį kultūros ir ūkio
istorijos tyrimų srityje daugiau pasiekusių šalių – Vokietijos, Rusijos, iš dalies Lenkijos,
Skandinavų ir kiti intelektualai. Jų darbuose daugiau vietos buvo skirta medžio statinių
formoms, įvairių statinio dalių originaliai puošybai. Aprašyta detalių formų plastika, stilistika, koloristika. Gerokai mažiau domėtasi konstrukciniais sprendimais. Įdomesnių
vietinių statinių medžio konstrukcijos (tiltų, bažnyčių, sinagogų, dvarų ir kitos) buvo jau
gana sunykusios arba neautentiškos. Daugelio konstrukcijų analogų pakankamai buvo ir
kaimyniniuose kraštuose. Todėl jos jau anksčiau aprašytos. Vėliau šiuos tyrimus tinkamai
papildė Lietuvoje studijavę absolventai. Tačiau juos reikėjo tam paruošti. Tam buvo sudarytos gana pažangios studijų programos, parašyti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba.

Ateičiai ir istoriniu požiūriu yra verta dėmesio patirtis, leidusi per trumpą tarpukario laikotarpį įveikti buvusį atsilikimą, perimti vertingesnius Europos patirties elementus. Taip
buvo parengti jauni, veiklūs absolventai. Jie pakankamai gerai pratęsė darbus, kuriuos tarpukario metais buvo pradėję jų dėstytojai. Pokariu dauguma jų tapę emigrantais ar tremtiniais nebegalėjo tęsti darbų Lietuvoje. Su pagarba minėtini A. Bistrickas, J. Paulauskas ir
kiti Vytauto Didžiojo universiteto auklėtiniai, nuveikę nemažai reikšmingų darbų, taip pat
ir medinių konstrukcijų studijų raidos labui, išugdę kelias inžinierių kartas.
Naują medinių konstrukcijų raidos etapą ėmėsi energingai plėtoti VDU absolventų auklėtinis Algirdas Baltrušaitis, galbūt pirmasis KPI – KTU docentas, dalyvavęs tarptautinėse
konferencijose medžio konstrukcijų tobulinimo klausimais, pateikęs solidžių pranešimų.
Teikiama publikacija yra parengta paminint jo jubiliejų.
Reikšminiai žodžiai: medis, konstrukcijos, studijos, projektavimo praktika, tyrimai, istorija.

1. Įvadas
Publikacija yra parengta remiantis išlikusiais duomenimis apie Kauno universiteto –
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto veiklą tarpukariu, Kauno politechnikos instituto
ir Kauno technologijos universiteto patirtį. Aptariamos medžio konstrukcijų studijos
plačiąja to žodžio prasme. Siekta paliesti ilgaamžės praktinės patirties palikimą ir naujųjų laikų statybos inžinerijos teorijos bei moderniosios praktikos sukauptus duomenis.
Nemažai dėmesio Lietuvoje buvo ir dabar yra skiriama medinei istorinei bei liaudies
http://www.est.vgtu.lt
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architektūrai, kurioje daugelį amžių vyravo medžio statiniai (Baršauskas 1960; Minkevičius 1960; Šešelgis ir kt. 1965; Gimbutas 2010).
Ilgainiui Lietuvoje sukaupta statybų ir medžio patirtis yra sudėtinga, daugiaplanė
architektūrinė-inžinerinė informacija. Ji yra turininga ir aktuali. Todėl naudinga imtis
ją tvarkyti. Juolab aktualu ją sisteminti įvairiais požiūriais į universalią visumą. Tikslinga išryškinti tiek dabarčiai, tiek ir ateičiai svarbiausius istorijos mokslo bei statybos
inžinerijos uždavinius.

2. Senoji tradicija ir jos studijos

XX a. tikrai nemažai dėmesio ir pajėgų buvo skirta įvairioms išlikusių greitai senstančių medžio statinių studijoms. Jos pastebimos apžvelgiant architektūros pagrindus bei
liaudiškos architektūros istoriją, taip pat – medinių konstrukcijų raidos istoriją aprėpiančias studijų programų sudėtines dalis ir mokslinius darbus.
Susiduriant su šio pobūdžio darbais, matyti, kad Lietuvoje vykdytiems tyrimams bei
studijų programoms reikšmingos įtakos galėjo turėti anksčiau atlikti užsienio autorių
darbai, skirti kultūros ir ūkio istorijai kaimo vietovėse. Tuo atžvilgiu Pabaltijo šalių architektūra, kaip ir daugeliu kitų kultūrinio gyvenimo aspektų, yra domėjęsi vokiečių, iš
dalies – rusų, skandinavų, lenkų, austrų ir kitų kraštų intelektualai. Daugelio Europos
šalių, ypač – germaniškos kultūros ir gyvensenos pagrindai buvo orientuoti į racionalumą ir taupumą visose srityse. Europos kultūros tyrimuose tas buvo įvardinta, kaip
protestantiškos dvasios apraiška kultūrinėje raidoje. Todėl ir kitų šalių gyvenamųjų
namų architektūra buvo racionalesnė, o puošyba – nuosaikesnė. Tuo tarpu Prūsuose ir
Mažojoje Lietuvoje klestėjusi namų puošyba buvo palyginti egzotiška, savita. Ne mažiau
verta dėmesio, gana skirtinga įvairiuose regionuose buvo medinė architektūra istorinėje Lietuvoje. Tuomet pripažinta, kad ją verta aprašyti ir įvertinti ypač istorinių-meninių
tradicijų požiūriu. Ta nuostata atsispindi daugelyje ano meto istorinių, etnografinių,
meninių tyrimų ir publikacijų, skirtų lietuviškajai medinei architektūrai. Daugiausia
vietos juose buvo skirta medžio statinių formoms, įvairių statinio dalių originaliai puošybai. Aprašytos puošybos detalių formos, jų plastika, stilistika, koloristika. Konstrukciniais sprendimais domėtasi gerokai mažiau. Matyt, tas yra paaiškinama: įdomesnių
vietinių statinių (tiltų, bažnyčių, sinagogų, dvarų ir kt.) medžio konstrukcijos buvo jau
gana sunykusios arba neautentiškos. Daugelio konstrukcijų analogų pakankamai buvo
ir kaimyniniuose kraštuose. Todėl jos jau buvo aprašytos.
Pratęsiant ankstesnes užsienio autorių pastangas, medžio architektūra buvo toliau
tiriama jau pačių lietuvių jėgomis. Atsižvelgta į regioninius jos ypatumus. Deja, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas medžio statinių planinei struktūrai ir estetiniams-vizualiniams jų architektūros ypatumams (Gimbutas 2010; Baršauskas 1960 ir kt.), jų kompleksams (Šešelgis ir kt. 1980; Kundzinš 1974).
Tuo pat metu praeities palikimo studijos buvo tolydžio ir turiningai papildomos
medinių konstrukcijų naujų galimybių studijomis: jų paieškomis, moksliniais tyrimais, naujovių įgyvendinimu laikmetį atliepiančioje architektūroje (Баршаускас 1953;
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Minkevičius 1962; Bertašiūtė 2010). Neišvengta ir duobių, stagnacijos laikotarpių. Tas
būdinga karo ir suiručių laikotarpiams, sudėtingam tarpsniui, kai statybinės pakraipos
katedros kėlėsi į KPI Vilniaus filialą, formuodamos VISI.
Laikas keitė tiek statybų poreikius, tiek ir medžio konstrukcijų galimybes, jų panaudojimą lemiančias aplinkybes. Todėl statyba, naudojant medį, turi labai gilias tradicijas,
istoriškai susiklosčiusias Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose. Ypač svarbi ši patirtis
buvo senųjų pilių ir kitų gynybinių įrenginių, statinių ant polių vandens telkiniuose,
šventyklų statybai (Jomantas, Sandstrőm 2011). Netgi manoma, kad dalis senųjų medžio statybos įgūdžių istorinėje raidoje buvo prarasta. Be kitų veiksnių, tą lėmė sumažėję medienos ištekliai. Tam turėjo įtakos miškų gaisrai ir medienos panaudojimas
keliams bei pelkėms grįsti per niokojančius svetimšalių antpuolius. Buvo plėtojami
žemdirbystei reikalingi plotai. Kita vertus, mažėjo medinių statinių reikšmė šalies gyvenime. Buvo perimama ir pritaikoma vietinėms sąlygoms mūrinių pilių gyvenviečių,
hidroįrenginių ir kt. statybos patirtis. Šios ir kitos aplinkybės lėmė paprasčiausių medinės statybos formų laipsnišką kaitą.
Tačiau lygiagrečiai pradėjo rastis sudėtingesnės, architektūriškai išraiškingesnės,
geriau panaudojančios medienos galimybes konstrukcinės formos. Dėl Vidurio Europos meistrų ir Rytų slavų amatininkų įtakos pakinta medžio konstrukcijų paskirtis
statiniuose. Dauguma jų buvo ekonomiškai racionalesnės medžiagų sąnaudų požiūriu
ir estetiškai patrauklesnės. Iškiliausių visuomenės sluoksnių rezidencijose padėdavo
sukurti įspūdingumo, dvasinio įtaigumo, komforto aplinką (Budreika 1954).
Iliustruojant šią mintį, būtų galima paminėti daugelio stambių dvarų, katedrų,
sinagogų, didesnių bažnyčių konstrukcijas, ypač – pastogėse. Paminėtini įvairūs
bokštai, pastoliai, tiltai, hidrotechniniai statiniai (Daniliauskas 1938; Kronika 1938).
Daugeliu atvejų tai buvo erdvinės santvaros ar sudėtingesnės erdvinės konstrukcijos. Deja, dauguma jų ne kartą degė gaisrų metu, sunyko, praradę pradinę paskirtį
ir priežiūrą.
Verta apgailestauti, kad išlikusios senosios konstrukcijos ir statybos dokumentai
tebuvo prabėgomis apžvelgti architektų ir vis dar laukia medžio konstrukcijų projektuotojų išsamesnių istorinių studijų.

3. Medinės konstrukcijos Kauno universitete –
Kauno Vytauto Didžiojo universitete

Pirmajame lietuviškame Kauno universiteto Technikos fakultete buvo katedra, jungusi
metalo, medžio ir gelžbetonio konstrukcijų programas. Medžio konstrukcijas čia dėstė
Silvestras Grinkevičius. Tuo pat metu kurį laiką jis dirbo Technikos fakulteto dekanu.
Panaudodamas universiteto Statute numatytas perspektyvinės plėtros galimybes, jis
tolydžio ruošė prielaidas įkurti trims savarankiškų konstrukcijų katedroms (tarp jų ir
medžio). Antrasis pasaulinis karas kiek pakoregavo tuos planus. Tačiau tokių savarankiškų konstrukcinių katedrų kūrimosi procesas jau buvo prasidėjęs. Jis tęsėsi pokario
metais, jau po prof. S. Grinkevičiaus mirties.
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Pirmieji Kauno universiteto ir katedros gyvavimo metai buvo apsunkinti, nes neturėta vadovėlių lietuvių kalba ir lietuviškosios technikos terminijos. S. Grinkevičius, be
kitų knygų, parengė ir vadovėlį lietuvių kalba „Mediniai tiltai“ (Grinkevičius 1929). Jį
papildė J. Šimoliūno „Statyba“ (Šimoliūnas 1940, 1943).
Prof. S. Grinkevičiaus skaitomo kurso Tiltai I programa aprėpė tiltų statybos istorinę
apžvalgą. Toliau pateikti medinių, akmeninių, betoninių ir gelžbetoninių tiltų ekonominiai bei kiti palyginimai; tilto angos skaičiavimai ir spragų (angų) paskirstymai; ramtų
ir taurų skaičiavimai ir konstrukcijos įvairių sistemų geležiniams tiltams ir konstrukcijoms skaičiuoti; tiltų estetika (iš Trumpos technikos fakulteto kursų programos). Morkūno skaitomas kursas Tiltai II orientuotas daugiau į gelžbetonio tiltus.
Pirmasis tokio pobūdžio lietuvių kalba parengtas leidinys (Grinkevičius 1929) yra
gerokai išsamesnis nei Tiltų I paskaitų programos temų visuma. Leidinys turi 10 pagrindinių skyrių. Juose apibūdinama mediena kaip medžiaga mediniams tiltams, skaičiuojamieji tiltų sloginiai. Pateikiami duomenys apie tiltų plotį, aukštį, pravažiavimo
aukštį. Aptariama medinių tiltų važiuojamoji dalis, sijinių tiltų spragsijos. Nagrinėjami ramstiniai, arkiniai, kabamieji tiltai, taip pat tiltai su sijinėmis pinučių santvaromis, medinės sijos. Papildomai teikiamas nurodymas „Tiltų su ištisine sienute, Howe
ir Towno sistemų užlaikymas“ (dabar suprastume – priežiūra, jos tvarka, ypatumai).
Leidinyje yra nedidelė lentelė įvairaus pavidalo medžio elementų skerspjūvių geometrinėms charakteristikoms: skerspjūvio plotui, inercijos ir atsparumo momentams
tiesiogiai įvertinti. Gausu iliustracinės medžiagos: įkirčių formų, sujungimų geometrinių ir konstrukcinių schemų pavyzdžių bei panašios informacijos, kuri pravers studijoms ir projektuojant. Daugelis jų tapo medžio konstrukcijų klasika. Todėl leidinyje
teikiama medžiaga apima ir daugumą šiuolaikiniuose medinių konstrukcijų vadovėliuose aprašomų dalykų.
Suprantama, išimtį čia sudaro gerokai vėliau imtos naudoti klijuotinės medžio konstrukcijos. Leidinyje teikiami konstrukciniai sprendimai nėra būdingi tiktai tiltams. Jie
gali būti sėkmingai taikomi ir didelių tarpsnių ekonomiškoms pastogės konstrukcijoms.
Profesoriaus panaudotą literatūrą sudaro 18 leidinių. Tai vokiški, prancūziški, rusiški,
čekiški, lenkiški žurnalai bei knygos. Juos papildo P. Jodelės vadovėlis „Statybos medžiagų technologija“. Atrodo, čia daugiausia buvo naudotasi P. Jodelės teikiama informacija, kuri susijusi su medžiu kaip statybine medžiaga ir medžio paruošimu statybos
reikmėms. Vadovėlyje galima pastebėti pavyzdžių ir iš paties autoriaus asmeninės inžinerinės patirties.
Jau tarpukario laikotarpiu natūralaus medžio konstrukcijos tiltuose daugumoje Europos šalių beveik nebuvo naudojamos. Todėl, nagrinėjant S. Grinkevičiaus ir jo kolegų
parengtų studijų programų orientaciją, tektų paaiškinti tokio pasirinkimo motyvus. Pagrindiniai pasirinkimo motyvai yra sietini ne tik su konstrukcijų privalumais ar savybėmis. Tarpukario pradžioje tai istoriškai nulėmė ūkinė situacija ir todėl yra greičiau
ūkio istorijos detalaus nagrinėjimo objektas. Nesigilinant į Lietuvos ūkio rodiklius po
Pirmojo pasaulinio karo, atkreipiamas dėmesys į daugybę sugriautų tiltų. Kiekviena
kariaujanti šalis yra suinteresuota sunaikinti kuo daugiau svarbių susisiekimo objektų
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ir apsunkinti priešo dalinių judėjimą. Taikos metu tampa ypač svarbu atstatyti tiltus,
atkurti sąlygas normaliai ūkinei veiklai – komunikacijoms, veikiančioms kaip savotiška
ūkio kraujagyslių sistema.
Pasirenkant statinių, tiltų, kitų inžinerinių įrenginių atstatymo būdus, turėjo įtakos
ūkio raidos istorijai tuomet būdingi veiksniai. Gyventojų (žmogiškųjų išteklių potencialo), gebančių daugiau ar mažiau atlikti medžio darbus, Lietuvoje tuomet buvo gana
daug. Nemažai jų po karo neturėjo tinkamo užsiėmimo, ieškojo pašalinių uždarbių ar
pan., nes reikėjo įsigyti sėklos, gyvulių ir padargų vietoj rekvizuotųjų karo metu. Buvo
ir caro perkeltieji, kurie nemėgo dirbti jiems dovanotos žemės ir su žemdirbyste susijusios rizikos. Jiems patrauklesni buvo amatai, laisvesnis darbo grafikas, laisva nuo darbų
metų dalis (tai vadinamieji zimagorai). Todėl medinių tiltų statybai buvo nesunku pasitelkti vietinių žmonių išteklių.
Nepaisant reikšmingų nuostolių, padarytų miškams per karus ir grobuonišką gamtonaudą, Lietuvoje dar buvo išlikę palyginti nemažai medienos išteklių. Kitu atveju statybai reikalingus išteklius: cementą, metalo gaminius ar kitus materialius išteklius būtų
tekę pirkti užsienyje už tarptautinę valiutą. Lietuvoje jos tuo metu labai trūko. Taip pat
trūko tuos darbus išmanančių žmonių išteklių. Todėl ir griebtasi medžio konstrukcijų,
tikintis greito, nebrangaus ir patenkinamo rezultato.
Tačiau paskaitose, vadovėliuose ir juolab statybinėje praktikoje dar buvo išlikę nemažai slaviškų (rusiškų, lenkiškų), germaniškų (vokiškų, švediškų) ir pan. svetimybių
(Gimbutas 1944 ir kt.). Tarp tokių svetimybių daugelis buvo susiję su medinėmis detalėmis ir konstrukcijomis: blanka, dylė, oberliuftas, gontas, brusas, impostas, kempferis,
lamperija ir kt. Taip pat konstrukciniai elementai: mūrlotas, rygelis, šprengelis, apalubka, lagos, progonas, rištavonė ir kt. J. Gimbutas siūlo arba teikia jau kitų pasiūlytus lietuviškus pakaitalus ir naujadarus. Kai kurie iš jų įsigalėjo ir tapo visuotinai vartojami
iki šiol (Gimbutas 1944).
Nacionalinė terminija yra reikalinga krašto kultūros plėtrai ir ją yra sukūrusios
praktiškai visos išsivysčiusios šalys. Netgi medikai, daugybę metų naudojantys universalius terminus, turi susikūrę ir daugumos jų nacionalinius atitikmenis. Dažniausiai
juos naudoja geresniam supratimui, bendraudami su neturinčia medicininio parengimo visuomenės dalimi. Juolab tas yra aktualu statybinėje praktikoje. Čia bendraujama
su aplinka, kurią paprastai sudaro labai riboto išsilavinimo žmonės. Toje aplinkoje dominuojantieji specialaus išsilavinimo neturintys žmonės dažnai atlieka pagrindinę dalį
darbų.
Buvo ir kitas medžio konstrukcijų dėstymo lietuvių kalba rimtas trūkumas. Tai,
santykinai paėmus, – siauroka medžio konstrukcijų įvairovė. Palyginti negausi buvo ir
medinių konstrukcijų elementų stiprio bei deformacijų išteklių apskaičiavimo būdams
skirta medžiaga.
Vis dėlto tarpukario laikotarpio VDU medinių konstrukcijų paskaitų programa yra
verta dėmesio (nepeiktina ir dabartiniu požiūriu).
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4. Medinių konstrukcijų studijos KPI
Antanas Bistrickas, pokario metais ėmęs dėstyti medinių konstrukcijų dalyką KPI (Bistrickaitė, Elzbutas 2010), nebuvo anksčiau specializavęsis medinių konstrukcijų srityje.
Tačiau jis kryptingai siekė kuo mažiau palikti minėtųjų trūkumų tiek savo paskaitose,
tiek ir ruošdamas aukštajai mokyklai tinkamus vadovėlius (Bistrickas 1954, 1958). Yra
išlikęs parankinis docento naudoto vadovėlio egzempliorius. Atkreipia dėmesį gausybė
jo padarytų pataisymų vadovėlio tekste, ruošiantis paskaitoms ir, matyt, galvojant apie
naują, patobulintą vadovėlio laidą. Dėmesį patraukia docento kruopštumas ir profesinės atsakomybės supratimas (1 pav.).
Istoriniu požiūriu prasminga yra tai, kad iš A. Bistricko parengtų vadovėlių medžio
konstrukcijų projektavimo metodus dar ilgai studijavo daugybė KPI studentų kartų.
Galbūt tai buvo ilgiausiai naudoti iš pokario metais išleistų vadovėlių.
A. Bistrickas taip pat buvo ir Lietuvoje žinomas statybos iš medžio praktikas. Be kitų
statinių, jo palikimą sudaro Griškabūdžio bažnyčios varpinė, Veiverių bažnyčios bokštas
ir priestatas, didelio aukščio mediniai pastoliai, naudoti statant šv. Antano bažnyčios
bokštą Kaune (Bistrickaitė, Keras 2010).

1 pav. Prof. Antano Bistricko parankinės knygos fragmentai
Fig. 1. The pieces of a manual book written by Prof. Antanas Bistrickas

5. Inovacijos ir tyrimai

Po Antrojo pasaulinio karo mediena, kaip vietinė statybinė medžiaga, vėl susilaukė dėmesio. Daugelis erdvių patalpų buvo perdengiamos medžio ir metalo santvaromis (klubų, mokyklų, valgyklų, kino teatrų ir kt. salės). Statybinių konstrukcijų katedros vedėjas
A. Rozenbliumas pasiūlė palyginti labai nesudėtingą pagaminti ir racionalią momentų
diagramos požiūriu „poligoninę arką pastatų denginiams“. Ši inovacija buvo įvertinta
LTSR Valstybine premija (1958 m.).
Šeštajame dešimtmetyje buvo atliekami bandymai ir jais remiantis parengta pirmoji
Lietuvos mokslo ir technikos istorijoje mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertacija,
skirta medinių konstrukcijų darbo tyrimams (Paulauskas 1961). Sėkmingai apgintoje
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disertacijoje J. Paulauskas išnagrinėjo medienos nuovargio procesus, veikiant ją skėlimo apkrovomis.
Gaila, kad šis sėkmingai pradėtas darbas gana ilgą laiką neturėjo kokio nors tęsinio.
J. Paulauskui teko dėstyti metalinių konstrukcijų discipliną, rengti metalinių konstrukcijų vadovėlius. Išpopuliarėjo betono ir gelžbetonio tyrimai, susiformavo A. Rozenbliumo mokykla, nukonkuravusi kitas statybinių konstrukcijų tyrimo kryptis.
Be to, sovietmečiu mediena tapo ypač taupoma fondinė medžiaga, nepaisant SSRS
miškuose glūdinčių didžiulių medienos išteklių. Tuomet mediena buvo tapusi viena paklausiausių SSRS eksporto prekių. Todėl statybų iš natūralaus medžio apimtys kuriam
laikui sumenko.
Tačiau Lietuvoje statyba iš medžio veržliai atgijo, prasidėjus klijuotinės medienos
konstrukcijų ir konstrukcinių elementų gamybai. Šie gaminiai paplito ne vien Lietuvoje. Jų architektūriniai bei inžineriniai privalumai turėjo nemažos įtakos projektuotojų
pasirinkimui ir jų sprendimams kaimyninėse Lietuvai šalyse ir regionuose.

6. Studijų naujausios istorijos bruožai

Tikrai didelį postūmį medžio konstrukcijų studijų ir praktikos raidai KTU suteikė docento Algirdo Baltrušaičio įvairiaplanė veikla. Perduodamas magistrantams naujausią
tarptautinėse konferencijose sukauptą pasaulio patirtį medžio konstrukcijų srityje,
jis tapo vienu mėgstamiausių dėstytojų ir baigiamųjų darbų vadovų. Docentas ėmėsi
projektuoti architektūriškai įdomiausių statinių denginių konstrukcijas iš klijuotinės
medienos.
Jo projektai įgyvendinami ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei kt. Jo sprendimai pasižymi aiškiai išreikštomis plastiškomis formomis, išryškina jaukų medžio konstrukcijų
koloritą, kur tai įmanoma laikantis priešgaisrinių reikalavimų. 2–9 pav. pateiktos kai
kurių jo projektuotų objektų nuotraukos.

2 pav. PLC „Mega“ Kaune
Fig. 2. Shopping and leisure
centre Mega in Kaunas

3 pav. Stoginė Prienų raj.
Fig. 3. A shed in Prienai region
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4 pav. Karvių ferma Vilkaviškio raj.
Fig. 4. A cowshed farm in Vilkaviskis region

5 pav. Krovinių sandėlis Klaipėdoje
Fig. 5. A freight storehouse in Klaipeda

6 pav. Banko antstatas Rygoje
Fig. 6. The bank superstructure in Ryga

7 pav. Gyvenamasis namas Mančesteryje, JAV
Fig. 7. A dwelling house in Manchester, USA

8 pav. Tiltas Kėdainiuose
Fig. 8. A bridge in Kedainiai

9 pav. Tiltas per Danės upę
Fig. 9. A bridge over the river Danė
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7. Išvados
1. Medinės konstrukcijos Lietuvoje turi perspektyvą. Sumaniai plėtojant šį ūkio pošakį, jų gamyba galėtų remtis vietoje gaunamos žaliavos ištekliais, palyginti moderniais gamybiniais pajėgumais ir, tikėtina, visai palankiai galinčia susiklostyti
padėtimi statybos ir architektūros rinkoje.
2. Bandymai inventorizuoti Lietuvos pasirengimą tokiai perspektyvai, aptarti kol
kas gana stichiškai besiklostančias tendencijas iš įvairių požiūrio taškų yra aktualūs ir naudingi ateičiai. Aktualu įvertinti Lietuvos daugiaplanį pasirengimą tokiai
perspektyvai ir studijų požiūriu. Tas taip pat pasitarnautų ir pozityviai aukštosios
mokyklos bei ūkio pošakio raidai. Šiuo metu naujų medžio konstrukcijų studijų
planai, kūryba, tyrimai – iš vienos pusės, ir gamybiniai poreikiai – iš antros pusės,
dar nesudaro darnios visumos.
3. Verta kaupti medžio konstrukcijų panaudojimo istorijai būdingus duomenis, apgalvoti įvykius, pasitaikiusius įvairių ūkio krizių metu, sudėtingas aplinkybes,
veikusias medinių konstrukcijų ir statybų rinką bei specialistų paklausą, studijų
programų turinį ir kt. Kol kas dar tik bręstančiai po spontaniško augimo Lietuvos
aukštųjų studijų sistemai gali ir vėl tekti išgyventi rimtus išbandymus.
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STUDIES ON WOODEN CONSTRUCTIONS IN KAUNAS
Rėda Bistrickaitė, Valerijus Keras
Kaunas University of Technology, Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas, Lithuania
Summary. The prepared publication is intended for the initial systematization of the experience
of applying wooden constructions in Lithuania. The paper deals with research conducted by the
experts in the field from other countries. This part of material cultural heritage in Lithuania has
been first introduced by the scholars from Scandinavia, Germany, Russia and partly Poland – the
countries representing notable achievements looking into cultural and economic history. The
produced works mainly focus on the forms of wooden constructions, the original decoration of
different parts of the building, the plasticity of details, style and colours. Scant attention has been
paid to structural solutions. More sophisticated and interesting wooden constructions of the local
buildings (bridges, churches, synagogues, manors, etc.) were seriously deteriorated or possibly
fictitious. The majority of analogical constructions found in the neighbouring countries were described earlier. Later, these investigations were properly completed by the graduates studying in
Lithuania. However, they had to be thoroughly trained to become professionals. For this purpose,
advanced study programs and first course books in Lithuanian were prepared.

From a historical point of view, for the future, gained experience in overcoming earlier backwardness within a short period of time and intercepting valuable elements of European experience
are the issues worth paying attention. This is the way of how young and promising graduates
were trained. They were good enough at proceeding with works started by their teachers. In
the post-war period, a large number of them became emigrants or exiles and lost the possibility
of carrying on their works in Lithuania. A. Bistrickas, J. Paulauskas and other graduates from
Vytautas Magnus University are those deserved for their significant accomplishments in the field
of wooden constructions. They were also the teachers of several following generations of the
future engineers.
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Algirdas Baltrušaitis, one of the graduates from Vytautas Magnus University started developing
intensively a new stage in the field of wooden constructions and was probably the first associated
professor of Kaunas University of Technology (former Kaunas Polytechnic Institute) who participated in the international conferences and suggested in-depth research on the development
of wooden constructions. The introduced publication has been prepared with reference to his
anniversary.
Keywords: wood, constructions, studies, design practice, research, history.
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