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Įvadas

Atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje itin dinamišką gyvenamųjų namų ir daugiabučių 

statybos plėtrą, tampa itin aktualu įvairiais aspektais išanalizuoti Lietuvos daugiabučių 

sandarą, funkcinę jų struktūrą bei esminių savybių raidą istoriniu aspektu. Taip pat labai 

svarbu atskleisti dabartiniu nepriklausomos Lietuvos periodu vykstančius radikalius 

daugiabučių transformacijos procesus. Antra vertus, šiandienos gyventojų poreikius 

optimaliau atitinkančių daugiabučių plano funkcinių schemų sprendinių paieškos tap-

tų kryptingesnės ir vaisingesnės, jei būtų grindžiamos šią problemą atskleidžiančiais 

mokslinės analizės duomenimis. Daugelyje Europos valstybių daugiabučių namų pro-

jektavimui bei jų sandaros tobulinimui skiriama daug dėmesio. Ten naujausios tenden-

cijos ir raidos procesai atskleidžiami mokslinėse studijose ir aptariami specialiuose lei-

diniuose. Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų nuo seno tėra atlikta vos keletas. Tačiau juo-

se nėra giliau nagrinėta funkcinių daugiabučių namų struktūrų ir platesnių sociokultū-

rinių veiksnių poveikio atskleidimo. Lietuvos daugiabučiai, ketvirtajame dešimtmetyje 

atitikę tuometinius analogus Vakarų Europos valstybėse, sovietmečiu patyrė stiprias 

deformacijas. Gyvenamasis būstas tapo anonimiškas, projektuotas pagal politiškai ide-

ologizuotus normatyvus. Tačiau, atgavus nepriklausomybę, paskutiniame amžiaus de-

šimtmetyje vėl radikaliai pasikeitus politinei ir sociokultūrinei situacijai, pastebimi itin 

spartūs gyvenamųjų namų ir daugiabučių projektavimo pokyčiai. Projektuotojams ke-

liami nauji uždaviniai: tampa svarbus butų išdėstymas siekiant kuo labiau tenkinti kon-

krečius gyventojų interesus. Sovietiniais pokario metais pagrindinė daugiabučių pa-

skirtis buvo aprūpinti žmones minimaliu gyvenamuoju plotu. Šiandienos daugiabučia-

me name siekiama patenkinti kuo daugiau poreikių. Daugiabučio namo struktūrą le-

mia erdvinis butų ir pagalbinių funkcinių struktūrų išdėstymo principas, kuriam įtaką 

daro ekonominiai, socialiniai, technologiniai ir estetiniai veiksniai. Funkcinę daugiabu-

čio schemą lemia kiekybiniai butų parametrai ir tai, kaip išdėstyti komunikacijų bei in-

žineriniai elementai. Visi išvardyti veiksniai integruojasi į vientisą struktūrą. Bendrą žmo-

gaus gyvenimo ciklą sudaro namų ūkis, individualūs užsiėmimai, uždarumo poreikis, 

poilsis, darbas (Раппапорт 1990: 175). Tuo remiantis būsto plotas dalijamas į patalpas, 

o jų grupavimas turi užtikrinti patogius funkcinius ryšius. Tokiu pat būdu grindžiamas 

gyvenamosios erdvės dalijimas ne tik į patalpas, bet ir patalpų skaidymas į funkcines 

zonas. Būsto elementų tarpusavio ryšiai turi įtakos tiek gyvenimo procesų organizavi-

mui, tiek jų vyksmui erdvėje bei laike. Todėl gyvenamojo būsto sandaros ir kaitos tyri-

mas glaudžiai siejasi tiek su fiziniais, tiek su emociniais bei dvasiniais žmogaus porei-

kiais. Žvelgiant į žmogaus gyvenamąją erdvę ne vien materialiąja prasme, susiduriama 

ir su politine, ekonomine, kultūrine bei metafizine būties sfera. Gyvenamojo būsto 
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struktūros nagrinėjimas leidžia geriau suvokti sociumą ir kultūrinę miesto plotmę. Spar-

taus šalies politinio ir ekonominio vystymosi etapu (o tai šiuo metu itin būdinga Lietu-

vai) ypač svarbu apibrėžti ilgainiui susiklosčiusią daugiabučio plano funkcinės struktū-

ros tipologiją. Globalizacija daro neišvengiamą įtaką tradicinėms gyvenimo formoms. 

Todėl tikslų ir visavertį šiandienos būsto struktūros apibūdinimą galima suformuluoti 

atlikus ne tik daugiabučio kaip pastato analizę, bet veikiau aplinkybių, formuojančių jo 

būklę, tyrimą. Minėtieji daugiabučio būklę formuojantys veiksniai galėtų būti šie: vaikų 

buvimas ar nebuvimas šeimoje; kurioje miesto dalyje (centre ar priemiesčiuose) gyve-

nama; kokiais santykiais vadovaujamasi būnant kartu su kitais; kokios pasirenkamos 

laisvalaikio formos; koks žmogaus poreikis būti mobiliam ir kaip komunikuojama su 

kitais asmenimis organizuojant kasdienį gyvenimą. Kita vertus, gyvenimo būdo žemė-

lapis leidžia atlikti tikslesnį apibūdinimą apie šiandienos gyvenseną beveik visur – tele-

vizijoje, traukinyje, automobilių kamštyje, viešbutyje, darbo vietoje – bet ne namie. 

Galima teigti, kad šių dienų daugiabučio namo plano struktūra išgyvena savotišką sta-

gnaciją. Jau penkiolika metų Vakarų Europoje vykstantis „Europan“ konkursas išryškino 

tendenciją, kad dauguma inovacijų daugiabučių plano struktūroje yra įgyvendintos ir 

pasiekusios ribas. Naujos technologijos statyboje ir atsiradusios galimybės naudoti 

kompiuterinius projektavimo metodus stipriai pakeitė XX a. pradžioje modernistų su-

kurtą šiuolaikinio būsto sąvoką. Todėl besikeičiančios socialinės raidos fone šiandienos 

architektai atsidūrė panašiame pradiniame etape, kaip ir avangardinių idėjų kūrėjai pra-

ėjusio šimtmečio pradžioje. Peršasi išvada, kad daugiabutis gali dar kartą tapti nauja 

architektūros tyrimų laboratorija. Funkcinės šiuolaikinio gyvenamojo būsto struktūros 

kaitos nagrinėjimas padėtų geriau suprasti šiandienos daugiabučių raidos tendencijas 

ir leistų juos projektuojant plačiau pažvelgti į funkcinės struktūros galimybes įgyvendi-

nant jas praktiškai. Monografijoje būstu laikoma daugiabučio pastato buto erdvė. 

Funkcinė struktūra – tai gyvenamosios erdvės sudedamųjų elementų tarpusavio išdės-

tymas. Kadangi funkcinė daugiabučio plano struktūra susideda iš daugelio panašių ir 

pasikartojančių elementų, ją galima klasifikuoti, išskirti pagrindines tendencijas ir jų 

kaitą. Siekiame ištirti vieną svarbiausių veiksnių, apibūdinančių funkcinę daugiabučio 

plano struktūrą: vertikalius ir horizontalius ryšius tarp butų ir tarp bute esančių patalpų. 

Šiame darbe analizuojama, kaip kito šių ryšių organizavimas XX a. Daugiabučio namo 

plano funkcinės struktūros kūrimas plačiąja prasme reiškia žmogui artimiausios gyve-

namosios aplinkos formavimą. Jis susijęs su fundamentaliausių žmogaus poreikių – fi-

zinių, emocinių, dvasinių ir kitų – įgyvendinimu. Todėl architektūrinio sprendimo vien-

tisumas apima gyvenimiškus procesus, vykstančius nagrinėjamuose objektuose. Tai 

sudaro procesų kompleksą, formuojamą dėl sąryšio su erdve ir laiku, sociokultūrinės ir 

ekonominės gyvenimo raidos tarpsniais. Tyrimui pasirinkti Lietuvoje pastatyti daugia-
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bučiai yra svarbūs kertiniai aptariamojo laikotarpio raidos pavyzdžiai. Objektai atrinkti 

remiantis unikalumo ir savitumo kriterijais. Nors dauguma svarbių nagrinėjamų objek-

tų pastatyti didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 

tam tikrais atvejais dėmesio vertų statinių yra ir mažuosiuose miestuose bei miesteliuo-

se. Užsienio gyvenamojo būsto raidos apžvalga naudojama darbe kaip priemonė Lie-

tuvoje vykstantiems procesams geriau iliustruoti, palyginti juos su to laikotarpio užsie-

nio šalių praktika. Daugiabučių namų projektavimas yra tiesiogiai susijęs su gyvenimo 

mieste specifika. Akivaizdu, kad aplinka tiesiogiai veikia funkcinę daugiabučio struktūrą 

ir užstatymo tipą. Siekiant detaliau apžvelgti jau minėtas problemas, šiame darbe apsi-

ribojama funkcinės daugiabučio plano struktūros analize ir nesiekiama nagrinėti pla-

tesnių daugiabučių kompleksų bei gyvenamųjų rajonų urbanistinių klausimų. Pasta-

ruoju metu Lietuvoje vykstantys ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai procesai pastebi-

mai keičia daugiabučių architektūrą. XX a. funkcinės daugiabučių schemos struktūra 

gana išsamiai nagrinėjama tiek vakarietiškuose, tiek rytų kaimynų atliktuose bei publi-

kuotuose moksliniuose darbuose. Mūsų šalies architektūrologijoje tokia informacija yra 

labai išsklaidyta, ji yra daugiausia tik konstatuojamojo pobūdžio. Lietuviškuose šalti-

niuose itin trūksta konkrečių projektų tyrimo, esamos padėties analizavimo ir palygini-

mų su užsienio šalių praktika, vidinių ir išorinių priežasčių nagrinėjimo ir kt. Prof. dr. 

Z. J. Daunora yra tyręs socialinių būstų projektavimą Lietuvoje. Jo parengtoje knygoje 

„Socialinių būstų projektavimas“ apžvelgiami kai kurie socialinio būsto projektavimo 

klausimai, plačiai nagrinėjami Skandinavijos šalių daugiabučiai ir naujausios jų funkci-

nės plano struktūros tendencijos (Daunora 1998: 79). Knygoje „Miesto gyvenamosios 

aplinkos formavimas“ prof. J. Vanagas analizuoja miesto gyvenamosios aplinkos forma-

vimo sociologinius ir urbanistinius aspektus. Šioje monografijoje nagrinėjamas žmo-

gaus ir aplinkos ekologinės bei socialinės sąveikos mechanizmas, atskleidžiamos šio 

proceso reguliavimo prielaidos, aptariami humanizuotos gyvenamosios aplinkos for-

mavimo principai (Vanagas 1992: 2). Žurnale „Statyba ir architektūra“ 1982 m. buvo iš-

spausdintas prof. J. Vanago straipsnis „Gyventojas apie savo butą“, kuriame aptariami 

autoriaus parengti sociologinių tyrimų duomenys (Vanagas 1982: 8). Dr. N. Lukšionytė-

Tolvaišienė atliko reikšmingus XX a. pradžios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyvenamųjų 

namų menotyrinius nagrinėjimus tiek istoriniu, tiek stilistiniu aspektais. Tyrinėjimai, pa-

dėję apžvelgti XX a. pradžios gyvenamuosius namus, publikuoti knygos „Lietuvos archi-

tektūros istorija“ 3-iajame tome. XX a. pradžios Vilniaus daugiabučių apžvalga publi-

kuota knygose „Istorizmo architektūros daugiabučiai namai Vilniuje“ (Lukšionytė 1986: 

70–82) ir „Moderno stiliaus individualūs gyvenamieji namai Vilniuje“ (Lukšionytė 1980: 

80–105). Studijas apie daugiabučius gyvenamuosius namus yra parengęs V. L. Švipas 

(1933: 52). Architekto J. Pero 1958 m. išleistoje knygoje „Daugiabutis“ nagrinėjami šio 
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tipo gyvenamųjų namų projektavimo ir įrengimo klausimai (1958: 183). Daug dėmesio 

šioje knygoje skirta pirmųjų pramoninės statybos daugiabučių namų projektavimui. 

Apžvelgiamos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos penktojo dešimtmečio gyvenamųjų namų 

projektavimo problemos. Bendroji šiuolaikinė architektūros istorija apžvelgiama prof. 

dr. R. Buivydo konceptualiuose straipsniuose, publikuotuose „Archiformoje“ 1999 m. 

Juose aptariami ir gyvenamųjų namų raidos klausimai XX a. (Buivydas 1999d: 69–77). 

Mokslo populiarinamuosiuose leidiniuose randama prof. dr. A. Mačiulio straipsnių apie 

naująją Vilniaus architektūrą 1919–1939 m. (Mačiulis 1997: 74–80). Panašių apžvalgi-

nių istorinių straipsnių parašė ir A. Graužinis apie Panevėžio architektūros raidą 1900–

1940 m. (2002: 90–92), V. Rimkus apie Šiaulių miesto statinius tarpukario laikotarpiu 

(2002: 93–96). Nemažai publikacijų šia tema buvo spausdinama periodiniame leidinyje 

„Statyba ir architektūra“, daugelis jų buvo skirtos gyvenamojo būsto ateities progno-

zėms, neretai futuristinėms, kurios taip ir liko neįgyvendintos. V. Balčiūnas parengė ap-

žvalginį straipsnį apie 1982 m. įvykusį konkursą (1982: 5–7), V. Parčiauskas aprašė plyti-

nių namų konkurso rezultatus (1981: 10), architektas E. Gūzas nagrinėjo butų apstaty-

mo baldais problemas (1977: 6–7), V. Sargelis apžvelgė daugiabučių projektavimo ten-

dencijas (1977: 10), architektas V. Balčiūnas pristatė devintajam dešimtmečiui skirtų 

daugiabučių konkurso rezultatus (1975: 2–7). Kita dalis publikacijų apėmė industrinių 

namų statybos ir projektavimo klausimus. Šiomis temomis rašė K. Balėnas (1985: 4–5), 

J. Stražnickas (1984: 2–3), B. Krūminis, J. Dyčmonas (1974: 6–9) J. Minkevičius (1971: 

9–11), A. Menkevičius (1988: 10–11), A. Umbrasas (1975: 10–11). Senamiesčio daugia-

bučių namų rekonstrukcijos problemas analizavo V. Jurkštas (1975: 5–7). Prof. dr. J. Bu-

čas nagrinėjo secesinės architektūros kompleksą Vilniuje, Lukiškių gyvenamųjų namų 

koloniją (Bučas, Oksas 1973: 29–31). Didelį tiriamąjį darbą apie tarpukario Lietuvos dau-

giabučius Kaune yra atlikusi J. Kančienė (2002 4: 97–104). Ji parengė monografiją apie 

tarpukario Lietuvoje daug gyvenamųjų namų suprojektavusį architektą V. Landsbergį-

Žemkalnį (Kančienė, Minkevičius 1993: 90). Apie Vilniaus gyvenamųjų namų moderno 

stilių nemažai publikuota D. Baltrano straipsniuose (2003: 391). 2003 m. išleista E. Či-

griejaus knyga apie gyvenamuosius namus Lietuvoje. Šiame leidinyje daugiausia dė-

mesio skiriama tipiniams daugiabučiams 1940–1990 m. laikotarpiu, aptariama būsto ir 

aplinkos raida. Pirmojoje knygos dalyje nagrinėjami butų ir namų raidos aspektai, an-

troji dalis skirta „vietai, kur statomi namai“ (Čigriejus 2003: 3). Pažymėtina, kad ši knyga 

tiesiogiai siejasi su monografijos tema. Monografijos temai artima ir prof. A. Vyšniūno 

studija apie daugiabučių namų rekonstrukciją ir tipologiją. Šiame leidinyje aptarti dau-

giabučių namų funkcinės schemos tipai. Kai kurie daugiabučiai aptariami informacinio 

pobūdžio leidiniuose „Vilniaus architektūra“ (1985), „Kauno architektūra“ (1991). Ap-

žvelgdami sovietmečio architektūros raidą nagrinėjančius darbus, turime prisiminti 
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tokius veikalus, kaip E. Budreikos monografija „Architektas Vytautas Edmundas Čeka-

nauskas“ (1998) ir J. Minkevičiaus „Architektūros kryptys užsienyje“ (1971). Apibendri-

nant mokslinius Lietuvos architektūros tyrimus, susijusius su gyvenamųjų namų sritimi, 

tenka pažymėti, kad jie dar tik formuojasi. Todėl kalbėti apie tyrimus, kurie išsamiai at-

skleistų funkcinę gyvenamojo būsto struktūrą Lietuvoje, yra problemiška. Iš mokslinių 

tyrimų, atliktų užsienyje, galima išskirti kelias pagrindines darbų grupes: tiriamieji dar-

bai, skirti funkcinės plano struktūros normatyvinei literatūrai (tai kertiniai W. Gropiuso 

(1965) ir H. Bayeris (1959), Le Corbusier (1970), E. Neufertas (1996) darbai) bei apžvalgi-

niai menotyriniai, sisteminantys ir apibendrinantys gyvenamojo būsto funkcinės struk-

tūros problematiką. Tokios būtų istorikų S. Gideono (1994), W. Curtis (1982), K. Frampto-

no (1996) studijos, kuriose gvildenamos ir gyvenamosios architektūros problemos. 

1966 m. Vokietijoje Manfredo Zumpe išleistoje monografijoje „Daugiabučiai“ apžvel-

giami iki šeštojo dešimtmečio Vokietijoje ir Vakarų Europoje pastatyti daugiabučiai 

(1966). Išskirtinis dėmesys šioje knygoje skiriamas aukštybinių daugiabučių plano 

struktūros tipams; antrojoje dalyje nagrinėjamos sekcinių namų problemos. 1967 m. 

V. P. Etenko parengė knygą apie aukštybinių daugiabučių statybą Sovietų Sąjungoje ir 

užsienyje (1967). Knygoje rašoma apie devynių ir daugiau aukštų sekcinių, koridorinių, 

galerinių daugiabučių planų struktūras. Greta su monografijos tema susijusių publika-

cijų reikia paminėti ir 1974 m. išleistą knygą „Gyvenamųjų namų statyba Danijoje“ 

(жилищное cтроительство Дании 1974). Knygoje detaliai aptariami daugiabučių sta-

tybos klausimai Danijoje, pateikiami išsamūs ekonominiai ir socialiniai daugiabučių ty-

rimai. Knyga parengta remiantis Danijos statybos ministerijos duomenimis. 1982 m. 

„Strojizdat“ išleistame almanache „Gyvenamoji ląstelė ateityje“ pabandyta pateikti 

1990–2000 metų daugiabučių raidos tendencijas Maskvoje (Рубаненко 1982). 1990 m. 

leidykla „Strojizdat“ išleido apžvalginio pobūdžio knygą „Architektūrinė gyvenamojo 

namo kompozicija“ (Коссаковский 1990: 239). Knygoje apžvelgiami daugiaaukščiai 

monolitiniai namai. Yra ir pavyzdžių iš Lietuvos. Naujausi tyrimai gyvenamųjų namų 

srityje atliekami Šveicarijos Ciuricho technologijos universitete ETHZ – vystomas „Kai-

sersrot“ tyrimų projektas siekia optimizuoti daugiabučių projektavimą kompiuterinių 

programų ir dirbtinio intelekto priemonėmis (Ruegg 2004: 48–49; Hovestadt 2002). 

Reikšmingi ispanų architekto teoretiko M. Gauza moksliniai darbai gyvenamųjų namų 

ir būsto vidaus erdvės naujausių eksperimentinių tyrimų tendencijų klausimais (Gausa 

1997). Jis, naudodamas šiuolaikines technologijas, siekia perkeisti funkcinę būsto struk-

tūrą, padaryti ją lankstesnę. Reikia paminėti ir olandų A. Betsky’io (2004) bei M. Willin-

ge’o (2001) publikacijas, esė bei straipsnius apie olandų gyvenamosios architektūros 

problematiką. Anglų architektūros kritikė L. Bullivant yra parašiusi daug publikacijų 

apie gyvenamojo būsto ir daugiabučių projektavimo praktiką. 2003 m. išleista knyga 
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„Home Front New Developments in Housing“, kurioje architektūros kritikė L. Bullivant 

apžvelgia Olandijos daugiabučių namų vystymo programas „Vinex“ bei Austrijos socia-

linio būsto pastatytus namus (Bullivant 2003). Šveicaro prof. W. Stamm-Teske atlikti Vo-

kietijos, Šveicarijos ir Austrijos regionų gyvenamųjų namų analizės ir kaitos tyrimai taip 

pat verti ypatingo dėmesio. Jo parengtose studijose „Preiswerter Wohnungsbau in Os-

terreich“ (Stamm-Teske 2001), „Preiswerter Wohnungsbau in den Niederlanden 1993–

1998“ (Stamm-Teske 1998), „Preiswerter Wohnungsbau, 1990–1996 eine Projektauswahl 

Deutschland“ (Stamm-Teske 1996) nagrinėjami ekonomiškų daugiabučių projektavi-

mo ir statybos klausimai. Jose detaliai aptariama, kaip architektūriniai sprendiniai lemia 

daugiabučio statybos kainą, nagrinėjama funkcinė daugiabučių plano schema. Miesto 

kultūros raidos tendencijos nagrinėjamos L. Mumfordo (1946), J. Huizinga (1997), 

L. Donskio (1996) darbuose. Verta paminėti ir tiesiogiai su architektūra nesusijusius, ta-

čiau platesne prasme aktualius filosofų publikuotus darbus. Šia tema rašė M. Heideg-

geris (1992) („Laikas ir būtis“) bei, aktualizuodamas architekto profesiją, architektūros ir 

lietuvio santykį, itin tiksliai pasakė V. Rubavičius: „Žmogaus gyvenimas taip glaudžiai 

susijęs su architektūra, kad jis to nejaučia“ (1997: 250). Prancūzų filosofo G. Bachelard’o 

1958 m. išleistoje knygoje „Erdvės poetika“ gyvenamojo namo erdvės apibrėžiamos 

kaip žmogaus egzistencijos erdvės (1993: 360). Filosofo manymu, labiausiai namo 

struktūrą formuojančios erdvės yra rūsys ir pastogė. Prancūzų novelistas M. Tournier 

oponuoja G. Bachelard’o nuomonei apie šių dviejų erdvių sureikšminimą ir nusako gy-

venamųjų namų laiptinių emocinę svarbą (Tournier 1983). Apibendrinant galima teigti, 

kad Lietuvoje atlikti gyvenamųjų namų tyrimai funkcinę daugiabučių struktūrą nagri-

nėja fragmentiškai. Tai lemia nepakankamą funkcinės daugiabučių struktūros raidos 

supratimą Lietuvos architektūrologijos tyrimų kontekste. Monografiją sudaro įvadas, 

trys skyriai ir išvados. Pirmajame skyriuje apžvelgiama XX a. daugiabučių gyvenamųjų 

namų funkcinės struktūros raida nuo 1900 iki 1990 m. Antrajame skyriuje nagrinėjami 

daugiabučių funkcinę sudėtį lemiančių veiksnių kitimo procesai, politinių ir ekonomi-

nių priežasčių poveikis, socialinės ir kultūrinės įtakos bei statybos technologijos kaitos 

pasekmės funkcinei būsto struktūrai. Trečiajame skyriuje analizuojamos naujos funkci-

nės būsto sudėties transformacijų tendencijos Lietuvoje po 1990 m.
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1. Gyvenamojo būsto funkcinės 
struktūros raida Lietuvoje 
XX amžiuje

1.1. Būsto sąranga 1900–1918 metais

XIX a. pabaigoje miestų centrus veikė spartūs socialiniai ir ekonominiai modernaus pe-

riodo pradžios pokyčiai, tačiau dar buvo gana tvirtai laikomasi tradicinių formų. Prieš 

šimtmetį gyvenamasis būstas beveik nebuvo pakitęs, lyginant su ankstyvesniais am-

žiais. Didžioji dalis pasaulio gyventojų gyveno archetipiniuose sodybinio tipo būstuose, 

o gyvenantys miestuose tenkinosi vienas į kitą panašiais miesto tipo namais ir butais. 

Prasidėjusi masinė žmonių migracija iš kaimų į miestus lėmė revoliucinius statybos tech-

nologijų pokyčius, ėmė keistis gyvenamojo būsto pobūdis. „Daugumoje miestų naujos 

gyvenamojo būsto formos – priemiesčių kotedžai, blokuoti darbininkų kolonijų namai – 

buvo statomi šalia geležinkelių linijų, o besiplečiančių priemiesčių mūriniai daugiabučiai 

įsiterpė tarp tradicinių medinių pastatų“ (Brumfield 1993: 612–631). Kilo poreikis statyti 

gyvenamuosius kompleksus su nebrangiais ir ekonomiškais butais. 

Architektūros raidai buvo svarbu tai, kad XX a. pradžia Lietuvoje sietina su darbinin-

kams ir vidurinei klasei skirtų nuomojamų daugiabučių namų atsiradimu. Skirtingai nei 

kituose XX a. pradžios Europos miestuose, Lietuvoje dar nebuvo aktualios tankaus ap-

gyvendinimo problemos. Tyrinėjant XX a. pradžios daugiabučius svarbu pažymėti reikš-

mingą turtingųjų užsakovų ir mecenatų įtaką statyboms. Vilniuje vienas jų buvo J. Mon-

tvila. Pirmieji J. Montvilos namų kompleksai nebuvo aukšto meninio lygio. Šį laikotarpį 

galima būtų pavadinti pigių namų darbininkams ir smulkiesiems tarnautojams statybų 

pradžia Vilniuje. Vilniaus kompleksai steigėsi naujamiesčio pakraščiuose, Jovaro ir Rasų 

kvartaluose. Funkcinėje plano struktūroje ryškūs pirmieji pastatų tipizavimo bandymai. 

Statant panašius pastatus, bandyta spręsti gyvenamojo ploto problemą, kuri, miestui 

augant, vis aktualėjo. Vakarų Europoje ir Rusijoje pigių nuomojamų namų statyba XX a. 

pradžioje buvo labai populiari. Būtent tuo metu ir buvo sukurti masinės (daugiaaukš-

čių sekcinių ir mažaaukščių blokuotų statinių) statybos pagrindai. Darbininkų namų 

kompleksai dažniausiai būdavo statomi prie gamyklų, užterštose teritorijose, o butams 
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būdingas gana mažas plotas. Panašaus pobūdžio Vilniaus daugiabučiai buvo statomi 

Naujamiesčio rajono pakraščiuose. Tuščių sklypų užstatymas nebuvo labai tankus, o tai 

lėmė ir daugiabučių tipus – dominavo 1–2 aukštų daugiabučiai. Šis bruožas būdingas 

tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos pigių butų „kolonijoms“, o Vakarų Europoje vyravo masyvūs 

ir dideli daugiabučiai. Čia butas buvo itin paprastos plano struktūros: prieškambaris 

su perėjimu pro laiptinę, iš jos – įėjimas į gyvenamąjį kambarį arba antrajame aukšte 

esančius miegamuosius. 

Butas turėjo mažą virtuvėlę, į kurią buvo patenkama iš gyvenamojo kambario. Tokie 

butai su įėjimais tiesiog iš lauko neturėjo nei vonios kambarių, nei sanitarinių mazgų. 

Tipišku aprašytojo laikotarpio pavyzdžiu galėtų būti apie 1902 m. Klaipėdoje pastatyti 

Celiuliozės fabriko namai, Nemuno g. 2 ir 18. Panašios funkcinės struktūros daugiabu-

čiai buvo statomi Suomijoje. Kuopio mieste pastatyti mediniai ir kartotiniai būstai, skir-

ti darbininkams, taip pat turėjo atskirus įėjimus. Funkcinė buto struktūra buvo artima 

„Rasų kolonijos“ pavyzdžiui. Įėjus patenkama į prieškambarį, iš prieškambario į gyvena-

mąją erdvę, iš ten – į miegamąjį. 

Verta paminėti ir kitą daugiabučių namų grupę Klaipėdoje, K. Donelaičio a. 2, 4, 6, 

pastatytą 1904 m. (1.1–1.3 pav.). Trijų aukštų namai su mansardomis ir pusrūsiais buvo 

blokuoti vienoje eilėje. Kiekviename aukšte suprojektuota po du butus. Funkcinės butų 

struktūros pagrindinis elementas – prieškambaris, iš jo patenkama į visus kitus kam-

barius. Kaip ir daugelyje kitų to meto daugiabučių, virtuvė buvo su balkonu. Jis buvo 

naudojamas maisto produktams vėsinti. 

Pati didžiausia Vilniuje buvusi „Rasų kolonija“. Šie keturbučiai, pastatyti pagal A. Klei-

no projektą, buvo įvairaus plano, išdėstyti palei stačiais kampais susikertančias Vitebs-

ko, Balstogės, Mielagėnų ir Gervėčių gatves. Dviaukščius ekonominius būstus sudarė 

aštuoniolika vienodų blokuotų sekcijų. Jose projektuota po du butus, o įėjimas buvo 

bendras. Kiekvieną butą sudarė du maži kambariai ir virtuvėlė. Kiekviena sekcija prie 

gatvės turėjo po kiemelį.

1911 m. jau minėto mecenato J. Montvilos draugija Vilniuje surengė konkursą ir 

išrinko 21 būstų statybos projektą. Namai buvo statomi kooperatiniu būdu. Vadinamo-

sios „Montvilos kolonijos“ namų patalpos buvo atskiros arba iš dalies pereinamos, gerai 

apšviestos, laisvai, bet funkcionaliai išdėstytos apie erdvius prieškambarius, į kuriuos 

vedė pagrindiniai įėjimai. 

Kiemo pusėje buvo atsarginiai įėjimai ir ūkiniai priestatai. Kampiniai komplekso na-

mai priklausė racionaliojo, geometrinio vėlyvojo moderno krypčiai. „Vilniaus kolonijas 

J. Montvila pradėjo steigti naudodamasis Žemės banko, kurio direktoriumi dirbo, finan-

sinėmis lengvatomis“ (Lukšionytė 1988: 92). 
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1.1 pav. 
K. Donelaičio a. 2–4,
Klaipėda, 1904 m.
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1.2 pav. 
K. Donelaičio a. 2–4,
Klaipėda, 1904 m.
Buto planas
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1.3 pav. 
K. Donelaičio a. 2–4,
Klaipėda, 1904 m.
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Vakarų Europos ir Rusijos miestuose labdaringos organizacijos statė vien tik nuo-

mojamus daugiabučius namus; jie net buvo vadinami Доходные дома – pelningieji 

namai. „Maskvos didelių apartamentų daugiabučiai buvo išskirtinai naujo gyvenimo 

stiliaus produktas, kurio standartai buvo produktyvumas, komfortiškumas ir technolo-

ginis progresas. Tuo laiku tokio tipo būstuose centrinėje Maskvos dalyje kūrėsi tiek pa-

siturintys miestiečiai, tiek vidutines pajamas gaunantys gyventojai. Tokie daugiabučiai 

plito šalia tramvajaus linijų“ (Thurston 1987: 140). Vilniaus kolonijų taip pat negalima 

butų pavadinti pigiais daugiabučiais. 

„Lukiškių kolonija“ tiek meniniu požiūriu, tiek planine struktūra buvo išraiškingesnė 

už kitas kolonijas. Kiekvienas namas – unikalus, nors ir suprojektuotas pagal tokią pat 

schemą bei vienodus komponavimo principus. Butai patogesni, įrengti per du aukštus 

mezoninai. Plano struktūroje itin pabrėžta asimetrija. „Sugriauta simetrija, teikianti peną 

vėjams“ (Bachelard 1993: 360).

Vilniuje, Gedimino pr. 39, esantį pastatą suprojektavo ir pastatė inžinierius N. Sobka. 

Pirmasis aukštas buvo skirtas prekybai, viršutinis – butams. Tai tipiškas vėlyvojo mo-

derno laikotarpio daugiabutis nuomojamas namas. Pastatas labai išraiškingas fasadais, 

tačiau viduje šis daugiabutis neturi racionalios plano schemos. Nagrinėjant projektą 

matyti, kad pagrindiniame korpuse buvo nuomojami butai, o dalyje prie Ankštosios 

gatvės korpuso – prekybos patalpos.

Kaune, S. Daukanto gatvėje, pagal architekto J. Ušakovo projektą 1910 m. statytas 

daugiabutis pirmame aukšte turėjo po nuomojamą butą, o kampinėje pirmo aukšto 

patalpoje – parduotuvę. Trijų aukštų namo plano struktūra – stačiakampė. 

Pirmajame aukšte buvo įrengta parduotuvė, kituose dviejuose – butai. Tiek pa-

grindinė, tiek pagalbinė laiptinės suprojektuotos pietinėje pusėje. Prie laiptinių šlieja-

si pagalbinės patalpos: virtuvė, vonia tualetai, tarnaitės kambarys. Skersinė kapitalinė 

siena, ties kuria sutelktos patalpos, dalija namą į dvi dalis. Į gyvenamuosius kambarius 

patenkama pro nedidelį holą, sujungtą su koridoriumi. Patalpos sutelktos abipus lai-

kančiosios sienos. Pastato tūris asimetriškai suskaidytas. Gyvenamieji kambariai iš-

dėstyti aplink holą, pagalbiniai – šalia laiptinės. Pastatui būdingas vėlyvojo moderno 

geometrizmas.

Dar viena verta dėmesio nuomojamų namų grupė Vilniuje – Kaštonų g. 3–5. Su-

blokuoti gyvenamieji namai statyti 1912 m. Juos projektavo ir statybos priežiūrą vykdė 

inžinieriai V. Michnevičius ir B. Stankevičius. Keturių aukštų namų planai projektuoti sta-

čiakampio formos. Kiekviename aukšte abipus laiptinės išdėstyta po du 4-ių arba 5-ių 

kambarių butus. Siekiant išplėsti daugiabučio namo vidaus erdvę, pagalbinės patalpos 

projektuojamos ištrauktos į kiemą. Butų planai asimetriški, funkcionaliai pritaikyti gy-

ventojų reikmėms. Įdomu tai, jog, nepaisant butų asimetriškumo, viso namo planas 
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labai taisyklingas ir harmoningai simetriškas. Laikančiosios sienos dalija planą skersai ir 

išilgai. Aukštus iš gatvės ir kiemo pusės jungia laiptinės, šalia kurių išdėstyti butai. 

Keturių aukštų namų grupę Pamėnkalnio g. Nr. 22–28 (1.4 pav.) suprojektavo inži-

nierius E. Rauba. Pirmuosiuose aukštuose įrengtos prekybos patalpos, kituose – gyve-

namosios patalpos, ketvirtajame aukšte – šešių kambarių butai su visais patogumais. 

Plano struktūra kompaktiška, į kiemą išsikiša tik ūkinės laiptinės. Aprašomojo namų 

komplekso architektūra būdinga vėlyvajam modernui. Kiekviename aukšte projektuo-

jama po dvi laiptines, aplink kurias išdėstyta po vieną arba du butus. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Vilniaus daugiabučių raida nesiskyrė nuo analogų, staty-

tų pagrindiniuose carinės Rusijos miestuose. Kaip pažymi V. Kirilovas, „Maskvoje tipiniai 

moderno buto pavyzdžiai turėjo tris arba keturis pagrindinius kambarius, atsuktus į 

gatvę, bei į kiemo pusę orientuotus vonios kambarius, miegamuosius, virtuvę, tamsųjį 

kambarėlį. 

Tokiai plano struktūrai reikėjo dviejų laiptinių. Viena iš jų buvo projektuojama ga-

tvės pusėje, pagrindiniame fasade, o kita – ūkinė laiptinė, iš kiemo pusės“ (Кириллов 

1979: 91).

Pirmasis pasaulinis karas nutraukė natūralią architektūros raidą. Per karą Vilniuje su-

degė keli tūkstančiai namų. Šiauliai ir Tauragė tai pat patyrė labai didelių nuostolių. 

1917 m. buvo atliekami minimalūs tvarkymo darbai. Rusijoje po revoliucijos, kai gyve-

namojo ploto trūkumas dar labiau padidėjo, erdvūs daugiabučiai buvo rekonstruoti į 

komunalinius butus. Viena šeima buvo apgyvendinama viename kambaryje.

Apibendrinant 1900–1919 m. dera pažymėti, kad nuomojamų namų plano struk-

tūra Vilniuje ir Klaipėdoje išlaikė skirtingus bruožus: Vilniaus namai buvo projektuojami 

su dviem izoliuotomis laiptinėmis, o Klaipėdos namams būdingas bruožas – laiptinė, į 

kurią galima patekti tiek iš gatvės, tiek iš kiemo. Laiptinė buvo savotiška gatvės ir kiemo 

jungtis. Bendras šio laikotarpio nuomojamų namų bruožas – patalpų zonavimas ir jį ati-

tinkantis fasadų skaidymas. Jis būdingas tiek Vilniui, tiek Klaipėdai. Kaune šiuo laikotar-

piu nuomojamų namų buvo pastatyta nedaug. J. Kančienė teigia, kad XX a. pradžioje 

Kaune buvo pastatoma vidutiniškai po 43 namus per metus (2002: 98). Charakteringas 

nagrinėjamojo laikotarpio daugiabučių plano bruožas – dvi laiptinės: pagrindinė – re-

prezentacinė, o kita – vien ūkinė. Virtuvės ir pagalbinės sandėliavimo patalpos buvo 

projektuojamos prie antrosios laiptinės. Sekciją sudarė du butai viename aukšte, supro-

jektuoti aplink laiptinę. Vėlesniuose daugiabučiuose viename aukšte buvo projektuoja-

ma po vieną butą ir dvi nesusisiekiančias laiptines. Pirmosiose daugiabučių kolonijose 

patalpos butuose buvo planuojamos pagal anfiladinę sistemą, kai kambariai yra perei-

nami. Vėliau projektuotuose butuose taikoma racionalesnė koridorinė sistema. 
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1.4 pav. 
Pamėnkalnio g. 22–28,
Vilnius, 1912 m.
(archit. E. Rauba)
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1.2. Būsto sandara 1919–1940 metais

Daugelio autorių nuomone, šis laikotarpis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos archi-

tektūros raidoje. Susiformavo savita, racionalizmu pagrįsta modernioji architektūra 

(1.5 pav.). Pritaikyta nemažai naujų konstrukcijų ir kompozicijų principų. Imti naudoti 

iš anksto pagaminti konstrukciniai pastato elementai. Įdiegtos tiems laikams naujos 

statybų technologijos – gelžbetoninės perdangos ir laiptų konstrukcijos (Иконникова 

1978: 102). Pradėtas tirti konstrukcijų patikimumas. Daugiabučių namų laiptinėse tuo 

metu atsirado liftai. Funkcinė butų plano struktūra tapo aiškesnė, daugiausia naudota 

koridorinė buto schema. Tačiau labiausiai architektūrą veikė informacija iš Vakarų Euro-

pos ir JAV. Buvo naudotasi knygomis apie gelžbetonines konstrukcijas, analizuojamos 

„Golden Gate Bridge“ tilto ir Amerikos aukštybinių gyvenamųjų namų konstrukcijos. 

Daugiabučių projektavimui įtakos taip pat turėjo socialinių namų plėtra Vokietijoje ir 

Austrijoje, miestų sodų idėjos Anglijoje, socialinės teorijos iš Prancūzijos, industriniai 

atradimai JAV. Anarchistiniai dviejų rusų M. Bakunino (Huch 1923) ir P. Kropotkino (Kro-

potkin 1927) darbai buvo studijuojami ir publikuojami antrajame dešimtmetyje. Pa-

vyzdžiui, 1928 m. Kaune pastatytas namas, priklausęs G. Klisui, buvo suprojektuotas ar-

chitekto J. Pero. Autorius, užsakovų pageidavimu, rėmėsi pavyzdžiu iš vokiečių žurnalo 

(Kauno architektūra 1991: 341).

Tarpukario laikotarpio Lietuvos architektūros istorijoje išskiriami du etapai: atsta-

tomasis (1919–1930) ir intensyvesnės statybos (1930–1940) (Lietuvos architektūros 

istorija 1987–2000). Išryškėjo dvi stilistinės tendencijos. Pirmajame etape buvo toliau 

plėtojami ir naujai interpretuojami iš XIX a. pabaigos – XX a. pradžios perimti meniniai 

principai: humaniškumas, kanonizavimas ir dekoravimas. Antrajame etape istorizmą ir 

regionalizmą pakeitė racionalizmas, kurio estetikos pagrindas – tikslingumas, ekono-

miškumas, paprastumas. Novatoriškiausia linkme architektūrą kreipė funkcionalizmo ir 

konstruktyvizmo atstovai. Jie siekė išspręsti ne tik estetines, bet ir socialines problemas. 

Europoje paplitusios avangardizmo idėjos Lietuvoje giliau neišsiplėtojo, nebuvo ir stai-

gaus šuolio nuo tradicinio prie modernaus būsto modelio. 

Visuomeninį to meto skonį ir prestižą geriausiai atitiko akademinio neoklasicizmo 

kryptis. Šia dvasia Peterburgo dailės akademijoje buvo išauklėti tuo metu kūrę auto-

riai M. Songaila, E. Frykas, V. Dubeneckis ir kt. (Budreika 1965: 25–26). Tarpukario laiko-

tarpiu Europoje istorine dvasia persmelktą kūrybą imta vadinti naująja tradicija. 
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1.5 pav. 
Jakšto g. 2,
Vilnius, 1914–1940 m.
(archit. E. Rauba)
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Ypatingo dėmesio susilaukė klasicizmas. Buvo manoma, kad klasicizmas skleidė hu-

maniškumą ir reprezentavo aukštą kultūrą. 

Pavyzdžiu gali būti daugiabutis banko tarnautojų namas, pastatytas 1925 m. V. Put-

vinskio g. 38, Kaune. Namą suprojektavo inžinierius A. Gordevičius. Pastatas masyvus, 

trijų aukštų, į gatvę atsuktas trumpuoju galu, o ilgiu orientuotas į kiemą. Namo archi-

tektūra primena neoklasicistinius Rusijos nuomojamuosius namus. Pagrindinis įėjimas 

į pastatą yra rytiniame šone. Patalpos telkiasi aplink vidinį holą, nors viso pastato planas 

netaisyklingos formos – į gatvę išeinantis didžiojo korpuso kampas įtrauktas, kiemo 

pusėje prijungtas siauras sparnas, o per jungties vietoje suprojektuotą įdubą šviesa pa-

tenka į kertėje esančias patalpas. Antrajame ir trečiajame aukšte sparno patalpas jungia 

prie ugniasienės esantis koridorius. Jame buvo vieno ir kelių kambarių butai, salė, atskiri 

svečių kambariai. Įėjimai į namą suprojektuoti iš kiemo, vienas iš V. Putvinskio gatvės. 

Vakariniame korpuse išdėstyti vienviečiai kambariai. Viršutiniame aukšte įrengta apž-

valgos aikštelė.

Trečiojo dešimtmečio Lietuvos daugiabučiuose pastatuose, be akademinio neokla-

sicizmo, būta ir kitokių istorinių užuominų, kurias mėginta pagrįsti statinio paskirtimi. 

Pasirinktas modernizuotojo baroko stilius, kuriame tarpukario architektai įžvelgė gali-

mybę išreikšti nacionalinį savitumą. Atstatomojo laikotarpio gyvenamųjų namų archi-

tektūroje neoklasicizmo formų buvo kur kas mažiau, jai labiau būdingi art deco stiliaus 

namai (S. Daukanto g. 14, K. Donelaičio g. 77, 1929 m., Kaunas), architektas – E. Frykas. 

Pasak N. Lukšionytės-Tolvaišienės (1988: 95), trečiojo dešimtmečio gyvenamųjų 

namų architektūros estetika yra įvairialypė. Buvo ir vakarietiškojo art deco stiliaus stati-

nių, pavyzdžiui, 1928 m. statytas namas Vytauto pr. 58 (architektas J. Peras), ir moderni-

zuotos eklektikos. Tarpukario Europoje pagrindinė art deco iracionali tendencija turėjo 

naujos morfologijos pobūdį ir kartu tradicinį paviršiaus dekoravimo principą. Vyravo 

aiški plano struktūra su gausiai dekoruotais fasadais. Minėtasis architekto J. Pero plyti-

nio, tinkuoto keturių aukštų namo planas yra netaisyklingos formos, tačiau simetriškas. 

Nevienodos stilistikos fasadai atspindi tuo metu vyravusią architektūros krypčių kaitą. 

Gatvės fasadas įlenktas, su prieangiu viduryje, pagrindinis įėjimas yra antrajame šio fa-

sado aukšte. Kiemo fasado centrą pabrėžia pusapskritimio formos priestatas su stačia-

kampiu rizalitu, kuriame yra antroji laiptinė. Su kambariais ji sujungta atvirais korido-

riais – balkonais. Viename aukšte – du koridorinio planavimo butai. S. Daukanto g. 11 

1928 m. pagal architekto L. Rito sumanymą pastatytas pastatas, kurio centre dominuo-

ja pagrindinė laiptinė su liftu. Statinys yra stačiakampio formos plano, antroji laiptinė 

yra kiemo pusėje. Suprojektuotas atskiras įvažiavimas į kiemą pietinėje namo pusėje, 

abi laiptinės turi atskirus įėjimus. Butai suplanuoti įvairiai, tačiau visuose daug nišų, sus-

tumiamų pertvarų. Dešinėje pusėje esantis butas suprojektuotas keturių kambarių, o 

kairėje namo pusėje – trijų kambarių.
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Trečiojo ir ketvirtojo dešimtmečio sankirtoje Lietuvos, o ypač Kauno, architektūroje 

įvyko poslinkis į racionalizmą. Mėginta atsikratyti istorinių „citatų“, tačiau dar nepajėgta 

nutolti nuo tradicinių komponavimo principų: simetriškų planų ir fasadų. Tokie yra ar-

chitekto S. Kudoko darbai (pigių butų kolonija K. Petrausko g., 1934 m.). Pastebima, kad 

kartais toks pusiau tradicinis racionalizmas susijungia su nacionalinio stiliaus paieško-

mis, moderno ir art deco stilistika. Savitu keliu pasuko architektas F. Vizbaras. Projektuo-

damas daugiabutį Kęstučio g. 38, Kaune, jis atmetė aplikacinį ir pasirinko emocinges-

nį erdvinį kompozicijos formavimą. Šešiaaukštis mūrinis pastatas, apdailintas tamsiu 

granitiniu tinku, yra simetriško stačiakampio plano su keliais išsikišimais – kiemo pu-

sėje siauras pusapvalės formos rizalitas, kuriame suprojektuota laiptinė, o gatvės pusė-

je – keletas stačiakampių. Vidinę plano funkcinę struktūrą apibrėžia visą pastatą išilgai 

kertantis koridorius, kurio abiejose pusėse išdėstytos patalpos. Kiekviename aukšte, 

išskyrus pirmąjį, kuriame buvo parduotuvės, išdėstyta po du prabangius koridorinės 

sistemos butus. Minėtųjų koridorių galuose buvo sanitarinės patalpos, prie kiemo laip-

tinės išdėstytos virtuvės, tarnaičių kambariai ir miegamieji. Į gatvės pusę atsuktos repre-

zentacinės patalpos, kurias skyrė sustumiamosios matinio stiklo durys. Paskutiniame 

aukšte buvo suprojektuota salė su židiniu, o pastogėje – sargo butas.

Tuo pat metu plito nauja, funkcionalizmo idėjų veikiama architektūros kryptis. Ra-

cionalizmo ir funkcionalizmo principai ryškiausi architekto V. Landsbergio-Žemkalnio 

kūryboje. Jo darbams būdinga funkcijos, konstrukcijų ir stilistinės išraiškos vienovė, 

darnus ryšys su aplinka. V. Putvinskio g. 64 1928 m. statytas architekto V. Landsber-

gio- Žemkalnio pastatas iš pradžių buvo suprojektuotas dviejų aukštų, o po dešimties 

metų – 1938 m. – pristatytas trečiasis aukštas. 

Fasadas asimetriškas, aptakių formų. Antrojo aukšto patalpų išdėstymas atspindi 

aprašomąjį laikotarpį – kambariai išdėstyti abipus koridoriaus, o pagalbinės patalpos 

suprojektuotos prie kiemo laiptinės. Trečiajame aukšte pastato kampe įrengta dailinin-

ko studija ir gyvenamieji kambariai. 

Funkcionalistinės architektūros pastatų buvo statoma ir tuo metu lenkų okupuo-

tame Vilniuje. Bene ryškiausias pavyzdys – Olandų gatvės kvartalas (T. Kosciuškos, 

Olandų, M. Dobužinskio gatvės), Vilnius, 1982 m. rekonstr. N. Masaitienė, 1930 m. 

T. Kosciuškos, Olandų, M. Dobužinskio gatvių ribojamas kvartalas yra netaisyklingas, 

jo planas panašus į smailųjį trikampį (1.6–1.10 pav.). Namai stovi lygiagrečiai su mi-

nėtomis gatvėmis. 
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1.6 pav. 
T. Kosčiuškos g.,
Vilnius, 1930 m.
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1.7 pav. 
M. Dobužinskio g.,
Vilnius, 1930 m.
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1.8 pav. 
Olandų g.,
Vilnius, 1930 m.
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1.9 pav. 
Olandų g.,
Vilnius, 1930 m.
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1.10 pav. 
M. Dobužinskio g.,
Vilnius, 1930 m.
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Labai praktiškai išspręsta aukštėjančio sklypo reljefo problema – ilgi sekciniai kom-

plekso pastatai kyla terasomis. Į bendrą kvartalo vidaus kiemą galima patekti iš M. Do-

bužinskio gatvės. Pastatų kompleksas sudarytas iš keturių dviaukščių namų juostų. Šias 

juostas sudaro nevienodas tipinių sekcijų skaičius: Kosciuškos gatvėje – šešios, Olandų 

gatvėje – aštuonios, o M. Dobužinskio gatvėje – devynios sekcijos. Trikampio smailia-

jame kampe – M. Dobužinskio ir Olandų gatvių sandūroje – atskirai suprojektuotas 

dviejų sekcijų pastatas. Komplekso pastatams ritmingumo suteikia veidrodinės sime-

trijos būdu pasikartojantis stačiakampio planas su iškyšomis prie gatvių ir vienaukštė-

mis iškyšomis kieme. Kiekvienoje sekcijoje suprojektuota po du butus: į pirmo aukšto 

butą patenkama per terasą iš kiemo, o į antrojo aukšto butą – iš gatvės. Pirmojo aukšto 

butų kambarius jungia erdvus centrinis holas, sanitariniai mazgai priglausti prie laipti-

nių, antrojo aukšto butų kambariai sujungti kampiniu koridoriumi, o visų butų virtuvės 

išdėstytos kiemo pusėje. Komplekse yra ir netipinio plano pastatų: Kosciuškos g. 13 ir 

Olandų g. 13 sekcijos yra pasuktos, patalpos jose trapecijos formos; M. Dobužinskio ir 

Olandų g. sandūroje prie vidurinės iškyšos kampu jungiasi laiptuoti sparnai. Šioje da-

lyje reljefo aukštis pats didžiausias, todėl pusrūsis kiemo pusėje yra normalaus aukšto 

aukščio, jame įrengti butai. Be šio komplekso, mieste buvo pastatyti modernios archi-

tektūros daugiabučiai namai (Tauro g. 10 (1.11 pav.), Stulginskio g. 3, Pylimo ir Palangos 

10/1 g. sankryžoje (1.12 pav.), Gedimino pr. 63 ir 47) (Mačiulis 2003: 79).

Bankų tarnautojų namas Tilto g. (archit. V. Sirtautas), statytas 1931–1933 m. Penkių 

aukštų, 30 butų pastatas su rūsiu stovi kvartalo gilumoje. Pastatas yra plačios U rai-

dės formos, pusiau uždarą kiemą juosia du rizalitai ir gretimi pastatai. Namas yra trijų 

sekcijų, įėjimai ir laiptinės išdėstyti pagrindinės dalies viduryje ir rizalituose, o viename 

rizalite suprojektuotas ir įvažiavimas. Kiekviename sekcijos aukšte yra po du erdvius bu-

tus. Įdomu tai, kad butai suplanuoti pagal pirmųjų gyventojų pageidavimus, todėl yra 

visai skirtingi. Pastato cokolis – plytų mūro, tinkuotas, sienos – karkasinės: perdangos iš 

metalo sijų, tarpuose klijuotų drožlių plokštės, stulpai gelžbetoniniai. Iš vidaus ir išorės 

sienos tinkuotos, o gegninis stogas dengtas skarda. Šį sklypą 1928 m. įsigijo 30 narių 

banko tarnautojų kooperatyvas. 

Funkcionalizmas ryškus ir inžinierių architektų K. Reisono, A. Funko, A. Lukošaičio, 

A. Novicko, F. Bielinskio, B. Elsbergo projektuotuose pastatuose. K. Donelaičio g. 19 

1934 m. statytas pagal architekto A. Funko projektą pastatas yra kompaktiško tūrio, 

kvadratinės plano struktūros, su pusės apskritimo formos laiptine, išsikišusia į kiemo 

pusę, o į gatvės pusę išsikišusia antrojo aukšto dalimi. 
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1.11 pav. 
Tauro g. 10,
Vilnius, 1920 m.
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1.12 pav. 
Pylimo g. 10,
Vilnius, 1940 m.
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Namas dviejų aukštų, tačiau nestokojantis rafinuotumo – nors iš išorės mūrinis ir 

tinkuotas, tačiau viduje esantis įstiklintomis lubomis holas, vestibiulis su židiniu, ant sto-

go įrengta terasa, žiemos sodas su ažūrinėmis arabiško stiliaus arkutėmis bei viršuje ats-

kirame tūryje įrengtas tarnaitės kambarys – ne kiekvienam tuometinio Kauno gyvento-

jui pasiekiama prabanga. Į pirmąjį aukštą, kuriame suprojektuoti du butai, patenkama iš 

gatvės, o į vieną dviejų aukštų butą įėjimas yra per kiemo laiptinę. Šio buto gyvenamieji 

kambariai, esantys pirmame ir antrame aukšte, suprojektuoti gatvės pusėje, o miega-

mieji ir virtuvės – kiemo pusėje. Sanitarinės ir pagalbinės patalpos išdėstytos plano šo-

nuose. Praėjus metams, kiemo pusėje buvo pastatyti betoniniai priešgaisriniai laiptai. 

Panašus funkcionalistinis ir V. Putvinskio g. 60 1933 m. statytas architekto B. Elsbergo 

projektuotas penkių aukštų pastatas. Sudėtingos konfigūracijos planas, kurį sudaro dvi 

skirtingo pločio dalys: iš kiemo pusės – siauresnė, o iš gatvės – plati. Namas turi dvi 

laiptines: į pagrindinę, kurioje yra ir liftas, patenkama iš gatvės pusės, o mažoji suprojek-

tuota šiaurinėje pusėje, greta virtuvių, valgomųjų ir pagalbinių patalpų. Kiekviename 

aukšte yra po vieną butą, kurio gyvenamieji kambariai išdėstyti pietinėje pusėje aplink 

bendrą holą, o pagalbinės patalpos sublokuotos šalia rytinės sienos. 

Tuo metu Kauno naujamiestyje prie pat gatvių buvo populiaru statyti kompaktiško 

plano trijų, o kartais net iki šešių aukštų nuomojamus namus. Tokių namų korpuso vi-

duryje dominuoja laiptinė, į kurios aukštų aikšteles atgręžtos simetriškai išdėstytų kelių 

butų durys. Pagrindinės patalpos orientuotos į gatvę, o virtuvės ir miegamieji – į kie-

mą. Šių namų architektūra konstruktyvi, fasadai vertikaliai suskaidyti. Paprastai rizalitai 

arba erkeriai išdėstyti pastato šonuose, centrinė dalis įtraukta (namai Vytauto pr. 30 

(1.13 pav.), Maironio g. 13, Kęstučio g. 38 ir kt.). 

Kaune Vytauto pr. 30 1930 m. pagal architekto V. Dubeneckio parengtą projektą pa-

statytas mūrinis pastatas. Jis buvo keturių aukštų, iš kurių pirmasis skirtas komercinėms 

patalpoms, o kiti trys – butams. Name iš viso buvo aštuoni butai: šeši prabangūs ir du 

kuklūs įrengti pastogėje. Pokario metais šiame name butų buvo įrengta daugiau. Pasta-

to planas stačiakampis, gatvės fasade suprojektuoti du erkeriai, o šiauriniame fasade – 

rizalite – esanti laiptinė. Namą išilgai į abi puses nuo paradinių laiptų dalija koridoriai. 

Abipus jų išdėstyti kambariai, o koridoriaus galuose suprojektuotos vonios. Pietinėje 

pusėje yra reprezentaciniai kambariai, o šiaurinėje – miegamieji ir virtuvės. 

Maironio g. 13, Kaune, esančio mūrinio, tinkuoto namo rytinis fasadas harmoningai 

įsilieja į perimetrinį Maironio gatvės apstatymą (statyta 1933 m., architektas V. Lands-

bergis-Žemkalnis). Į už namo esantį kiemą patenkama įvažiuojant iš gatvės. 
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1.13 pav. 
Vytauto pr. 30,
Kaunas, 1930 m.
(archit. V. Dubeneckis)

0 3
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Trijuose apatiniuose aukštuose suprojektuota po du prabangius, penkių–šešių 

kambarių butus, o kituose dviejuose viršutiniuose aukštuose – po keturis mažesnius. 

Įvairiose namo dalyse taip pat yra rūsys, pusrūsis bei pusaukštis virš centrinės pastato 

dalies. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, namas šiek tiek rekonstruotas: pusrūsyje 

įsikūrė įstaiga, įrengta daugiau butų.

Pažymėtina, kad Kaune namų, kurių kiekviename aukšte yra po vieną butą, fasadai 

dažniausiai būdavo asimetriški, suskaidyti horizontaliu dalijimu. Taip pabrėžtos laipti-

nės charakteringas pavyzdys yra B. Elsbergo 1932–1938 m. projektuoti namai Sporto g. 

ir V. Putvinskio g.

Kaune, V. Putvinskio g. 52, 1937 m. statytas architekto M. Grodzenskio pastatas – tri-

jų aukštų, trapecijos formos, nes viena siena įžambi. Pagrindinis įėjimas iš gatvės, bu-

tuose kambariai išdėstyti aplink erdvų holą, o sanitarinės patalpos – prie šoninių sienų, 

be langų. Kiekviename aukšte yra po du butus, kurie yra abipus laiptinės.

V. Putvinskio g. 54 1933–1934 m. statytas architekto A. Netyksos suprojektuotas 

namas taip pat trijų aukštų, stačiakampio suplanavimo. Kiek netipiškas įėjimas į pas-

tatą – jis suprojektuotas įvažiavime, kiemo pusėje. Pirmame aukšte įrengtas vienas, o 

kituose – po du butus. Didžiajame trijų kambarių bute tiesiai iš laiptinės suprojektuotas 

atskiras įėjimas į virtuvę. Reprezentaciniai kambariai, kurių yra net du, sujungti suveria-

mosiomis durimis.

V. Putvinskio g. 56 esančio namo, statyto 1930 m. (architektas V. Landsbergis- Žem-

kalnis) planą lėmė nelygus sklypo reljefas bei paskirtis – jame buvo įsikūrusi Vatikano 

diplomatinė atstovybė. Pastatas mūrinis, dviejų aukštų, iš kurių antrasis neapėmė viso 

pastato tūrio – vakarinėje pusėje buvo nedidelė koplyčia, o miegamieji išdėstyti gatvės 

pusėje. Pirmajame aukšte prie įėjimo esantis centrinis vestibiulis, laukiamasis su drabu-

žine, darbo kambarys, salonas ir valgomasis su žiemos sodu buvo viešoji pastato dalis. 

Sparnuose telkėsi personalo kambariai.

Vertas dėmesio ir V. Putvinskio g. 62 1932 m. statytas keturių aukštų pastatas su pas-

togės patalpomis, kurio suplanavimą lėmė pastato paskirtis – ir anksčiau, ir šiuo metu 

čia yra gydymo įstaiga. Šio namo planas – kompaktiškas stačiakampis, lakoniška išorė. 

Priešais pastogės patalpas įrengta terasa, tiek gatvės, tiek kiemo pusėje yra iškišta po ri-

zalitą. Pirmasis aukštas plonomis pertvaromis padalytas į daug mažų patalpėlių, kituose 

aukštuose patalpos išdėstytos abipus koridoriaus.

V. Putvinskio g. 70 1930–1932 m. statyto architekto A. Gravrogko keturių aukštų 

pastato architektūra puošni ir iracionali, planas stačiakampis. Pirmiesiems dviem aukš-

tams mūryti buvo naudojamos tuo metu ardytų Kauno fortų plytos. Kiekviename aukš-

te buvo po vieną butą, name dvi laiptinės – pagrindinė iš gatvės fasado šono, kita – 

priešingame kampe. Viduje patalpos jungiamos kiek netikėtai ir komplikuotai – per 



35 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

nedidelius holus, laužytais koridoriais. Yra kambarių su netradiciškai nusklembtais sienų 

kampais, gatvės pusėje – nedidelėmis daugiakampėmis iškyšomis. Ketvirtajame aukšte 

virš minėtosios iškyšos įrengta viena terasa, ant lygaus stogo – antroji.

V. Putvinskio g. 72 1936 m. statytas architekto B. Elsbergo pastatas – kompaktiškas 

ir asimetriškos kompozicijos. Namas trijų aukštų, du paskutiniai iš gatvės pusės pra-

plėsti erkeriu su balkonais. Iš kiemo pusės namo dalis kiek įtraukta, trečiasis jos aukštas 

patenka po stogo nuolydžiu. Kiekviename aukšte suprojektuota po vieną butą, kurio 

kambariai išdėstyti aplink holą. Paskutinio aukšto butas kiek mažesnis nei pirmų dviejų.

Po 1930 metų statant pastatus imta gausiai naudoti kampinius langus. Pavyzdžiu 

galėtų būti Kaune, Vienybės aikštėje, K. Donelaičio g. 71/12, 1927 m. pastatytas archi-

tekto L. Markovičiaus trijų aukštų tinkuotas mūrinis namas. Pastato planas kampinis su 

suapvalinta pagrindinių fasadų jungtimi. 

Kiekviename aukšte suprojektuoti du butai, patalpos išdėstytos dviem eilėmis. Pri-

taikytas koridorinis suplanavimas, dominuoja tuo laiku retai pasitaikantys pereinami 

gyvenamieji kambariai. Iš kiemo fasado pusės suprojektuotos vonios ir sanitariniai maz-

gai. Įėjimas į pastatą – iš aikštės pusės. 

Laisvus, funkcionalius planus atitiko ekspresyvūs asimetriškos kompozicijos tūriai, 

pagyvinti balkonų, terasų arkinių galerijų (namai V. Mykolaičio-Putino g. 11, V. Putvins-

kio g. 52-75, 1937). Arkadų pradininkas Kaune buvo S. Kudokas. 

Ketvirtajame dešimtmetyje pradėti statyti kooperatiniai namai. Banko darbuotojų 

kooperatyvą Vaižganto g. 52–64 (statyta 1939 m., architektas B. Elsbergas) sudaro trys 

vienaukščiai korpusai, suprojektuoti aplink nedidelę vidinę gatvelę. Kiekviename yra po 

keletą butų. Išlaikant dvišlaičių stogų proporcijas, norėta išreikšti tradicinių gyvenamųjų 

namų bruožus. 

Atskiras daugiabučių pogrupis – pigių butų kolonijos neturtingiesiems, kurios pra-

dėtos statyti pramonės rajonuose. Sujungti tarpusavyje kelių aukštų korpusai suskirsty-

ti į sekcijas. Išorė kukliai monotoniška (namai Petrašiūnuose, Griunvaldo g., 1931 m., in-

žinierius I. Trakmanas). Įdomesnės architektūros kolonija Kaune – K. Petrausko ir Aušros 

gatvių sankryžoje (1933 m., architektas S. Kudokas). Pastatas yra netradicinio V raidės 

formos koridorinio plano, centre tarp sparnų suplanuotos visuomeninės patalpos. 

Tuo metu Rusijoje į valdžią atėjus komunistams, pradėtos kurti komunos ir atsirado 

naujas, tik sovietams būdingas išradimas – komunos tipo namai Дом-koмуны („Dom-

komuny“). Jie turėjo atspindėti kolektyvinę naujųjų socialistų dvasią. Nei JAV, nei Vakarų 

Europoje panašių daugiabučių nebuvo. Šio tipo būstą sudarė bendra virtuvė ir didelis 

prieškambaris, kuriuo dalijosi visi aukšto gyventojai. „Dom-komuny“ name buvo projek-

tuojami ne vien tik butai, bet ir bendruomenės susirinkimų ir rekreacinės patalpos, skal-

byklos, bendruomeninės maisto ruošimo patalpos, o virš šių patalpų – atskiri kambariai 
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kiekvienam suaugusiam asmeniui. Ryškiausi to meto pavyzdžiai: architektas V. M. Maiat, 

suprojektavęs daugiabučių kompleksą šalia „Krasnyj Bogatyr“ gamyklos 1924 m. ir 

N. V. Markovnikovas, suprojektavęs Sokolovo kooperatinius namus 1923 m. Šie architek-

tai kartu su Veseninu tapo konstruktyvistinio judėjimo pradininkais (Некрасов 1926). 

Deja, dėl lėšų stokos dauguma bendruomeninių patalpų idėjų nebuvo įgyvendinta, o 

didžioji dalis buitinių paslaugų buvo perduota valstybinėms komunalinėms įmonėms. 

Pažymėtina, kad bendros erdvės daugiabučiuose, tokios kaip vaikų darželiai, skalby-

klos, gimnastikos salės, bendros poilsio patalpos ir pan., netapo populiarios. Atvirkš-

čiai – jos turėjo tendenciją minimalizuotis ir integruotis į privačią erdvę arba net visai 

išnykti. Vien tik Maskvoje iki 1921 m. tokių namų buvo pastatyta 865 (Хан-Магомедов 

1975). Tiek Lietuvos architektai, tiek sovietų Rusijos pareigūnai bei architektai, ypač iš 

Maskvos ir Leningrado, tais laikais buvo gerai informuoti apie daugiabučių projektavi-

mą Vakaruose. Jie važiuodavo apžiūrėti daugiabučių į Angliją, Vokietiją, Austriją ir JAV, 

skaitydavo Vakaruose leidžiamą architektūros spaudą. Į rusų kalbą buvo išverstos ilius-

truotos Bruno „Taut Die neue Wohnung“ ir Le Corbusier „Urbanisme“ publikacijos. 1927 

ir 1928 m. Maskvoje buvo surengtos Vakarų architektų darbų parodos.

Vakaruose tuo metu steigėsi tokie judėjimai, kaip Bauhaus. Bauhaus vadovai 

V. Gropius, A. Mayeris ir L. Mies van der Rohe, ieškojo naujos harmonijos, stengėsi ras-

ti visų technikos ir civilizacijos teikiamų galimybių tikslingiausio naudojimo metodus, 

atmesdami rutiną ir stilistinį konservatizmą. Olandijoje įsikūrė De Stijl judėjimas, kurio 

pradininkai buvo P. Mondrianas, T. van Doesburgas, S. Rietveldas, C. van Eesterenas. 

Amsterdame įsikūręs Berlage institutas ir vėliau Van den Broek en Bakema architektų 

firma iš Roterdamo daug prisidėjo prie tradicinių gyvenamųjų formų transformavimo į 

agresyvesnes abstrakcijas. 

Jautriausia gyvenamojo būsto aplinkos vieta yra buto vidus. Tai labiausiai stebimas 

ir diskutuojamas objektas. Pabrėžtina tai, kad materialinei funkcinei schemai įgyvendin-

ti reikalinga tam tikra laisvė, lankstumas. Erdvinė būsto struktūra turėtų išaugti iš gyve-

nimiškų procesų scenarijaus, kuris tik trumpą laiką fiksuoja nepakeistų kapitalinių kons-

trukcijų ribotumą. Ji turi padėti optimaliai sudaryti funkcinę būsto schemą, neapsun-

kindama jos savo konstrukcine struktūra. Pavyzdžiu galėtų būti didelė dalis 1920–1930 

metų Le Corbusier darbų, kurie turėjo vieną funkcinę schemą. Daugumos jų funkcija 

šiandien pakito neatpažįstamai. Forma tapo nebepriklausoma nuo funkcijos. 

Tradicinių formų modernizavimu bei plano struktūros inovacijomis garsėjo pran-

cūzai: Le Corbusier, A. Orenftas, R. Mallet-Stevensas. Ypač svarbią įtaką turėjo 1927 m. 

„Weissenhof Siedlung“ paroda Štutgarte, Vokietijoje. Tuo metu apie ją buvo daug rašyta 

spaudoje ir analizuojama ne vien tik architektūros bei statybos technologijų požiūriu, 

bet ir nagrinėtas praktinis naudojimas Lietuvoje. Architektas Mies van der Rohe supro-
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jektavo daugiabutį, kurio plano struktūrą sudarė keturios sekcijos su viena laiptine ir 

dviem abipus išdėstytais butais. Šio daugiabučio butų funkcinė schema buvo novato-

riška. Gyvenamasis kambarys šiuo atveju suprojektuotas kaip pagrindinis buto akcen-

tas. Toks principas išliko iki šių dienų. 

Apibendrinant nagrinėjamo periodo Lietuvos daugiabučių struktūrą, reikėtų pami-

nėti pagrindinius pasikeitimus: balkonai ir lodžijos tampa ne vien utilitariu funkciniu 

elementu, skirtu maisto produktams atšaldyti, bet ir projektuojamu šalia gyvenamųjų 

kambarių prabangos elementu. Kai kuriuose labiau pasiturinčių gyventojų namuose 

atsiranda tarnaitės kambarys. Labai paplinta funkcinė zona – valgomasis kambarys. Jis 

dažnai projektuojamas šalia gyvenamojo kambario. Išskirtinis nagrinėjamo laikotarpio 

butų bruožas – atskiras sanitarinis mazgas. Vonios kambariai nedideli – 4–7 m2. Sanita-

riniai mazgai taip pat maži – vos 1–2 m2. 

Kalbant apie namo struktūrą būtina pabrėžti, kad daugiabučių plano struktūra kito. 

Namai mažėjo, tapo kompaktiškesni. Namą sudarė viena sekcija su dviem laiptinėmis. 

Vertikalieji kai kurių namų ryšiai buvo papildyti nauju funkciniu elementu – liftu. Pa-

grindinis panašumas į 1900–1918 metų daugiabučius buvo funkcinis gyvenamųjų ir 

pagalbinių patalpų zonavimas (1.14 pav., 1–8; 1.15 pav., 1–8). Tiek ankstesniuose, tiek 

nepriklausomybės laikotarpio daugiabučiuose gyvenamieji kambariai buvo projektuo-

jami į gatvės pusę, o virtuvė ir sanitariniai mazgai bei vonios kambariai atgręžti į kiemo 

pusę. Lyginant su daugiabučiais, statytais XX a. pradžioje, tarpukario daugiabučių butai 

tampa gerokai komfortiškesni. Tačiau pagalbinės patalpos, tokios kaip vonios kamba-

rys ar sanitarinis mazgas, nėra labai didelės. Butuose daugiausia taikoma koridorinė 

zonavimo schema. 
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1.14 pav. Trijų kambarių butų funkcinės schemos Lietuvoje 1902–1912 m.

1. „Celiuliozės fabriko kolonija“, 
Klaipėda, 1902 m.

2. K. Donelaičio a. 6, Klaipėda, 1904 m.

3. „Rasų kolonija“, Vilnius
(archit. A. Kleinas), 1904 m.

4. S. Daukanto g. 25–1, Kaunas
(archit. J. Ušakovas), 1910 m.

5. Lukiškių a. 22, Vilnius
(archit. V. Michnevičius), 1911 m.

6. Lukiškių g. 18, Vilnius
(archit. A. Kleinas), 1911 m.

7. Pylimo g. 18, Vilnius
(archit. E. Rauba), 1912 m.

8. Kaštonų g. 3–5, Vilnius
(archit. B. Stankevičius), 1912 m.
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1.15 pav. Trijų kambarių butų funkcinės schemos Lietuvoje 1925–1934 m.

1. V. Putvinskio g. 38, Kaunas, 1925 m. 2. V. Mickevičiaus g. 15, Kaunas
(archit. A. Maciejauskas), 1926 m.

3. K. Donelaičio g. 71–12, Kaunas  
L. Markovičius, 1927 m.

4. S. Daukanto g. 11, Kaunas
(archit. L. Rifas), 1928 m.

5. Vytauto pr. 30, Kaunas 
(archit. L. Dubeneckis), 1930 m.

6. Kęstučio g. 38, Kaunas
(archit. F. Vizbaras), 1933 m.

7. Maironio g. 13, Kaunas 
(archit. V. Landsbergis-Žemkalnis), 1933 m.

8. K. Donelaičio g. 19A, Kaunas 
(archit. A Funkas), 1934 m.
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1.3. Būsto struktūra 1941–1990 metais

Po Antrojo pasaulinio karo, 1945–1955 m., šalyje vyko intensyvūs pastatų atstatymo 

darbai. Iki 1955 m. planinė daugiabučių struktūra dar buvo panaši į tarpukario laikotar-

pio, tačiau vėliau, po 1955 m., būstai ima sparčiai mažėti ir tampa nekomfortiški. Pasak 

prof. A. Vyšniūno, buto komforto lygis priklausė ne nuo gyvenamųjų kambarių dydžio, 

bet nuo pagalbinių patalpų, tokių kaip vonios kambarys, sanitarinis mazgas, virtuvės 

įranga bei sieninės spintos, dydžių. Kaip rodo analizė, visi šie parametrai sovietmečio 

Lietuvoje, lyginant su tarpukario metais statytų daugiabučių, labai pablogėjo. Be abejo, 

ryškus Lietuvos architektūros vystymosi krypčių posūkis neigiama linkme įvyko dėl po-

litinės ekonominės situacijos: suniveliavus visus socialinius sluoksnius, atsirado masinės 

daugiabučių statybos poreikis.

Statant daugiabučius, buvo mėginta naudoti karkasinę sistemą, tačiau dėl netoly-

gaus gruntų atsparumo ir tais laikais prastų statybos technologijų, priešingai nei Vakarų 

Europos šalyse, Lietuvoje buvo pasirinktas laikančiųjų sienų konstrukcinis sprendimas. 

Užsienio šalyse aprašomuoju pokario laikotarpiu kartu su sekciniais ir blokuotais gy-

venamaisiais namais imti projektuoti nauji daugiabučių tipai, tokie kaip viensekciniai 

bokštiniai ir koridoriniai su įvairiapusiškomis plano konfigūracijomis, taip pat ir galeri-

niai. Plintant masinei statybai, statybinių elementų standartizacijai, butai šiose šalyse 

pigo (Vyšniūnas 2002: 30). Remiantis „Lenprojekto“ suprojektuotais tipiniais sekcinių 

daugiabučių planais – sekcijomis Nr. 11 ir Nr. 12, 1950 m. Kaune architektas J. Peras su-

projektavo „Pergalės“ kvartalą. 

1951 m. Vilniuje, kairiojoje Neries krantinėje, pagal architekto A. Ripos projektą buvo 

suprojektuotas Mokslininkų namų daugiabutis (1.16 pav.). Tai paskutinis Vilniaus dau-

giabutis, kuriame suprojektuotos dvi laiptinės vienoje sekcijoje. Vėliau suprojektuoti 

namai turėjo tik po vieną laiptinę sekcijoje. Kaip jau minėta, esminis lūžis būstų sta-

tyboje Lietuvoje įvyko 1955 m. To meto valdžia priėmė nutarimą panaikinti nesaikin-

gumą projektuojant ir statant gyvenamuosius bei kitus objektus (Čigriejus 2003: 106). 

Tuo metu visus projektus statyboms rengė dvi stambios projektavimo organizacijos, 

pavaldžios Statybos ministerijai. Praėjus porai metų po jau minėto nutarimo priėmimo, 

abi organizacijos pakeitė savo pavadinimus – „Litgiprogorstroj“ tapo Miestų statybos 

ir projektavimo institutu (arba „Lietprojektu“), o „Litgorselstroj“ pasivadino Žemės ūkio 

statybos projektavimo institutu (arba „Žemprojektu“). Šalies projektuotojai parengė 

naujus tipinius projektus, pagal kuriuos buvo statomi namai visoje Lietuvoje. 
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1.16 pav. 
Mokslininkų namai
Goštauto g. 9/1,
Vilnius, 1951 m.
(archit. A. Ripa)

0 9
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Tai 3–4 aukštų 1-431 serijos gyvenamųjų namų projektai ir 2–3 aukštų 1-248 serijos 

projektai. Vėliau buvo parengti ir 1-318 bei 1-464 serijų projektai. Juos rengiant remtasi 

tuo metu naujomis projektavimo normomis SNIP (1958 05 01). 

Siekiant tariamo taupumo ir ekonomiškumo, to laikotarpio butai buvo maži, skirti 

tik vienai šeimai. Buto komfortiškumą itin mažino ir dėl tos pačios priežasties projek-

tuojami pereinami kambariai. 

1956–1960 m. Lietuvoje pastatyta 5770 m2 gyvenamojo ploto (Lietuvos būsto apy-

braiža 2000). 1957 m. savo veiklą pradėjo Vilniaus namų statybos kombinatas, gaminęs 

pirmųjų stambiaplokščių gyvenamųjų namų statybos detales. Šeštajame dešimtmety-

je dauguma žinomų Lietuvos architektų dirbo Vilniaus ir Kauno valstybinėse projekta-

vimo organizacijose – G. Valiuškis, J. Kriukelis ir kt. dirbo Vilniuje, J. Peras ir kt. – Kaune. 

Dėl besivystančios pramonės gyvenamosios statybos apimtys ir tempai buvo tiesiog 

milžiniški. Lietuvoje itin sparčiai augo miestai, miesto gyventojų skaičius 1960–1980 m. 

laikotarpiu išaugo daugiau nei dvigubai ir sudarė apie 62 proc. visų Lietuvos gyventojų. 

Kai dar po dešimtmečio šis augimo procesas sustojo, 1993 m. miestuose jau gyveno 

68 proc. visų Lietuvos gyventojų. 

Todėl namų ir jų serijų išorinių sienų projektavimas iš plytų mūro jau nebeatitiko 

išaugusių poreikių. Teko projektus tobulinti ir ieškoti naujų išeičių. Palengva, iš pradžių 

Vilniuje, o vėliau ir Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje bei kituose miestuose buvo pereita 

prie industrinių namų, surenkamų iš stambių elementų, statybos. Tuo pagrindu buvo 

sukurti ir nauji gyvenamųjų namų tipiniai projektai bei jų serijos, pradėti masiškai nau-

doti statybose.

1957 m. išleista trijų, keturių ir penkių aukštų gyvenamųjų namų tipinių projektų 

1-431 serija. Šios serijos perdangų tarpatramis buvo 6,00 m. Butų tipų santykį to laiko-

tarpio daugiabutyje apytiksliai galima būtų suskirstyti taip: vieno kambario – 25 proc., 

dviejų kambarių – 50 proc., trijų kambarių – 25 proc. Buto vidaus parametrai buvo to-

kie: prieškambario plotis – 1,20 m, koridoriaus plotis – 0,90 m, virtuvės plotas – 4,5 m2, 

o plotis – 1,60 m. Vidaus patalpų aukšto aukštis „šviesoje“ – 2,50 m, aukšto aukštis su 

perdanga – 2,80 m. 

Nuo 1958 m. statyba miestuose buvo vykdoma pagal 1-318, 1-118, 1605 ir 1-464 se-

rijų projektus. To laikotarpio butai buvo itin maži: vieno kambario butas – 16 m2, dviejų 

kambarių – 22 m2, trijų kambarių – 30 m2 ir keturių kambarių butas – 40 m2. Dažniau-

siai butas buvo orientuotas vienos pasaulio šalies atžvilgiu. Nuo 1963 m. imta naudoti 

pagerintas 1-318 ir 1-464 serijas. Šiuo atveju vieno aukšto laiptinėje projektuojami tik 

trys butai; namas – su išilginėmis ir skersinėmis laikančiosiomis sienomis. Miestuose 

buvo labiausiai paplitę trijų sekcijų ilgio penkių aukštų gyvenamieji namai. 

Skirstant butus šeimoms, tuo metu buvo taikoma tokia formulė: K = N – 1, čia K – gy-

venamųjų kambarių skaičius, o N – gyventojų skaičius. Vadinasi, keturių asmenų šeima 
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turėjo gyventi trijų kambarių bute. Daugiabučiai buvo sudarinėjami iš įvairaus sekcijų 

skaičiaus ir sudėties. Buvo laikomasi tokio 1960 m. projektavimui taikyto santykio: apie 

25 proc. – vieno kambario butų, apie 50 proc. – dviejų kambarių butų, apie 25 proc. – tri-

jų kambarių butų ir ne daugiau kaip 5 proc. – keturių kambarių butų. Minėtieji santykiai 

taikyti trijų, keturių ir penkių aukštų tipiniams namams projektuoti (Peras 1958: 20, 26).

Stambiaplokščių namų statybos pradžia Lietuvoje galima laikyti 1959 metų pabai-

gą, kai Vilniuje, Naugarduko gatvės rajone, per 2,5 mėnesio buvo sumontuotas 5 aukštų 

80-ies butų gyvenamasis namas. Galima teigti, kad industriniu būdu pagamintų namų 

butų planinė schema buvo labai panaši į plytinių namų, tačiau patalpų proporcijos kur 

kas prastesnės. Pirmąją Lietuvoje pastatytą stambiaplokščių namų seriją 3005 supro-

jektavo Maskvos projektavimo organizacija. Pažymėtina, kad maskviečių projektuoti 

stambiaplokščiai daugiabučiai buvo akivaizdžiai prastesnės kokybės. Lyginant pagal 

vienodas statybos normas ir taisykles Maskvos projektuotojų bei Lietuvos architektų 

suplanuotus butus (atitinkamai 1-464 LT su 1-464 LI), pastebima, kad maskviečių supla-

nuotose sekcijose geriausias trijų kambarių butas negali prilygti Lietuvoje projektuo-

tam butui (Vitas 1964: 48). Sovietų projektuotojų suplanuotus butus sunku apstatyti 

baldais, nes jie suprojektuoti 2,60 m tarpatramiu. Dėl viename aukšte numatytų keturių 

butų, iš kurių du buvo be insoliacijos, bei dėl visų laiptinių orientavimo į šiaurę, kvartalą 

racionaliai suprojektuoti ir užstatyti šiais namais buvo tiesiog neįmanoma. Lietuvoje 

prieškambariai buvo projektuojami su vieta drabužinei, nedidelėse virtuvėse numa-

tytas plotas šaldytuvui, patogių proporcijų 14 m2 miegamieji, kuriuose telpa dvigulė 

lova. Taigi Lietuvos architektams teko įdėti nemažai triūso pritaikant Maskvos projektus 

mūsų miestų poreikiams – buvo patobulinti fasadai ir suprojektuotos pristatomosios 

lodžijos (archit. J. Mazurkevičius). „Be abejo, šiais laikais masiškai ir nederinant tarpu-

savyje stiklinamos lodžijos darko bendrą pastato fasadą, tačiau problemos nepavyko 

išvengti visoje Lietuvoje“ (Čigriejus 2003: 114). 

Siekiant pagyvinti siluetinį kvartalų vaizdą, šioje serijoje buvo suprojektuotas de-

vynių aukštų stambiaplokštis gyvenamasis namas su vieno kambario butais (archit. 

E. Tamoševičius, inž. m. Bilevičius). Jau minėto patobulinto tipo namai buvo pastatyti 

Savanorių prospekte ir Žirmūnų D-18 gyvenamajame rajone. 

1961 m. buvo suprojektuota plytinių namų serija 1-318 su trimis butais sekcijos 

aukšte ir į vieną pusę orientuota laiptine. Ji turėjo dvi modifikacijas: viena buvo su išil-

ginėmis laikančiosiomis sienomis (archit. B. Krūminis, V. Sargelis, inž. K. Sližys), kita – su 

skersinėmis (archit. E. Tamoševičius, inž. K. Sližys). Butai buvo įvairių dydžių – nuo vieno 

kambario iki keturių. Butų plano struktūra buvo koridorinė, panaši į funkcinę tarpukario 

butų struktūrą, tik daug mažesnių matmenų: maža virtuvė (9 m2) ir ankštas prieškam-

baris, atskirai suprojektuotas vonios kambarys ir sanitarinis mazgas. Ši serija buvo pla-

čiai naudota įvairiuose Lietuvos miestuose. 
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1962 m. miestų statybos projektavimo institute architektai B. Krūminis, V. Sargelis, 

A. Umbrasas ir inž. V. Zubrus pradėjo projektuoti pirmąją lietuvišką 5-ių, 9-ių ir 12-os 

aukštų stambiaplokščių namų seriją 1-464 LI. Šios serijos namai Vilniuje buvo stato-

mi nuo 1967 m. iki 1977 m. Tokiais tipiniais namais užstatyti Žirmūnų D-25 ir iš da-

lies D-10 gyvenamieji rajonai, taip pat Lazdynų, Karoliniškių ir Viršuliškių gyvenamieji 

rajonai. Ši serija turėjo daug plano struktūros modifikacijų. Nuo 1-318 serijos skyrėsi 

50 cm platesniu tarpatramiu tarp laikančiųjų sienų (serijoje 1-318 – 11,02 m, o serijoje 

1-464 LI – 11,52 m). Plano funkcinė schema nuo 1-318 serijos skyrėsi nedaug: aukšte 

taip pat buvo projektuojama po tris butus aplink laiptinę. Pastebima funkcinės butų 

struktūros skirtumų: įėjimas į vonios kambarį ir sanitarinį mazgą suprojektuotas iš ko-

ridoriaus, esančio tarp prieškambario ir virtuvės. Skirtingai nei 1-318 serijoje, 1-464 LI 

serija turėjo lodžijas. Reikia pabrėžti, kad žymiausias aprašomojo laikotarpio funkcinės 

butų struktūros  pasikeitimas – balkono arba lodžijos zonavimas ne šalia virtuvės, bet 

šalia miegamojo arba svetainės. 

Iki 1965 m. tiek Vilniuje, tiek kituose Lietuvos miestuose gyvenamieji namai dau-

giausia buvo statomi laisvuose sklypuose ir rekonstruojamose senamiesčio dalyse. Nuo 

1966 m. tokios statybos persikėlė į laisvas priemiesčio teritorijas, kuriose pradėjo kurtis 

stambūs kvartalai. Tokiose priemiesčių zonose projektuojant gyvenamuosius namus 

atsisakyta pirmuose aukštuose įrengiamų parduotuvių ir buitinių dirbtuvių, o vietoje 

jų kuriami nauji aptarnavimo centrai. Pirmu tokiu gyvenamuoju rajonu, sukurtu prie-

miesčio teritorijoje, tapo Žirmūnai dešiniajame Neries krante, Vilniuje (archit. B. Kas-

peravičienė). Vėliau pastatytas Lazdynų gyvenamasis rajonas Vilniuje (archit. Brėdikis, 

V. Čekanauskas), kuris buvo suprojektuotas 41-am tūkstančiui gyventojų, Kalniečių gy-

venamasis rajonas Kaune (archit. A. Steponavičius). 

Tuo metu išaugo ir du visai nauji energetikų miestai – Elektrėnai (archit. K. Bučas, 

B. Kasperavičienė, P. Janulis, A. Kardišius) ir Visaginas (projektus rengė tuometinio Lenin-

grado architektai). Nuo 1966 m. daugiabučiai miestuose ir miesteliuose buvo statomi 

pagal pagerintus 1-318 ir 1-464 serijos tipinius gyvenamųjų namų projektus. 

Stambiaplokščius namus Lietuvoje statė keturi namų statybos kombinatai – Vil-

niaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Nors jų gaminamų namų konstrukcinė schema buvo 

vienoda, tačiau projektų variantai skyrėsi fasadų spalva, jų apdailos būdais, lodžijų, bal-

konų ir aptvėrimų kompozicija, įėjimų apiforminimu, sekcijų blokavimu, mažosiomis 

architektūros formomis.

Mažesniuose Lietuvos miestuose buvo naudojami mažaaukščiai sublokuoti dau-

giabučiai. Sublokuotais namais buvo laikomi du, trys, keturi ar daugiau butų, turinčių 

dvi (o kartais ir daugiau) bendrų sienų. Tokių namų atsiradimo priežastis – sklypų sty-

gius, mažesnė statybos kaina, nes butai turi ne keturias, o dvi išorines sienas. Dėl to 
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labai sumažėja šildymo išlaidos. Didžiausias šio tipo namų trūkumas – suvaržytas namo 

orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, nes daugumai namo butų tik dviejose sienose ga-

lima įrengti langus, pavyzdžiui, architekto A. Umbraso projektuotas pastatas (1.17 pav.). 

Vis dėlto, lyginant su daugiabučiais, butai sublokuotuose namuose yra patogesni. Butų 

skaičius čia yra porinis, siekiant sublokuoti virtuvių ir sanitarinių mazgų vamzdynus ir 

šitaip atpiginti jų įrangą. Blokuotų namų projektai priklauso ir nuo žemės sklypo dydžio 

bei fronto pagal gatvę ilgio vienam butui. Natūralu, kad kuo jis ilgesnis, tuo gyveni-

mo sąlygos geresnės. Aprašomuoju laikotarpiu projektuotų butų plotis pagal gatvę 

dažniausiai būdavo 7,2 ir 8,4 m. Tačiau sovietmečiu šių namų tipas daugiau taikytinas 

kaimo vietovėse, o miestuose kur ne kur buvo naudojami tik parengti tipiniai dvibučių 

namų projektai. Blokavimo principas išpopuliarėjo tik po 1986 m., kai Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje bei kituose miestuose ir jų priemiesčiuose imtasi individualaus projektavi-

mo (1.18 pav.). Pažymėtina, jog tokių projektų kokybė tiesiogiai priklausė nuo projek-

tuotojo kvalifikacijos ir užsakovo pageidavimų. Tuo galima įsitikinti, peržvelgus daugelį 

to laikotarpio pastatų – Žemutiniuose Kaniūkuose, Romainiuose, Amaliuose Kaune, 

Žvėryno kvartaluose, Ringaudų gyvenvietėje. 

1968 m. statybos ir projektavimo institutas paskelbė konkursą atnaujintai penkių 

ir devynių aukštų stambiaplokščių gyvenamųjų namų serijai paruošti (1.18–1.21 pav.). 

Konkursą laimėjo architektai B. Krūminis, V. Sargelis ir inž. V. Zubrus (1.18 pav.). Namų 

serija vėliau gavo indeksą 120 V. 

Beveik po dešimtmečio, 1977 m., miestų statybos projektavimo institutas paskelbė 

konkursą naujai penkių ir devynių aukštų stambiaplokščių gyvenamųjų namų serijai 

kurti. Konkursą ir vėl laimėjo patyrę šios srities architektai B. Krūminis, V. Sargelis bei 

inžinierius V. Zubrus. Naujausi stambiaplokščių daugiabučių namų projektai buvo ke-

tvirtos kartos serija „120 Klaipėda“. Vėliau prie serijos projektavimo prisidėjo inžinierius 

A. Stumbras. Konkursinis projektas buvo pateiktas sąjunginiam konkursui Maskvoje ir 

įtrauktas į aukščiausią kategoriją gavusių projektų sąrašą, kur laimėjo trečiąją vietą. Nau-

ji namai pradėti statyti Klaipėdoje 1982 m. 

Prie architektūrinių detalių ir fasadų projektavimo prisidėjo architektas G. Tiškus. Jis 

išreiškė nuomonę, kad Klaipėdos architektūrai būdinga raudonos spalvos keramika, 

kuri ir buvo panaudota namų apdailai. Lietuvos architektų sąjunga šią stambiaplokščių 

gyvenamųjų namų seriją 1983 m. pripažino geriausiu metų projektu. 

Serijos „120 Klaipėda“ projektavimą sudarė keli etapai – 1979–1981 m. suprojektuo-

tos keturios penkių aukštų ir dvi devynių aukštų sekcijos eiliniam blokavimui, vėliau su-

projektuotos dar trys penkių aukštų ir devynių aukštų galinės bei kampiniam blokavi-

mui skirtos sekcijos. Šios serijos butų plano struktūra skyrėsi nuo 1-318 ir 1-464 LI serijų, 

nes turėjo pereinamą bendrąjį kambarį. Taip pat buvo patobulintas butų blokavimas. 
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1.17 pav. 
Penkių aukštų mūrinio 
daugiabučio projektas,
Vilnius, 1968 m.
(archit. A. Umbrasas)

0 3
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1.18 pav. 
Stambiaplokščio 12 a. 
daugiabučio projektas,
Vilnius, 1971 m.
(archit. B. Krūminis,  
V. Sargelis)

0 3
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1.19 pav. 
Kartotinio daugiabučio 
projektas,
Vilnius, 1969 m.

0 3
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1.20 pav. 
Stambiaplokščio 12 a. 
daugiabučio projektas,
Vilnius, 1971 m.
(archit. E. Tomaševičius)

0 3
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1.21 pav. 
Stambiaplokščio 12 a. 
daugiabučio projektas,
Vilnius, 1971 m.
(archit. A. Umbrasas, 
V. Balčiūnas)

0 3



51 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

Butai jungėsi ne per gyvenamuosius kambarius, bet per vonios, sanitarinių mazgų ir 

prieškambarių funkcines zonas. Šitaip sanitariniai mazgai ir vonios kambariai buvo su-

grupuojami šalia vienas kito. 

Planuojant sekcijų blokavimą buvo naudojami trys išilginiai žingsniai – 3,60 m, 

3,00 m ir 2,40 m. Pagrindinis šios namų serijos skirtumas nuo anksčiau statytųjų – vi-

siškai unifikuotos virtuvės ir sanitarinis mazgas. Visi bendros paskirties kambariai išdės-

tyti 3,60 m žingsniu, o jų plotai – 19 m2 ir 17,96 m2. Šie daugiabučiai buvo gaminami 

namų statybos kombinate, 1969 m. pastatytame Klaipėdoje. Nuo 1988 m. kombina-

tas pertvarkytas į projektavimo ir statybos susivienijimą „Klaipėda“, o nuo 1990 m. – 

į valstybinę įmonę, savarankišką pagrindinio rangovo statybos organizaciją „Klaipėdos 

namų statyba“, kompleksiškai stačiusią miestų gyvenamųjų rajonų namus ir visuome-

ninės paskirties objektus (Europos ekonominė komisija 2000: 10). Pagrindinė Klaipėdos 

namų statybos kombinato produkcija tuo metu – 7 tipų penkiaaukštės ir 5 tipų devy-

naukštės sekcijos su įvairiai komponuojamais butais. Tai leido sudaryti net 16 blokavi-

mo variantų. 

Pagrindinis 120 serijos architektūrinis motyvas – kampinių balkonų ir balkonų – 

lodžijų, įstiklintų kaip verandos, ritmingas išdėstymas. Kiekvienas butas turi erdvų, 

4,61 m2 prieškambarį ir didelį holą (11,38–12,36 m2) su natūraliu apšvietimu. Iš holo 

patenkama į balkoną – lodžiją. Hole galima įrengti darbo ar kitos paskirties pereinamą-

ją patalpą, čia telpa, pvz., rašomasis stalas. 8,67 m2 virtuvė ir sanitarinis mazgas projek-

tuojami centrinėje sekcijos dalyje. Šio tipo butų gyvenamasis plotas buvo toks: vieno 

kambario bute – 17,96 m2; dviejų kambarių 1-o tipo bute 29,38 m2, 2-o tipo – 32,82 m2; 

trijų kambarių – 44,24 m2; o keturių kambarių – 55,66 m2. 1991–1994 m. minėtosios 

serijos autoriai suprojektavo kiek atnaujintą variantą, visiškai atitikusį šilumos taupymo 

reikalavimus, tačiau šis projektas jau nebebuvo įgyvendintas. 

Labai panašią produkciją tuo metu gamino ir Šiaulių namų statybos kombinatas. 

Kaip minėta, nuolat buvo siekiama didesnės statomų stambiaplokščių gyvenamųjų 

namų įvairovės, todėl 120 serija buvo papildyta keturių aukštų namais su mansardomis. 

Pažymėtina, kad jei šie namai būtų buvę tik dviejų aukštų su mansarda, jie savo tūriu ir 

architektūrine išraiška sėkmingai galėję būti pritaikyti mažuosiuose miestuose. 

Ketvirtosios kartos stambiaplokščių daugiabučio projekto pavyzdžiu gali būti ir Klai-

pėdos Bandužių gyvenamajame rajone statyti 120-022.2 serijos, 36 butų devynaukš-

čiai, kurių sekcijos plotis yra 12,7 m, o ilgis – 32,4 m. 

Tipiniai projektai buvo nuolatos atnaujinami ir koreguojami, o kiekviename iš ketu-

rių Lietuvoje veikusių namų statybos kombinatų buvo ruošiamos atskiros tipinių pro-

jektų modifikacijos. Kiekvieno projekto serijos namų aukštingumas buvo nuo penkių 

iki dvylikos aukštų. Kadangi naujoms gyvenamųjų namų serijoms ir jų modifikacijoms 
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reikėjo didelės įrenginių ir technologijų rekonstrukcijos, todėl bet koks pakeitimas buvo 

ir brangus, ir atimantis daug laiko. Kaip pavyzdį galima būtų paminėti 1969 m. pradėtus 

projektuoti III-120V serijos namus, kurie buvo pastatyti tik 1978 m. Natūralu, kad tiek 

statybiniai, tiek eksploataciniai šių namų rodikliai jau nebeatitiko padidėjusių reikala-

vimų. Kadangi naujų serijų projektų derinimai itin ilgai užtrukdavo (o taip buvo ir šį 

kartą), projektas net keletą metų užtruko Maskvos „Gosgraždanstrojuje“. Kadangi pagal 

surašymo duomenis Lietuvoje vyravo nedidelės šeimos, buvo reikalaujama projektuoti 

daugiau A tipo mažų butų. Lietuvos architektai nenorėjo su tuo sutikti ir siekė išlaiky-

ti kriterijų, kad miegamasis turi būti ne mažesnis kaip 12 m2 ploto. Pagaliau 1977 m. 

Vilniaus namų statybos kombinate ši serija buvo įdiegta ir tuo remiantis užstatomi Vil-

niaus miesto Šeškinės, Justiniškių, Pašilaičių bei Pilaitės gyvenamieji rajonai. Analizuo-

jant šią penkių ir devynių aukštų stambiaplokščių gyvenamųjų namų seriją, pastebima, 

kad ją sudaro eilinė, kampinė ir kryžminė (kai galima blokuoti iš trijų pusių) sekcijos. 

Aukšte yra keturi butai, visi jie turi norminę insoliaciją. Penkių aukštų serijos eilinio blo-

kavimo sekcijoje yra po vieną vieno ir dviejų kambarių butą bei du trijų kambarių butai. 

Devynių aukštų serijos eilinio blokavimo sekcijoje projektuojami du dviejų kambarių 

ir du trijų kambarių butai. Kampinėje sekcijoje keičiama tik vieno kraštinio buto plani-

nė struktūra – trijų kambarių dvipusės orientacijos butas keičiamas kampiniu butu su 

pageidaujama blokuoti kryptimi. Šios serijos butai patogiai suplanuoti, nes kiekvienas 

iš jų turi beveik kvadrato proporcijų prieškambarį, o didesni butai turi dvi zonas, tarp 

kurių yra sanitarinis mazgas ir vonios patalpa, o joje numatyta skalbimo mašinos vieta. 

Virtuvėje patogu išdėstyti virtuvės įrenginius. 

Architektas B. Krūminis yra pripažinęs, kad Lietuvoje plytinių namų projektų buvo 

parengiama mažai (Balčiūnas 1975: 1–4). Tais metais Vilniaus „Miestprojekte“ parengti 

keturi plytų mūro namų projektai – dviejų aukštų 6 butų (archit. V. Sargelis), keturių ir 

penkių aukštų 40 butų (archit. A. Umbrasas) ir devynių aukštų 37 butų (archit. B. Krū-

minis, inž. V. Zubrus). Šie namai buvo įdomesnės architektūros nei tipiniai. Dviaukščiai 

namai buvo skirti mažiesiems miestams, jie turėjo dvi modifikacijas – su plokščiu stogu 

ir su čerpių stogu. Keturių aukštų dviejų sekcijų namams buvo naudojamos skersinės 

laikančiosios sienos, 6,2 ir 4,2 m ilgio perdangos plokštės. Čia projektuoti vieno, dvie-

jų, trijų ir keturių kambarių butai. Devynių aukštų vienos sekcijos bokštinio tipo name 

projektuota po keturis butus prie laiptų aikštelės, su didesnėmis virtuvėmis ir voniomis.

1974 m. pakoreguotos statybos ir projektavimo normos leido projektuoti didesnio 

ploto virtuves. Pagal jas Šiaulių statybos kombinatas parengė patobulintą penkių ir de-

vynių aukštų serijos 1-464 LI variantą. 

Išskirtinio dėmesio vertas ir Kaune, Laisvės al. 110, 1974 m. statytas autorės I. Stri-

pienės mūrinis šešių aukštų namas, kurio fasadas apdailintas pilko granito tinku. Pas-

tatas padalytas į šešias sekcijas, o kiekviena iš jų atskirta skersinėmis sienomis. Visose 



53 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

sekcijose įrengta po du butus kiekviename aukšte, o vienoje – kampinėje – sekcijoje 

suprojektuoti trys butai. Įėjimai į butus projektuoti iš kiemo pusės. Išlaikyta tendencija, 

galiojanti panašaus laikotarpio pastatuose, t. y. pirmajame aukšte suprojektuotos par-

duotuvės, kituose aukštuose – butai. Penktajame ir šeštajame aukšte įrengti dviaukščiai 

butai su vidiniais laiptais iš bendrojo kambario. 

Nepaisant didelio pagal tipinius projektus sovietmečiu pastatytų daugiabučių skai-

čiaus, buvo statomi ir individualiai projektuoti namai, specialiai pritaikyti senamiesčio 

aplinkai. Charakteringas pavyzdys – 1975 m. pastatyti „Dailininkų namai“ Šilo g. (archit. 

A. Mačiulis). Pastatų kompleksas yra Antakalnio mikrorajone, prie Sapieginės miško, pra-

ilginto plano sklype. Kompleksą sudaro du lygiagrečiai su gatve stovintys pastatų blokai, 

kuriuose suprojektuoti 28 butai. Viename bloke yra septyni kotedžo tipo namai po du 

butus su dirbtuvėmis. Namai iš šiaurinės pusės yra dviejų aukštų, o iš pietinės – trijų. 

Į kiekvieną butą patenkama iš gatvės pusės. Butai yra trijų aukštų, kiekvieno iš jų gy-

venamasis plotas – 56 m2. Pirmajame aukšte išdėstyta dirbtuvė, sandėliukas ir garažas, 

o antrajame ir trečiajame – keturi gyvenamieji kambariai bei virtuvė. Yra pusiau atviras 

kiemas. Pastatų sienos plytų mūro, perdangos gelžbetoninės, o fasadai apdailinti gelto-

nomis keraminėmis plytomis ir pilko granito teraciniu tinku. Kompozicinės struktūros 

ašis – pastatų iškyšų ir įdubų ritmas, todėl pagrindinis fasadas yra sudėtingo silueto. Kie-

mo fasade balkonai kartu su kiemus atitveriančiomis sienelėmis sudaro originalų silue-

tą. Erdvūs antro aukšto holai ir laiptinės skirti dailės kūriniams eksponuoti. Gyvenamąjį 

kambarį su holu jungia plačios įstiklintos durys, o dirbtuvėse įrengti židiniai. 

Šeimyniškių g. 30 (archit. A. Lėckienė), Vilniuje, 1977 m. pastatytas keturių sekcijų 

pastatas. Įėjimai išdėstyti kieme. Tarp namo sekcijų suprojektuoti siauri jungiamieji in-

tarpai, kuriais galima patekti iš kiemo į skverą. Namui dinamiškumo teikia skirtingas sek-

cijų aukštis – nuo 5 iki 8 aukštų – ir jungiamieji intarpai. Fasadus optiškai skaido lodžijos, 

o kiemo fasadą – ir įstiklintos laiptinių iškyšos. Name yra 52 netipinio, t. y. geresnio plano 

butai (3 dviejų kambarių butai, 27 trijų kambarių butai, 17 keturių kambarių butų bei 

5 penkių kambarių butai). Kiekvienos sekcijos pirmajame aukšte suprojektuota po du 

butus. Daugumoje butų kambariai yra nepereinami, sanitariniai mazgai – dideli ir gerai 

izoliuoti, prie didelių virtuvių suprojektuoti sandėliukai su langais, butai turi lodžijas. 

Visos patalpos gana aukštos – 2,78 m. Bendras gyvenamasis namo plotas – 2900 m2, 

naudingasis plotas – 5051 m2. 

Pastatas Pilies g. 23/15 su Kardinalijos rūsiais (archit. A.Lukšas) pastatytas 1979 m. 

Iš trijų pusių jį supa sudėtingo plano vidinis kiemas. Sekcinis namas yra keturių aukš-

tų, plačios U raidės plano. Pirmame aukšte yra įstaigos, kituose įrengti 2 ir 3 kambarių 

butai. Pastate išlikę seniau čia stovėjusių gotikinių pastatų rūsiai iš akmenų, sutvirtinti 

plytų mūru, todėl namo pamatai suprojektuoti iš betoninių blokų ir specialių monoliti-

nių rėmų, kurie saugo rūsius. 
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Pasak vieno iš stambiaplokščių namų projektų kūrėjo architekto B. Krūminio, stam-

biaplokščiai namai turėjo ir neabejotinų trūkumų – tai bloga išorės sienų varža, plokš-

čių sandaros pralaidumas vandeniui, bloga vidaus sienų ir perdangų garso izoliacija. 

Problema laikytina ir tai, kad tokių namų Lietuvoje buvo statoma itin daug. Tačiau, ne-

paisant jų trūkumų, stambiaplokščiai tuo laikotarpiu buvo statomi ir rinkos sąlygomis 

besivystančiose šalyse – Prancūzijoje, Danijoje ir kt. Tiesiog pasiturinčios šalys turėjo 

galimybę po kelių dešimtmečių atlikti šių namų renovaciją, todėl jie ir vėliau daugiau ar 

mažiau sėkmingai eksploatuojami. 

Pažymėtina, kad Lazdynų gyvenamajame rajone pirmą kartą Lietuvoje stambia-

plokščiai daugiabučiai buvo pastatyti nelygiame reljefe – ant šlaito. Sprendimas buvo 

atliktas pritaikius sekcijų tarpusavio blokavimo principą. Siekiant, kad kiekvieno gyve-

namojo rajono užstatymas būtų savitas, buvo projektuojamos specialios sekcijos. Taigi 

kiekvienas rajonas, užstatytas 1-464 LI serijos namais, turėjo kitokią struktūrinę užstaty-

mo idėją. Sudėtingas Lazdynų gyvenamojo rajono (archit. V. Čekanauskas) reljefas lėmė 

specialių namų projektavimą – tai keturių sekcijų, penkių aukštų namai, kurių kiekviena 

sekcija statoma vienu aukštu žemiau nei kaimyninė. Tokiu pačiu principu suprojek-

tuoti ir trijų sekcijų devynių aukštų namai. Karoliniškių gyvenamajame rajone (archit. 

K. ir G. Balėnai) bei Savanorių prospekto šiaurinėje pusėje (archit. A. Leckienė) buvo 

taikomos kryžminio blokavimo sekcijos. 

Didžiųjų Lietuvos miestų naujuose gyvenamuosiuose rajonuose dominavo penkių 

ir devynių aukštų stambiaplokščių užstatymas. Siekiant išvengti monotoniškumo, buvo 

rastas sprendimas – apie 6–10 proc. pastatų statyti didesnio aukštingumo, t. y. devynių, 

dvylikos ar šešiolikos aukštų, su plytų mūro sienomis. Atsiradus naujoms statybų tech-

nologijoms šis tikslas buvo pasiektas statant aukštybinius monolitinius namus. Pradėta 

monolitinio gelžbetonio 16 aukštų daugiabučių statyba. Šio tipo pastato pavyzdžiu gali 

būti Kaune 1984 m. architekto E. Andrašiaus projektuoti daugiabučiai – Savanorių pr. 

2, 4, 6. Visi trys namai vienodi, sujungti triaše, simetriška plano struktūra. Laiptai ir liftai 

suprojektuoti centrinėje, svarbiausioje struktūroje, laikančiojoje konstrukcijoje – gelž-

betoniniame cilindre. 

Pažymėtina, kad aprašomuoju laikotarpiu pagal tipinius projektus statytuose dau-

giabučiuose trūko patalpų skalbiniams džiovinti, ilgalaikiam produktų ir sezoninių 

daiktų saugojimui. Todėl natūraliai susiklostė situacija, kai tradiciniam būstui priskirtos 

funkcijos buvo perkeliamos į kitas vietas: kolektyvinius sodus (poilsis, fizinis darbas, 

vaikų auklėjimas), garažus (produktų sandėliavimas, vyriškų kompanijų bendravimas), 

laiptines, pusrūsius ir tiesiog gatves (paauglių sportas ir bendravimas).

Gyvenamieji daugiabučiai iš plytų mūro 1990 m. buvo statomi taikant projektų se-

riją 1-318. Kartu šalyje buvo statomi ne tik „valdiški“, bet ir kooperatiniai daugiabučiai. 
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Pagal individualius projektus gyvenamųjų namų statybos kooperatyvai ir įvairios žiny-

bos statė nuo tipinių mažai besiskiriančius, tačiau kur kas komfortiškesnius būstus – šių 

pastatų laikančiosios sienos buvo skersinės, patalpos aukštesnės (2,70 m). Tačiau butų 

plotus vis tiek ribojo sąjunginės statybos normos. Dominavo 5 ir 9 aukštų daugiabu-

čių gyvenamųjų namų projektų serijos. Kiekvienas namas buvo blokuojamas iš atskirų 

sekcijų – penkių aukštų sekcijoje buvo 15–20 butų, o devynių aukštų sekcijoje – net 

36. Name būdavo 60 ir daugiau butų, nelygu sublokuotų sekcijų skaičius ir tipas. Vadi-

namosios trečiosios kartos daugiabučių, statytų pagal seriją 1-464 LI-17/2P, butai buvo 

įvairių plotų ir skirtingo kambarių skaičiaus.

Žvelgiant per visų istorinių laikotarpių prizmę galima teigti, kad butai tobulėjo, 

juose daugėjo patalpų (nuo primityvaus antžeminio buto su viena patalpa iki šešių 

patalpų XIX a. pabaigoje). XX a. šeštajame dešimtmetyje sukurtas tipinių gyvenamųjų 

patalpų serijas 1-318 ir 1-464 galima vadinti perversmo individualioje aplinkoje pradžia. 

Buvo supaprastinti funkciniai ryšiai, pagerintas funkcinis zonavimas.

Taigi, analizuojant daugiabučių gyvenamųjų namų raidos laikotarpį nuo 1952 m. 

iki nepriklausomybės atgavimo, projektus apytiksliai galima būtų suskirstyti į keturis 

raidos periodus: 1959–1967 m. laikotarpis įvardijamas pirmąja karta, 1967–1978 m. – 

antrąja karta, 1978–1990 m. – trečiąja karta, 1982–1991 m. – ketvirtąja karta.

Klasifikuoti daugiabučius pagal konstrukcinį sprendimą galima taip: 1) plytų mūro 

su išilginėmis laikančiosiomis sienomis (1-318 serija) arba su skersinėmis laikančiosio-

mis sienomis (1-318M serija); 2) stambiaplokščiai su 2,6 ir 3,2 m žingsniu (1-464A serija) 

arba tik su 3,2 m žingsniu (1-464 LI serija). Intensyviausiu gyvenamųjų namų statybos 

laikotarpiu Lietuvoje dominavo stambiaplokščiai namai, tačiau buvo statoma ir plytų 

mūro pastatų. Daugiabučių aukštingumas buvo nevienodas, tačiau dažniausiai projek-

tuoti penkių, devynių ir dvylikos aukštų namai. 

Iš tuo metu galiojusių 16 tipinių plytinių namų projektų du buvo dviejų aukštų, 

du – keturių aukštų (1-318-18P ir 1-318-26P), vienas – devynių aukštų (1-318-35), o 

kiti – penkių aukštų. Iš devynių tipinių stambiaplokščių gyvenamųjų namų du buvo de-

vynaukščių namų statybos (1-464-LI-51/1 ir 3343-A), o vienas – devynių aukštų su viena 

sekcija (1/3905) namų statybos. Šiame darbe nesiekta išvardyti ir juo labiau aptarti visų 

tipinių namų projektų. Pažymėtina, kad vien tik Alytaus namų statybos kombinato gy-

venamieji namai sovietmečiu turėjo apie pusantro šimto modifikacijų. 

Apibendrinant 1940–1990 m. daugiabučių raidos laikotarpį, galima teigti, kad pa-

lengva Lietuvos butų ir daugiabučių funkcinė struktūra tampa racionalesnė. Masinėje 

statyboje pradėjus taikyti Lietuvoje perprojektuotas tipines sekcijų schemas, butuose 

nelieka pereinamųjų kambarių (1.22 pav.). 
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1.22 pav. Trijų kambarių butų funkcinės schemos Lietuvoje, 1925–1988 m.

1. T. Vaižganto g. 2, Vilnius (archit. A. Ripa), 1951 m. 2. I–464LI–K17–2P serijos stambiaplokštis, 
Vilnius, 1966 m.

3. I–464LI–52–2 serijos stambiaplokštis, Vilnius, 
1967 m.

4. 12 a. d–25 serijos stambiaplokštis
(archit. B. Krūminis), Vilnius, 1968 m.

5. 12 a. Stambiaplokštis
(archit. A. Umbrasas, V. Balčiūnas), Vilnius, 1971 m.

6. Stambiaplokštis
(archit. F. Vitas), Kaunas, 1971 m.

7. 12 a. monolitinis, Lazdynai 
(archit. Č. Mazūras, J. Rusteika), 177 m.

8. 12 a. monolitinis, Šiauliai 
(archit. D. Ruseckas, J. Pavlidi), 1988 m.



57 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

Dažniausiai butai projektuojami viename lygyje. Butų struktūroje vyrauja koridorinė 

sistema. Patalpos viena su kita jungiasi tik per duris, nėra sutapdintųjų zonų. Lietuvo-

je „neprigyja“ karkasinių gelžbetoninių konstrukcijų namų statyba, taip pat nestatomi 

metalinių konstrukcijų daugiabučiai. Pagal daugiabučių planinę struktūrą užsienyje 

paplitę viensekciniai aukštybiniai daugiabučiai Lietuvoje atsiranda tik maždaug aštun-

tajame dešimtmetyje. Tik atgavus nepriklausomybę pasirodo ir pirmieji mažaaukščiai 

blokuoti daugiabučiai. 

Vakarų Europoje ir JAV dėl politinių ir ekonominių priežasčių funkcinė būsto struk-

tūra plėtojosi veikiama rinkos ekonomikos principų, kurie buvo visiškai kitokie nei Lie-

tuvoje tuo metu vykę procesai, tad Vakarų Europos ir JAV gyvenamojo būsto struktūros 

klausimams nagrinėti reikalinga atskira studija.
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2. Esminių veiksnių, lemiančių 
funkcinę būsto sudėtį, kaita

2.1. Politinių ir ekonominių priežasčių poveikis

Kalbant apie politinių ir ekonominių priežasčių įtaką XX a. Lietuvos būsto funkcinės 

struktūros kaitai, pirmiausia verta įvardyti pagrindinius nagrinėjamo laikotarpio politi-

nius ir ekonominius pakilimus bei nuosmukius. Carinėje Rusijoje Lietuva buvo didelės 

valstybės periferija. Caro administracija savo autoritetą ir įtaką, be kitų būdų, siekė įtvir-

tinti ir valdžios įstaigų bei mokyklų pastatais. Gyvenamųjų namų statyba dažniausiai 

buvo vykdoma pagal Rusijoje parengtus tipinius katalogus. Tiek Europos valstybėse bei 

JAV, tiek carinėje Rusijoje svarbų vaidmenį tais laikais vaidino turtuoliai ir įtakingos as-

menybės. „Europos vyriausybės jau nuo XIX a. pradžios buvo priklausomos nuo banki-

ninkų Rotschildų paskolų ir įtakos, Vokietijoje klestėjo pramonininkai Kruppai. JAV XX a. 

pradžioje sėkmingai egzistavo J. Rockeffellerio, A. Carnegie'io, H. Fordo ir kitų magnatų 

imperijos“ (Lileika 2006). Panaši situacija susidarė ir Lietuvoje. Čia įtakos būstų plėtrai tu-

rėjo bankininko J. Montvilos paimtos paskolos iš Žemės ūkio banko. 1909 m. J. Montvila 

įsteigė Vilniaus butų įrengimo draugiją, kurios svarbiausias tikslas – statyti higieniškus ir 

pigius butus, taip pat organizavo architektūros konkursus, medžiagą publikavo katalo-

guose. Panašios gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjos buvo skleidžiamos ir Europos 

valstybėse, pvz., Didžiojoje Britanijoje jas skatino „Meno ir amatų“ judėjimas. Vilniaus 

butų įrengimo draugijoje dalyvavo tiek architektai, tiek inžinieriai: A. Kleinas, V. Mich-

nevičius, M. Prozorovas ir kiti. Vilniuje, kaip ir to meto Rusijoje bei Europoje, plito nuo-

mojamų namų tipas bei darbininkų kolonijos. Nuomojamas daugiabutis buvo naujas, 

pramonės revoliucijos epochoje „gimęs“ ir išpopuliarėjęs pastatas. Galima pastebėti, jog 

sekcinės struktūros nuomojamas namas Vilniuje formavosi gana ilgai – nuo XIX a. 8–9 

dešimtmečių iki aptariamojo laikotarpio. Moderno plitimo laikotarpiu pastebimai pakilo 

nuomojamų namų komforto lygis, išsikristalizavo vidutinio dydžio buto plano schema. 

Moderno stiliaus daugiabučių plano funkcinei struktūrai būdingas asimetriškumas, or-

ganiškumas, stereometriškumas, interpretacija paremtas patalpų grupavimas. Kitas šio 

laikotarpio daugiabučių tipas – darbininkų kolonijos. Lietuvoje jos dažniausiai būdavo 

kuklios, tenkino tik minimalius gyventojų poreikius. Statant šiuos kompleksus, bandyta 
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spręsti tuo metu miestuose vis didėjančią gyvenamojo būsto stygiaus problemą. Mi-

nėtose kolonijose gyveno darbininkai ir smulkūs tarnautojai. Lietuvos miestuose laisvų 

sklypų statybai buvo daug, todėl savaime susiklostė daug geresnė padėtis, lyginant su 

kitomis to meto Europos valstybėmis. Europoje dominavo aukštesni (iki 6–7 aukštų), 

daug sekcijų turintys ir tankaus užstatymo darbininkų kolonijų pastatai. Lietuvoje šių 

kolonijų daugiabučių plano struktūrai buvo būdingas nedidelis sekcijų skaičius, 2–3 

aukštų, gana erdviai sklype išdėstyti pastatai. Pavyzdžiui, „Rasų kolonijoje“ Vilniuje namą 

sudarė dvi sekcijos, iš kurių abi turėjo po atskirą laiptinę. „Celiuliozės fabriko kolonija“ 

labiau panėšėjo į suskaidytą į keturias dalis sodybinį gyvenamąjį namą nei į daugiabutį. 

Pažymėtina, kad Varšuvoje tuo pačiu laiku pastatytos „Vavelbergo kolonijos“ charakteris-

tika buvo panašesnė į Lietuvos negu į Vakarų Europos. 

 Moderno tendencijos Lietuvoje pasireiškė geru dešimtmečiu vėliau nei Vakaruose 

bei Rusijoje. R. Buivydas pažymi, kad „Ryškus pradinio etapo bruožas yra gausiai išorėje 

klojamas modernui būdingas kreivinis augalinis ornamentas ant istoristinio (erdvinės 

plano struktūros prasme) pastato tūrio“ (Buivydas 1999b: 72). 

 Šį teiginį puikiai iliustruoja daugiabutis namas V. Kudirkos g. Vilniuje (archit. M. Pro-

zorovas, 1908) (2.1 pav.). Kaip moderno pavyzdžius galima minėti pastatus S. Daukan-

to g. Kaune (archit. J. Ušakovas, 1910) (2.2 pav.), Gedimino pr. Vilniuje (archit. V. Sobka, 

1911), Kaštonų g. Vilniuje (archit. B. Stankevičius, 1912) (2.3 pav.), Jogailos g. Vilniuje 

(archit. A. Antonevičius, 1914), Pamėnkalnio g. Vilniuje (archit. E. Riauba, 1913). Moder-

no stiliui išpopuliarėti turėjo įtakos vis liberalėjanti politinė atmosfera. Architektūroje 

taip pat buvo siekiama įkūnyti tautinio atgimimo idėjas. Tokius kūrinius buvo bandoma 

pateikti kaip kultūrinės kovos už šalies nepriklausomybę formą. XX amžiaus pradžią 

ženklina gausūs nacionalinio atgimimo judėjimai. 1904 m. carinė valdžia Lietuvoje pa-

naikino spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą, nes suprato jo neperspektyvumą. 

1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje susirinkęs lietuvių atstovų suvažiavimas – Didysis Vil-

niaus Seimas – paskelbė autonomijos reikalavimą. 

Būtent tuo metu civilizacijos raidą sudrebino iki tol nebūto masto pačių žmonių 

sukelta katastrofa – Pirmasis pasaulinis karas. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iki 

1915 metų, Vokietijos kariuomenė okupavo visą Lietuvos teritoriją. Pramonės įmonės 

nutraukė darbą, nes trūko žaliavų. Statybos nevyko. Tas metas pasaulinėje istorijoje įsi-

rėžė ne vien karo veiksmais, bet ir gausiomis manifestacijomis, regioniniais sukilimais, 

maištais. Totaliai viską palietusį karo sukrėtimą savaip pratęsė Rusijos Spalio revoliu-

cija. „Viso to padariniai – teritorijų „padalijimas“, atsiradusios naujos valstybės ir daug 

kitų pozityvių bei negatyvių reiškinių. Iš jų minėtini: siaubingas žmonių aukų skaičius, 

įvairiaprasmės netektys, visuotinis stresas, įtampa, suirutė, moralinis ir fizinis nuopuo-

lis, gyventojų migracija. Greta to, egzistencinėje atmosferoje stipriai reiškėsi visuotinės 

keitimo, atnaujinimo nuotaikos“ (Buivydas 1999d: 75). 
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2.1 pav. 
V. Kudirkos g. 6,
Vilnius, 1908 m.

0 5

2.2 pav. 
Daukanto g. 25–1,
Kaunas, 1910 m.
(archit. J. Ušakovas)

0 5
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2.3 pav. 
Kaštonų g. 3–5,
Vilnius, 1912 m.
(archit. 
B. Stankevičius)

0 5
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Akivaizdu, kad šie faktai darė esminę įtaką būsto struktūros kaitai. 1918 m. Lietu-

vos Taryba paskelbė Nepriklausomybę. 1919 m. iš Lietuvos buvo išstumti bolševikai, 

o 1920 m. Lenkija okupavo Vilniaus kraštą. 1923 m. Lietuvai pavyko prisijungti Klaipė-

dos kraštą. Po šio permainingo laikotarpio Lietuvoje ekonomika ėmė sparčiai ir nuose-

kliai augti, miestai plėstis. Sustiprėjo ir nacionalinio pasididžiavimo nuotaikos. Istorikas 

B. Andersonas neabejoja, kad 1820–1920 m. vienas svarbiausių dalykų, labai esmingai 

paveikusių visą Europos būtį, buvo nacionalizmas. Būtent tą šimtmetį subrendo funda-

mentalusis nacionalizmas, akivaizdžiai pasireiškęs visomis savo teigiamomis ir neigia-

momis formomis (Buivydas 1999c: 71).

Kaip minėta, Pirmasis pasaulinis karas nutraukė natūralią architektūros raidą. 

Karo metu labiausiai buvo sugriauti Šiauliai, Tauragė, Panevėžys, Zarasai, Kalvarija; 

mažiausiai nukentėjo Kaunas, Ukmergė, Telšiai. Per karą miestuose buvo sunaikin-

ta keletas tūkstančių gyvenamųjų namų. Labai daug gyventojų pasitraukė į Rusijos 

gilumą. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuva buvo agrarinė šalis, industrializacijos ly-

gis čia buvo labai žemas. Stambieji metalo, odos fabrikai po karo taip ir neatsikūrė. 

Lietuvoje pamažu buvo plėtojama rinkos ekonomika. Daugelis ekonominių procesų 

vystėsi linijiniu principu, kaip ir kitose Europos valstybėse, todėl užsienyje vykstantys 

architektūriniai procesai atsispindėjo ir Lietuvoje. R. Buivydas apie to meto Vakarų 

architektūrą yra pažymėjęs, kad „Revoliucingos pertvarkos ir tam tikros pokarinės 

egzaltacijos atmosferoje palengva formavosi realiai racionalistinės modernizmo ar-

chitektūros idėjos. Tačiau stoišką paprastumą deklaruojančios ir naują architektūrą 

teigiančios programos net joms besąlygiškai pritariančių architektų buvo interpre-

tuojamos gerokai skirtingai. Visiškai kitokį, nepanašų į jokią ankstesnę architektūrą, 

siekį savo kūryboje demonstravo tiek racionalaus konstruktyvizmo, tiek plastiško 

ekspresionizmo šalininkai. Mąstę apie architektūrą kaip apie kelių pirminių grynų ge-

ometrinių figūrų nulemtą ikonologiją ir siekę valingai formuoti naują tobulą žmogų 

bei nutarę, jog architektūroje funkcija lemia formą, jie ėmė kaltinti ekspresionistus ir 

organinės krypties atstovus nepateisinamai dideliu dėmesiu subjektyvistiniams jaus-

mams, vaizdingumui, formos individualizavimui“ (Buivydas 1999b: 72). Nuo 1920 m. 

pabaigos modernistinio judėjimo idėjos išplito Vengrijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje ir 

Rumunijoje. Lietuvą jos pasiekė šiek tiek vėliau. Pagrindiniai modernistinį judėjimą 

propaguojantys atstovai buvo CIAM (Congrès Internationaux d‘Architecture Moder-

ne) kongreso nariai. Pagrindinis organizacijos tikslas buvo būsto problemų sprendi-

mas, t. y. modernių gyvenamųjų daugiabučių, atitinkančių to meto poreikius ir kai-

nas, paieškos. Siekiant puoselėti bendradarbiavimą, susijungus lokalioms grupėms 

Austrijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Lenkijoje bei Jugoslavijoje, 1937 m. Budapešte 

susiformavo CIAM-Ost. Buvo ir kitų Rytų Europos šalių architektų, kurie palaikė CIAM 

lyderių idėjas, tačiau neprisijungė prie organizacijos veiklos. Kai kurie iš šių jaunų 
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architektų kadaise dirbo Le Corbusier, Peteris Behrensas ar Bruno Tautas biuruose 

arba studijavo Bauhauso universitete. Modernistinių idėjų įtaka buvo jaučiama ne 

tik iš Vokietijos ar Prancūzijos, tačiau ir iš Olandijos, Italijos bei Skandinavijos šalių. 

Lietuvoje šios idėjos buvo savaip derinamos su romantizmo dvasia. Paaiškėjo, kad 

architektūros modernizmo kryptis priimtina ne tik visuomeniniams ar pramoniniams 

pastatams, bet ir municipalinėms daugiabučių programoms vykdyti. Gyvenamojo 

būsto poreikis, didėjantis miesto transporto judėjimas, apleistos miesto dalys skatino 

architektus naujiems miestų planavimo pokyčiams. Modernizmo judėjimai siekė su-

kurti naujus pastatų tipus, kurie atspindėtų mašinų revoliucionizuotą XX a. gyvenimo 

būdą. Taip pat buvo stengtasi pakeisti visuomenę. Pagrindinis architektų siekis bei 

motyvacija ieškoti naujų formų buvo noras įtvirtinti sveiką gyvenimo būdą, „pagar-

bą“ natūraliai saulės šviesai ir švariam orui. Čia labai padėjo idėjinės koncepcijos ir 

eksperimentai su naujomis medžiagomis bei konstrukcijomis, pastato sandaros aiš-

kumas, įvairialypių plano schemų naudojimas ir ekstravagantiškos meninės raiškos 

reprezentavimas. Modernistinio tipo pastatams buvo būdinga asimetrija, „laisvo“ su-

planavimo namų schemos, paprastumas, gelžbetonio ir metalo naudojimas, gembi-

niai balkonai, didelių stiklo plokštumų langai, įtrauktos sienų plokštumos. Per pirmąjį 

tarpukario dešimtmetį (1919–1929) daugiausia statybų buvo vykdoma Kaune. Pagal 

1938 m. statistiką Kaunui teko 27 % visų Lietuvoje statomų pastatų. Pagal investicijas 

tai sudarė 68 %. Natūralu, kad tuo metu Kaune susitelkė ir daugiausia projektuoto-

jų: 1933 m. čia įregistruoti 435 statytojai. Gyvenamųjų namų architektūros kokybei 

gerinti buvo įsteigtas fondas, kuris premijavo kokybiškai pastatytus namus. Spartus 

ekonominis augimas ir statomų daugiabučių gausa padėjo rastis kai kuriems Kau-

no daugiabučio plano struktūros savitumams. Būdingais šio laikotarpio daugiabučių 

plano struktūros bruožais galima laikyti plano simetriją ir į gatvę orientuotą reprezen-

tatyvią laiptinę, įprasmintą fasado struktūroje. Funkcinė buto struktūra dažniausiai 

buvo koridorinė. Pereinami buvo tik gyvenamasis arba valgomasis kambariai, bute 

įrengta daug pagalbinių patalpų. Prie virtuvės buvo projektuojamas atskiras sandė-

liukas maisto produktams, auklės kambariukas, pagalbinė patalpa su durimis į balko-

ną tarp dviejų miegamųjų, darbo kambariai arba studija. Tualetai projektuoti atskirai 

nuo vonios kambarių. Iš buto plano nesunkiai buvo galima spręsti apie jame gyvenu-

sių asmenų materialinę padėtį. Kaip ir daugelyje to meto Europos valstybių, Lietuvoje 

tarpukariu stipriai reiškėsi art deco stiliaus tendencija. Čia buvo integruota lakoniška, 

aiški, statinio plano struktūra su labai išraiškiu, gausiu ir formos požiūriu naujovišku 

dekoru. Bene svarbiausias art deco (pranc. art decoratif – dekoratyvinė dailė) idėji-

nės koncepcijos tikslas – kurti naują, nebūtą, šiuolaikinį meną, o kartu ir architektū-

rą. Art deco pasekėjai, priešingai nei modernistai, nekėlė jokių socialinės reformos, 

taupumo ir paprastumo užduočių. Savo stiliumi artimiausiais art deco dvasiai galima 
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laikyti daugiabutį namą S. Daukanto g. Kaune (archit. L. Ritas, 1928), namą Vytauto pr. 

58 Kaune (archit. J. Peras, 1928), daugiabutį namą V. Putvinskio g. 70, Kaune (archit. 

E. Frykas, 1932). „Reikia pažymėti, kad „festivalinio stiliaus“ objektų plano formai bū-

dinga akcentuota asimetrija. Beje, tai su tam tikru pavėlavimu atsispindėjo daugelio 

„lietuviškų interjerų eros“ objektų kompozicijose (Buivydas 1999b: 74).

Maksimalus statybų pakilimas pastebimas 1931 m. Tuo metu buvo pastatyti net 

1469 pastatai, tačiau jau kitais metais Lietuvą palietė Pasaulinė ekonominė krizė. 

1933 m. prasidėjo didelio masto Lietuvos gyventojų emigracija. 1938 m. Lietuvos 

Konstitucijoje įtvirtinamas autoritarinis valstybės valdymo modelis. 1939 m. Lietuva 

Vokietijai perduoda Klaipėdos kraštą, tais pačiais metais sovietų armija įsikuria Nau-

jojoje Vilnioje, prie Jonavos – Gaižiūnuose, Prienuose ir Alytuje, Lietuvai grąžinama 

dalis Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto. 1940 m. sovietai okupuoja visą Lietuvos te-

ritoriją. 1941 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas, o 1944 m. sovietų armija grįžta 

į Lietuvą. Nuo to laiko Lietuvoje įsigali komunistinis režimas ir planinės ekonomikos 

modelis. Galima teigti, jog 1950–1951 m., po intensyvių atstatymo darbų, Sovietų 

Sąjungoje įvyko sąlygiškai didžiausias planinės ekonomikos pakilimas. Ištisi regionai 

ir miestai tapo sovietų bandymų poligonu. Iš pradžių socializmo idėjos buvo sutik-

tos euforiškai, nors, kad ir būtų keista, tokios nuotaikos labiau vyravo inteligentijos 

nei darbininkų sluoksniuose. Vengrų novelistas György Konrád tiksliai atspindėjo šią 

tendenciją savo 1970 metų kūriniuose, kuriuose dėmesys buvo kreipiamas į miestus 

planuojančio architekto mentalitetą bei dinamizmą, siekiant paralelių su tuo, kas vyko 

Vakarų Europoje. Vystymosi pradžioje socializmas buvo kaip siekis konstruoti visiškai 

naują, racionalią ir mokslišką socialistų visuomenę, kurios pagrindas būtų socialistinis 

miestas. Galima teigti, kad kai kuriais aspektais tai sutapo su ikikarinių modernistų 

architektų idėjomis, kurios skleidėsi Vakaruose, bet tik pokario metais šios idėjos su-

laukė ir politikų bei projektuotojų pritarimo. Architektūra ir miestų planavimas buvo 

tarsi socialinių verčių išraiška. Ir iš tiesų, jų skirtingų manifestacijų jausmas inicijavo 

politinių idėjų nugludinimą ir architektūrinės formos išsikristalizavimą. Vakarai ėjo 

modernybės keliu, o socialistiniai Rytai įtikinėjo savo gyventojus kitokiais įvaizdžiais, 

tokiais kaip „magistralės“. Praeitis buvo atmesta, vadinasi, istorinės miestų dalys galėjo 

būti nevaržomai transformuojamos. Socialistinių miestų rekonstrukcijos prasidėjo iš 

karto po Antrojo pasaulinio karo. Sovietų ideologija „revoliucijas“ istorinėse miesto 

dalyse atvirai pradėjo 1960 m. Viena pagrindinių architektūros užduočių buvo „galin-

gos ir šlovingos“ ateities visuomenės sukūrimas. Miestuose darbininkų daugiabučiai 

statyti turtingai dekoruojant juos pagal socialistinio realizmo stilių. Šios architektū-

ros esmė – akivaizdus dominavimas, per miestus einančios „magistralės“, prospek-

tai, komunistinio režimo demaršai per senamiesčius, demonstruojantys darbininkų 
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klasės galią. Miestuose gatvės buvo perprojektuojamos į „magistrales“ ir didžiąsias 

alėjas, kuriomis marširavo komunistiniai paradai ir festivaliai. Kai tapo aišku, kad šios 

pompastiškos ambicijos yra finansiškai neįgyvendinamos, jos buvo skubiai ir kardi-

naliai pakeistos nauju sprendimu – stambiaplokščiais daugiabučiais. Stambiaplokščių 

namų tipas, kaip tam tikras racionalaus planavimo ir herojinės scenografijos mišinys, 

yra dar vienas akivaizdus Rytų Europos fenomenas. Niekas daugiau negalėjo taip aiš-

kiai išreikšti industrializuoto miesto charakterio, kaip stambiaplokščiai ir monolitiniai 

miegamieji rajonai. Šio tipo masinės statybos daugiabučiai buvo reprodukuojami 

nepaprastai greitai, siekiant patenkinti drastiškai besiplečiančius miestus. 1954–1956 

metai Sovietų Sąjungoje – antrasis, jau mažesnis planinės ekonomikos pakilimas. Ir 

toliau plečiasi industriniu būdu surinktų stambiaplokščių statyba. Juose projektuo-

jamų butų charakteristiką galima nusakyti keliais žodžiais: buto dydis – vos 16 kv. m, 

mažytė virtuvė, vonios kampas ir tualetas; langas žvelgia į priešais stovintį tokį patį 

daugiabutį, o kelias namo – ypač painus. Tokių daugiabučių idėja atitiko visą sovietų 

ideologiją – eilinis darbininkas gyveno tokiame pat bute kaip ir profesorius. Galima 

aiškiai pastebėti, kad oficialiajame komunistų žodyne neliko žodžio „skirtingumas“. 

Daugiabutis tampa politinio ideologinio valstybės modelio atspindys. Daugiabučio 

plano struktūra transformuojasi į išgrynintą ir iki minimumo sumažintą funkcinę sche-

mą. Pavyzdžiui, laiptinė tampa tik perėjimui skirta zona, kuo mažesnė, kad niekam ne-

kiltų noras sustoti ir pasišnekėti. Butams projektuoti naudojama išskirtinai koridorinė 

schema. Kambarių funkcijos suniveliuojamos – tampa nebeaišku, kur miegamasis, kur 

gyvenamasis, o kur darbo kambarys. Valgomasis, kaip funkcinė zona, apskritai dingsta 

iš gyventojų sąmonės, o virtuvė sumažinama iki 4 m2, čia galima tik išsivirti kavos ar 

pasišildyti maistą. Komunistų valdžia pastebimai vykdo nuoseklią politiką, siekdama, 

kad žmogus kuo mažiau būtų namuose. Valgyti yra valgyklos, bendrauti – kultūros 

namai, vaikams – vaikų darželiai. Vengiama intymių privačių erdvių, o daugiabučiai 

projektuojami taip, kad žmonės vieni kitus geriau matytų ir girdėtų, kad kaimynai ga-

lėtų vieni apie kitus pranešti valdžiai. Tokia nuosekliai vykdoma politika keičia požiūrį 

ir gyvenimo būdą, ciklus, kaip žmogus naudojasi savo gyvenamuoju būstu. Sovietų 

Sąjungos politika tobulai įgyvendino Zigmundo Baumano knygoje aprašytą prancū-

zų XIX a. pradžios utopisto D. Veirasse‘o idealaus miesto modelį. „Severiadė yra „nuos-

tabaus pasaulio miestas“, čia itin „gerai laikomasi įstatymų ir gerai palaikoma tvarka“. 

Sostinė yra sumanyta pagal racionalų, aiškiai pagrįstą planą <…>. Gatvės plačios ir 

tokios tiesios, kad kyla įspūdis, jog jos buvo nubrėžtos liniuote. <…> Namų architek-

tūra beveik vienoda, nors svarbių žmonių rezidencijos išsiskiria ištaigingumu <…>. 

Šiuose miestuose nieko nėra chaotiško: visur viešpatauja tobula ir įspūdinga tvarka“ 

(ligoniai, protiškai atsilikę asmenys ir nusikaltėliai iškelti už miesto ribų)“ (Bauman 
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2000: 63). Apie tokias idealias sąlygas svajojo radikalus to meto šveicarų architektas Le 

Corbusier. Jis siekė pademonstruoti, kad erdvės moderninimas yra visiškai nesusijęs 

su politinėmis ideologijomis. Šis architektas atvirai siūlė savo paslaugas tiek Rusijos 

komunistams, tiek Prancūzijos valdytojams. Le Corbusier žodžiais, architektūra, pilna 

painiavos, spontaniškumo, chaoso ir netvarkos, yra tiesiog neleistina, nes ji turi būti 

artima geometrijos mokslui; jos strateginiai principai – tai standartizavimas ir surin-

kimas. Žodį „planas“ Le Corbusier visada rašydavo didžiąja raide. „Planas yra vieninte-

lė – būtina ir pakankama – žmonių laimės sąlyga, kurios negalima grįsti niekuo kitu, 

o tik tobula moksliškai apibūdinamų žmogaus poreikių ir nedviprasmiško, skaidraus, 

aiškaus gyvenamosios erdvės tvarkymo derme“ (Behrens 2005). Ne paslaptis, kad už 

žymaus novatoriaus žodžių slypėjo pramonės magnatų interesai, kurie mielai rėmė 

industrinės statybos propagandą. Cituodamas Le Corbusier samprotavimus apie pla-

ną Zigmundas Baumanas pažymi, jog planas – beasmenio proto gaminys, o ne indi-

vidualios, nors ir puikios vaizduotės kūrinys.

Didžiausias lūžis architektūros raidoje įvyko 1954 m., kai Nikolajus Chruščiovas už-

draudė stalinistinį klasicizmą ir pareikalavo radikalios statybos industrializacijos (Project 

Russia 2002). Tarp visų prioritetų statybos pramonė užėmė svarbiausią vietą. Archi-

tektai, kūrę žmonėms palankias erdves, buvo nustumti į šoną, pagrindiniu tikslu tapo 

produkcijos gausa. Chruščiovas buvo ne pirmasis, sumanęs sumažinti būsto paklausą 

industrializacijos būdu. Vakarų Europoje jau buvo pradėtos masinės būstų statybos 

programos, kurios turėjo aprūpinti gyvenamąja vieta po Antrojo pasaulinio karo be 

namų likusius žmones. Prancūzija suvaidino nemenką vaidmenį įtikindama Chruščiovą 

pakeisti stalinistinės architektūros kryptį. Radikalus posūkis statybos pramonėje įvy-

ko tiek ideologinėje plotmėje, tiek ekonominėje sistemoje. Priešingai nei kapitalizme, 

kur problemos sprendžiamos konkurencijos būdu, marksizmas populiarino mokslinį 

sociumo poreikių patenkinimo būdą. Ekonomikos požiūriu masinė statyba buvo tin-

kamiausias būdas pagerinti būsto fondo problemas. Lygiai tas pat vykdo ir Vakarų Eu-

ropoje. Tiek dirbančioji klasė kaip socializmo visuomenės pagrindas, tiek vidurinė klasė 

demokratinėse valstybėse rėmėsi darbininkais. Norint sukurti patogius daugiabučius, 

darbininko pajamos turi būti gana didelės, kad jis galėtų sau leisti gyventi name, pasta-

tytame tos pačios klasės atstovo, kuriai ir jis pats priklauso. Kitaip tariant, darbo kiekis, 

kurį darbininkas investuoja statydamas namą, turi būti mažas, o atlygis už atliktą darbą 

turi būti santykiškai didelis, kad jis galėtų užmokėti kitam darbininkui už jam pastatytą 

namą. Pavyzdžiui, kad pastatytų sau namą, jam tektų dirbti penkiasdešimt metų, todėl 

jis per savo gyvenimą to niekaip nespėtų padaryti. Jis numirtų anksčiau, nei surinktų 

namo statybai reikiamą pinigų sumą. Vienintelis būdas suspėti pagyventi savo name – 

sumažinti statybos trukmę, o tai savo ruožtu reikalauja padidinti statybos produktyvu-

mą industrializacijos būdu. 
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Iki praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio Vakarų Europos ir Sovietų Sąjungos sta-

tybos pramonės buvo gana panašios, bet po šeštojo dešimtmečio sovietai pasuko kiek 

kitu keliu nei vakariečiai. Kadangi vienose rankose buvo ir paklausos kūrimas ir statybos 

pramonė, jie standartizavo visą sistemą. Sovietų sistemoje nebuvo tikro užsakovo: užsa-

kovas buvo tas pats, kuris vykdė masinę statybą – tai buvo valstybė. Skirtumai statant na-

mus Sovietų Sąjungoje susidarydavo tik dėl klimatinių juostų, o jų buvo penkios. Namai, 

atsižvelgiant į regioną, kuriame vyko statybos, galėjo skirtis tik medžiagomis, iš kurių jie 

buvo pastatyti. Tai galėjo būti plyta, stambiaplokštis ar blokas, o planas ir funkcinė sche-

ma labai dažnai beveik nesiskyrė. Toks standartizavimo lygis niekada nebuvo pasiektas 

Vakarų Europoje. Po 1970 m. valstybė sumažino savo vaidmenį daugiabučių namų staty-

bos pramonėje. Vakaruose pramonė turėjo tvarkytis su diferencijuotais poreikiais. Kadan-

gi produktyvumo lygis buvo sumažintas, masinė statyba tapo daugialype standartizuotų 

ir mažais kiekiais statomų namų industrija. Taip buvo pasiekta, kad statybos detalės tapo 

lyg konstruktorių dalys, iš kurių galima buvo kurti įvairesnius daugiabučius namus. Archi-

tektai turėjo didesnį statybinių medžiagų pasirinkimą, todėl galėjo kurti įvairesnius namų 

projektus. Daugiabutis namas vėl tapo architektūros objektu. 

Sovietų Sąjunga nepadarė tokio svarbaus posūkio. Tai lėmė statybos pramonė. 

Vakaruose, statant masinės statybos namą, statybos aikštelėje iškildavo mini fabrikas, 

kuris, pastačius namą, buvo išmontuojamas. Sovietų Sąjungoje vyko kiek kitaip, nes 

čia viskas buvo centralizuota. Statybos buvo valdomos iš ministerijos: viena gamykla 

tiekė medžiagas, kita gamino blokus, o pats procesas, kartą pradėtas, trukdavo dvejus, 

penkerius ar net dešimt metų be jokių pokyčių. Taigi kuo daugiau elementų buvo su-

renkama gamykloje, tuo sklandžiau vyko namų statybos, nes, jeigu reikdavo laukti, kol 

viena gamykla pateiks kitai kokią nors būtiną dalį, visas procesas strigdavo. Centrinio 

planavimo lygmeniu logistikos problemos būdavo labai sunkiai sprendžiamos. Todėl 

masiškai kilo ištisi vienodai atrodančių stambiaplokščių namų mikrorajonai. Pagrindi-

nės inovacijų kryptys buvo statyti vis aukštesnius namus. Logistikos problemos ir nuo-

latinis statybinių medžiagų deficitas paliko visą Sovietų Sąjungos statybos pramonę 

sustingusią 1960 m. lygmeniu. Ji tiesiog negalėjo keistis, nes nebuvo paklausos, kuri 

skatintų namų tobulinimą. Vakarai pažengė toliau vien dėl to, kad veikė rinkos ekono-

mika, kuri skatino atgalinį ryšį. 

1957–1963 m. Sovietų Sąjungos planinė ekonomika išgyveno nuosmukį. Paskutinis 

ir silpniausias – trečiasis – ekonomikos pakilimas tęsėsi nuo 1964 iki 1968 metų. 

Tačiau tuo laikotarpiu išryškėjo nuosekliai kurtos aplinkos ir gyvenamosios erdvės 

rezultatai: tušti gatvių kampai, spūsties nebuvimas, vietų beveidiškumas, slegianti 

monotonija, indifirentiška ir bejausmė aplinka, iš kurios atimta visa, kas žmoniška, kas 

teikia gyvenimui prasmę. Beveidė, dirbtinai sukonstruota gyvenamoji aplinka slėgė 
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savo monotonija, kartu atimdama iš gyventojų džiaugsmą ir gyvenimo prasmę. Pa-

grindinė monotoniškumo priežastis, be abejo, buvo masinė gyvenamųjų namų staty-

ba. Toks masiškumas buvo įmanomas tik taikant unifikuotus butų ir namų projektus. 

Tipinių projektų, naudojamų visame pasaulyje, tikslas – atpiginti, supaprastinti ir su-

vienodinti kartotinių namų statybą. Tačiau, be teigiamų savybių, tipiniai projektai tu-

rėjo ir nemažai trūkumų, iš kurių didžiausias – projekto statybos trukmė. Sovietmečiu 

itin daug laiko užėmė naujos namų projektų serijos paruošimas ir specialios įrangos 

bei technologijų naujai industrinei namo elementų gamybai sukūrimas. Šių dviejų 

procesų trukmė buvo 7–10 metų. Tuomet būdavo pradedama pati namo elementų 

gamyba, kuri pagal tipinį projektą statoma 10–12 metų, kol pasensta ir amortizuojasi 

gamybos įranga. Taigi iki naujo namo projekto pastatymo susidarydavo maždaug 

20 metų laikotarpis, per kurį pastatai pasendavo tiek fiziškai, tiek morališkai, nes ga-

mybos proceso metu į naujus progresyvius sprendimus nebuvo atsižvelgiama. Taigi 

tipiniai projektai iš esmės yra geri, tačiau labai vienodi, nes buvo per brangu dažnai 

keisti gamyklų įrangą. Analizuojant to meto Lietuvos valstybinių institucijų, atsakin-

gų už gyvenamųjų namų statybą, veiklą, didžiausią įtaką turėjo 42 metus gyvavusi 

Statybos ministerija. Per šį laikotarpį Lietuvoje pastatytų gyvenamųjų namų plotas 

sudarė 22,5 mln. m2, o vidutiniškai vienam gyventojui – 7 m2. Bendro gyvenamojo 

ploto vidutinė kaina 1984 m. buvo 175,4 rublio. Analizuojant pagal tipus, stambia-

plokščiuose namuose – 171 rublis, mūriniuose – 188,6 rublio, monolitiniuose – 205,5 

rublio (Čigriejus 2003: 282).

1969 m. prasideda planinės ekonomikos ritimasis žemyn, visą šalį apima nuola-

tinis deficitas, rinkos ekonomikoje pasireiškiantis kaip infliacija. Pažymėtina, kad tiek 

didžiuosiuose, tiek mažuose Lietuvos miestuose statyba buvo vykdoma pagal tuos pa-

čius projektus. Mažuosiuose miesteliuose tai turėjo savų neigiamų padarinių: natūralu, 

kad gyvenamosios statybos apimtys čia buvo mažos, todėl suprojektuotas didžiulis 

daugiabučių kvartalas gana greitai moraliai pasendavo. Kad ir kaip būtų gaila, gyven-

tojų komfortas ir miesto savitumas tuo metu buvo tik antraeiliai veiksniai. Planinė eko-

nomika pasiekė ribą ir nusirito iki visiško žlugimo ir politinės valdžios bei ideologijos 

kaitos 1990 m. 

1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šalis pasirenka demokratijos ir rinkos 

ekonomikos modelį. Daugiabučių industrija pereina į privačių investuotojų rankas ir so-

vietmečiu turėti butai tampa privačia nuosavybė. Ištisi planinės ekonomikos būdu pa-

statyti mikrorajonai ir jų gyventojai atsidūrė rinkos ekonomikos sąlygomis. Namai, kurie 

buvo statyti planinės ekonomikos būdu, kai nebuvo žemės nuosavybės, tapo rinkos 

ekonomikos dalimi. Daugiabučių namų butai buvo privatizuoti, rado savo šeiminin-

ką, tačiau žemė aplink namą liko bendra. Sovietmečiu dauguma gyventojų naudojosi 
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visuomeniniu transportu, todėl ir aplink namus bent jau psichologiškai buvo saugu. 

Masinių informacijos priemonių nebuvo užplūdę reportažai apie įvairius nusikaltimus. 

Žmonės gyveno vienoduose namuose ir tai simbolizavo „komunistinę lygybę“. Šiuo 

metu sovietmečio mikrorajonus užklupo kapitalizmas. Situacija keičiasi iš esmės. Po 

devintojo dešimtmečio revoliucijos privati nuosavybė tapo realybe. Erdves tarp namų 

užpildė privatus transportas. Automobilių pilna visur. Laisvė turi savo kainą. Rinkos eko-

nomikoje nebe visi žmonės uždirba vienodai, atsirado diferenciacija, padidėjo nusikals-

tamumas. Visuomenė pradeda tapti uždara, nes ore tarsi tvyro nesaugumo jausmas. 

Geležinės uždangos uždengia nebe valstybės sienas, o pirmųjų aukštų langus. Buto 

durys – šarvuotos, viešoji erdvė kelia pavojų. Naujas technikos žingsnis kiemuose – 

apsauginės vaizdo kameros. Atviras sovietmečio miestas pamažu tampa landšaftu, 

pripildytu įvairių tvorų. Taip vyksta posocialistinio miesto transformacija. Kapitalistinis 

miestas priklauso nuo nuosavybės pardavimo ir privačių investuotojų. Sklypai turi nuo-

savybės ribas, kurios nesutampa su standartinių daugiabučių planais. Taip atsiranda 

nesutapimas tarp pastato ir viešosios erdvės. Šiam nesutapimui panaikinti naudojamos 

tvoros ir sienos. Kai dauguma gyventojų apsitveria tvoromis ir užsidangsto langus gro-

tomis, susidaro įspūdis, kad mieste labai nesaugu. Tai darko pastatų išvaizdą. Miestas 

tampa privilegijuotų piliečių gyvenančių už tvorų „salynu“, kuriame iš vienos vietos į kitą 

važinėjama privačiu transportu. UNESCO uždarų bendruomenių fenomeną mato kaip 

vieną didžiausių posocialistinio miesto problemų. Vakaruose šeštajame dešimtmetyje 

daug namų buvo statoma laisvo planavimo principu, ir tai sukėlė begales problemų, 

nes gyventojai nesitapatindavo su gyvenamąja aplinka. Tokiuose namuose paplisdavo 

vandalizmas, kiemuose susidarydavo automobilių grūstys. Šių dienų Vakarų Europos 

architektai nebeplanuoja laisvai stovinčių daugiabučių. Vietoje to daugiabučiai projek-

tuojami taip, kad sudarytų kvartalus. Miestas nubrėžia aiškias ribas tarp privataus kiemo 

ir viešos erdvės. Pasikeitus santvarkai, politinė valdžia pradeda mažiau veikti funkcinę 

būsto struktūrą, vis daugiau įtakos jai turi ekonominės priežastys. Kiekvienas inves-

tuotojas, įsigijęs sklypą, stengiasi jį išnaudoti, suprojektuodamas kaip galima daugiau 

kvadratinių metrų. Daugiabučiai natūraliai pasiskirsto pagal ekonominius veiksnius – 

arčiau centro esantys būstai yra brangesni, ištaigingesni ir komfortiškesni. Statant nau-

jus daugiabučius, pasireiškia sovietmečiu nepastebėtas fenomenas – butai, esantys 

viršutiniuose aukštuose, tampa brangesni ir didesni, lyginant juos su apatinių to paties 

namo aukštų butais. 1997 m. daugelis statybų sustoja dėl kaimyninės Rusijos ekonomi-

nės krizės. Lietuvai vis labiau įsiliejant į pasaulinę rinkos ekonomiką, pastebimi tampa 

ir globalizacijos padariniai: būstų rinką 1998 m. išjudina lengvatinių paskolų suteikimo 

politika. Tai savo ruožtu veikia daugiabučių butų funkcinę struktūrą – pagrindinę dau-

giabučių namų masę sudaro maži 35–50 m2 butai. 2004 m. Lietuva tampa Europos 
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Sąjungos (toliau – ES) ir NATO nare. Daugiabučių statyboje pastebima karštligės po-

žymių. Su euro įvedimu sietini visuomenės lūkesčiai statybos ir investuotojų kompa-

nijas skatina statyti vis daugiau daugiabučių. Kaip ir XX a. pradžioje, daugiabučiai vėl 

tampa „pelningi namai“. Vidutinės mūsų šalies gyventojų pajamos sudaro maždaug 

trečdalį vidutinio ES gyventojo pajamų. Nesunku pastebėti tiesioginę priklausomybę 

tarp gyventojų pajamų ir galimybės įsigyti būstą, tinkamai jį prižiūrėti bei atnaujinti. 

Galima teigti, kad gyventojų pajamos yra labiau būsto rinką lemiantis veiksnys nei 

bendra šalies ekonominė būklė. 2004 m. būsto daugiabučiame name vidutinė kaina 

buvo 8 kartus didesnė nei vidutinės namų ūkių grynosios metinės pajamos, o naujų 

individualių namų vidutinė kaina – net 20 kartų didesnė. Pažymėtina, kad išsivysčiusio-

se ES valstybėse šis santykis ne didesnis kaip 4–5 kartai. Lietuvoje 2002 m. pabaigoje 

buvo 1 356 160 būstų ir 1 461 065 namų ūkiai. Būstų stygius – apie 7 proc., o Vakarų 

ar Šiaurės Europos valstybėse – apie 2 proc. Taigi Lietuvoje 1000 gyventojų tenka 367 

butai, o minėtose valstybėse – apie 450, o būsto naudingojo ploto vienam gyventojui 

tenka atitinkamai 22,1 m2 ir 30 m2. Socialinio būsto plėtra lėtėja, nes mažėja valstybės 

ir savivaldybių investicijų – finansuojama tik fragmentiškai. 2000 m. socialiniam būstui 

panaudota 5,5 mln. litų, 2001 m. – 19,5 mln. litų, o 2002 m. ir 2003 m. lėšų visai neskirta. 

2004 m. iš LR valstybės biudžeto buvo finansuojamos net 6 būsto programos (Būsto 

situacijos Lietuvoje analizė 2004: 10).

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, reikia pažymėti, kad būsto projektai XX a. keitėsi 

pagal šalies ekonominio išsivystymo lygį. Lyginant sovietinių laikų Lietuvos architektū-

ros planavimą su šiomis dienomis, matyti aiški tendencija, kad funkcinę daugiabučio 

namo struktūrą nulemia nebe valstybės ir valdžios keliami tikslai ir nustatytos progra-

mos, o užsakovų – dažniausiai investuotojų ir privačių statybos kompanijų – valia. No-

rint, kad daugiabutis namas atitiktų miesto ir visuomenės poreikius, jis turi būti pro-

jektuojamas individualiai. Tačiau individualus daugiabučio projektas yra kur kas bran-

gesnis tiek projektavimo prasme, tiek vėliau jį statant. Turime dvi skirtingas galimybes: 

pirma – statyti pigiai suprojektuotus bei pigiai pastatomus tipinius namus ir gyventi 

nuobodžioje, nepatrauklioje aplinkoje; antra – projektuoti kiekvieną daugiabutį indivi-

dualiai, tačiau gerokai brangiau, bet gyventi įvairialypėje bei sodrioje aplinkoje. Aukš-

toji architektūra yra kaip aukštoji mada. Šia privilegija naudojasi labai nedidelė Vakarų 

Europos, Japonijos, Šiaurės Amerikos ir iš dalies Australijos daugiabučių namų gyven-

tojų. Likęs pasaulis su nedidelėmis išimtimis gyvena prastuose, dažnai be architekto 

parengtuose tipiniuose namuose ir ištisuose miestuose.
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2.2. Socialinių ir kultūrinių svertų vaidmuo

Nagrinėjant socialinių ir kultūrinių veiksnių įtaką šiuolaikinio daugiabučio plano funkci-

nei struktūrai, pažymėtina, jog XX a. pradžioje miestuose gyvenusių išsilavinusių žmo-

nių sąmonėje sklandė novatoriškos epochos modernizavimo bei pramonės pažangos 

įkvėptos atsinaujinimo idėjos. Tuo metu tiek Europoje, tiek Lietuvoje kūrėsi naujos sun-

kiosios ir lengvosios pramonės įmonės. Pasak prof. Dieterio Hassenpflugo, XX a. pra-

džios simbolis buvo geležinkelis ir garvežys. Aplink naujai įrengtas geležinkelio stotis 

telkėsi nauji miestų rajonai. Gyventi šalia geležinkelio buvo prestižas. Atsirado daugybė 

kitų žmonių sąmonę stipriai veikusių išradimų: vidaus degimo variklis, telefono ryšys, 

radijo ryšys, leidęs patobulinti jūrų transporto veiklą. Žmonija išmoko pakilti į orą su 

dirbtiniais skraidymo aparatais. Kultūrinę sąmonę veikė išradimai medicinos srityje, pra-

ilginantys žmonių gyvenimo trukmę, 1950 m. vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė vi-

sos planetos mastu buvo 46 metai, šiandien (May 2007) – 64 metai. Dėl dinamiškos in-

dustrializacijos miestai ėmė smarkiai plėstis. Atsirado pigaus būsto poreikis, savo ruožtu 

skatinęs naujų daugiabučių tipų kūrimą ir projektavimą. Didžiuosiuose Lietuvos mies-

tuose, skirtingai nei Vakarų Europos valstybių, netrūko laisvų sklypų, tinkamų naujoms 

statyboms plėtoti, o tai leido projektuoti mažaaukščius, retai išdėstytus namus. Artimu 

Lietuvai pavyzdžiu galima laikyti to meto Suomijoje vyravusį užstatymo pobūdį. Nuo-

mojamo namo plano struktūra šioje šalyje buvo labai panaši į Lietuvoje statytų namų 

plano struktūrą. Dauguma naujų kolonijų buvo statomos šalia pramonės įmonių. 

Nenuostabu, kad visi atradimai ir pramonės plėtra buvo savotiškai mistifikuoja-

mi, jiems suteikiama didelė reikšmė, apie išradimus plačiai diskutuojama, o tai kartu 

darė didelį įspūdį visuomenei. Visuomenė labai domėjosi šiomis naujovėmis. Reyneris 

Banhamas XX a. pradžioje įvykusį esminį architektūros pasikeitimą be išlygų pavadino 

naujos technikos ir mokslo pagimdyta revoliucija. Jo įsitikinimu, intelektinėje to meto 

atmosferoje dominavo technicizmo dvasia, kuri buvo labai svarbi ir stipriai aktualizuota 

net tokio garsaus architektūros istoriko, kaip A. Choisy, knygoje „Architektūros istorija“, 

kurioje į visą architektūros raidą pažvelgta nauju rakursu, traktuojant formą kaip logišką 

statybos technikos bei technologijos išdavą. Kartu R. Banhamas pažymi, kad būtent ši 

knyga dėl racionalistiško istorijos nagrinėjimo XX a. pirmojoje pusėje buvo labiausiai 

skaitoma architektūros bendruomenės (Banham 1960: 27).

Socialinį bei kultūrinį XX a. pirmosios pusės gyvenimą veikė žymių mokslininkų, tokių 

kaip A. Einsteinas, E. Husserlis, H. Poincaré, darbai. Šių garsių fizikų, filosofų ir matematikų 

išminties įtaka veikė tuometinės visuomenės idėjas bei vertybių skalę. Autoritetingas 

amerikiečių filosofas, psichologas ir švietimo reformatorius J. Dewey'us teigė, kad tikrieji 

estetiškumo priešai mene yra „…neapibrėžti ir neaiškūs tikslai, taikymasis prie tradicijų 
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tiek praktinėje, tiek intelektinėje veikloje“ (Dewey 1980: 192). Šio bei kitų mąstytojų min-

tys stipriai veikė to meto kultūrinę atmosferą, o kartu ir architektūros raidą bei naujų būstų 

tipų atsiradimą. „Įtikėjimas tuo, kad mokslas ir technika skleidžia vien gėrį ir visomis pajė-

gomis privalo būti integruoti absoliučiai visur, buvo nuoširdžiai gilus ir visa apimantis. Tai 

galime pajusti ir konstruktyvizmo idėjas puoselėjusių T. van Doesburgo ir P. Mondriano 

meninėje kūryboje, jų teiginiuose apie būtiną meno ir technikos sintezavimą“ (Buivydas 

1999d: 74). Kalbant apie socialinius ir kultūrinius pokyčius, lėmusius mokslinės ir techni-

nės pažangos bei meno inovacijų plėtrą, pažymėtini svarbiausi iš jų: tai visuotinis gyve-

nimo liberalėjimas, visuomeninių santykių atsinaujinimas, didelis gyventojų gausėjimas, 

pasaulėjautos ir intelekto transformacija, kova už pilietines teises. XX a. pradžia nužymi 

naujų valstybių kūrimosi etapą, valstybių vadavimosi iš priespaudos pradžią, jų kovą už 

nepriklausomybę ir tautų susipriešinimą, kolonizacinės ideologijos griūties pradžią ir 

dar daugelį kitų žmonių socialiniam gyvenimui esminę įtaką turėjusių reiškinių. Lietuva 

tuo metu išsivadavo iš carinės Rusijos okupacijos. Naujai susiformavusioje valstybėje itin 

aktualios tapo regionizmo ir savivokos idėjos. Architektūroje buvo siekiama įprasminti 

nacionalinio atgimimo simbolius, formavosi naujas gyvenimo būdas. Kaip jau minėta 

darbo 2.1 dalyje, XX a. pradžioje didelę įtaką visuomenei turėjo turtingi žmonės. Jie 

buvo pagrindiniai architektūros kompleksų finansuotojai, todėl nuo šių magnatų meni-

nio ir kultūrino išsilavinimo tiesiogiai priklausė architektų kuriamų namų plano struktūra 

ir stilistika. Lietuvoje pastebimas nuoseklus perėjimas nuo tradicinių gyvenamojo būs-

to schemų prie novatoriškų plano struktūrų. „Dauguma XIX a. senamiesčio namų buvo 

panašaus plano: būstą sudarydavo įėjimas, priemenė su virtuve, nešildoma kamaraitė 

ir vienas kambariukas. Jeigu bute būdavo du langai, šeimininkai, taupydami erdvę, pa-

talpą stengdavosi padalyti į du mažyčius kambarėlius. Po XIX a. pastatai tapo kur kas 

puošnesni. Anksčiau į namus vesdavo mažyčiai mediniai laiptai iš kiemo pusės, o XIX a. 

turtingesni šeimininkai ėmė statyti paradinius metalinius laiptus…“ (Čaplinskas 2006: 6). 

XX a. pradžioje plano schema tapo lankstesnė, bute atsirado vonios kambarys ir atskiras 

tualetas. Butas dažniausiai turėdavo du įėjimus, kurių pagrindinis vedė į prieškambarį, o 

ūkinis – tiesiai į virtuvę. Prie virtuvės būdavo projektuojamas balkonas arba lodžija. Gy-

venamieji kambariai kiekvieną dešimtmetį didėjo, patalpos įgijo aiškią paskirtį – darbo 

kambaryje dirbama, miegamajame miegama, o valgomajame valgoma. Visos patalpos 

viena nuo kitos buvo atskirtos sienomis, nebeliko sujungtų zonų. Turtingesnių užsako-

vų būstuose šalia virtuvės net būdavo projektuojamas atskiras kambarys vaikų auklei. 

Nagrinėjant butų planus, nesunkiai galima įsivaizduoti, kaip žmonės gyveno XX a. pra-

džioje – nesujungtos erdvės rodo, koks svarbus žmogui buvo privatumas. Miegamąjį 

nuo lauko durų skyrė prieškambaris ir atskiras koridorius. Vos tik įėjęs į būstą, svetimas 

žmogus niekaip negalėjo matyti, kas vyksta miegamajame. Prancūzų filosofas ir poetas 
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Gastonas Bachelardas apie erdvės intymumą rašė: „Tikrai, namas visų pirma yra stiprios 

geometrijos objektas. Todėl kyla pagunda jį racionaliai analizuoti. Pirminis jo realumas 

yra matomas ir apčiuopiamas. Jis padarytas iš tiksliai atmatuotų kietų medžiagų, gerai 

suleistų gegnių, jo konstrukcijose vyrauja tiesi linija. Svambalas jam paliko savo išmin-

ties ir pusiausvyros ženklą. Toks geometrinis objektas turėtų priešintis žmogaus kūno 

ir sielos metaforoms. Tačiau perėjimas į žmogiškąjį lygmenį prasideda tučtuojau, kai į 

namą imama žiūrėti kaip į paguodos ir intymumo erdvę, kuri turėtų kondensuoti ir ginti 

intymumą. Tuomet ir atsiveria už racionalumo esanti oniriškoji erdvė“ (1993: 357–358). 

Ko gero didžiausią ideologinę įtaką XX a. pradžios menininkams darė iracionalistinės 

krypties psichologijos pradininkas Gustavas Jungas savo mokymu apie simbolius kaip 

esminius pasaulio elementus, visada išreiškiančius daugiau ir veikiančius giliau nei jų 

tiesiogiai suvokiama reikšmė. 

Dėl pernelyg didelio ir staigaus urbanizacijos masto bei pramonės plėtros stiprėji-

mo tendencijų Vakarų miestuose pradėjo stigti švaraus oro, gyvenimo sąlygos tapo an-

tihigieniškos. Architektams ėmus ieškoti naujų kovos su minėtomis negandomis būdų, 

buvo išvystyta angliškoji miesto sodo koncepcija. Grupei sovietų politikų ir architektų 

apsilankius Didžiojoje Britanijoje, Howardo idėja pradėta taikyti Vakarų ir Rusijos mies-

tuose. Per įsteigtas butų įrengimo draugijas šios gyvenamosios aplinkos atnaujinimo 

idėjos buvo skatinamos ir Lietuvoje, tačiau čia jos neįsitvirtino. 

Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuva išliko agrarine valstybe. Tai buvo viena iš prie-

žasčių, neleidusių mūsų krašte pernelyg įsigalėti socialinėms ir kultūrinėms transfor-

macijoms, kaip kad Europoje ir JAV. Akivaizdu, kad tarpukario Lietuvoje kultūros kaitos 

reiškinius lėmė valstybinių, tautinių, kalbinių, teritorinių, religinių bei daugelio kitų vi-

suomeninio gyvenimo jungimosi ir skilimo į dalis procesai. Tarpukario Lietuvai prara-

dus Vilniaus kraštą, sustiprėjo nacionalistinės nuotaikos, o kultūros procesuose atsirado 

regionizmo idėjas propaguojančių tendencijų. Regionizmas „tautinio meno“ pavidalu 

buvo rimtai teoriškai aptarinėjamas. Labiausiai čia akcentuotini A. Maceinos darbai. 

Šios problemos nagrinėjamos knygoje „Tautinis auklėjimas“, kurioje filosofas teigia, jog 

„tautinio meno“ aktualumą „…ypač reikia pabrėžti dabar, kada menas yra atitrūkęs nuo 

tautos, kada meno reikalai yra kuriami muziejams ir galerijoms, bet ne gyvai tautos 

aplinkai. Šiandien tautą tyko pavojus prarasti tautišką savo nusiteikimą estetinėje sri-

tyje, nes įtakinga reklama įperša jai meno erzacų, o tikrieji meno kūriniai plačioms mi-

nioms yra neprieinami. Šiandien jau kalbama apie liaudies neskonį, tuo tarpu toji pati 

liaudis yra padėjusi tautiškos kūrybos pagrindus savo audiniais, raižiniais, dainomis ir 

šokiais“ (Maceina 1991: 73). 

Menininkų sąmonei didelį poveikį darė ir kito žymaus XIX a. filosofo iš Vokietijos 

A. Schopenhauerio darbai, ypač tie, kuriuose jis įrodinėjo, kad mene vidiniai žmogaus 
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pasąmonės impulsai yra svarbesni nei proto apibrėžtų taisyklių laikymasis (Schopen-

hauer 1995). Savo žymę to meto mene paliko ir filosofo F. Nietzsche‘s veikalai. Ko gero, 

labiausiai kūrėjus veikė jo idėjos apie natūraliais instinktais besiremiantį naujojo tipo 

meną, apie laisvos valios proveržių dvasingumą, metafizines meno galias. Šių idėjų 

fone vystėsi iracionalistinė tarpukario art deco tendencija, turėjusi įtakos ir Lietuvos ar-

chitektūrai. Šios idėjinės koncepcijos tikslas – kurti naują, nebūtą, šiuolaikinį meną ir 

architektūrą. Art deco stilistikos daugiabučiams namams būdinga aiški, lakoniška ir inte-

gruota plano struktūra. Šis stilius nekėlė jokių socialinės reformos bei standartizavimo 

ar taupumo tikslų, nesiekė minimumo bei saikingumo nuostatų, veikiau buvo stengia-

masi teigti plastinį turtingumą, meninių priemonių polifoniją. Viena priežasčių, kodėl ši 

tendencija pritapo Lietuvoje – tai prisitaikymas prie vartotojo. Prie šios stilistikos namų 

galima priskirti Kaune statytus daugiabučius: S. Daukanto g. (archit. L. Ritas) 1928 m. ir 

V. Putvinskio g. 70 (archit. E. Frykas) 1933 m. Funkcinei šių daugiabučių struktūrai bū-

dingas aiškumas: butai suprojektuoti koridorine sistema, kiekviena patalpa turi aiškiai 

apibrėžtą funkciją, į visas patalpas patenkama tik per prieškambarį arba koridorių. 

Tarpukario Lietuvoje šalia iracionalių architektūros krypčių plėtojosi ir racionali, įsi-

galėjo paprastesnės taisyklingos kompozicijos. Postūmiu jai atsirasti galima laikyti Eu-

ropoje plintančias konstruktyvizmo idėjas. Daugelis Lietuvos architektų baigė studijas 

Vakarų Europos universitetuose, o grįžę į Lietuvą įgytas žinias pritaikė savo kūryboje. 

Tačiau retas to meto užsakovas buvo susipažinęs su konstruktyvizmo idėjomis, todėl 

jų sklaida Lietuvoje įgavo ne tokią ryškią kryptį, kaip Vakaruose ar Rusijoje. To meto Lie-

tuvoje sukurtas įspūdingesnis konstruktyvizmo architektūros pavyzdys – mažaaukščiai 

blokuoti namai Olandų g., Vilniuje. Kaimyninėje Rusijoje konstruktyvistai (E. Lisitskis, A. 

ir V. Vesninai, K. Melnikovas, M. Ginsburgas, I. Milinis, N. Ladovskis) savo programinėse 

deklaracijose akcentavo kovą už geresnes žmonių gyvenimo sąlygas, kurioms įgyven-

dinti reikėjo architektūros priemonių. Jie siekė realizuoti visa apimančias gyvenimo 

pertvarkos programas. Jos turėjo būti įgyvendinamos pradedant visos šalies miestų 

sąrangos pokyčiais ir baigiant atskiru būstu. Laiko dvasią atspindi tai, kad „Konstrukty-

vizmo architektai neabejojo, jog architektūra pajėgi, o todėl ir privalo revoliucingai pa-

keisti ne tik žmogiškąją aplinką, bet ir patį žmogų. Tikėta, jog erdvūs ir šviesūs, žalumoje 

skendintys plačiagatviai, daugiaaukščiai geometriškai aiškiai suplanuoti nauji arba ra-

dikaliai rekonstruoti miestai, kuriuose yra griežtai atribotos gyvenamoji, pramoninė bei 

poilsio zonos, ir kurių kiekvienas pilietis turi vienodai racionalų būstą gyventi, ir pats yra 

stipriai integruotas visuomenės narys, garantuos absoliučiai tobulą gyvenimą“ (Buivy-

das 1999d: 76). Iš radikalesnių pastatytų konstruktyvizmo krypties daugiabučių galima 

paminėti architektų M. Gizburgo ir I. Milinis „Narkomfin“ (Sovnarkom) apartamentus 

Maskvoje, statytus 1928–1930 m., taip pat 1927 m. M. Ginzburgo projektuotą komu-
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nalinį namą, darbininkų namus Stromynka g. Maskvoje, statytus 1924 m. (archit. N. La-

dovski). Šie namai išsiskyrė radikaliai naujomis tūrio ir plano kompozicinės sandaros 

ypatybėmis, statybinėmis medžiagomis ir jų rekonstrukciniu estetiniu pobūdžiu. Šiuo-

se pastatuose buvo atmetamos tradicinės pagrindinės pastato ir jo elementų formos: 

stogas, langai, durys. Funkcinė plano struktūra racionalizuota maksimaliai. Konstrukty-

vizmo idėjos sutapo su sovietų Rusijos socialiniais ir kultūriniais bei politiniais procesais. 

Sovietų valdžiai konstruktyvizmo idėjos buvo parankios savo radikaliomis nuostatomis 

visuomenės struktūros požiūriu. Dvasinis diskomfortas ir gana aiškus jo priežasčių ma-

tymas vien dėl technologijų progreso skvarbumo gerokai dezorientavo sąmonę ir su-

darė situaciją, kurioje, M. Heidegerio žodžiais tariant, „…poreikis suprasti moderniosios 

technikos esmę nyksta tuo greičiau, kuo intensyviau technika užvaldo ir paženklina 

visus pasaulio regionus ir paties žmogaus situaciją“ (Heidegeris 1992). „Narkomfin“ na-

muose buvo įgyvendinta architekto M. Ginzburgo idėja, kad butai yra skirti tik miegoti, 

o laisvalaikiui leisti ir net valgyti skirtos visuomeninės erdvės. Šis sovietų architektas net 

raportavo „Narkomfin“ namą finansavusiai aukščiausiai to meto valdžiai, kad „šeimynos, 

užuot valgiusios bendroje valgykloje, nešėsi maistą į savo mažus būstus“ (Гинзбург 

1934). Tokiais drastiškais bandymais kištis į šeimos gyvenimą tarybų valdžia siekė pa-

žaboti darbininkų daugiabučiuose plintantį girtavimą bei moterų mušimą. N. Kuzmin 

1929 m. savo tezėse apie tradicinį būstą, kurios buvo pateiktos Tomsko technologijos 

institute, rašė: „Tradicinis būstas – tai materiali buržuazinės ideologijos manifestacija…, 

kuri izoliuoja proletariatą bei eikvoja ir silpnina jo energiją“ (Кузмин 1930). Kaip teigia 

prof. A. Vyšniūnas, „būtent tuo metu buvo sukurti pagrindai šiuolaikinei masinei (ir dau-

giaaukščių-sekcinių, ir mažaaukščių blokuotų statinių) statybai“ (Vyšniūnas 2002: 29). 

Lietuvoje konstruktyvizmo architektūros būta nuosaikesnės. Kultūrinis pliuralizmas ir 

pragmatiškos savisaugos logika tarpukario Lietuvoje neleido šiai krypčiai įgauti tokių 

radikalių mastų kaip kaimyninėje Rusijoje. „Šiandiena mums leidžia pagrįstai teigti, kad 

visa tai nebuvo architektūros vidinių problemų pagimdyti reflektai, o veikiau amžiaus 

pradžioje vykusių radikalių pasikeitimų visose socialinėse ir kultūrinėse srityse pase-

kmė. Galima sakyti, jog permainoms pritvinkusi bendroji gyvenimo atmosfera sudarė 

tinkamą terpę atsirasti visai naujam konstruktyvizmo idėjos aktualizavimui ne tik ar-

chitektūroje“ (Buivydas 1999d: 73). Tarpukario Lietuvoje, o ypač Kaune, gana sparčiai 

plėtojosi modernioji lietuvių architektūra. Tuo metu Kaune susiformuoja tikrų miesto 

intelektualų sluoksnis, pastebimos miestų kultūros ir miestietiškos sąmonės apraiškos. 

„Bet užtektų mesti žvilgsnį į ano meto Lietuvos ir Estijos architektūros raidos skirtumus, 

kad pastebėtum, jog jie nebyloja Lietuvos naudai. Estai jau tuo metu turėjo miestų 

pakraščių architektūrą, o sykiu ir modernią miestų pakraščių idėją (pakanka paminėti 

Fromholdo Kangro suprojektuotus namus Tartu pakraščiuose)“ (Donskis 1994: 150). 
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Lietuvoje nuo ketvirtojo dešimtmečio įvairias gyvenimo sritis apima nacionalinis 

patriotizmas ir tautinę savimonę iškelianti kultūrinė atmosfera. Šios įtakos pastebimos 

architektūroje ir mene apskritai. Dera pažymėti, kad panašūs nacionalizmo procesai 

šiame dešimtmetyje vyksta ne vien Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Vakarietiškas meno 

modernizmas dėl savo abstraktumo bei kai kurių valstybių politinių motyvų ir asociaci-

jų su socializmu pradeda užleisti pozicijas „tautinio meno“ krypčiai. Kultūrinio naciona-

lizmo idėjos palaiko ne vien valstybių savarankiškumo ar nepriklausomybės tikslus. Di-

džiosiose tarpukario valstybėse ši kryptis įgauna agresyvią ideologinę formą. Vokiečių 

istorikas bei filosofas Oswaldas Spengleris apie inovacijų aukštinimą ir panieką tradici-

joms savo knygoje „Žmogus ir technika“ yra rašęs: „Vietoj liaudies – beformė, siūbuojan-

ti didžiųjų miestų juodybė, netekusi šaknų, sumiesčionėjusi minia, kuri egzistuoja vietoj 

suaugusių su gamta ir netgi miesto gatvėse išsaugojusių valstietišką pasaulėjautą kul-

tūringos šalies žmonių“ (Spengler 2002: 59). Kadangi architektūros regionizmą atspin-

dinčios krypties pagrindiniai idėjiniai motyvai buvo geoklimatinis teritorijos pobūdis, 

tautinis charakteris, gyvenimo būdas ir visuomenės sąmonės santykiai su etnine tradi-

cija, visa tai atsispindėjo šios krypties pastatų erdvinėje ir planinėje sandaroje. Lietuvo-

je „tautinės“ architektūros kryptis dėl Antrojo pasaulinio karo nespėjo įgauti platesnio 

masto, vienas iš išlikusių pastatų – Kauno namų kooperatyvas „Tulpė“, A. Mickevičiaus g. 

15 (archit. A. Maciejauskas, 1925 m.). Funkcinė šio namo butų struktūra tuo laikotarpiu 

buvo visiškai nauja ir labiau panaši į šiuolaikinį patalpų grupavimo principą nei į tuome-

tinį koridorinį. Patalpos bute buvo jungiamos neįprastai – valgomasis su gyvenamuoju 

kambariu, o į miegamuosius patenkama ne iš prieškambario, bet iš gyvenamųjų patal-

pų. Namo plano sandarai būdinga griežta simetrija. Toks novatoriškos butų funkcinės 

struktūros ir tradicinės simetriškos namo sandaros derinys buvo taikomas ir kituose 

tarpukario daugiabučiuose. Tačiau daugiausia „tautiškas“ stilius atsispindėjo visuome-

niniuose pastatuose. 

Antrasis pasaulinis karas į Lietuvą atnešė radikalių permainų ne tik politiniu, bet ir 

socialiniu bei kultūriniu lygmeniu. Pasikeitus geopolitinei padėčiai ir Lietuvai vėl tapus 

naujos rytų imperijos dalimi, mūsų šalyje vykstančius socialinius ir kultūrinius procesus 

tiesiogiai veikė Sovietų Sąjunga. Komunistų valdomoje valstybėje oficialiai deklaruoti 

šūkiai tapo nomenklatūros priedanga savo tikrajam gyvenimo būdui nuslėpti. Archi-

tektūra tapo imperijos šlovės ir didybės išraiška. Tai būdinga ne vien visuomeniniams, 

bet ir gyvenamiesiems namams – jų architektūra grindžiama istorizmu bei fasadišku-

mu. „Pradžioje būta tarybų valdžios draudimų giliau ir įvairiau reikšti tautinį identitetą 

architektūrinėje kūryboje, įžvelgiant antivalstybinio nacionalizmo pavojus. Tačiau kaip 

savotišką rimtesnės kūrybos pakaitalą šia kryptimi skatinta architektūros elementus 

dekoruoti liaudiškais ornamentais“ (Buivydas 1999c: 75). Plano sandarai pasirenkamos 
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tipinės sekcijos, o pagrindinis fasadas dekoruojamas socialistinio realizmo lipdiniais. 

Panašių neatitikčių yra visuose kultūros ir socialiniu lygmenimis: viešai deklaruojama 

visų žmonių lygybė, socialinių klasių nebuvimas, o realiai labai aiškiai egzistavo elito ir 

darbininkų, nomenklatūros ir eilinių piliečių sluoksniai. Nomenklatūrai skirtų daugia-

bučių funkcinė struktūra labai skyrėsi nuo darbininkų būstų. Akivaizdus šio teiginio 

pavyzdys – Mokslininkų namai dabartinėje T. Vaižganto gatvėje (archit. A. Ripa), sta-

tyti 1951 m., bei daugelis gyvenamųjų namų kairiajame Neries krante; daugiabučiai 

Vokiečių gatvėje Vilniuje, taip pat vadinamieji „Pergalės“ namai Kaune, Karaliaus Min-

daugo prospekte, bei kitų Lietuvos miestų daugiabučiai. Socializmas niekad nestokojo 

įtaigių šūkių: „Unser die Strasse – Unser der Sieg!“ („Mūsų gatvės – mūsų laimėjimas“), 

skatino tikėjimą šviesia ateitimi ir pasiekiama prabanga. „Pergalingoji gatvė“ (išgriovus 

po karo sugriautus namus) buvo Vokiečių gatvė Vilniuje, Stalino alėja Berlyne. Jos at-

spindėjo aptariamą istorijos laikotarpį. Šios gatvės, apstatytos istoristinės architektūros 

daugiabučiais, metaforine prasme simbolizavo naujo miesto ir naujos eros pradžią. 

Ateitis buvo skelbiama energingai ir dinamiškai, naikinant senąją tradiciją. Taip socialis-

tai kūrė savą kultūrinį identitetą – Vokiečių gatvės pavyzdys yra socialistų harmonijos 

pažadas. Tai buvo lyg žmonijos lūkesčių simbolis: nauji daugiabučiai Vokiečių gatvėje, 

lyginant su įprastais to meto namais, buvo nepaprastai komfortiški, o tai kėlė didelių 

lūkesčių. Daugiabučiai tenkino ne tik būtiniausius poreikius, bet ir sugrąžino gyvento-

jus į normalios egzistencijos būseną, kurios pokario metais labai trūko. Galima teigti, 

kad gyvenamieji kompleksai, išsidėstę išilgai Vokiečių gatvės, buvo „šviesios ateities“ 

simbolis pokario Vilniuje. Šis pavyzdys taikytas daugelyje Rytų Europos miestų. 1951 m. 

lapkričio mėn. didžiausias rytų Vokietijos dienraštis apie Stalino alėją Berlyne rašė: „Ar 

bus tai gražu? Tai bus gražu!“ Klausimas ir apgaulingas atsakymas, teigtas be jokių dve-

jonių. Tai buvo tarsi startinis šūvis VDR rekonstrukcijai. Po nežmoniško trečiojo Reicho 

sostinės sugriovimo Berlynas buvo padalytas. Kol kitose Vakarų Europos šalyse vyko 

moderniais kriterijais grindžiamos rekonstrukcijos, Vokietijoje buvo valomi griuvėsiai. 

Walteris Ulbrichtas, žymus VDR komunistų partijos veikėjas, yra pasakęs: „Vienas svar-

biausių uždavinių – iš sugriautų miestų atkurti naujus, daug gražesnius miestus“. Jis 

kreipėsi į architektus, siūlydamas kurti unikalius vokiečių kultūros pastatus. Virš įėjimo į 

butų kompleksą Strausberger aikštėje Berlyne kabėjo citata iš J. W. Goethe'ės „Fausto“: 

„Solch ein Gewimmel moecht ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen“. 

(„Norėčiau tokį sambrūzdį matyti, ant laisvos žemės su laisvais žmonėmis stovėti“). To 

meto architektų vaidmuo buvo itin svarbus – vykdyti istorinę užduotį ir skleisti klasiki-

nius idealus nuo aštuonioliktojo iki dvidešimtojo šimtmečio. 

Po Stalino mirties 1953 m. Sovietų Sąjungoje prasideda N. Chruščiovo epocha. Ini-

cijuojamos stambaus masto pertvarkos – socialinė defragmentacija ir diferenciacija 
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įgauna naują pagreitį. Tradicinė visuomenė išskaidoma taikant esminius socialinius 

pasikeitimus: didelį darbuotojų specializavimą, moterų įdarbinimą profesionaliose sri-

tyse, apribotą gyventojų mobilumą, išsilavinimo ir kvalifikacijos kėlimą visoms socia-

linėms grupėms, kompleksinį tautų ir etninių grupių perkėlimą, naujakurių atkėlimą, 

kaimo gyventojų perkėlimą į miestus, o miesto senbuvių iškėlimą į naujus rajonus. 

Daugelis šių procesų inicijuoti iš karto po karo. Socialinė defragmentacija savo ruožtu 

įvairino kultūrinius procesus bei fundamentalius tuometinio gyvenimo aspektus, įskai-

tant ir gyvenamąjį būstą. Daugelis šeimų po Stalino mirties apsigyveno nuosavuose 

daugiabučių butuose, kurie prieš tai jiems buvo neprieinami. Vadinamieji „chruščiovi-

niai“ daugiabučiai buvo patrauklūs tai visuomenės daliai, kuri Stalino valdymo metais 

patyrė skurdą. O to meto nomenklatūra įsikūrė įspūdingo dydžio apartamentuose. Biu-

rokratinė ir nepaslanki daugiabučių pramonė Stalino laikais nebespėjo tenkinti didė-

jančio būsto poreikio. 1955 m. Maskvoje buvo paskelbtas „karas“ nesaikingumui, fasa-

diškumui ir pompastikai. Nuo namų fasadų dingo ornamentiniai motyvai. Vadovaujant 

specialiam valstybiniam aparatui („Gosstroj“), Sovietų Sąjungoje prasideda naujas dau-

giabučių raidos etapas – industriniu būdu statomi stambiaplokščiai. Lietuvos miestų 

planavimas ir architektūra dėl to patiria didžiulių neigiamų deformacijų. Stambiaplokš-

čių daugiabučių technologijos perimamos iš Vakarų valstybių: Prancūzijoje naudota 

stambiaplokščių technologija pritaikyta Rytų bloko Europos valstybėse – Čekoslovaki-

joje, Bulgarijoje, Lenkijoje. Tačiau Lietuvoje ir kai kuriose kitose Sovietų Sąjungos terito-

rijoje naudotos skandinaviškos technologijos. Žurnale „Statyba ir architektūra“ 1965 m. 

V. Balčiūnas aprašo komandiruotes į Daniją, kur nuvykęs aplankė firmas „Larsenas ir 

Nilsenas“, „Japersonas ir sūnus“ bei apžiūrėjo gaminamų surenkamųjų stambiaplokščių 

namų technologijas (Balčiūnas 1965: 2) (1.17 pav.). 

Staigus perėjimas prie masinių daugiabučių statybos ir tipizuotų gelžbetoninių ga-

minių naudojimo gyvenamųjų namų architektūroje netrukus pradeda niveliuoti kvarta-

lus, rajonus bei pačius miestus. Vėliau apie tipizaciją bei žalingą racionalių formų diktatą 

skulptorius architektas H. Heringas rašė: „Mes stengiamės išraiškingumo paieškas nu-

kreipti link to, kas gyva, tarpsta, judru, savaimingo formos atsiradimo link, nes utilitarios 

formos susidarymas – tai gamtiškos formos kūrimo kelias. Plano, kuris mus įkvepia kū-

ryboje, sandara perimama ne iš geometrijos pasaulio, o iš organiško gamtos pasaulio, 

nes nustatėme, jog formą lemiantis kūrybingas būdas yra tik toks, koks jis yra gamtoje... 

Taip pat elgiamės neteisingai, kai daiktus darome panašius į pagrindines geometrines 

ir kristalų figūras, nes ir šiuo atveju jie patiria prievartą... Primesti daiktams geometrinių 

figūrų formas, vadinasi, daryti juos beveidžius, mechanicistiškus“ (James 1981). 

Gyvenamuosiuose rajonuose įsivyravus stambiaplokštei statybai, atsirado daug 

neigiamų pasekmių – dėl kompozicinio pastatų vienodumo nebeliko orientyrų, 
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išnyko žmogiškasis mastelis ir aplinkos humanizmas, o architektų kūryba buvo visai 

sumenkinta iki tipinių projektų „pririšimo“ natūroje. Statyba vyko orientuojantis į „vidu-

tinių poreikių šeimą“, nežinant, kas gyvens butuose. Planinės ekonomikos valstybėje 

nebuvo labai rūpinamasi vidutinių žmonių gerove. Kaip rašė Zigmundas Baumanas, 

„galima tiksliai ir teisingai iš anksto apskaičiuoti dar neišryškėjusius ir nesusiformavusius 

„vieneto poreikius“; galima niekieno nekliudomam kurti dar neegzistuojančius, todėl 

tylinčius ir neturinčius jokios politinės galios būsimojo miesto gyventojus, lyg kokius 

moksliškai apibrėžtų ir kruopščiai išmatuotų deguonies, šilumos ir apšvietimo poreikių 

tenkinimo „vienetus“ (Bauman 2002: 70). Todėl galima teigti, jog pastatų architektūros 

stilių ir funkcinę būsto struktūrą diktavo statybos kombinatų techninių galimybių ribos 

ir nurodymai iš Maskvos. 

Dėl tokių aplinkybių kilo nemažai socialinių problemų: „vienose ant kitų sukrautose 

dėžutėse gyvena didmiesčio žmonės..., – teigė Polis Klodelis, – tarp savų keturių sienų 

yra savotiška geometrinė vieta, konvencionalus urvas, kurį papildome vaizdų, mažmo-

žių spintoje esančių daiktų“ (Claudel 1948: 44). Tad nenuostabu, kad tokioje bedvasėje 

aplinkoje stipriai reiškėsi vandalizmas, kai dėl namų aplinkos negerbimo ir požiūrio į 

viską, kaip į svetimą, buvo bjaurojamos laiptinės, liftai, išmušami stiklai, laužomos durys 

ir pan. Nebebuvo bendraujama su kaimynais, visi jautėsi čia gyveną lyg ir laikinai. Kaip 

pažymi sociologas Zigmundas Baumanas, „Žmogaus atsakomybei, tai pirminei būtinai 

žmonių sąveikos ir moralumo sąlygai, tobulai suplanuota erdvė bus nevaisinga, o gal 

visiškai nuodinga dirva“ (Bauman 2002: 74). Prof. J. Vanago teigimu (1992: 172), atlikti 

sociologiniai tyrimai parodė, kad miestuose vengiama gyventi pirmame aukšte, susie-

jant jį su saugumo nebuvimu, padidėjusiu triukšmu ir oro tarša. Per 80 proc. gyvento-

jų pageidautų gyventi antrame ar trečiame aukštuose. O dar aukštesnius aukštus tuo 

metu savo noru būtų rinkęsi vos 8–10 proc. gyventojų. Beveik visiems jiems galima 

priskirti tam tikrų dominuojančių bruožų – jie gyveno pasyvesnį gyvenimą, rečiau išei-

davo patys ir rečiau išleisdavo vaikus į kiemą, jiems buvo nesvarbu tvarkyti žemę prie 

namų. Tokių šeimų nariai daug dažniau pageidaudavo turėti sodą užmiestyje (daugiau 

nei 66 proc. šeimų). 

Septintajame dešimtmetyje paaiškėjo, kad idėjos apie socialinę pertvarką archi-

tektūros priemonėmis Vakarų Europoje turi didelių trūkumų ir šiurkščių klaidų – tai 

totalinė tipizacija, konteksto ignoravimas, monotonija. Vakarų pasaulyje suvokta, kad 

būtent modernistų idėjos naudoti architektūrą kaip socialinių problemų sprendimą 

bei siekiai taikyti „teisingą“, unifikuotą gyvenseną tebuvo iliuzija. Kadangi Centrinė ir 

Rytų Europa buvo atskirta ne geografinių, o ideologinių veiksnių, Sovietų Sąjungoje šis 

socialinis ir kultūrinis eksperimentas truko beveik 70 metų, o tai sukūrė fundamentaliai 

naują visuomenę. „Sovietmetis iš tiesų sukūrė naują monstrą, kokio Lietuva anksčiau 

neturėjo ir nepatyrė – visiškai sekuliarizuotą industrinį technopolį“ (Donskis 1994: 146). 
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Šalys, kurios buvo prijungtos prie Rytų bloko po 1945 metų, tapo totalaus rekonstruk-

cijos projekto dalyvės daugiau kaip 50-čiai metų. Daugiabučiai sovietmečiu priminė 

Baumano knygoje aprašytus kalėjimus: „Panoptikono pobūdžio darbo namai buvo in-

dustrinės visuomenės laboratorija, kur eksperimentuojama su žmonių veiklos rutinini-

mo ribomis, o Pelikanų įlankos kalėjimas yra „globalizuotos“ „planetinės“ visuomenės 

laboratorija, kur išbandomi globalizacijos atstumtųjų bei globalizacijos atliekų erdvinio 

įkalinimo metodai ir tiriamos galimybės“ (Bauman 2002: 162). Architektūra ir miestų 

planavimas buvo tarsi instrumentai, padedantys kurti naują visuomenę, o jų rezultatai 

matomi šiandienos gyvenime: „Lietuva padalyta į dvi dalis – visus materialinius bei inte-

lektinius išteklius absorbuojantį Vilnių ir nusiaubtą provinciją“ (Donskis 1996).

Žlugus Sovietų Sąjungai užgeso ir ideologinis socialistinio režimo variklis, plėtojęsis 

Lietuvoje. Vis dėlto tai nereiškė socializmo reiškinių pabaigos apskritai. Socialistų eks-

perimentų rezultatai visuose Lietuvos miestuose architektūroje ir miestų planavime 

matomi iki šiol: „Dehumanizuota ir dažniausiai asemantiška sovietmečio architektūra 

anaiptol nebuvo fenomenas sui generis. Ji paprasčiausiai atspindėjo epochos ir politi-

nio režimo požiūrį į žmogų, jo aplinkos pasaulį ir visuomenę“ (Donskis 2002: 10). Deja, 

dažnai trokštamas Vakarų gyvenimo būdo ir tradicijų modelis nelabai padeda gydant 

socialistinių eksperimentų padarytas žaizdas. Reikia pripažinti, kad Vakarų kultūros ar-

chitektūra ir urbanistika nesukūrė visuotino modelio, kurį šiandien būtų galima pritaiky-

ti Lietuvos miestams. Periferinius gyvenamuosius rajonus tiek Vakaruose, tiek Lietuvoje 

žmonės taikliai praminė „miegamaisiais“. Ten neįmanoma įžvelgti jokių gyvybės ženklų. 

Socialistų architektūros ir miestų planavimo eksperimentai, lyginant su panašiais mies-

tų planavimo simptomais tuo pačiu laikotarpiu Vakarų šalyse, nejučia skatina ieškoti 

tam tikrų paralelių bei panašumų. Panašiai kaip Rytų Europos valstybėse dominavo 

sovietų ideologija, taip Vakarų Europoje vyko amerikonizacija. Juk Centrinės ir Rytų Eu-

ropos kultūrinių panašumų įtvirtinimas dėl priklausomybės su Rusija iki 1945-ųjų metų 

buvo neįsivaizduojamas. Be abejonės, skirtumai tarp Rytų ir Vakarų Europos yra labai 

ryškūs, tačiau galima rasti ir fundamentalių panašumų tarp būdų, kuriais, kurdami for-

mas socialistiniams miestams, rėmėsi architektai ir miestų planuotojai. Nekyla abejonių, 

kad Rytų ir Vakarų Europos dalys yra skirtingos, paprasčiausia to priežastis – siena. Šeši 

dešimtmečiai radikaliai skirtingos politinės sistemos su savais ekonominiais ir esteti-

niais procesais fizinę aplinką Rytuose pakeitė visiškai kita kryptimi nei Vakaruose. Tačiau 

šio kitoniškumo priežastys slypi ir kur kas giliau: Europos miestuose bei landšaftuose 

vis dar egzistuoja skirtingų politinių sistemų ir valdymo stilių efektas, religinių, etninių 

grupių ir geografinių ypatumų skirtybės. Komunistų valdymo palikimas – daugiabučių 

pastatų tinklas visuose regionuose – yra savotiškas architektūros paveldas, palikęs vis 

dar aiškiai matomą sovietų stiliaus pėdsaką. „Ištisi „miegamieji“ rajonai, kurie nesiskiria 
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vienas nuo kito, yra suprojektuoti ir pastatyti masinei visuomenei, t. y. dezintegruotai, 

automatizuotai visuomenei, kurioje nutrintos visos nors kiek aiškesnės ribos bei strati-

fikacinės perskyros. Visi gyvena tose pačiose blokuotose „žmogidėse“. Minėtosios „žmo-

gidės“ atsirado kaip architektūriškai sublimuotas kalėjimo eufemizmas. Gatvės nume-

ris, aukšto šifras fiksuoja mūsų „konvencionalaus urvo vietą“, bet mūsų buveinė neturi 

nei aplinkinės erdvės, nei savo vertikalumo“ (Bachelard 1993: 339). 

Po 1990 metų takoskyra tarp Vakarų ir Rytų, kairiosios ir dešiniosios politikos krypčių 

pradeda pastebimai nykti. Susirūpinimas Rytų ir Vakarų architektūros skirtumais tam-

pa vis mažiau aktualus, svarbiau – kaip traktuojamos dabartyje egzistuojančios būsto 

funkcinės schemos ir kokią socialinę bei kultūrinę atmosferą jos koduoja. Į Lietuvą iš 

Vakarų skverbiasi naujas gyvenimo stilius, mobilumas, perteklius, besaikis gamtos ište-

klių naudojimas, skaitmeninimas, standartizavimas, biotechnologijos. Visa tai turi tiek 

teigiamą, tiek neigiamą įtaką mūsų gyvenamajai aplinkai. Dėl šių dienų technologijų 

pats lokaliausias įvykis gali padaryti didelę įtaką globaliai visumai. Todėl reikia pažymėti, 

kad projektuojant šiuolaikinę architektūrą, filosofines, kultūrines ir estetines vertes bei 

normas suvokti yra būtina.

Lietuvos kultūrą globalizacija paveikė taip pat, kaip ir visas kitas pasaulio kultūras. 

Vakarietiškoji, daugiausia protestantiškoji, tradicija veikia mūsų konservatyvią krikščio-

niškąją. Šeima kaip socialinis vienetas vis dažniau transformuojasi į kitokius modelius, 

o tai, be abejo, turi įtakos ir gyvenamajai erdvei, gyvenamojo būsto struktūrai. Įprastinį 

plano struktūros modelį, kai koridorius veda nuo įėjimo į gyvenamąjį kambarį mie-

gamųjų link, vis dažniau keičia įėjimas tiesiog į gyvenamąją erdvę. Tradicinės šeimos 

modelis, kai vyras dirbdavo, o moteris laukdavo jo namie su vaikais, pamažu keičiasi į 

modernųjį modelį, kai abu tėvai dirba, o vaikas ruošiamas naujam būviui modernioje 

visuomenėje. Anot vokiečių sociologo Ulricho Becko (1998: 51), individualizavimas yra 

neišvengiamas ir būtinas tarpsnis pakeliui į naujos visuomenės formos kūrimąsi. Kla-

sikinėje visuomenėje pastebimas tiesioginis ryšys tarp klasės, šeimos, vyro ir moters, 

santuokos ir architektūrinės tipologijos. 

Šiandien beveik kiekvienas iš mūsų gali žiūrėti bent keliasdešimt televizijos kana-

lų, ir kiekvienas iš jų yra atskira subkultūra. Kiekvienas kanalas stengiasi būti savitas, 

iš standartinių detalių montuojantis išskirtinę programą – savotišką muzikos, apran-

gos stiliaus mišinį. Bet koks pasirinkimas nusako tam tikrą žiūrovo padėtį visuomenės 

sluoksniuose. Aprašytoji tendencija galioja ir renkantis individualų automobilį su indi-

vidualia įranga bei specifiniais aksesuarais, taip pat sklypus, namus ar būsto interjerą. 

Šiandienos žmonės žino, ko nori ir renkasi, net jei tie pasirinkimai yra industrijos pa-

ruošti iš anksto. Savo ruožtu pramonė orientuojasi į vartotojišką visuomenę. Vis dažniau 

vartojamos mąstymo kategorijos – arba aš renkuosi tą objektą (prekę, daiktą), arba kitą. 
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Anksčiau dominavę kriterijai buvo diferenciacija, specializacija, skaidrumas, o dabar kal-

bame apie daugialypę kultūrą, tinklus, ryšius, hibridus, persiliejančias erdves ir kitus, 

anot sociologo Ulricho Becko, „ekstensyvaus modernizmo“ epochos atributus.

Per pastaruosius keletą metų Lietuvoje išryškėjo nauja gyvenamųjų pastatų tipo-

logija – daugiaaukščiai pastatai prestižinėse vietose. Žmonės stengiasi būti „viršūnėje“. 

Tokių pavyzdžių galima rasti ne vieną: daugiaaukštis gyvenamasis pastatas kartu su ko-

mercijos bei pramogų centru Konstitucijos pr., Vilniuje (architektai R. Bimba ir S. Šliažas), 

tų pačių autorių suprojektuotas daugiaaukštis gyvenamasis namas Žirgo g., Antakalnio 

gyvenamajame rajone Vilniuje. Čia gyvendamas žmogus nori išreikšti save, parodyti 

savo išskirtinumą. Labai greitai keičiasi privatumo ir viešumo sąvokų reikšmė. Pasta-

ruoju metu itin vertinamų savybių – komforto ir estetikos suvokimas taip pat kinta. Pa-

vyzdžiui, anksčiau komfortu buvo laikoma miegoti už uždarų durų, o dabar jaučiamasi 

gerai, kai kas nors yra šalia tavęs ir stebi. Tik taip juntama egzistencija, asmuo nesijau-

čia „pradingęs pilkoje minioje“. Namo kaip tvirtovės sąvoka, aptarta prancūzų filoso-

fo G. Bachelardo kūriniuose, liko praeityje. „Tad namas neturi šaknų. Tai neįsivaizduoja-

ma namo svajotojui, juk dangoraižiuose nėra rūsio. Nuo grindinio iki stogo sukrautus 

butus, visą miestą gaubia akiratį dengiantis apklotas. Miesto pastatai turi tikrą išorinį 

aukštį. Liftai griauna kopimui laiptais būdingą didingumą. Gyventi aukštai prie dangaus 

netenka prasmės ir privilegijuotumo. Būti namie tėra tiktai paprastas horizontalumas, 

į vieną aukštą įspraustas butas, jo atskiri kambariai stokoja vieno pagrindinių vidinės 

erdvės vertes nustatančių ir jas klasifikuojančių principų“ (Bachelard 1993: 341). „Bokš-

tas – praėjusio amžiaus kūrinys. Be savo praeities jis būtų niekas. Tad kokie juokingi 

nauji bokštai!“ (Bachelard 1993: 339).

Pastaraisiais metais Lietuvoje išlieka senyvo amžiaus žmonių daugėjimo tenden-

cija (2004 m. duomenimis, net 25 proc. namų ūkių gyventojų buvo sulaukę 60 metų), 

o bendras gyventojų skaičius mūsų šalyje ir toliau mažėja. Iš šių faktų atrodytų, kad 

gyventojų skaičiaus mažėjimas ir jų senėjimas mažina būsto poreikį, tačiau taip nėra. 

Tradicinis šeimos modelis sparčiai keičiasi. Mažos šeiminės grupės tampa dispersiškos. 

Vis daugiau žmonių gyvena po vieną. Naujo būsto koncepcijos paieškos veda prie no-

madiškosios egzistencijos ištakų. „Sumaišius kelias spalvas išgaunama tam tikra nauja 

spalva, tačiau tai tik optinis spalvų mišinys, tad ir šiuolaikinio gyvenamojo būsto struk-

tūrą galime apibrėžti tik išanalizavę mūsų gyvenimo sąlygų mišinį.“ Tokią ekscentrišką 

šios dienos gyvenamo būsto definiciją pateikia Andreas Ruby (2002: 20). XX a. pradžio-

je gyvenimo tempas buvo statiškas ir dauguma žmonių savo būstą siejo su tam tikra 

vieta. Šiandienos gyvenimo būdas yra išskaidytas tarp įvairių laike ir erdvėje vienas nuo 

kito nutolusių veiklos polių. Ypač didelis mobilumas tapo profesinės veiklos dalimi, o 

nomadiškumas – įprastine būsena. JAV žmonės vidutiniškai kas penkerius metai keičia 
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darbą, o Europa taip pat sparčiai artėja prie panašių mastų. Todėl vis aktualesnis tampa 

poreikis rasti naująjį gyvenimo būdą atitinkančią būsto koncepciją. Pasak sociologo Ri-

chardo Sennett, gyventojai tvarko savo gyvenimą pagal kintančius profesinės karjeros 

poreikius. Stiprėjanti ilgalaikio darbo užsienyje paieškų tendencija ir globali darbo rinka 

formuoja biografijas, išsisklaidžiusias tiek laike, tiek erdvėje. Dar netolimoje praeityje tai 

būtų buvę sunku net ir prognozuoti. Šių žmonių būstas vis labiau tampa judėjimo kul-

tūros dalimi. Nekilnojamasis turtas transformuojasi į kilnojamąjį. Kita vertus, šių dienų 

architektai gyvenamojo būsto struktūros dinamiškumą vis dar įsivaizduoja kaip plano 

koncepciją: stumdomąsias pertvaras, sujungiamas erdves ir pan. Tačiau dažnai tai ir 

lieka tik idėjos, retai kada pritaikomos realybėje, o ypač gyvenamajame būste. Nugali 

fizinė sienų inercija – kartą pastatytos buto struktūroje sienos niekur nebekilnojamos, 

tad buto schemos lankstumas ir transformavimas taip ir lieka tik teorine galimybe. Mo-

bilumas buto schemoje visiškai įgyvendinamas tik retais atvejais. Tokiu pavyzdžiu galė-

tų būti laisvai erdvėje pozicionuojama virtuvė Kalhoeferio Korschildgeno instaliacijoje. 

Vis mažiau aktualus tampa standartinis buto planas šeimai, turinčiai vieną ar du vai-

kus. Architektūrologo Andreas Ruby'io nuomone, šeima nebėra tinkamas pavadinimas 

santykiams tarp žmonių apibūdinti. Eurostat duomenimis, 2004 m. vienam tūkstančiui 

gyventojų susituokė 5,6 žmonės, o išsiskyrė 3,1 žmonės. Kaip matyti iš duomenų, dau-

giau nei pusė santuokų baigiasi skyrybomis. Todėl vis svarbesnės tampa ne tik pavienių 

20–35 metų asmenų, bet ir vyresnių pensinio amžiaus piliečių bendruomenės.

Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinėje architektūroje eksperimentai su 

erdve ir būsto planais – daugiausia inovacijų suteikianti sritis. XXI a. plano struktūros 

lankstumas tampa ypač aktualus. 
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2.3. Statybos technologijų ir įrangos kaitos įtaka

Nagrinėjant XX a. technologijų ir įrangos kaitos įtaką gyvenamajam būstui, pirmiausia 

reikia apibrėžti tyrimo ribas. Šioje dalyje bus kalbama apie tai, kaip dėl statybos tech-

nologijų poveikio kito funkcinė daugiabučio gyvenamojo namo struktūra ir kaip inži-

nerinės įrangos kaita keitė būsto plano schemą. Kartu bus nagrinėjamas šių veiksnių 

poveikis buto sąrangos evoliucionavimui. 

XX a. pradžioje gyvenamiesiems pastatams taikytas „plytų mūro“ stilius. Klaipėdoje 

tuo metu atsirado daug pastatų be istorinių stilių dekoro, tačiau su itin išraiškingo si-

lueto stogais, fachverko intarpais. Jie priskirtini „medžiagų stiliui“. Būdingasis šio stiliaus 

pavyzdys – dviaukštis kotedžas Liepų g. 35. Jo fasaduose derintos raudonosios plytos ir 

baltas tinkas, o pastogė papuošta stoglentėmis. Segmentinių ir pusapskričių arkų lan-

gai įrėminti moderniais lakoniškais apvadais. Vilniaus architektūros istorijoje Kražių g. 

namų kompleksas yra pirmasis šio šimtmečio pradžios pavyzdys, kuriame statyba buvo 

kooperuojama. Čia buvo ieškota naujų statybinių medžiagų ir statybos technikos iš-

raiškos galimybių, siekta išsivaduoti iš retrospektyvinės eklektikos. Kompleksui būdinga 

meistriška architektūrinė kompozicija, struktūros ir suplanavimo tikslingumas. 1905 m. 

Rusijos Dūma nustatė, kad į namus būtų įeinama iš gatvės, o kitos, ūkio reikmėms 

skirtos, durys būtų projektuojamos iš kiemo, kad nesusisiektų su gyvenamuoju butu 

ir patalpos būtų švarios, sausos, grindys dažytos, sienos baltintos, tinkuotos, prie durų – 

atitinkama iškaba. Tokius reikalavimus galima pavadinti pirmosiomis reglamentavimo 

sistemos užuomazgomis to meto Lietuvoje. 

Į Vilnių kartu su moderno stiliumi plitusios naujos statybinės medžiagos ir konstrukcijos 

atėjo pavėluotai. Iki pat Pirmojo pasaulinio karo Vilniuje daugiausia buvo statoma iš plytų, 

patalpos dažniau perdengiamos medinėmis, o ne gelžbetoninėmis perdangomis. XIX a. 

pabaigoje – XX a. pradžioje intensyviai statantis Naujamiesčiui ir steigiant pirmąsias koloni-

jas, moderno stiliumi statant individualius, daugiabučius bei viešuosius pastatus, šalia tradi-

cinių statybos būdų ir medžiagų atsiranda novatoriškų metodų. Dažnai pastatų perdangos 

daromos iš gelžbetonio, naudojamos plieninės sijos, metalinės santvaros, laiptinės apšvie-

čiamos stoglangių kupolinėmis konstrukcijomis iš metalo ir stiklo. Plinta naujos apdailos 

medžiagos, nors Vilniaus moderno pastatuose jos naudotos gana santūriai. Populiariausios 

medžiagos buvo įvairių faktūrų, atspalvių cementinis tinkas, natūralus akmuo, smiltainis, 

spalvotos glazūruotos keraminės plytelės, gelsvos ir raudonos apdailos plytos. Metalo kali-

niams suteikiama moderno plastika. Secesinės architektūros namai buvo statomi iš plytų, 

tinkuoti arba įvairiai apdailinti, stogai buvo dengti lygiomis molio stiegėmis ir cinkuotąja 

skarda. Rūsiai ir pusrūsiai perdengti plytų skliautukais ant metalinių sijų, vadinamojo Aker-

mano konstrukcija. Kituose aukštuose perdangos buvo projektuojamos medinės. 
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To laikotarpio naujos gelžbetoninės konstrukcijos nulemta kompozicija atsispin-

di 4 aukštų name Subačiaus g. 8 Vilniuje (archit. L. Soroka, 1913 m.). Pagrindinį fasadą 

vienodu ritmu skaido ištisinės karkaso vertikalės, tarp jų išdėstyti langai, kraštai paryš-

kinti erkeriais. Balkonai – neįprastos daugiakampės formos. Išraiškinga yra puslankio 

plano (U raidės formos) laiptinės erdvė, apšviesta per įstiklintą stogo kupoliuką. Tačiau 

daugiausia tuo metu buvo tokių daugiabučių, kaip namas K. Donelaičio g. 19, Kaune. 

Tai mūriniai, tinkuoti, kompaktiško tūrio, dažniausiai dviaukščiai pastatai. Planas beveik 

kvadratinis, kyšo tik pusapskritė laiptinė kieme ir dalis antrojo aukšto į gatvę. Anksčiau 

pirmajame aukšte, į kurį įeinama iš gatvės, abipus laiptų buvo po butą. Antrajame aukš-

te – vienas butas, į kurį buvo patenkama per kiemo laiptinę. 

Nepaisant to, kad tarpukariu statybos technika buvo primityvi ir daugelis darbų 

atliekama rankomis, statybų tempai buvo gana spartūs. Stambaus daugiabučio pastato 

statyba trukdavo apie dvejus metus. Pavyzdys – namas Vytauto pr. 30, Kaune. Šio dau-

giabučio pamatai betoniniai, sienos iš plytų, perdangos medinės (virš rūsio – gelžbe-

toninės), gegninės konstrukcijos stogas dengtas šiferiu (anksčiau – cinkuotąja skarda). 

Laiptai iš betono ir teraco, grindys parketinės. Vis dėlto Lietuvoje statybų technologijos 

atsiliko nuo kaimyninės Lenkijos: gyvenamieji namai Varšuvoje, Pulawskio g. 28 ir Alei 

Przyjaciol (abu statyti 1937 m.) – vieni iš būdingiausių to meto naujosios architektūros 

pavyzdžių. Čia buvo panaudota pusiau karkasinė plieno konstrukcija, laisvas planas, 

atviras parteris pirmajame aukšte, integruotas stogas-terasa (Mačiulis 1997: 75).

Pažymėtina, kad pokario metais kapitališkai remontuojamuose senamiesčio pasta-

tuose butai projektuoti palyginti dideli, tačiau jų suplanavimas daugeliu atvejų buvo 

gana primityvus. Be to, suplanavimo trūkumai kartodavosi: mažai pagalbinio ploto, ne-

pakankama kambarių diferenciacija pagal dydį ir paskirtį, nepatogios kambarių propor-

cijos. Senamiesčio kapitališkai remontuojamų butų suplanavimas, lyginant su naujai 

tuo laikotarpiu statomais daugiabučiais, tobulėjo labai palengva. 

1955 m. Vilniuje prasidėjo stambiaplokščių namų statyba. Jai buvo naudojamos 

trisluoksnės gelžbetoninės sieninės plokštės. Pirmasis monolitinės statybos bandymas 

su perkeliamais klojiniais ir stambiaplokštėmis išorės sienomis – buvo bendrabučiai 

studentų miestelyje Antakalnyje (archit. B. Krūminis, konstr. J. Sidaravičius). Vėliau Laz-

dynuose išaugo šešiolikaukštis namas iš monolitinio betono (archit. Č. Mazūras, konstr. 

J. Rusteika). Vakarų Europoje šeštajame dešimtmetyje stambiaplokščių daugiabučių 

namų dominavimą po truputį papildė naujo tipo „taškiniai“ daugiabučiai, kurie 1958 m. 

buvo ypač šlovinami vokiečių kritikų kaip vienintelė daugiabučių forma, išsivysčiusi po-

kario laikotarpiu (Fleig 1963). Pagrindinis šios formos planavimo principas buvo laipti-

nė, liftų blokas ir instaliacinės šachtos su aplink išdėstytais butais. Idėja kilo iš švedų taš-

kinio (punktus) tipo daugiabučių, pastatytų 1940 m. Stokholme: masyvūs daugiabučiai 

su vidinėmis laiptinėmis, vonios kambariais ir virtuvėmis. Taškiniai daugiabučiai turėjo 
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daugiau pranašumų nei eilėmis sustatyti daugiasekciniai (Zeilenbau) tipo daugiabu-

čiai, nes metė mažiau šešėlio ant aplinkinių statinių. Kita vertus, būta ir trūkumų, nes 

mažiau butų būdavo gerai apšviesti. Turėdama suspaustą buto planą, taškinė daugia-

bučių užstatymo schema buvo mažiau sistematizuota nei stambiaplokštė. Taškinėje 

plano schemoje daugiau sienų turėjo būti laikančiosios, todėl čia sunkiai įmanomas 

kryžminis sienų išdėstymas. Projektuojant vidų reikėjo daugiau kompleksiškumo, nes 

buvo svarbu balansuoti tarp pastato kainos ir didesnio estetinio elegantiškumo. Plano 

schemoje turėjo būti suderinti ventiliacijos reikalavimai, apšvietimas, gaisrų gesinimo 

problemos. 

Nors taškinio daugiabučio plano schemos variantų buvo daugybė, tačiau dau-

giausiai naudojama schema, įdiegta masinio reprodukavimo laikais 1960 m. Kaune 

pagal architekto A. Andražiaus projektą pastatyti namai turėjo centrinę laiptų ir liftų 

šerdį ir aplink išdėstytus šešis vieno aušto (2.4, 2.5 pav.). Viršutinių aukštų butai daž-

niausiai buvo dviaukščiai su abiejuose aukštuose esančiais vonios kambariais. Dides-

nieji butai turėjo po tris ir daugiau vonios kambarių. Sudėtingiausia planuotojų už-

duotis buvo suprojektuoti mezoninius butus taškiniuose daugiabučiuose. Penktojo 

dešimtmečio pabaigoje ir šeštojo pradžioje tokie kompaktiški daugiabučiai buvo di-

džiausio aukštingumo. Daugiabučiai ir jų korpusai vienas kito atžvilgiu buvo dėstomi 

šachmatiniu būdu. Toks išdėstymas ne tik suteikė naudos apšvietimo ir privatumo 

prasme, bet ir atsirado galimybių varijuoti butų dydžius. Šis principas pasiekė net 

logiškų kraštutinybių: tai „A“ raidės tipo piramidės formos pastatai–megastruktūros 

ir priešingai apverstos piramidės – „stadiono“ pjūvio plėtotės, tokios kaip Alexandra 

Road, Camden (1960). 

Septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose Lietuvoje apie 70 proc. visų stato-

mų namų buvo stambiaplokščiai, vis daugėjo monolitinio gelžbetonio daugiabučių, 

tačiau neprarado reikšmės ir tradicinė mūrinė statyba iš plytų. Plytų mūro pastatuose 

pagrindinės konstrukcijos buvo iš smulkių elementų. Dėl didelio šių konstrukcijų svo-

rio medžiagų ir transporto sąnaudos buvo didžiulės. Reikėjo labai daug darbo jėgos, 

o lėtas statybų tempas neatitiko valstybės keliamų uždavinių. Tipiniai projektai buvo 

nuolat atnaujinami ir koreguojami, o kiekviename iš keturių Lietuvoje veikusių namų 

statybos kombinatų buvo rengiamos atskiros tipinių projektų modifikacijos. Kiekvienos 

projekto serijos namų aukštingumas buvo nuo penkių iki dvylikos aukštų. Planuojant 

daugiabučius vienas svarbiausių to meto uždavinių – teisingai suprojektuoti susisieki-

mą viršutiniuose aukštuose: vengta sutapimų, susikertančių sienų, stengtasi tinkamai 

pozicionuoti vidaus laiptinių ir liftų erdves. Aštuntajame dešimtmetyje, pritaikius mo-

nolitinės statybos technologijas, išpopuliarėjo susisiekimas per išorinius balkonus, pvz., 

galerinis daugiabutis Savanorių pr. Kaune.
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2.4 pav. 
Kaunas, 1977 m.
(archit. A. Andražius, 
V. Strazdas)

0 3
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2.5 pav. 
Monolitinis aukštybinis 
daugiabutis Lazdynuose.
Vilnius, 1977 m.
(archit. Č. Mazūras, J. Rusteika)

0 5
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Statant dabartinius daugiabučius, naudojamos visos įmanomos statybų technolo-

gijos: tiek mūriniai, tiek stambiaplokščiai, tiek karkasiniai, taip pat ir monolitinio gelžbe-

tonio konstrukcijų namai. Pažymėtina, kad šiandienėje statyboje rečiausiai taikomos 

technologijos – iš surenkamųjų stambiaplokščių ir monolitinių laikančiųjų sienų pasta-

tyti daugiabučiai. 

Šių dienų didžiausias statybų technologijų pranašumas – tarpatramio didinimo 

galimybės. Anksčiau nenaudota, o dabar kai kur pritaikoma techninė galimybė yra 

patalpų „ištraukimas“ į išorę gembėmis, taip padidinant vidaus erdvės plotą. Išpopu-

liarėjus sausos statybos technologijoms, funkcinė daugiabučių namų butų struktūra 

tapo laisvai perplanuojama net ir pastačius pastatą. Tai galima laikyti žingsniu plano 

„lankstumo“ koncepcijos link. 

Kalbant apie įrangos kaitos įtaką planinei daugiabučio namo schemai, daugelio 

autoritetingų autorių nuomone, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, įrangos kokybė 

labai pagerėjo amžiaus pradžioje, planuojant nuomojamus namus. Buvo statomi vidu-

tinio dydžio butų namai, nebestatyta nei itin prabangių, nei labai prastų. Šias permai-

nas lėmė vidurinio investuotojų sluoksnio sustiprėjimas. Vienas svarbesnių atsiradusių 

namo struktūros ir ją stipriai pakeitusių elementų buvo liftas. Pirmasis keleivinis liftas 

buvo įrengtas Mordelio name, K. Donelaičio g. 19, Kaune. To laikotarpio liftas – pra-

bangos elementas, tad ir viso namo bendrojo naudojimo patalpų interjeras nestokojo 

rafinuotumo: hole buvo įstiklintos lubos, pro kurias buvo matoma viršuje esanti oran-

žerija, ažūrinės arabiško stiliaus arkutės skyrė poilsio kampelį. Vestibiulį puošė židinys. 

Kitas panašus daugiabutis Kauno g. 2 statytas 1911 m. Tai stambus pastatas su kiemo 

korpusais; be kelių laiptinių jame buvo įrengti du liftai. Ryškiausias statinys, pabrėžian-

tis vidaus įrangos svarbą – trijų aukštų G. Michelsono namas (1910 m., S. Daukanto g. 

25/1, Kaunas). Jam būdingas racionalus planas, kokybiška vidaus įranga: sustumiamo-

sios augaliniais motyvais drožinėtos durys, langinės, durų apkalai, dekoratyviniai frizai 

kambariuose. Fasadams naudotas faktūrinis tinkas, aptakių formų frontonai. Kitų tuo 

metu statytų namų išvaizda buvo paprastesnė, raiškiausias meninis elementas daž-

niausiai būdavo dideli laiptinių langai su spalvotais stiklais. Žygimantų g. 10, Vilniuje, 

name šalia laiptų įrengti liftai atviromis šachtomis, metalinėmis kabinomis. Laiptai ir 

liftas buvo apšviesti iš viršaus per įstiklintą stogelį. 

Sovietmečiu prasidėjus masinei industrinių namų statybai, atsirado centralizuotas 

buitinių atliekų šalinimo mechanizmo poreikis, todėl laiptinėse projektuojami atliekų 

surinkimo konteineriai. Pašto dėžutės taip pat buvo centralizuotai projektuojamos pir-

majame aukšte. Didesniuose nei penkių aukštų namuose buvo įrengiamas vienas liftas, 

o devynaukščiuose ir aukštesniuose – pagal normatyvus projektuojami du liftai. Dažnai 

vienas iš jų didesnis, skirtas namų apyvokos daiktams vežti.
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Išanalizavus įrangos kaitos dėsningumus, galima teigti, jog po 1990 m. didesnių 

namo įrangos pertvarkų neįvyko. Išskirtinė naujovė – prabangesniuose daugiabučiuo-

se laiptinėje ar vestibiulyje įrengiama patalpa apsauginiam personalui. 

Nagrinėjant XX a. technologijų įtaką funkcinei buto struktūrai, verta paminėti, ko-

kie gyvenimiški procesai vyko juose. Dalis fundamentalių gyvenimo procesų – valgio 

ruošimas, poilsis, miegojimas, laisvalaikio leidimas ir pan. – yra nekintami. Tačiau di-

delė dalis XX a. pradžioje miestietiškuose butuose vykusių procesų šiandien tapo ne-

beaktualūs. Jų raida priklausė nuo bendros valstybės raidos, pramonės išsivystymo 

lygio ir miesto dydžio. Mažesniuose miestuose funkcinės butų struktūros raida vyko 

lėčiau nei didesniuose, su stipriai išvystyta infrastruktūra bei aptarnaujančiąja sfera. 

Kadangi carinės Rusijos sudėtyje esančioje Lietuvoje nebuvo stipriai išvystyta aptar-

navimo pramonė, dėl ekonominių priežasčių gyventojai daugelį gyvenimui būtinų 

dalykų atlikdavo namie. Tai buvo su profesine veikla susiję užsiėmimai: gimdymas, iki-

mokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų auklėjimas, mėgėjiškų spektaklių ir koncertų 

rengimas, sunkių ligonių gydymas, vaistų gamyba, drabužių ir batų siuvimas, staliaus 

darbai ir pan. Kiti su būtinąja gyvenimiška veikla susiję procesai yra: kuro ir geriamojo 

vandens atsargų kaupimas, kanalizacijos nuotekų valymas, vaisių ir daržovių kaupimas 

žiemai, naminių gyvūnų auginimas. Visiems šiems procesams atlikti buvo reikalingos 

patalpos, todėl prie virtuvės visuomet būdavo įvairių patalpų, sandėliukų, sieninių 

spintų, antresolių ir panašių funkcinių elementų, kuriuose ir laikomi produktai. Pati 

virtuvės zona turėjo tiesioginį išėjimą į lauką, dažnai per atskirą laiptinę, arba būdavo 

projektuojama netoli įėjimo. Kadangi XX a. pradžioje butuose buvo daug visuomeni-

nio gyvenimo patalpų, jos atskiriamos pertvaromis. Visi kambariai jungėsi per prieš-

kambarį ar koridorių. 

Tarpukario Lietuvos būstuose, keičiantis gyvenimo būdui ir atsirandant naujai įran-

gai, keičiasi ir funkcinė buto struktūra. Keičiasi ir veiklos, atliekamos butuose, pobūdis. 

Su fiziniu darbu susijusi profesinė veikla iškeliama iš buto ribų. Pavyzdžiui, užuot siuvus 

batus, bute jie tik taisomi, drabužiai vis dažniau perkami o ne siūdinami namie. Tačiau 

su protine veikla susijusių darbo patalpų dydis didėja. Kai kuriuose butuose įrengia-

mos atskiros patalpos knygų bibliotekai. Butuose nebemokomi mokyklinio amžiaus 

vaikai, namie mokomi tik ikimokyklinukai. Labiau išplečiama svečių priėmimo funkcija: 

atsiranda didesni valgomieji, nors virtuvė vis dar lieka šalia antrosios laiptinės. Gerėjant 

gyvenimo sąlygoms, išplečiamos pagalbinio personalo poilsio patalpos – auklių, tar-

naičių, slaugių ir pan. kambariai. Tobulėjant miesto inžineriniams tinklams, nebereikia 

namo nešti geriamojo vandens, belieka jį tik pašildyti. Didėja vonios kambarių ir tualetų 

patalpų plotas. 



91 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

Pokario Lietuvos butuose funkcinė schema kinta nedaug. Kai kuriuose nomenkla-

tūrai skirtuose butuose išlieka vadinamieji „uošvės“ kambarėliai ir daug pagalbinių pa-

talpų – sieninių spintų, antresolių, sandėliukų, drabužinių. 

Didesni pasikeitimai įvyksta prasidėjus industrinei butų statybai. To meto pakitimus 

plano schemose galima vadinti revoliuciniais. Didžiausi pasikeitimai įvyksta virtuvės 

funkcinėje zonoje – jos plotas labai sumažėja, daugelyje miesto rajonų įvedus centrinį 

šildymą, nebeaktuali tampa šilto vandens ruošimo problema. Vonios kambaryje atsi-

randa skalbimo mašina. Gyvenamieji ir miegamieji kambariai sumažinami iki minimu-

mo, paliekant vos 35–50 cm atstumus praeiti tarp būtiniausių baldų.  

Nepaisant masinės statybos butų mažumo, sovietmečiu, kuriant baldus, buvo 

stengiamasi juos maksimaliai pritaikyti nedidelėms erdvėms ir suteikti gyventojams 

komforto. Klaipėdos baldų kombinatas pradėjo gaminti naują miegamojo komplek-

tą „Guboja“. Jį sudaro atskiros spintos-sekcijos ir lovos-tachtos, kurias skirtingai gru-

puojant, galima įvairiau apstatyti miegamąjį. Architektė, kurdama šį projektą, stengėsi 

maksimaliai išnaudoti gyvenamąjį plotą, skirtą žmogaus poilsiui, neperkrovė kamba-

rio. Be pagrindinių miegamojo baldų – lovų, patalynės spintelių, drabužių spintų – čia 

atsirado nauji, lyg ir neįprasti komponentai: sekreteras, baras (jei reikia, vaistinėlė). To-

kiame miegamajame prireikus galima atsiskirti nuo šeimos šurmulio, susikaupti prie 

knygos. Neįprastas miegamajam elementas baras jungia dvi atskirai stovinčias lovas, 

o susirgus jis gali būti kaip patogus stalelis prie lovos ir vaistinėlė. Didelėje drabu-

žių spintoje su antresolėmis, sekcijoje su atviromis ir uždaromis lentynomis bei stal-

čiais galima daug ką susidėti. Prieškambario komplektą sudaro dekoratyvūs skydai, 

aptraukti dirbtine oda, audiniu arba padengti spalvota emale, prie kurių tvirtinamos 

drabužių pakabos. Skydų gali būti kiek nori. Batų spintelė statoma po skydais, veidro-

dis kabinamas atskirai. Valgomojo, kaip atskiros funkcinės zonos, nebėra. Svečių priė-

mimas perkeliamas į svetainės patalpą arba virtuvę. Dauguma ikimokyklinio amžiaus 

vaikų vedami į vaikų darželius. 

Apie šeštąjį dešimtmetį atsiradęs televizorius iškart tampa gyvenamojo kambario 

centru, aplink kurį dėstomi baldai. Planuojant gyvenamojo kambario erdvę, viena pa-

grindinių problemų tampa televizoriaus pozicionavimas ir minkšto svetainės komplek-

to išdėstymas. Butuose išlieka tokie procesai, kaip gydytojo iškvietimas į namus, televi-

zoriaus taisymas, kambarių tvarkymas.

Sovietmečiu virtuvės įranga buvo skirstoma į penkias kategorijas, atitinkančias šei-

mos dydį. Pirmąją kategoriją sudarė minimalus virtuvės elementų skaičius, o bendras 

darbo fronto ilgis – 2 m su 60 cm tarpu tarp plovyklos ir viryklės. Šio tipo vienam gyven-

tojui skirtoje virtuvėje sandėliavimo erdvė buvo sumažinta iki minimumo. Antra kate-

gorija buvo pritaikyta dviejų gyventojų butui. Darbo paviršių bendras ilgis siekė 2,80 m, 
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o stalviršio ilgis tarp viryklės ir plovyklos – 80 cm. Trijų asmenų šeimai suprojektuotoje 

trečiojoje virtuvės kategorijoje bendras darbo paviršius siekė 3,1 m, o maisto ruošimo 

paviršius – 1 m. Keturių asmenų šeimai skirtoje ketvirtojoje kategorijoje šie ilgiai ati-

tinkamai buvo 3,9 m ir 1,2 m. Paskutinė, penktoji, kategorija buvo projektuota šeimai 

iš penkių ir daugiau asmenų. Darbo paviršių ilgiai šiuo atveju buvo atitinkamai 4,4 m 

ir 1,2 m. „Bene labiausiai virtuvinės įrangos koncepcija pasikeitė po 1974 m. Maskvoje 

vykusios antrosios sąjunginės serijinių virtuvinių baldų apžiūros, kurioje, be tarybinių 

įmonių, dalyvavo ir kai kurios VDR, VFR ir Šveicarijos firmos“ (Beiga 1975: 12). Deja, es-

minių pokyčių nepastebėta, o pagrindiniai pasikeitimai buvo tik grupuojant įvairaus 

dydžio virtuvines spinteles. 

Sovietmečiu daugelis žmonių buvo pirmoji karta, atsikėlusi iš kaimo į miestą. Natū-

ralu, kad kartu į miestą atkeliavo daugelis kaimiškojo gyvenimo įpročių – maisto atsar-

gų kaupimas, pusfabrikačių ruošimas, gyvūnų auginimas, drabužių siuvimas, audimas, 

mezgimas, taip pat statybinių medžiagų paruošimas bei įvairių baldų gamyba. Nors ir 

keista, balkonai ir lodžijos, projektuojami šalia gyvenamųjų kambarių, kaip ir amžiaus 

pradžioje, dažnai vis dar būdavo maisto sandėliavimo patalpa. 

Po 1990 m. funkcinė buto sąranga transformuojasi dar kartą. Apie šį laikotarpį vis 

dar negalima kalbėti kaip apie baigtinį procesą, tačiau jau pastebimos pagrindinės 

kaitos tendencijos. Butuose atliekami tik fundamentalūs, tiesiogiai su gyvenimo ciklu 

susiję procesai: maitinimasis, aktyvus ir pasyvus poilsis, darbas. Labiausiai pastebima 

funkcinių struktūrų kaita erdvesniuose butuose. Pažymėtina naujausia tendencija, at-

siradusi tik šiuo laikotarpiu – buto komfortą nusako ne gyvenamųjų kambarių dydis, 

o pagalbinių funkcinių elementų gabaritai ir jų kiekis. Atsiradus veiksmingai vėdinimo 

įrangai, vis labiau populiarėja bendrosios erdvės. Tai svetainės, valgomojo ir virtuvės 

tandemas. Didesniuose apartamentuose svetainė zonuojama į bendravimo zoną bei 

multimedijos zoną, kurioje įdiegiama namų kino įranga. 

Apibendrinant matyti, kad po 1990 m. funkcinė buto struktūra tampa lankstesnė, 

daugiau funkcijų perkeliama už buto ribų, jis tampa erdvesnis, lieka tik pagrindinius 

fundamentalius poreikius tenkinančios funkcinės zonos. Vis dėlto daugumoje projektų 

vis dar mažokai paisoma plano schemos „lankstumo“ ir galimybės jį transformuoti. Iš-

lieka ta pati situacija kaip ir masinės industrinės statybos metais, kai keletas architektų 

įdėjo daug triūso stengdamiesi sukurti atviras plano schemas, tačiau, nepaisant šių pa-

stangų, atvirumo koncepcija priminė nepasiekiamą svajonę. Vis dėlto dėl pragmatinių 

sumetimų projektavimo praktikoje buvo naudojamos stipresnės iš anksto sukonstruo-

tos uždaros sistemos. 

Naujausia tendencija, pamažu atkeliaujanti į Lietuvą su vakarietišku gyvenimo 

būdu, tai tam tikrų iš butų jau išnykusių procesų transformuotas sugrįžimas, tačiau šį 
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kartą susijęs su informacinių technologijų plėtra. Pavyzdžiui, daugelis žmonių vėl dirba 

pagrindinį savo darbą namuose, su pasauliu bendraudami nuotoliniais ryšiais, t. y. in-

terneto ryšiu, faksu, telefonu. Daugelis gyvenimiškų procesų – maisto ruošimas, prekių 

pirkimas, mokesčių mokėjimas ir t. t. – vėl atliekami bute, tačiau nebe tiesiogiai, o užsi-

sakant nuotolinio ryšio priemonėmis. Šios kaitos rezultatus pamatysime ateityje, tačiau 

jau dabar galima teigti, kad tai neabejotinai veiks funkcinę buto struktūrą. Funkcinė 

butų struktūra greičiausiai vėl išgyvens naują raidos etapą, prilygintiną tokiam pervers-

mui, kaip elektros atsiradimas. 

Nagrinėjant buto pasikeitimus statybų technologijų raidos procese, pastebima iš-

orės sienų plonėjimo tendencija. XX a. kintant namo ir buto sienų storiui, keičiasi ir vi-

daus patalpų fiziniai parametrai – erdvės didėja. Kitas veiksnys, lemiantis patalpų didėji-

mą, yra tobulėjančios perdangų konstrukcijos. Tarpatramio tarp sienų didėjimas leidžia 

sujungti keletą zonų į vieną. Labai kinta ir langai: XX a. pradžioje dėl netobulos šildymo 

įrangos ir langų gamybos technologijų angos sienose projektuojamos palyginti ma-

žos, sudalytos rėmais, nes dėl stiklo brangumo neįmanoma padaryti didelių varstomų 

dalių. Situacija pradeda keistis tarpukariu – nors išlieka daug dalijimų, tačiau atsiranda 

kampiniai langai, net su lenktais stiklais. Po Antrojo pasaulinio karo daugelis butų šil-

domi centralizuotai, gyventojams šiluma nebėra labai brangi, populiarėja vis didesni 

langai. Po 1990 m. iš Vakarų perimamos stiklo paketų technologijos leidžia projektuoti 

milžiniškus, kartais net per visą sieną langus. Išorės sienoms dažnai naudojamos nebe 

kietos, bet stiklinės ir skaidrios medžiagos. Didėja į išorę už namo ribų išsikišusios funk-

cinės zonos plotas ir naudojimo paskirtis – terasos, balkonai, lodžijos ar gembės. Toks 

pavyzdys – daugiabutis Mindaugo g. 14, Vilniuje, su viršutiniame aukšte į išorę iškišta 

virtuvės zona. 

Apibendrinant galima teigti, kad statybinių technologijų tobulėjimą rodo funkcinė 

buto struktūra, suteikianti projektuotojams daugiau galimybių vidaus erdvėms pla-

nuoti. Gyvenamoji aplinka nėra stabili, ji keičiasi, vystysis ir ateityje. Be abejo, poveikį 

turės naujai sukuriamos medžiagos ir tobulinama namų įranga. Žmogaus interesų 

gausa, jo kūrybinių ir dvasinių poreikių tenkinimo būtinybė reikalauja išskirti bute ats-

kiras zonas, kuriose žmogus galėtų kurti, mokytis, muzikuoti. Buto komforto didinimas 

pirmiausia priklauso nuo žmogų supančių buto įrenginių bei namų apyvokos reikme-

nų tobulinimo. 
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3. Funkcinės būsto sudėties 
transformacijos Lietuvoje  
po 1990 metų

3.1. Daugiabučių tipai Lietuvoje ir jų  
evoliucijos įtaka būsto sąrangai 

Funkcinė pastato schema rodo, kaip butai įgauna įvairias plano formas. Konkretaus 

plano pasirinkimą lemia daugelis veiksnių – vietovė, namo orientacija, aukštis, tūrinė-

erdvinė pastato kompozicija, meninė išraiška. Funkcinė pastato schema ribojama ir 

normatyvų, konstrukcinių ypatumų, net kultūrinių papročių. Todėl skirtingose šalyse 

projektuojamų daugiabučių įvairovė yra labai plati. Analizuojant funkcines daugiabu-

čių schemas, galima pastebėti tam tikrus tipinius dalykus, būdingus vienai ar kitai šaliai. 

Pavyzdžiui, Vokietijoje populiarūs keturių aukštų daugiabučiai, į kurių butus patenkama 

iš laiptinės. Anglijoje dažni galeriniai per du aukštus išdėstyti butai. „Šveicarijoje įprasti 

terasiniai daugiabučiai“ (Stamm-Teske 2001). Jungtinėse Amerikos Valstijose priešgais-

riniai normatyvai reikalauja kiekviename namo aukšte įrengti evakuaciją iš buto, todėl 

Le Corbusier Marselio Unité namas, kuriame į butus patenkama iš kas trečio aukšto, 

šioje šalyje negalėtų būti statomas. Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Brazi-

lijoje, daugiaaukščiuose priešgaisrinių laiptų gali ir nebūti, o Čilėje priešgaisrinių laiptų 

leista neprojektuoti mažesniuose nei penkių aukštų vienos laiptinės namuose. Net mė-

ginant palyginti to paties regiono skirtingo laikotarpio daugiabučius, reikėtų atsižvelgti 

į konkretaus laikotarpio pastatų normatyvus, konstrukcinius ypatumus, nacionalines 

tradicijas ir daugelį kitų veiksnių. Todėl skirtingose valstybėse daugiabučius yra pras-

minga sugretinti tik nagrinėjant butų ir pačių namų funkcinių schemų tipus. Lietuvoje 

susiklostė savitas daugiabučių tipas. Dažniausiai į butus patenkama iš laiptinių. Nuo 

vokiškojo šis principas iš esmės skiriasi tuo, kad Lietuvoje ekonominiais sumetimais iš 

vienos laiptinės stengiamasi patekti į kuo daugiau butų. Čia plačiai naudojamas sek-

cinis daugiabučių tipas po 1990 m. daugiausia keitėsi dėl naujų gyventojų poreikių. 

Tarp jų minėtini tokie: 1) išaugęs automobilių vietų poreikis (tai turėjo įtakos daugia-

bučių pirmųjų ir požeminių aukštų funkcinės schemos kaitai); 2) kito butų dydžiai ir jų 



95 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

kiekybiniai santykiai (name padaugėjo vieno ir dviejų kambarių butų, lyginant su trijų 

keturių kambarių butų skaičiumi); 3) pasikeitė butų išdėstymo pagal aukštus koncepci-

ja. Sovietmečiu visi butai buvo projektuojami vienodai, daugiabučio plano struktūroje 

nuo pirmo iki paskutinio aukšto dviejų, trijų kambarių ir didesni butai buvo išdėstomi 

vienodai. Šiuo metu ryškėja tendencija, kad mažesni butai projektuojami apatiniuose 

aukštuose, o didesni – viršutiniuose. 

Pavyzdžiui, nors egzistuoja daugybė variantų, kaip iš atskirų butų projektuoti dau-

giabučius, tačiau patekimo į butus schemų pasirinkimas yra ribotas. Jei pastatas yra 

bendruomeninio tipo, patekti į butus yra paprasčiau, jei privataus tipo, atsiranda sudė-

tingesnių įėjimo schemų. 

Pats elementariausias patekimo į butą tipas – atskiras įėjimas ir privatus tarpaukšti-

nis susisiekimas buto viduje. Kadangi, naudojant šį tipą, butai negali būti projektuojami 

vienas virš kito, tokia funkcinė schema tinka tik blokuotiems, atskirai stovintiems ir te-

rasiniams pastatams. Tokių pastatų aukštis ribotas – daugiausia trys aukštai. Lietuvoje 

po 1990 m. šio tipo daugiabučių buvo pastatyta Klaipėdoje 1996 m. pagal architektų 

V. Svidersko ir R. Gailiaus projektus. 

Vilniuje, Mindaugo gatvėje, stovintys 14 ir 16 numeriu (3.1 pav.) pažymėti daugia-

bučiai sklypo gilumoje taip pat turi žemaaukščius korpusus su privačiais įėjimais. Cha-

rakteringiausias šio tipo pavyzdys, realizuotas užsienyje – Neave Brown suprojektuoti 

namai Winscombe gatvėje Londone. Naujausiu daugiabučio su privačiais patekimais 

į butus tipu laikytinas olandų architektų firmos OMA 2001 m. įgyvendintas projektas 

„Nexus world housing“ Fukuoka mieste Japonijoje.

Naudojant kartotinį su atskirais įėjimais tipą, daugelyje šalių statomi namai be liftų, 

iki penkių aukštų, nors paprastai dominuoja triaukščiai. Gali būti statomi ir aukštesni 

pastatai, įrengiant juose liftus. Tokie trijų–penkių aukštų daugiabučiai Europoje buvo 

paplitę iki Antrojo pasaulinio karo, vėliau kartotinis vertikalaus įėjimo tipas naudotas 

ir aukštybiniuose daugiabučiuose. Paprastai kiekvienoje laiptinėje projektuojama nuo 

dviejų iki keturių butų. Atsiradus technologijoms, leidžiančioms projektuoti aukštybi-

nius pastatus, blokuotų namų eilės grupuojamos viena virš kitos, tarsi vertikaliai stato-

mi blokuotų namų kvartalai.

Lietuvoje šis tipas po 1990 metų kol kas netapo populiarus dėl didelio ploto, ten-

kančio ne butams, o laiptinėms. Palangoje, Žvejų gatvėje, pagal architektės R. Dam-

brauskaitės projektą 2001 m. pastatytas daugiabutis – tipiškiausiais kartotinio vertika-

laus įėjimo pavyzdys Lietuvoje. Panašus principas taikytas ir Vilniuje, Aukštaičių g. 150, 

pagal G. Natkevičiaus projektą pastatytame daugiabutyje. JAV, kur priešgaisriniai reika-

lavimai reglamentuoja po du išėjimus iš aukštesnių nei dviejų aukštų pastatų, funkcinės 

šio daugiabučio schemos tipo niekada nebuvo. 
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3.1 pav. 
Mindaugo g. 16,
Vilnius, 1999 m.
(archit. R. Noreikis)

0 6



97 

Daugiabučių funkcinės struktūros raida Lietuvoje

Tipiškas europietiškas pavyzdys – tai „Wellhausen“ projektas Hamburge, realizuotas 

1967 m. Šiame projekte vertikalusis ryšys – liftas – yra ištrauktas iš pastato tūrio, o laip-

tinės paliktos pastato tūryje. Architektai Candilis, Josic ir Woods 1961 m. Nimes mieste 

sujungė penkiaaukščius taškinio užstatymo pastatus galerijomis, taip sukurdami bega-

linio pasikartojimo įvaizdį. 

Aukštybiniame daugiabutyje vertikalieji ryšiai tarp aukštų yra centralizuoti ir išplėto-

ti, jis apibrėžiamas kaip butų grupė, išdėstyta aplink vertikaliąją ašį. Dažniausiai aukšte 

yra keletas butų. Aukšto suplanavimą veikia natūrali saulės šviesa, nes ji reikalinga iš 

visų pusių laisvai stovinčio taškinio užstatymo namui. Logišką tokios šviesos naudo-

jimo sprendimą pasiūlė architektas J. Coenenas aukštybiniame apartamentų daugia-

butyje Eindhovene, Olandijoje, 2006 m. Užsienyje buvo naudojami ir tokie variantai, 

kai aukštybinis daugiabutis, jungiamas prie kitų, žemesnių pastatų, kaip tai padarė ar-

chitektai Ancker ir Gate Vallingby mieste, Švedijoje, 1953 m., arba kartotiniai aukštybi-

niai pastatai, sujungti tarpusavyje taip, kaip 1967 m. suprojektuoti architekto H. Bandel 

daugiabučiai Vokietijoje. Aukštybiniuose pastatuose galimi įvairūs butų tipai: jei name 

tėra viena laiptinė – geriausiai tinka į dvi pasaulio puses atsiveriantis butas, o jei pas-

tatas yra taškinio užstatymo – planuojami vienpusiai arba 90° kampu orientuoti butai. 

Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais ši vertikaliosios struktūros plano schema tampa 

ypač populiari. To priežastis – santykiškai mažo žemės sklypo ir didelio užstatymo in-

tensyvumo santykis. Pirmasis charakteringas pavyzdys – 1999 m. architekto T. Paulaus-

ko suprojektuotas daugiabutis Liubarto gatvėje Vilniuje. Šiame daugiabutyje vertikali 

ašis susideda iš vienos laiptinės ir dviejų lifto šachtų, aplink kurias simetriškai išdėstyti 

penki butai. 2001 m. pagal architektų J. Pavlidi ir R. Stasėno projektą pastatytas aukšty-

binis daugiabutis Konarskio gatvėje Vilniuje taip pat taškinio – aukštybinio užstatymo 

schemos pavyzdys, bet jo planas yra ireguliarios formos. Čia trys butai, dėstomi aplink 

laiptinės ir lifto šerdį. Visi butai šiame name insoliuoti iš trijų pusių. Panašios plano sche-

mos daugiabučiai, tik su keturiais butais kiekviename aukšte, apšviestais iš dviejų pusių, 

pastatyti Druskininkuose, Naravų g., pagal architektės S. Stripienės projektą 2005 m. 

Vilniuje statant aukštybinius taškinius pastatus, grupuojama po du viename sklype, 

abu vienodos architektūros, vienas šalia kito. Tokia daugiabučių grupė 2004 m. pasta-

tyta Vilniuje, Didlaukio g., architektai R. Jarašiūnas, R. Noreikis; taip pat Viršuliškių skers-

gatvyje 2006 m. pagal G. Čaikausko projektą pastatyti daugiabučiai yra du panašios 

architektūros aukštybiniai pastatai. Kita daugiabučių grupė pastatyta Vilniuje, pagal 

V. Kormilcevo projektą, Žirmūnų ir Minties g. sankirtoje. Panašūs taškiniai aukštybiniai 

pastatai pastatyti pagal R. Bimbos projektą Baltupiuose Vilniuje, Kalvarijų g. Suporuoti 

aukštybiniai taškiniai namai tampa charakteringa schema pastarųjų dešimtmečių dau-

giabučių tipologijoje. 



3. Funkcinės būsto sudėties transformacijos Lietuvoje po 1990 metų

98 

Įėjimo į butą iš koridoriaus tipo daugiabučiai dažniausiai būna aukštuose ir ilguose 

pastatuose. Kita vertus, koridorinė sistema naudojama ne vien aukštybiniuose dau-

giabučiuose. Butai dėstomi išilgai pasikartojančius susisiekimus su žeme turinčio ko-

ridoriaus. Pastatų aukštį ir vertikaliųjų ryšių pobūdį apibrėžia galiojantys normatyvai 

(STR 2.02.01 reglamentuoja, kad namuose, aukštesniuose nei dešimt aukštų, turi būti 

įrengti du liftai, o namuose, aukštesniuose nei dvidešimt aukštų, trys liftai), tad ir šiuo 

atveju pasirinkimas priklauso nuo liftų kainos bei kitų techninių priemonių ir ekonomi-

nių apskaičiavimų. Daug lemia ir lokalios sąlygos. Egzistuojant tokiai gausybei kriterijų, 

optimalių sąlygų ar apibrėžimų dėl aukštų skaičiaus nėra. Lietuvoje namo aukštingumą 

reglamentuoja miesto bendrasis planas ir detalusis sklypo planas. Koridoriniai daugia-

bučiai gali būti su vienpusiu patekimu į butus arba su butais, išdėstytais abiejose kori-

doriaus pusėse. Taip pat yra kitų šių variantų potipių. Kai kurie koridoriniai daugiabučiai 

koridorius turi kiekviename aukšte, kai kurie – kas antrame; yra schemų, kai koridoriai 

yra tik kas trečiame ar net kas ketvirtame aukšte. Nevienoda ir koridoriaus vieta: ji būna 

tiek pastato centre, tiek išorėje. 

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti vienoje koridoriaus pusėje. Šio potipio butai būna 

orientuoti į vieną pusę, paprastai į tą, iš kurios atsiveria gražus vaizdas į kurią nors pa-

saulio šalį. Užsienio šalių praktikoje koridorinė sistema, kai koridoriai yra kiekviename 

aukšte, naudojama, esant patraukliam vaizdui tik iš vienos pastato pusės. „Alternatyvios 

koridorinės sistemos populiarios tais atvejais, kai butai yra per du aukštus, orientuoti į 

vieną arba į dvi puses“ (Stamm-Teske 2001). Palankiomis klimato sąlygomis koridoriai 

gali būti atviri – tokiu atveju galerinio tipo daugiabutyje įgyvendinama „gatvės ore“ 

idėja. Šio potipio modifikacijai galima priskirti Žirgo g. Vilniuje 2004 m. pastatytą dau-

giabutį. Aukšte šalia laiptinės ir liftų bloko L formos koridoriuje išdėstomi butai. Kitas 

šio potipio variantas – Klaipėdoje, Minijos g., stovintis daugiaaukštis (Gerdvilis 2001) 

(3.2 pav.).

Jo schema identiška Žirgo g. daugiabučiui, tik planas pakreiptas 45° kampu. Šios 

modifikacijos pavyzdžių Vakarų Europoje randama nemažai. 

Vieni pirmųjų eksperimentinių aukštybinių pastatų – „Bergpolder“ daugiabutis Ro-

terdame (archit. van Tijen, Maaskant, J.A. Brinkman, van der Vlugt, 1933); „Billardon“ 

daugiabutis Dijone (archit. Beck, 1954); Alvar Aalto projektuoti apartamentai Bremene 

(1958) ir kt. Naujausias lietuviškas pavyzdys – Vilniuje, Maironio g., pastatytas daugia-

butis, kurio architektai – H. Štaudė, J. Leskevičius. Butai orientuojami į gatvės pusę, o 

įėjimai suprojektuoti iš vidinio kiemo galerijos. Panašus sprendimas įgyvendintas Pa-

langoje, Basanavičiaus g., 2003 m.; architektai – R. Liola, E. Neniškis.
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3.2 pav. 
Mindaugo g. 123,
Klaipėda, 2002 m.
(archit. E. Neniškis, 
S. Misevičius)

0 6
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Butai išdėstyti vienoje koridoriaus pusėje, o koridoriai projektuojami kas antrame aukš-

te. Ši populiari modifikacija užsienyje dažnai naudota pokario metais mažaaukščiuose 

pastatuose. Dominuoja butai per du aukštus, miegamuosius projektuojant virš galerijos. 

Minėtą variantą iliustruoja J. Stirlingo ir J. Gowano „Preston“ daugiabučiai Lankšyre su 

privačiais įėjimais pirmajame aukšte ir galeriniais – antrajame, projektuoti 1961 m. Ar-

chitekto J. Stirlingo 1968 m. projektuotą Runcorn mieste daugiabutį penkių aukštų pas-

tatą su galerija trečiajame aukšte galima laikyti tolesne šios funkcinės schemos plėtote. 

Čia dviejuose apatiniuose ir dviejuose viršutiniuose aukštuose projektuojami mezonino 

tipo butai, į pirmąjį aukštą patenkama iš žemės lygio, galerijas tarpusavyje jungia laipti-

nė. Brinkmano „Spangen“ kvartalas yra ankstyvasis šios modifikacijos pavyzdys: keturių 

aukštų daugiabutyje galerija pozicionuojama kaip atskira struktūra, o viršutiniai mezoni-

niai butai turi atskirus laiptus ir privačius įėjimus dviejuose apatiniuose aukštuose. Kiek 

ekstravagantiškesnis Le Corbusier projektas „Immeuble Villas“. Jame abiejose pusėse 

projektuojama po koridorių – vieną pagalbinį, o kitą viešąjį. Įdomu tai, kad abu korido-

riai formuoja horizontalųjį ryšį tarp dviaukščių butų su per du aukštus suprojektuotais 

gyvenamaisiais kambariais ir didelėmis terasomis. Ta pati idėja panaudota ir dar aukštes-

niuose pastatuose: „L‘Aero Habitat“ Alžyre (archit. Bourlier, Ferrier, 1950), trylikos aukštų 

pastate ir penkiolikos aukštų architekto C. Villaneuva „El Paraiso“ daugiabutyje Karakase 

(1956). Lietuvoje šios funkcinės struktūros daugiabučiai buvo statomi sovietmečio peri-

odo pabaigoje: aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje. Vilniuje, Pašilaičių g. ir Laisvės 

pr. sankirtoje, esantis daugiabučių kvartalas suprojektuotas taikant šį potipį. 

Butai išdėstyti vienoje koridoriaus pusėje, o koridoriai projektuojami kas trečiame aukšte. 

Tai labiausiai neįprasta modifikacija, paprastai naudojama mažo biudžeto, tankaus užsta-

tymo namuose. Butai, dėstomi ne tame pačiame aukšte kaip koridorius, gali būti mezo-

ninai su mažais kambariukais įėjimo lygyje. Koridorių išdėstymas kas ketvirtame aukšte – 

dar retesnis atvejis, nes daugelyje šalių taip projektuoti neleidžia normatyvai. Vienas iš tokį 

variantą atspindinčių pavyzdžių – C. Villaneuva „Dezember Apartaments“ daugiabutis Ka-

rakase, Venesueloje. Po 1990 m. ši schema Lietuvoje plačiau nebetaikoma.

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse. Šio potipio daugia-

bučiai projektuojami kur kas dažniau, nei vienoje koridoriaus pusėje dėstomi butai. Jų 

būna ir įvairesnių modifikacijų. Čia funkcinėje namo schemoje butus galima išdėstyti 

tiek vienoje koridoriaus pusėje, tiek abiejose koridoriaus pusėse (kai koridorius yra kas 

antrame aukšte). Tokią sistemą, kai butai projektuojami dviejose koridoriaus pusėse, 

1952 m. Marselyje išpopuliarino Le Corbusier, pritaikydamas ją „Unité Habitation“ dau-

giabutyje. Tai vėliau turėjo įtakos jai paplisti daugelyje šalių. Naujausias šio potipio pa-

vyzdys – Vytauto prospekte, Kaune, 2007 m. pastatytas daugiabutis. Šiame name butai 

išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse. 
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Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, o koridoriai projek-

tuojami kiekviename aukšte. Ši modifikacija ypač paplitusi Europoje. Tipiški pavyzdžiai – 

„156 apartamentai“ Barselonoje, Ispanijoje (archit. „B01 Arquitects S.C.P.“), 2004 m.; 

L. Mies van der Rohe 1965 m. suprojektuotas daugiabutis Baltimorėje. Europoje šis va-

riantas nebuvo populiarus, todėl 1959 m. Malmö mieste, Švedijoje, architektų Jaenecke 

ir Samuelson suprojektuotą daugiabutį reikėtų laikyti išimtimi, o ne taisykle. 

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, o koridoriai pro-

jektuojami kas antrame aukšte. Šios modifikacijos pradininku laikytinas Le Corbusier 

daugiabutis Marselyje „Unité“; koridoriai čia išdėstyti kas antrame arba kas trečiame 

aukšte. Paminėtinas ir 2004 m. statytas „Regesa“ daugiabutis Barselonoje, Ispanijo-

je (archit. J. Pascual Argente), kuriame pritaikyta koridorinė sistema su kas antrame 

aukšte susipinančia dviejų lygių butų sistema: gyvenamieji kambariai išdėstyti korido-

riaus lygyje, iš jų vidiniais laiptais patenkama aukštyn į kitoje pastato pusėje esančius 

miegamuosius. Lietuvoje ši schema nenaudojama. Užsienyje naujausias pavyzdys – 

olandų architektų W. Maas, J. van Rijs, N. de Vrijs 2002 m. suprojektuotas daugiabutis 

„Silodam“ Amsterdame.

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, o koridoriai projek-

tuojami kas trečiame aukšte. Šią modifikaciją atspindi Le Corbusier daugiabutis, kur 

koridoriai projektuojami kas trečiame aukšte, miegamieji išdėstyti per visą pastatą, o 

gyvenamieji kambariai – tik įėjimo lygyje. Naudojant panašią schemą, buvo suprojek-

tuotas Metron grupės „Neuwil“ pastatas 1962 m. bei „Wohnpark Seitenberg“ daugiabu-

tis Vienoje, Austrijoje (archit. „S&S Architekten“), 2003 m. 

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, juos „paslenkant“ kas 

pusę aukšto. Paskutinė butų dėstymo abiejose koridoriaus pusėse modifikacija – kai jie 

„prasilenkia“ po pusę aukšto. Ši idėja kilo pastebėjus, kad bute patogiau laiptais palip-

ti tik pusę laiptatakio nuo koridoriaus lygio. Tokiuose daugiabučiuose butai paprastai 

išdėstomi tiek vienoje koridoriaus pusėje, tiek abiejose, taip gaunant optimalius įvai-

rių dydžių butų komplektus. Vienoje koridoriaus pusėje išdėstomi maži butai, nes di-

desnieji projektuojami per pusantro aukšto. Juose miegamieji būna vienoje pusėje, o 

gyvenamieji kambariai kitoje. Pavyzdys – „Wienerberg“ daugiabutis Vienoje, Austrijoje 

(archit. D. Meissl architects), 2004 m. 

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, juos „paslenkant“ kas 

pusę aukšto ir „pastumiant“ koridorius. Šią nedažną modifikaciją puikiai iliustruoja archi-

tekto Šmiedelio pastatas Vokietijoje (1960 m.), kuriame butai projektuojami abiejose 

koridoriaus pusėse, o patys koridoriai vienas kito atžvilgiu pjūvyje paslinkti asimetriškai. 

Koridorinė sistema, kai butai išdėstyti abiejose koridoriaus pusėse, juos „paslenkant“ kas 

pusę aukšto ir „pastumiant“ koridorius kas trečiame aukšte. Šiai modifikacijai atstovauja 
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„Ramat Hadar“ 1964 m. Izraelyje realizuotas daugiabutis (archit. Mansfeld ir Calde-

ron), kuriame koridoriai kiekviename aukšte lygiuojami vienas virš kito. Gerai žinomas 

ir 1956 m. Berlyne Van den Broek en Bakema grupės suprojektuotas daugiabutis. Jis 

panašus į ankščiau aprašytąjį, tačiau koridoriai šiuo atveju išdėstyti ne vienas virš kito, 

taip pat juos paslenkant. Tą pačią sistemą Karakaso projekte pasiūlė C. Villaneuva: dau-

giabutis su „pastumtais“ aukštais yra patogios schemos, su nedideliu laiptų skaičiumi, 

palipant kas pusę aukšto. Jis netgi sukuria netikėtą erdvinį sprendimą buto viduje, kai 

iš vieno buto lygio pro laiptus matoma kita buto dalis. Butas vizualiai praplečiamas ir 

susidaro įspūdis, kad gyvenama didesnėje erdvėje. 1964 m. architektas André Bruyére 

suprojektavo komplikuoto plano ir amorfiškų pjūvių formų daugiabutį Sausset-les-Pins 

Prancūzijoje. Yra ir daugybė kitų šios schemos variacijų.

Iš šioje darbo dalyje atliktos analizės matyti, kad yra gana daug tipizuotų įėjimų į 

butus išdėstymo variantų. Lietuvoje po 1990 m. naudojamos tik kelios patekimo į bu-

tus schemos. Populiariausia tapo sekcinio tipo schema, kai sekcijos multiplikuojamos 

horizontaliai. Kita Lietuvoje plačiai naudojama sekcinės schemos variacija – tai taškinio 

aukštybinio daugiabučio viensekcinis užstatymo tipas (3.3–3.9 pav.). Kaip parodė tyri-

mas, naudojama ir koridorinė patekimo į butus schema. Pagrindiniai pokyčiai mūsų ša-

lyje po 1990 m. yra tie, kad patekimo schemos dažniausiai naudojamos mišriai. Viena-

me name yra ir koridorinės, ir sekcinės schemos variantai arba jos abi susijungia į vieną 

struktūrą. Daugiabučių plano struktūra pasirenkama atsižvelgiant į sklypo pobūdį taip, 

kad jį būtų galima užstatyti kuo ekonomiškiau. 
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3.3 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos Lietuvoje, 1902–1911 m.

1. „Celiuliozės fabriko kolonija“, Klaipėda, 1902 m. 2. „Rasų kolonija“, Vilnius (archit. A. Kleinas), 1904 m.

3. K. Donelaičio g. 2–4, Klaipėda, 1904 m.

4. Lakštučių g., Klaipėda, 1908 m. 5. S. Daukanto g. 25–1, Kaunas (archit. J. Ušakovas), 1910 m.

6. S. Kražių skg., Vilnius (archit. A. Kleinas, V. Michnevičius), 1911 m.
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3.4 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos Lietuvoje, 1912–1951 m.

1. Kaštonų g. 3–5, Vilnius (archit. B. Stankevičius), 1912 m. 2. Mickevičiaus g. 15, Kaunas (archit. A. Maciejauskas, 
V. Račkauskas), 1912 m.

3. Pylimo g. 18, Vilnius (archit. E. Rauba), 1912 m.

4. T. Vaižganto g. 2, Vilnius (archit. A. Ripa), 1951 m.
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3.5 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos Lietuvoje, 1959–1971 m.

1. 4 a. mūrinis namas, Vilnius, 1959 m.

2. Rašytojų namai, Antakalnio g., Vilnius, 1959 m.

3. I–464LI–K17–2P serijos stambiaplokštis namas, Vilnius, 1966 m.

4. Žirmūnų g. 57, Vilnius (archit. E. Tamoševičius), 1966 m. 5. 5 a. mūrinis namas, Kaunas (archit. F. Vitas), 1971 m.
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3.6 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos Lietuvoje, 1971–1988 m.

1. 12 a. stambiaplokštis namas, Vilnius 
(archit. A. Umbrasas, V. Balčiūnas), 1971 m.

2. 12 a. stambiaplokštis namas, Vilnius 
(archit. B. Krūminis, V. Sargelis), 1971 m.

3. 12 a. mūrinis namas, Baltupiai, Vilnius 
(archit. A. Umbrasas), 1972 m.

4. 12 a. monolitinis namas, Kaunas 
(archit. E. Andražius, V. Strazdas), 1977 m.

5. Laisvės al. 10, Kaunas 
(archit. I. Stripienė), 1974 m.

6. 13 a. monolitinis namas, Vilnius, Justiniškės 
(archit. D. Ruseckas, J. Sidaravičius), 1984 m.

7. 12 a. monolitinis namas, Šiauliai 
(archit. D. Ruseckas, J. Pavlidi), 1988 m.
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3.7 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos Lietuvoje, 1998–2005 m.

1. Ukmergės g. Vilnius 
(archit. G. Blažiūnas), 1998 m.

2. Sierakausko g., Vilnius 
(archit. G. Baikė, R. Stasėnas), 1999 m.

3. Žvejų g., Palanga 
(archit. R. Dambrauskaitė), 2001 m.

4. Mindaugo g. 14, Vilnius 
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis), 2002 m.

5. Didlaukio g., Vilnius 
(archit. R. Jarašiūnas, R. Noreikis), 2004 m.

6. Žirgo g., Vilnius 
(archit. R. Bimba, S. Šliažas), 2004 m.

7. M. K. Čiurlionio g., Vilnius 
(archit. A. Pliučas), 2005 m.
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3.8 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos užsienyje, 1902–2002 m.

1. Kartotiniai nuomojami namai, 
Kuopio, Helsinkis, Suomija, 1902–1904 m.

2. Nuomojami namai, 
Helsinkis, Suomija, 1921 m.

3. „Weissenhof“ parodos daugiabutis, Štutgartas, Vokietija 
(archit. L. Mies van der Rohe), 1927 m.

4. „Lake Shore Drive“ apartamentai, Čikaga, JAV 
(archit. L. Mies van der Rohe), 1948 m.

5. „Sorgenfri“ daugiabutis, Malmö, Švedija 
(archit. Jaenecke ir Samuelson), 1959 m.

6. Daugiabutis, Hamburgas, Vokietija 
(archit. Georg ir Michael Welihausen), 1967 m.

7. „Het Baken“ daugiabutis, Deventer, Nyderlandai
(architektų firma „KCAP“), 2002 m.
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3.9 pav. Daugiabučių plano struktūros schemos užsienyje, 1991–2005 m.

1. „Nexus world housing“, Fukuoka, Japonija 
(archit. Rem Koolhaas, OMA), 1991 m.

2. Vandens bokštų rekonstrukcija, Kopenhaga, Danija 
(archit. W. Maas, J. van Rijs, N. de Vries), 2005 m.

3. „Silodam“, Amsterdamas, Nyderlandai 
(archit. W. Maas, J. van Rijs, N. de Vries), 2002 m.

8 aukštas

7 aukštas

6 aukštas

5 aukštas

4 aukštas

3 aukštas
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3.2. Būsto dydžio, komforto ir estetinių kriterijų 
pokyčio vaidmuo

Buto komfortas – tai buto sąrangos visuma, užtikrinanti harmoningą aplinką žmogui 

gyventi ir vystytis. Komfortą lemiantys veiksniai yra funkcinių ryšių organizavimas, mak-

simalus žmogaus būtiniausių poreikių tenkinimas, fizinio ir estetinio buto pavidalo 

kokybiškumas ir galimybė įgyvendinti aukštesnius siekius, tokius kaip aktyvus bei pa-

syvus poilsis, lavėjimas, darbas ir aukščiausi dvasiniai bei kūrybiniai poreikiai. Šie plano 

struktūroje užkoduoti buto komforto kriterijai priklauso nuo konkrečios visuomenės 

išsivystymo lygio taip pat nuo materialinių sąlygų ir to, kokios aptarnavimo sferos yra 

prieinamos buto gyventojui. Dar buto komfortas tiesiogiai priklauso nuo buto dydžio ir 

jame gyvenančių žmonių skaičiaus bei socialinių struktūrų, tokių kaip šeima, ar žmonių 

bendravimo formų. Antra vertus, buto komfortas nėra tokia buto savybė, kuri tiesiogiai 

priklauso nuo buto dydžio, ar joje esančios įrangos bei daiktų kiekio. Taip yra todėl, kad 

egzistuoja optimalūs kiekvienai gyvenimiškai funkcijai atlikti reikalingi erdvės parame-

trai, o besaikis jų didinimas ar mažinimas iškart trikdo gyvenimiškuosius procesus, vyks-

tančius bute. Žvelgiant į šiandienę būsto rinkos situaciją, kai yra gana aiškiai nusisto-

vėjusi funkcinė buto struktūra, jo dydis, pagrindiniai baldų tipai ir įprastinė įranga, yra 

vis svarbiau kokybiškai tenkinti individualius poreikius, t. y. individualizuoti funkcines 

buto struktūras pagal šeimos ar individo poreikius. „Norint užtikrinti visavertį žmonių 

egzistavimą bute, turi būti paisoma dviejų pagrindinių gyvenamosios aplinkos aspek-

tų: buto planinės ir erdvinės sąrangos (įskaitant funkcijų ir pagrindinių dydžių optimiza-

vimą, laisvai transformuojamos planinės schemos sukūrimą bei įvairesnių tipų taikymą) 

ir techninės buto įrangos (įskaitant baldų ir jų transformavimo galimybių tobulinimą)“ 

(Коссаковский 1990). Šiuos du komponentus būtina derinti, siekiant sukurti komfor-

tišką aplinką. Šiandien, projektuojant gyvenamąjį butą, naudojamasi reglamentais (STR 

2.02.01. Gyvenamieji pastatai), tačiau ne vien jų paisymas užtikrina kokybišką buto są-

rangą. Jau gyvenant bute, projektuotojų klaidos labai greitai pajuntamos, bet jos nėra 

lengvai pašalinamos. Net jeigu butas turi pakankamai ploto, dar nereiškia, kad jame ga-

lima patogiai suprojektuoti vidaus erdvę, išdėstyti įrangą ir baldus. Jeigu kambariai yra 

nepatogių proporcijų, juose per daug angų ar patalpoje „kertasi“ daug perėjimų, gali 

būti, kad, nepaisant didelės kvadratūros, butas bus nepatogus. Tokiu atveju bute dažnai 

yra labai mažai baldų, antraip jie būtų išdėlioti padrikai, atsitiktinėse vietose ir jais būtų 

nepatogu naudotis. Tad statybos normatyvai ir reglamentai negarantuoja visavertiško 

būsto sąrangos komforto. Siekiamybė yra ta, kad funkcinė buto vidaus struktūra būtų 

harmoningai pritaikyta kelioms gyvenimo joje situacijoms. Nagrinėjant funkcines buto 

schemas matyti, kad funkcinių zonų išdėstymas yra optimalus tada, kai projektuojant 
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buvo taikomas funkcionalių elementų ir funkcinių zonų nuoseklaus grupavimo meto-

das. Jo esmė yra struktūrinės gyvenamosios erdvės, kaip bendros sistemos, kūrimas. Čia 

pagrindiniai elementai (patalpos) formuojami funkciškai pagrįstais sudėtingais ryšiais, 

kuriuos lemia palyginti nepaslankūs buto elementai (virtuvės frontas, tualetai, sieninės 

spintos). Šiems procesams įgyvendinti būtina tam tikra erdvė, turinti tam tikras ribas. 

Visos buto patalpos sudaro gyvybinių procesų zonų visumą, nors yra tam tikru būdu 

izoliuotos viena nuo kitos. Taikant šį funkcinių zonų grupavimo metodą būtina, kad: 

a) tam tikras žmonių skaičius iš esmės atitiktų zonų ir tipų skaičių; b) funkcinės zonos 

atitiktų parametrus, reikalingus gyvybiniams procesams realizuoti; c) funkcinės zonos 

būtų susijusios atitinkamais funkciniais ryšiais; d) funkcinės zonos būtų reikiamų gaba-

ritų, dydžių, proporcijų ir konfigūracijų. Gyvenimo procesų zonos laikytinos vienomis iš 

natūraliausių ir pastoviausių buto erdvinę struktūrą lemiančių komponentų. Funkcinių 

zonų individualumą lemia jų formavimo principai, erdvės parametrai bei estetiniai kri-

terijai. Jos tinkamai funkcionuoja tik tada, kai iš anksto planuojama erdvė ne tik įrangai 

ir baldams, bet ir vietai aplink juos, kad būtų patogu jais naudotis. Erdviniai funkci-

nės zonos parametrai turi leisti: a) racionaliai išdėstyti zonoje esančius būtinus daiktus; 

b) žmogui arba žmonių grupei patogiai naudotis daiktais (kartu ir patogiai transfor-

muoti daiktus ar baldus) ir patogiai prieiti prie funkcinės zonos. Kiekvienas baldas funk-

cinėje zonoje turi savo nuolatinę naudojimo erdvę, kuri beveik nekinta dėl objektyvių 

žmogaus atropometrinių ir ergonominių parametrų.

Po 1990 m. pagrindiniai būsto dydžio, komforto ir estetinių kriterijų pokyčiai vyko 

dėl naujos socialinės ekonominės visuomeninės raidos. Be to, komfortą ir estetinius 

kriterijus vis labiau lėmė nebe architektai, o prekių ženklų, tokių kaip „Ikea“ Europoje 

ar „Walmart“ Šiaurės Amerikoje, rinkodaros strategai ir pasamdyti dizaineriai. Teoreti-

ko M. D. Zarin nuomone, vis didesnę įtaką šių dienų būsto estetinių kriterijų forma-

vimui daro masinės informavimo priemonės, t. y. gyvenimo būdo žurnalai. Lietuvoje 

šių žurnalų dabar leidžiama per dvidešimt, sovietmečiu buvo keletas, ir kiekviename 

iš jų publikuojami straipsniai veikia gyventojų sąmonę ne mažiau kaip pirmųjų XX a. 

dešimtmečių technikos ir mokslo atradimai. Pagrindiniai pokyčiai estetinių verčių sri-

tyje – didelių langų atsiradimas. Langai tampa ištisomis stiklo konstrukcijų sienomis, 

neretai būna dviejų sluoksnių – vieno pagrindinio ir antro apsauginio, kaip kad 2004 m. 

pastatytame daugiabutyje pagal architektų R. Bimbos ir S. Šliažo projektą Konstitucijos 

prospekte Vilniuje. Dvigubas stiklo sienų fasadas įrengtas ir S. Misevičiaus bei E. Neniš-

kio 2002 m. projektuotame aukštybiniame name Klaipėdoje, Minijos g. Tokių pavyzdžių 

rasime daugelyje šiomis dienomis projektuotų daugiabučių. Šios tendencijos priežas-

tys yra įvairios: a) tokių langų – sienų projektavimas anksčiau, sovietmečiu, buvo sunkiai 

įgyvendinamas techniškai; nors medžiagų ir techninių sprendimų buvo, bet jie taikyti 
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tik visuomeniniuose reprezentaciniuose pastatuose, nes aliumininės ar nerūdijančiojo 

plieno fasadinės konstrukcijos buvo labai brangios ir nepritaikytos masinei gyvena-

majai statybai; b) šiandienės aliumininės fasadinės sistemos yra tipizuotos bei lengvai 

montuojamos. 

Po 1990 m. kinta ir būsto dydžio parametrų samprata. Sovietmečiu buto dydį lėmė 

kambarių skaičius. Dabar gi apie dydį sprendžiama iš kvadratinių metrų skaičiaus. Pasi-

keitus butų planavimo galimybėms, kito ir matavimo sąvokos. Sovietmečiu standarti-

nis dviejų kambarių butas buvo apie 50 m2 ploto. Šių dienų dviejų kambarių buto dydis 

gali svyruoti nuo 50 iki 75 m2, nelygu kokioje miesto dalyje ir kokiame aukšte jis yra. 

Trijų kambarių butas iki nepriklausomybės atkūrimo buvo apie 60–80 m2 ploto, o da-

bar – iki 100 m2. Tokią situaciją lėmė ekonominiai veiksniai, kurie, pasikeitus politinei ir 

ekonominei sanklodai, taip pat kito. 

Būsto dydžio, komforto ir estetikos kriterijai bei jų kaita priklauso nuo politinių eko-

nominių ir socialinių visuomenės sandaros principų. Augant visuomenės kuriamai ge-

rovei, didės bei kis ir būsto dydžio poreikis. Buto plano struktūra taikoma prie bendros 

namo struktūros siekiant suprojektuoti kuo mažiau laiptinės ploto ir kuo didesnius bu-

tus (3.10 pav.). Šių dienų Lietuvoje komforto ir estetikos kriterijų formavimuisi didelę 

įtaką daro masinės informacijos priemonės, įskaitant ir spaudą iš Vakarų bei Rytų kai-

myninių šalių, kuri veikia būsto vartotojų nuomonę labiau nei profesionalūs architektai. 
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3.10 pav. Trijų kambarių butų funkcinės shemos Lietuvoje, 1998–2004 m.

1. Ukmergės g., Vilnius
(archit. G. Blažiūnas), 1998 m.

2. Latvių g., Vilnius (archit. A. Šarauskas,
R. Malavickas, R. Mankus), 1999 m.

3. Sierakausko g., Vilnius  
(archit. G. Balkė, R. Stasėnas), 1999 m.

4. Maironio g. 2A, Vilnius
(archit. H. Štaudė, J. Leškevičius), 2001 m.

5. Didlaukio g., Vilnius 
(archit. A. Vyšniauskas, A. Kojelytė), 2002 m.

6. Mindaugo g. 14, Vilnius
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis), 2002 m.

7. Sporto g., Vilnius 
(archit. V. Kormilcevas, A. Žalneravičius), 2003 m.

8. Žirgo g., Vilnius 
(archit. R. Bimba, S. Šliažas), 2004 m.
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3.3. Būsto plano sandara ir jo kaitos poveikis 
funkcinei struktūrai

Nagrinėjant šiuolaikines įvairių būsto kriterijų kaitos tendencijas, reikia paminėti, kad 

pagrindiniai būsto sandaros veiksniai yra šie: a) vienpusiškai orientuotas butas; b) dvi-

pusiškai į gretimas pasaulio šalis orientuotas butas; c) į priešingas puses orientuotas 

butas. Atsižvelgiant į pagrindinius elementus – virtuvę, vonią, tualetą, laiptus, natūra-

laus apšvietimo poreikį ir patalpos gylį – kiekviena iš šių orientacijų turi po keletą va-

riantų. Šių elementų dydis ir vieta gali būti labai skirtingi. Tai priklauso nuo normų bei 

statybos ypatumų. 

Vienpusiškai orientuoti butai. Į vieną pusę atsiveriantys butai gali būti dviejų rūšių: 

kai pagrindiniai elementai išdėstyti prie skersinių sienų, lygiagrečiai su koridoriumi, 

arba įkomponuojami interjero erdvėje ir išdėstyti lygiagrečiai su koridoriumi. Tokio tipo 

butai yra gana populiarūs, jie turi vieną, dažniausiai šviesai maksimaliai atvertą sieną. 

Retais atvejais priešinė siena, besiribojanti su koridoriumi arba galerija, turi mažesnius 

langus. Charakteringas šio tipo pavyzdys „Prinsenhof“ butas daugiabučių kvartale Den 

Haag, Olandioje (archit. R. van der Vossen), 2006 m. 

Vienpusiškai orientuoti butai, kai pagrindiniai elementai dėstomi prie skersinių sienų. Šis 

būsto sandaros tipas turi pranašumų, nes skersinėje sienoje gali būti slepiamos dviejų 

šalia esančių butų instaliacijos. Pagrindinis nepatogumas tas, kad virtuvė, vonia ir tua-

letas yra gerai apšviestoje vietoje, kuri galėtų būti panaudota gyvenamiesiems kam-

bariams. Neparankus planas ir kai virtuvė projektuojama prie vienos sienos, o vonios 

kambarys ir tualetas – prie priešingoje pusėje esančios skersinės sienos. Šio potipio 

variacija – kai instaliacijos, t. y. virtuvė ir vonios kambarys, dėstomi prie skersinių sienų. 

Tokie butai yra name Ladygos g. Vilniuje, kurio projekto autorė – A. Leckienė. Užsienyje 

tipiškiausi pavyzdžiai – 2005 m. statytas „Bogenalee“ daugiabutis Hamburge, Vokieti-

joje (archit. „Blaurum Architekten“). Kitas vienpusio tipo variantas su per du aukštus iš-

dėstytais butais – 2004 m. statytas „Regesa“ daugiabutis Barselonoje, Ispanijoje (archit. 

J. Pascual Argente). Šiame daugiabutyje du butai jungiami per interjero šerdį, sudarytą 

iš laiptų, vonios ir tualeto. Kiekviename bute virtuvės išdėstytos prie skersinių sienų 

vienoje pastato pusėje. 

Vienpusiškai orientuoti butai, kai pagrindiniai elementai išdėstyti lygiagrečiai su korido-

riumi. Daugelyje vienpusiškai orientuotų butų šerdiniai elementai išdėstyti lygiagrečiai 

su koridoriumi, o patenkama į butus pro šiuos šerdinius elementus. Gyvenamieji ir mie-

gamieji kambariai projektuojami abiejose pastato pusėse, patogiausiose vietose. Vir-

tuvė ir vonia turi arba mažus langelius į galeriją, arba mechaninę ventiliaciją. Tokiame 

daugiabutyje patogu vieno buto virtuvę zonuoti šalia kito buto virtuvės bei laisvai keisti 
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gyvenamųjų ir miegamųjų kambarių dydžius. Pagal šią schemą 2005 m. suprojektuoti 

socialinio būsto butai Izola mieste, Slovėnijoje (archit. „Ofis architekti“), ta pati schema 

pritaikyta „156 apartamentams“ Barselonoje, Ispanijoje (archit. „B01 Arquitects S.C.P.“), 

2004 m. Nors dažnesnė yra plano schema, kai butai išdėstomi abipus koridoriaus, ta-

čiau aprašomasis buto tipas taip pat naudojamas ir galeriniuose pastatuose. Tipiškais 

pavyzdžiais galėtų būti „Lamble Street“ projektas (archit. Powell, Moya), taip pat mažes-

nio aukštingumo daugiabutis Suomijoje (archit. Kornhonen, Laapotti), dviaukščių butų 

variaciją išreiškiantis „Preston“ daugiabutis (archit. Stirling, Gowan). Aalto apartamentai 

Bremene (Vokietija) yra kiek neįprasta vienpusio buto tipo variacija, nes pagrindiniai 

elementai čia išdėstyti prie skersinės sienos, tačiau šalia koridoriaus. Vienpusio buto su 

pagrindiniais elementais, išdėstytais prie galinės sienos, pranašumai akivaizdūs: geriau 

išnaudojama šviesa, taip reikalinga miegamiesiems ir gyvenamiesiems kambariams, 

turimas didesnis „lankstumas“ zonuojant erdves, nekomplikuotas instaliacijos supro-

jektavimo būdas. Šio tipo projektas yra ir Le Corbusier „Immeuble Villas“, kur L raidės 

formos butai suprojektuoti aplink atvirą terasą. „Immeuble Villas“ butai išdėstyti per du 

aukštus, su mažais langeliais į koridoriaus pusę. Viršutinės buto dalies orientacija yra 

dvipusė. Aprašytasis buto tipas gali būti naudojamas tiek išdėstant butus vienoje kori-

doriaus pusėje, tiek abiejose. Kitas L raidės formos buto plano pakartojimo pavyzdys – 

„Bishopsfield“ ir „Charters Cross“ daugiabučiai Harlow mieste (archit. Michael Neyland); 

juose abipus koridoriaus esančiuose butuose maži langai yra nukreipti tik į virtuves. 

Paminėtini ir „Hansa“ vienpusiai U raidės formos apartamentai Berlyne (archit. Aalto), 

kur butai išdėstyti aplink terasą, o vonia, tualetas ir virtuvė suprojektuoti prie vidinės 

sienos. „Ei Pueblo Ribera“ namuose La Jolla mieste (archit. Schindler) taip pat pasirink-

tas vienpusiškai orientuotų U raidės formos butų variantas, sugretinant juos po du, o 

kiemą atskiriant gyvatvorėmis. Kaip galimą vienpusio buto variaciją derėtų paminėti 

„Patio“ daugiabutį Frankfurte (archit. Egon Eiermann), kur butus autorius išdėstė ne ver-

tikalia, bet horizontalia kryptimi, kiekvienam jų priskirdamas po mažą kiemelį. Visi bu-

tai orientuoti į privačią kiemelio erdvę. Tipiškas vienpusiškai orientuoto buto schemos 

pavyzdys Lietuvoje yra Vilniuje, Rinktinės g., esančio daugiabučio trijų kambarių butas 

(archit. V. Kormilcevas, A. Žalneravičius). Šiame bute pagrindinės instaliacijos išdėstytos 

lygiagrečiai su įėjimo koridoriumi (3.11 pav.). 

Tokiu pat principu 2006 m. suprojektuoti butai J. Basanavičiaus g. pastatytame 

name. Projekto autoriai – R. Kirdulis ir V. Malenko. 

Kampiniai, 90º kampu orientuoti butai. Yra daug šio tipo butų variantų; jų patrauklu-

mą didina galimybė įvairiai derinti butus tarpusavyje. 90º kampu orientuoti butai labai 

panašūs į vienpusiškai orientuotus butus, tačiau vietoje trijų uždarų sienų turi dvi. Daž-

niausiai šios variacijos naudojamos kampiniams sekcinio tipo daugiabučio butams 

arba daugiaaukščiams, taškinio užstatymo tipo, laisvai stovintiems daugiabučiams. 
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3.11 pav. 
Sporto g. 16,
Vilnius, 2003 m.
(archit. V. Kormilcevas, 
A. Žalneravičius)

0 6
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Įdomūs šių butų tipo pavyzdžiai – Franko Lloydo Wrighto „Suntop“ namai, kur keturi 

butai ribojasi sukryžiuota siena; „Cloverleaf“ projektas, papildytas vidiniu kiemu (archit. 

F. L. Wright); „St. Mark“ bokštas ir „Bartesville Price Tower“ versija, kur naudojami keturi 

kampiniai butai, išdėstyti aplink šerdį. Pažymėtina, kad šio tipo butai turi būti arba lais-

vai stovintys, arba su atskirais įėjimais. Kampinių butų pavyzdžiai gali būti atriumo tipo 

daugiabutis Šveicarijoje (archit. Kunz) bei G. Candilis, Josic ir S. Woods projektas. Šį 

projektą sudaro kampiniai butai su maksimizuotu užstatymo plotu ir kampais besijun-

giantys, įstrižai orientuoti butai. Kompaktiškas šios buto schemos naudojimo tipas yra 

„Vallingby“ aukštybinis pastatas (archit. Ancker, Gate), kur aplink apvalią šerdį dėstomi 

„Nirvana“ apartamentai Hagoje (archit. Duiker). Įvairūs kampinių butų deriniai naudo-

jami kaip strategija, siekiant gauti kuo daugiau saulės šviesos bei išgauti įvairiapusę 

eksterjero plastiką. 

Dauguma kampinių butų projektuojami ne griežtu 90º kampu, todėl jie negali būti 

kartojami linijiškai, kaip tai įmanoma vienpusiškai orientuotų butų tipuose. Tipiški ne-

stačių kampų butų pavyzdžiai matomi aukštybinio „Hansa“ pastato projekte Berlyne 

„Baldessari“ bei „Albany“ namuose Brukline. Daugiabučių Bangols sur Ceze mieste pla-

nai atrodo tarsi būtų vėjo malūnėlio formos – tai maksimizuota kampinio buto schema. 

O. M. Ungersas šią vėjo malūnėlio idėją panaudojo „Märkischesviertel“ daugiabutyje 

Berlyne; šiuo atveju miegamieji suprojektuoti kampuose, kurie atrodo lyg masyvi siena, 

neskaitant mažų langelių. Likusi buto dalis projektuojama kaip L raidės formos gyvena-

moji erdvė. Kampinio buto vaidmuo tampa svarbus, kai norima sukurti pabrėžtinai iš-

skirtinį pastato kontūrą vietovei pažymėti. „Märkischesviertel“ daugiabutyje panaudota 

idėja labai išpopuliarėjo ir buvo naudojama daugelyje pastatų. 

Visos šios kampinių butų variacijos kildinamos iš architektų J. Candilis, Josic ir 

S. Woods schemų. Jos plačiai naudotos penktajame dešimtmetyje, vėjo malūnėlio tipo 

butų blokus įvairiai projektuojant reljefe ir taip išgaunant savitas ilgas struktūras. Kitas 

būdas išnaudoti kampinio buto pranašumus buvo sugalvotas projektuojant „A/S Do-

minia“ Kopenhagoje: daugiabutis atrodo tarsi dviejų praslydusių tūrių junginys. Ta pati 

idėja, kurią architektas Aalto panaudojo Berlyne „Hansa“ daugiabučiuose, buvo pritai-

kyta statant „Bethnal Green towers“ Londone. „Zollikerberg“ projektą Ziuriche (archit. 

Marti, Kast) galima laikyti kompleksišku 90º kampu orientuotų butų daugiabučio pa-

vyzdžiu: L raidės formos atriumo tipo butai sudėti vienas ant kito stogo, o stebint skersi-

niame pjūvyje – pastumti vienas kito atžvilgiu, laikančiosiomis sienomis besiremiantys 

į šlaitą. Šoninės sienos paryškintos tik smulkiais langeliais. Geriausi vaizdai iš buto būtų 

į vidinį sodą, tačiau svetainės langai orientuoti kampu. Stucki ir Meuli grupės projektas 

Šveicarijoje projektuotas šlaite. Atsuktuose į šlaitą fasaduose nėra langų. Gyvenamieji ir 

miegamieji kambariai kampu orientuoti į gražius lauko vaizdus ir turi terasą, kuri tęsiasi 

palei ilgąjį fasadą. Abu paminėti daugiabučiai panašūs ne horizontalia, o vertikalia 
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kryptimi išdėstyta struktūra, projektuojant butus vieną virš kito ir pabrėžiant kampinę 

gyvenamojo kambario padėtį. Architekto Aalto terasinio daugiabučio Kauttua mieste-

lyje brėžiniai rodo dar vieną kampinio buto variantą, kai atsiveriama į tris puses. Tačiau 

toks sprendimas nėra lengvai pritaikomas įprastiniuose daugiabučiuose, jis tinkamas 

tik specifinėse vietose. Architekto Denyso Lasduno suprojektuoti apartamentai daugia-

aukščiame name panašūs į Aalto sprendimą su butais, orientuotais į tris puses, tačiau 

šis daugiaaukštis ugniasiene yra priglaustas prie kito pastato, todėl turi trijų pusių butų 

viršutiniuose aukštuose ir 90º kampu orientuotų butų žemesniuose. Naudodamas iš-

moningą suskaidyto pjūvio schemą, šis architektas pabrėžė kampinio pusantro aukšto 

aukščio gyvenamojo kambario orientaciją į parką. 

Lietuvoje aprašomasis tipas įgyvendintas Kaune aukštybiniame daugiabutyje, ar-

chitektai E. Andrašius ir R. Zimkus; tame pačiame mieste Savanorių pr. suprojektuotas 

aukšybinis daugiabutis yra lietuviškas vėjo malūnėlio schemos pavyzdys. Naujausias šio 

tipo pavyzdys – Vilniuje, Basanavičiaus gatvėje, pagal architektų R. Kirdulio ir V. Malenko 

projektą 2005 metais pastatytas daugiabutis.

Šio namo struktūroje yra du 90º kampu orientuoti butai. Aukštybiniuose taškinio 

užstatymo namuose 90º kampu orientuotų butų gali būti ir daugiau. 1999 m. T. Pau-

lausko grupės vadovaujamas kolektyvas suprojektavo aukštybinį namą, kuriame visi 

aukšto butai turi kampinį apšvietimą. Tokia pat struktūra, tik su trimis kampiniais butais, 

yra pritaikyta ir Konarskio g. name. 

Į dvi puses orientuoti butai. Langai vienas prieš kitą. Į vieną pusę orientuoti butai nau-

dojami tiek išdėstant juos vienoje koridoriaus pusėje, tiek abiejose koridoriaus pusėse. 

Butų išdėstymo vienoje koridoriaus pusėje sprendimas pasirenkamas tada, kai viena 

daugiabučio siena orientuota į šiaurę arba kai palei daugiabutį driekiasi greitkelis. Vis 

dėlto dvipusiškai orientuoto buto naudojimas yra įprastesnis. Tokia schema, kai butai 

atsiveria į abi puses, o vienas su kitu blokuojami šonais, matyt, yra archajiškiausia funk-

cinė schema, prigijusi nuo pradinių miesto vystymosi laikų. Į dvi puses orientuotas bu-

tas turi daug įvairių planavimo galimybių – jei butas labai gilus, šviesa būna minimali, 

ir abiejų pusių apšvietimas nėra labai naudingas. Laisvės alėjoje Kaune 1974 m. supro-

jektuotas daugiabutis yra tipiškas šios schemos variantas. 2004 m. Klaipėdoje, Liepų g. 

esančio namo plano struktūra susideda iš dviejų butų viename aukšte. Kiekvienas butas 

turi dvipusį – tiek iš gatvės, tiek iš kiemo – apšvietimą. Ši schema naudojama ir Lady-

gos g. Vilniuje esančiame name. Šios schemos variantas, kai butas projektuojamas per 

du aukštus, abiejuose pusėse numatant apšvietimą, yra Mindaugo gatvės daugiabutis, 

kurio architektai – G. Kuginys ir T. Rasiulis. Gilaus, į abi puses orientuoto buto pavyzdys 

yra „Belt South Housing“ (archit. O. M. Ungers, 1965), taip pat Backen, Arrigoni ir Ross 

projektas Tustin mieste. Abiejų pavyzdžių butuose dėl jų gilumo interjere naudojamas 

pagalbinis apšvietimas. Architekto O. M. Ungers projekte per lygiagrečias nišas šviesa 
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patenka į keturių aukštų pastato vidų, o architektas Tustin vienaukščiame pastate šiam 

tikslui panaudojo vidinių kiemelių sistemą. Sugretinus aprašytuosius pavyzdžius su ar-

chitekto Luçat butais Vienos Werkbund ekspozicijoje, šie apšvietimo problemų neturi, 

nes yra negilūs, jų maži šerdiniai elementai – virtuvė, vonia ir tualetas – suprojektuoti 

prie išorės sienos, o laiptai ištraukti į išorę kaip atskiras eksterjero elementas. Pastebima, 

kad egzistuoja optimalūs buto gylio kriterijai: jei butas yra negilus, geriau tinka vienpu-

sė orientacija, jei per gilus, tenka daryti vidinius kiemelius, kurie neįmanomi aukštybi-

niuose pastatuose. Patekimas į dvipusiškai orientuotus butus gali būti projektuojamas 

iš galo arba, esant daug butų vienas virš kito, iš interjere esančios laiptinės. Paprasta ir 

pokario Europoje labai populiari schema panaudota „Siemensstadt“, kai iš laiptinės pa-

tenkama į du butus. Neretai dvipusiškai orientuoti butai projektuojami per du aukštus, 

tad architektui reikia nuspręsti, kur ir kaip bus talpinami šerdiniai elementai. Šio buto 

modifikacijos klasifikuojamos į dvi pagrindines grupes: kai šerdiniai elementai yra lygia-

gretūs su ilgąja ašimi ir kai yra išilgai ilgosios buto ašies. 

Į dvi puses orientuoti butai. Šerdiniai elementai interjere, išilginiai laiptai. Užsienio litera-

tūroje neretai ši sistema vadinama hantelių sistema, nes gyvenamosios erdvės yra abie-

juose buto galuose, o viduryje atsiranda galimybė išdėstyti šerdinius buto elementus ir 

laiptus. Hantelių tipo planas Europoje žinomas nuo viduramžių ir buvo populiariausias 

iki karkasinių pastatų atsiradimo. Baltimorėje šio tipo planas naudotas iki 1920 m. JAV 

šio tipo planas vis dar išlieka gana populiarus, nes įstatymai leidžia projektuoti buto vi-

duryje esančias virtuves su dirbtine ventiliacija. Kiti pavyzdžiai – „Preston“ daugiabutis, 

Roehamptono Londone daugiabučiai. XX a. pradžioje dominavo schema, kai į buto in-

terjerą patenkama tiesiai iš lauko. Šiuo metu dauguma Vakarų Europos šalių normatyvų 

apibrėžia, kad virtuvės turi turėti išorinius langus. Tai atsispindi „Sert Peabody Terrace“ 

daugiabučiuose Harvarde ir milžiniškame „Siemensstadt“ projekte prie Berlyno (1930). 

Aprašomo tipo variantų yra daugybė, tačiau visi jie labai panašūs; ši tendencija atsi-

spindi ir 1927 m. Weissenhofo parodos metu pastatyto Mies van der Rohe daugiabučio 

Štutgarte funkcinėje schemoje. Lietuvoje „Lukiškių kolonijoje“ taip pat buvo naudota 

dvipusių butų schema, tik jie turėjo dar vieną papildomą laiptinę, skirtą aptarnavimui. 

Ta pati dviejų butų, sujungtų per laiptinę, schema naudota ir Kingstreet projekte (ar-

chit. Morton, Lupton, Smith). Pažymėtina, kad hantelio tipo funkcinė buto schema gali 

būti naudojama ne vien sublokuotuose daugiabučiuose, bet ir aukštybiniuose pasta-

tuose. Le Corbusier „Unité d‘Habitat“ – puikus daugiaaukščio hantelio tipo buto sche-

mos pavyzdys, vėliau nuolat kartotas beveik kiekvienoje šalyje. Šiame daugiaaukštyje 

suprojektuotas įėjimas į dviejų aukštų butus su virtuve, valgomuoju ir gyvenamuoju 

kambariu, esančiais įėjimo lygyje, bei miegamaisiais, vonia ir tualetu, esančiais viršuje. Į 

butą patenkama iš dvipusio naudojamo koridoriaus. Šerdiniai elementai suprojektuoti 

šalia gyvenamojo kambario, besitęsiančio per du aukštus. 



3. Funkcinės būsto sudėties transformacijos Lietuvoje po 1990 metų

120 

Į dvi puses orientuoti butai. Virtuvė prie išorinės sienos, išilginiai laiptai. Dažniausiai Va-

karų Europos daugiabučiuose naudojama funkcinė butų schema, virtuvę projektuo-

jant prie išorinio lango, o vonią, tualetą ir kitus pagalbinius elementus zonuojant buto 

viduje. Šį teiginį iliustruojantys pavyzdžiai – „Milton Road“ projektas ir grupės „Atelier 5“ 

projektuota gyvenvietė „Halen“. Tai daugiabučiai, kuriuos sudaro butai per tris aukštus, 

šoninėmis sienomis sujungti į ilgas eiles, o „Milton road“ projekte – su laiptinėmis tarp 

dviejų butų. Aprašomasis buto tipas naudojamas ir aukštybiniuose daugiabučiuose, 

tačiau ten jis apribotas, nes turi būti išdėstytas per du aukštus. Galimi abu koridoriaus 

variantai: tiek vienpusis – galerinis, tiek dvipusis. Virtuvės dažniausiai projektuojamos 

pirmame įėjimo į butą lygyje, o tuo atveju, kai į jas patenkama iš vienpusio koridoriaus, 

gali turėti ir apšvietimą. Pavyzdys – Schmiedel suprojektuoti apartamentai Vokietijoje 

bei Van den Broek en Bakema „Hansa“ kvartalas Berlyne. Vienpusio koridoriaus versi-

ją galima rasti ir „L‘Aero Habitat“ projekte Alžyre (archit. Bourlier, Ferrier, 1950); Werner 

ant šlaito išdėstyto daugiabučio plane Ithaca rajone Niujorke (archit. Seligmann, 1972); 

„Swiss Cottage“ Londone projekte (archit. Douglas Stephen, Koulermos, Forrest). Lietu-

voje šio potipio pavyzdys – Klaipėdoje 1996 m. pastatyti keliabučiai pagal A. Svidersko 

ir R. Galiaus projektą. 

Į dvi puses orientuoti butai. Virtuvė prie išorinės sienos, skersiniai laiptai. Galima drąsiai 

teigti, kad šis dvipusiškai orientuoto buto tipas yra populiariausias. Tokį populiarumą 

lemia keletas pranašumų, lyginant jį su aprašytąja buto su išilginiais laiptais funkcine 

schema. Čia vyrauja aiškus zonų atskyrimas laiptais, esančiais buto centre, įėjimas į gy-

venamąjį kambarį orientuojamas iš šono, ne per erdvės centrą, iš antro aukšto per laip-

tus galima matyti gyvenamojo kambario erdvę, vizualiai sujungiant ir pratęsiant ją su 

šalia esančia. Jei laiptai projektuojami neglaudžiant jų prie sienos, iš virtuvės tiesiogiai 

patenkama į valgomąjį, o tai leidžia patiekti maistą nevaikštant per pagrindinį holą. Šis 

buto tipas itin dažnai taikomas Europoje, nes atitinka virtuvės su langu reikalavimą bei 

leidžia turėti erdvų gyvenamąjį kambarį ir valgomąjį, o tai visais atvejais labai komfor-

tiška. Viršutiniai aukštai gali būti projektuojami įvairiai: tiek išdėstant vonią ir tualetą 

prie išorės sienos su natūralia šviesa, tiek išlaikant šias pagalbines patalpas buto centre. 

Gali būti naudojami tiek vieno, tiek dviejų laiptatakių laiptai. Neaukšto tokio užstatymo 

pavyzdys – „Flatmatt“ terasiniai namai Berne (archit. „Atelier 5“) ir įžymi gyvenvietė „Ha-

len“ Berne. Šis dvipusio buto tipas naudojamas ir aukštybiniuose daugiabučiuose – tai 

iliustruoja vingiuojantis „Pedregulho“ daugiabutis Rio de Žaneire (archit. Affonso Rei-

dy), „Unité Billardon“ daugiabutis Dijone (archit. Beck). Vilniuje šio potipio pavyzdys – 

Mindaugo g. 14 trijų aukštų korpusas. Čia butai išdėstyti per tris aukštus, pirmajame 

aukšte – vieta automobiliui ir įėjimas, antrojo aukšto struktūra projektuojama laiptinę 

pozicionuojant skersai įėjimo. Ji funkciškai atskiria dvi zonas: vienoje lieka virtuvė ir val-

gomasis, kitoje – svetainė.
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Į dvi puses orientuoti butai. Virtuvė centrinėje buto dalyje, skersiniai laiptai. Šio tipo 

butas yra su laiptais ir šerdiniais elementais centrinėje dalyje, dažniausiai toje pačioje 

pusėje kaip ir laiptai. Šio tipo pavyzdys su terasiniais butais yra Schroderio ir Frey‘ aus 

daugiabutis. Kartais skersiniai laiptai ir virtuvė išdėstyti kartu. Toks tipas dažnesnis 

horizontaliai blokuotuose daugiabučiuose, pavyzdžiui „Edith Avenue“ namų projek-

te Durhame, 1961 m., Amis ir Howell projekte Hapsteade, 1956 m.. Keletas projek-

tuotojų šią schemą bandė pritaikyti ir aukštybiniuose pastatuose: „Quinta Normal“ 

projekte Santiago, Čilėje (archit. Bresciani), panaudotos sublokuotos į vieną grupę 

gyvenamųjų, valgomųjų ir virtuvių zonos, nišose esančias patalpas išdėstant vienoje 

pusėje, o koridorius – kitoje. Vonios ir miegamieji buvo projektuojami aukštesniame 

lygyje. Galima teigti, kad dvipusiškai orientuotas butas su centre išdėstytais šerdiniais 

elementais yra gana nepraktiška plano schema, nes negilaus buto atveju lieka mažai 

erdvės kambariams. „Neave Brown Fleet Road“ projekte trijų miegamųjų maizonetės 

tipo bute virtuvė ir vonia su tualetu glaudžiama prie galerijos; čia taikomas specifinis 

zonavimas, sumaišytos funkcijos, nes dėl vietos stokos valgomasis atskiriamas nuo vir-

tuvės, vonios ir tualeto kambariai yra abiejuose aukštuose, todėl dubliuojama vonios 

įranga. Aprašytasis variantas aukštybiniuose pastatuose netiktų dėl konstruktyviai ne-

stabilaus, per siauro buto. Architektas Smithsonas pasirinko sprendimą, pasukdamas 

daugiaaukštį plane ir šitaip sustiprindamas pastato konstrukciją. Į dvi puses orientuoti 

butai yra įvairių plano modifikacijų, pavyzdžiui, butą išdėstant viename aukšte, o šer-

dinius elementus projektuojant šoninėse nišose. Vieno aukšto funkcinė dviejų pusių 

buto schema tinkamiausia daugiabučiams su viena laiptine, nekoridoriniams daugia-

aukščio variantams. Šį tipą iliustruojantis pavyzdys – architektų Decoppet, Veuve, Au-

bry ir Mieville projektas Luzanoje, Šveicarija. Lietuvoje šio potipio variacijų nėra daug 

dėl klimato sąlygų ir vietinių tradicijų, kai norima, kad virtuvė būtų natūraliai apšvies-

ta. Kaip tipiškiausią tokios plano struktūros variantą reikėtų paminėti Mindaugo g. 14 

daugiabučio butą. 

Apibendrinant visas išnagrinėtas įvairių būsto kriterijų kaitos tendencijas, reikia pa-

brėžti, kad pagrindiniai būsto sandaros tipai, naudojami Lietuvoje po 1990 m., yra šie: 

vienpusiškai orientuotas butas, dvipusiškai orientuotas butas ir iš abiejų pusių orien-

tuotas butas. Atsižvelgiant į pagrindinius elementus – virtuvę, vonią, tualetą, laiptus, 

natūralaus apšvietimo poreikį ir patalpos gylį – kiekviena iš šių orientacijų turi po keletą 

variantų. Minėti pavyzdžiai naudojami taip: vienpusiškai orientuoti butai – sekciniuose 

ir koridorinio tipo daugiabučiuose, dvipusiškai orientuoti butai projektuojami aukšty-

biniuose vienos sekcijos daugiabučiuose. Sovietmečiu naudotos butų schemos išliko 

nepakitusios iki šių dienų. Pagrindinis skirtumas tas, kad šiuo metu aukšto plane nau-

dojamos įvairios butų insoliacijos schemos. 
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3.4. Pagrindinių būsto elementų naujovės 

Tarp kitų šio tyrimo uždavinių itin svarbu išryškinti, kokios inovacijos po devintojo de-

šimtmečio pakeitė pagrindinių buto elementų, t. y. gyvenamųjų patalpų, kokybę, kie-

kybinę ir funkcinę sudėtį. Pagrindiniai būsto elementai – tai gyvenamosios patalpos: 

svečių kambarys, valgomasis, miegamieji, virtuvė ir darbo kambarys. Prie pagrindinių 

būsto elementų taip pat priskirtinas holas ir lodžijos. 

Bene svarbiausias nepriklausomoje Lietuvoje funkcinės būsto struktūros pokytis – 

funkcinių zonų sujungimas. Tai matome išanalizavę Ukmergės g. 1998 m. statyto dau-

giabučio (archit. G. Blažiūnas, D. Linartas) planą. Čia virtuvės ir svetainės zonos jungia-

mos per didelę angą laikančiojoje sienoje. Po metų statytame daugiabutyje Žvėryne, 

Latvių g. (archit. A. Šarauskas, R. Malavickas), gyvenamojo kambario ir virtuvės zonos 

sujungiamos arba ne gyventojų pageidavimu (3.12, 3.13 pav.). Jie sprendžia, ar statyti 

stacionarią atitvarą, palikti bendrą erdvę, ar įrengti mobiliąją slankiąją pertvarą. Viena 

svarbiausių pagrindinių būsto elementų naujovių – naujos akustinės lengvai transfor-

muojamos pertvaros, slankiosios sistemos ir durys. Sovietmečiu – aštuntajame ir de-

vintojo dešimtmečio pradžioje – buvo kuriamos naujo tipo funkcinės butų schemos, 

kuriose projektuojama daug lengvai transformuojamų pertvarų. 

Iš šių koncepcinių modelių galima paminėti B. Krūminio ir A. Umbraso vadovau-

jamų kolektyvų sukurtas naujas koncepcines schemas, kurios taip ir nebuvo įgyven-

dintos. 

Viena svarbesnių pagrindinių buto funkcinių elementų naujovių laikytinas buto 

dalijimas į du arba net tris lygius. Sovietmečiu buvo keletas realizuotų daugiabučių 

projektų su dviejų lygių butais. Tai architektės I. Stripienės vadovaujamo kolektyvo su-

projektuotas daugiabutis Kaune, Laisvės al. 110, ir Vilniuje, Pašilaičiuose, Juozapavičiaus 

g. 1988 m. realizuotas (archit. V. Drėma) daugiabutis. Tačiau kelių lygių butų projekta-

vimo tendencija neįgavo didesnio populiarumo aštuntojo ir devintojo dešimtmečio 

Lietuvoje. Šiomis dienomis tai irgi ne itin populiarus sprendimas. Vienas radikalesnių 

sprendimų – archit. G. Natkevičiaus 2002 m. suprojektuotas daugiabutis Aukštaičių g. 

150, kur buto pagrindinės patalpos išdėstytos trimis lygiais. Architektas T. Balčiūnas ir 

jo vadovaujama grupė iš UAB „JAD“ 2006 m. Krivių g. daugiabučių komplekse taip pat 

panaudojo dviem lygiais išdėstytų pagrindinių patalpų schemą. 

2002 m. Mindaugo g., Vilniuje, pastatytas (archit. G. Kuginys, T. Rasiulis) daugiabutis 

turėjo inovatyvų sprendimą, kai butai dėstomi dviem lygiais ir abu lygiai vizualiai jun-

giami per įstiklintą lodžiją: pirmame lygyje suprojektuota lodžija per visą buto plotį, 

antro lygio lodžija tik 1,50 m pločio, ir joje būdamas žmogus vizualiai gali bendrau-

ti su apatinėje lodžijoje esančiais žmonėmis. Taip gaunamos dviejų lygių lodžijos.  
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3.13 pav. 
Latvių g. 15/2,
Vilnius, 2000 m.
(archit. R. Malavickas, 
R. Mankus, V. Saveikis)

3.12 pav. 
Latvių g. 15/2,
Vilnius, 2000 m.
(archit. R. Malavickas, 
R. Mankus, V. Saveikis)

0 6
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Deja, taupant lėšas ir vaikantis pelningų kvadratinių metrų, pastatyti butai buvo re-

konstruoti lodžijų sąskaita, paverčiant jas buto plotu. 

Didesniuose – 70 m2 ir didesniuose – butuose nauju funkciniu elementu tampa 

darbo zona, o dar didesniuose butuose – darbo kambarys. 

Sovietmečiu tai buvo visiškai išnykęs funkcinis elementas, kuris anksčiau Lietuvoje 

plačiai naudotas carinės Rusijos laikais bei tarpukario laikotarpiu. Užsienyje, kaip teigia 

W. Stamm-Teske, ypač Olandijoje, labai paplitusi funkcinė būsto struktūra, kai darbo zo-

nai atitenka įėjimo lygyje esančios buto erdvės, o viršutiniuose aukštuose projektuo-

jamos visos kitos gyvenamosios patalpos (Stamm-Teske 1998). Būdingas pavyzdys – 

2006 m. MVRDV architektų grupės suprojektuotas daugiabutis „Parkrand“ Amsterdame. 

Lietuvoje pastatytuose daugiabučiuose darbo zonas išskirti pagal lygius nėra populiaru. 

Paprastai darbo zona atskiriama stacionariomis pertvaromis arba slankiosiomis sistemo-

mis. Tiek iki sovietmečio statytuose daugiabučiuose, tiek šiuo metu realizuotuose objek-

tuose darbo zona arba patalpa paprastai būna vidutinio miegamojo kambario dydžio. 

Kalbant apie dabartinius pagrindinių patalpų dydžių pasikeitimus, paminėtina 

svetainės, valgomojo ir virtuvės funkcinių zonų didėjimo tendencija. Šios patalpos po 

1990 m. pradeda labai plėstis (3.14 pav.). Priežastys, paskatinusios tokią gyvenamųjų 

patalpų dydžio kaitą, yra šios: a) sovietmečio daugiabučiuose buvo priverstinai nor-

muojami svečių ir virtuvės patalpų dydžiai, todėl atkūrus nepriklausomybę jie sparčiai 

kito didėjimo linkme; b) ypač mažuose 35–50 m2 bendro ploto butuose gyvenamasis 

kambarys kartu atlieka ir miegamojo funkciją, todėl miegamojo zona inkorporuojama į 

bendrą erdvę, transformuojant baldus; c) nuolatinis gyventojų pajamų augimas skatina 

investuoti į didesnius, prestižiniais laikomus apartamentus; tuomet gyvenamojo kam-

bario zona tampa reprezentacine erdve, pabrėžiančia žmogaus išskirtinumą; d) valgo-

mojo zonos inkorporavimas į funkcinę svetainės erdvę. 

Kitas žymus pagrindinių buto funkcinių elementų pasikeitimas – holo erdvės di-

dėjimas, dažnai tampantis neatsiejama gyvenamosios erdvės dalimi. Tokia funkcinė 

schema yra V. Kormilcevo ir A. Žalneravičiaus 2003 m. projektuotame name Rinktinės ir 

Sporto g. Atlikus koridoriaus funkcinių zonų raidos analizę, matyti pastarųjų dešimtme-

čių kaitos kryptis, kai vis labiau didinama koridoriaus ir holo erdvė. Ji dažnai tampa su-

dėtine tranzitine funkcine gyvenamojo kambario dalimi. Šios transformacijos didėjimo 

ir platėjimo priežastys tokios pačios kaip ir minėtų gyvenamųjų zonų. Kitaip nei holai 

ir svečių kambarys, miegamojo patalpų plotas, palyginti su viso buto ir gyvenamųjų 

zonų plotu, po 1990 m. Lietuvoje pastebimai mažėja. Miegamųjų mažėjimo priežastys 

yra tokios: a) miegamojo zonos mažėjimas tiesiog proporcingas gyvenamųjų zonų di-

dėjimui; b) miegamasis skaidomas į keletą pagalbinių patalpų, tokių kaip drabužinė ir 

sandėliukai; c) miegamieji įgauna konkrečią paskirtį, t. y. dar projektuojant apibrėžiama, 
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kur bus tėvų miegamasis, o kur vaikų; d) kaip ir svetainės zona, miegamieji dažnai vizu-

aliai padidinami, šalia projektuojant lodžijas ar balkonus. Lyginant sovietmečiu statytų 

ir šių dienų miegamųjų plotus, galima daryti išvadą, kad jie kito nedaug, tačiau kaitos 

tendencija ryškėja, lyginant viso buto ir miegamojo plotų santykį. Užsienio pavyzdžiuo-

se to nėra, nes nebuvo ideologinių pokyčių. Taigi galima daryti išvadą, kad šių patalpų 

plotų mažėjimas – pereinamojo laikotarpio reiškinys. 

Kita ne mažiau svari pagrindinių patalpų funkcinės struktūros naujovė – naujų funk-

cinių ryšių atsiradimas tarp zonų, kurios nebuvo grupuojamos. Pirmiausia paminėtinas 

gyvenamosios, svečių ir virtuvės zonos tandemas. Nei XX a. pradžioje, nei tarpukario 

Lietuvoje, nei sovietmečio laikotarpiu virtuvės zona nebuvo taip glaudžiai sujungta su 

gyvenamąja erdve, kaip tai įvyko pastaraisiais dešimtmečiais. Šitoks funkcinės virtuvės 

zonos sujungimas su gyvenamąja erdve sietinas su naujos techninės įrangos atsiradi-

mu. Virtuvės darbo zonoje per pastarąjį dešimtmetį įvykę tokie revoliuciniai pokyčiai, 

kaip garų surinkimo technikos naujovės bei valgio gaminimo įrangos tobulėjimas, pa-

skatino sujungti virtuvę su valgomuoju arba svečių kambariu. Kita vertus, visuomenės 

požiūris į maisto gamybą ir į valgymo meną apskritai stipriai pasikeitė nuo sovietmečio 

laikų. „Pietūs ir vakarienė tapo žmonių bendravimo ritualo dalimi, kaip tai buvo iki iš-

kreiptos sovietų ideologijos laikų pradžios“ (Lileika 2006). Tarpukario Lietuvoje valgo-

masis irgi buvo jungiamas didelėmis dvivėrėmis durimis su svetaine. Skirtumas tik tas, 

kad tarpukario Lietuvos butuose virtuvė buvo pagalbinė antraeilė patalpa, skirta tik 

maistui ruošti. Palyginus tarpukario Lietuvos ir šių dienų keturių kambarių buto planus, 

aiškiai matyti žmonių gyvenimo įpročių skirtumai. 

Panašios transformacijos vyksta ir funkcinių ryšių tarp miegamojo ir svečių kamba-

rio plotmėje. Tarpukario Lietuvos bei sovietmečiu statytuose butuose tiesioginis perėji-

mas iš svečių kambario į miegamąjį retai kada buvo projektuojamas. Į miegamąjį buvo 

patenkama per prieškambarį, koridorių ar holą. Šių dienų projektuose tai gana dažnas 

pavyzdys. Nors ir keista, pastarųjų dešimtmečių užsienio šalių architektūros praktikoje 

tokie funkciniai ryšiai pasitaiko itin retai; į miegamuosius, kaip ir tarpukario Lietuvoje, 

patenkama iš koridoriaus ar prieškambario. Kaip pavyzdį galima išnagrinėti Šveicarijoje, 

Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Olandijoje statytus butus. „Juose niekur nerasime 

tiesioginio ryšio tarp gyvenamojo kambario ir miegamojo“ (Stamm-Teske 1996). Lie-

tuvoje pereinamuoju laikotarpiu susiklostė situacija, kai iš gyvenamojo kambario pa-

tenkama į miegamuosius. Ilgainiui tobulėjant plano struktūrai ir nusistovint žmonių 

įpročiams, tokie paradoksai turėtų būti vis retesni. 

Naujas funkcinės buto struktūros reiškinys – holo arba prieškambario sintezė su 

gyvenamuoju, bendruoju kambariu. Išnagrinėjus namų buto funkcines schemas Lie-

tuvoje, pavyzdžiui, 2001 m. Maironio g. (archit. H. Štaudė J. Leskevičius) realizuotame 
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daugiabutyje, holo ir prieškambario tarytum visai nėra. Žmogus patenka tiesiai į virtu-

vės – valgomojo zoną. Taip yra ir minėtame Mindaugo g. daugiabutyje. Pastebima, kad 

tokios schemos projektuojamos ir kituose šiuo metu statytuose daugiabučiuose. Vėlgi 

peržvelgus Vakarų Europą, situacija matoma kiek kitokia. Ten į gyvenamąjį kambarį pa-

tenkama per prieškambarį ar platų holą, nelygu buto dydis. 

Kita ne mažiau svarbi pagrindinių funkcinių patalpų ryšių naujovė – balkonas, lodži-

ja ar terasos. „XX a. pradžioje buvo įprasta, kad balkonas yra utilitarinė zona, kurioje lai-

komi ūkiniai produktai, nes nebuvo šaldytuvo“ (Švipas 1933). Tokia pat situacija išlieka ir 

tarpukario Lietuvos daugiabučiuose. Po penktojo dešimtmečio, atsiradus šaldytuvams, 

balkonai tampa gyvenamojo arba miegamojo kambario tęsiniu, jo ryšiu su išore. Ši 

situacija išlieka ir po 1990 m. Skirtumas tik tas, kad tapo madinga balkonus įstiklinti. Sta-

tant naujus daugiabučius, neretai pastebima, kad balkonai įstiklinami iškart. Pavyzdys – 

Kaune, Archyvo g., 2005 m. architektų biuro „Kita kryptis“ projektuoti daugiabučiai, taip 

pat daugelis daugiabučių, šiuo metu statomų abiejose Ukmergės plento pusėse. Ši 

tendencija priskirtina prie lietuviškosios daugiabučių tradicijos. Vakarų Europoje įsti-

klintų balkonų ir lodžijų nerastume. Šios tendencijos atsiradimą lemia Lietuvos klimatas 

ir lietuvių įprotis naudoti balkoną kaip sandėliavimo patalpą. Nagrinėjant balkono dy-

džio kitimą, matoma tendencija, kad balkonai ir lodžijos bei terasos vis labiau vertinami 

ir, palyginti su visu butu, didėja. 

Gauta tyrimų medžiaga palyginta su užsienio analogų studijomis. Ištyręs pagrindi-

nių buto elementų pokyčius, monografijos autorius daro išvadą, kad po devintojo de-

šimtmečio Lietuvoje pagrindiniai butų elementai patiria dideles transformacijas – bu-

tas dalijamas nebe į patalpas, bet į zonas (3.11 pav.). Atsiranda nauji ryšiai tarp funkcinių 

zonų, anksčiau buvę tarpukario laikotarpio butuose, tačiau po devintojo dešimtmečio 

jie įgauna naują kokybę. Gyvenamosios erdvės atlieka nebe vieną funkciją ir yra vis 

labiau transformuojamos. Jos vykdo keletą funkcijų, kurios keičiasi atsižvelgiant į paros 

metą ir gyventojų veiklą. Užsienio šalių architektūros praktikoje šie pagrindinių gyvena-

mųjų buto erdvių bendro egzistavimo procesai vyksta dar sparčiau. 
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3.14 pav. 
Naugarduko g. 8  
rekonstrukcija,  
Vilnius, 2003 m.
(archit. V. Gerdvilis, 
M. Volbekas)
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3.5. Pagalbinių ir papildomų būsto  
elementų pokyčiai 

Pagalbinius funkcinius elementus derėtų atskirai nagrinėti pastato ir buto lygmenimis. 

Pagalbiniais funkciniais pastato elementais galime vadinti laiptines, bendrojo naudo-

jimo patalpas, liftus, šiukšlių išvežimo ir kitas pagalbines patalpas. Buto mastu tai yra 

koridoriai, sandėliukai, drabužinės, pagalbinės patalpos prie virtuvės ir kt. Trečiosios 

dalies pirmuose dviejuose skirsniuose aptarti daugiabučių ir butų tipai, nagrinėjama, 

kaip išdėstyti pagalbiniai elementai nulemia buto tipą, o šiame skirsnyje nagrinėjamą 

aspektą apžvelgsime remdamiesi Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g., esančio Mokslininkų 

daugiabučio bei Antakalnio g. esančio Rašytojų daugiabučio (3.15 pav.) pavyzdžiais bei 

nagrinėsime pagalbinių ir papildomų būsto elementų pokyčius.

Pagalbiniai funkciniai pastato elementai. XX a. keitėsi gyvenimo būdas, tad kito ir 

pagalbinių funkcinių elementų tipai, jų skaičius ir vieta pastate. Vis labiau įsigalint funk-

cionalumui ir racionalumui, pokario metais šiuos elementus imta minimizuoti. Kaip 

pavyzdį galima lyginti po Antrojo pasaulinio karo pastatytus du daugiabučius Vilniuje: 

Rašytojų namus Antakalnio g. ir Mokslininkų namus J. Tumo-Vaižganto g. Mokslininkų 

namų (architektas A. Ripa, 1951 m.) daugiabučio korpusas formuoja pusiau uždarą kie-

mą. Namas penkių aukštų su šešiaaukščiu kampiniu bokštu, planas asimetriškas. Pas-

tate yra penkios laiptinės, įėjimai į jas išdėstyti iš gatvės pusės. Į kiemą įvažiuojama pro 

arką šalia bokšto. Pirmajame aukšte įsikūrusios įstaigos, o viršutiniai aukštai – gyvena-

mieji butai. Į butus patenkama per dvi laiptines: paradinę ir pagalbinę – „juodąją“, skirtą 

namų šeimininkėms. Tai vienas paskutinių pastatų Vilniuje, statytų pokario metais ir vis 

dar turėjusių dvigubas laiptines. Po 1960 m. iki šių dienų pastatai statomi ir projektuoja-

mi su viena pagrindine laiptine, tačiau galiojančios projektavimo normos aukštesniuo-

se nei penkių aukštų daugiabučiuose reikalauja įmontuoti liftą. Vėliau buvo atsisakyta 

ne tik antrosios – pagalbinės – laiptinės, bet ir gerokai sumažinti laiptinių koridoriai, 

laiptatakių plotis. Vienos laiptinės aukšte vietoje sovietmečiu projektuotų dviejų butų 

viename aukšte šiuo metu projektuojami trys, keturi ir dar daugiau. Teiginį iliustruojan-

tis pavyzdys – daugiabutis Žirgo g. Vilniuje (architektai R. Bimba, S. Šliažas), pastatytas 

2004 m. Šiame name dvi laiptinės suprojektuotos vienoje laiptinės aikštelėje. Atsisakius 

pagalbinės – „juodosios“ – laiptinės, pastebimas vienas esminių pokyčių – daugiabu-

čiuose, ypač stambiaplokščiuose aukštybiniuose, atsirado šiukšlių nuleidimo vamzdis 

ir tam skirta patalpa arba zona.

Pagalbiniai funkciniai buto elementai. Galima teigti, kad buto gyvenamieji kambariai 

ir jų skaičius lemia, kiek žmonių gali gyventi bute, o pagalbinių funkcinių elementų 

dydis rodo, kiek patogu tame bute gyventi. Todėl didžiausias Mokslininkų ir Rašytojų 
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3.15 pav. 
Rašytojų namai,
Antakalnio g. 8,
Vilnius, 1959 m.
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daugiabučių planų skirtumas matomas, lyginant pagalbinius buto elementus. Moks-

lininkų namų koridoriai platūs ir erdvūs, o Rašytojų namų koridoriuose vos gali prasi-

lenkti du žmonės. 

Kaip rašo E. Čigriejus, „Virtuvė – vienas svarbiausių buto elementų“ (2003: 56). Moks-

lininkų namų projekte visų butų virtuvės, kurių plotas – 9 m2, užima svarbią vietą; jos 

projektuojamos prie pagalbinės laiptinės ir turi du įėjimus – vieną iš valgomojo, o kitą 

iš laiptinės. Virtuvėje yra erdvės maisto produktams saugoti – arba sandėliukas, arba 

prie išorinės sienos vietoje vieno iš radiatorių po palange tvirtinamos sieninės spintos. 

Vėlesnės statybos butuose (po 1960 m.) ši funkcinė zona išnyksta. Rašytojų namuose 

virtuvę teisingiau būtų vadinti virtuve-niša. Ji paprastai projektuojama greta bendrojo 

kambario. „Šio tipo virtuvė užima mažai ploto, bet ir turi daug trūkumų. Didžiausias trū-

kumas tas, kad darbo vietos (viryklė, virtuvės stalas, indų plautuvė) atitrauktos nuo vie-

tų, kuriose laikomi virtuvės apyvokos daiktai“ (Čigriejus 2003: 69). Tokiai virtuvei tikdavo 

net ne visi virtuviniai baldai, nes patalpa per maža – tik 5–6 m2 ploto. Tipiniuose dau-

giabučiuose virtuvės durys dažniausiai projektuojamos į koridorių, iš kurio patenkama 

į gyvenamuosius kambarius ir vonią bei tualetą. Šių dienų virtuvės būna kelių tipų: 

arba virtuvės zona išdėstyta tiesiog gyvenamojo kambario sudėtyje, kaip S. Stripienės 

(2005 m.) projektuotame name Druskininkuose, arba ji išskiriama kaip atskira patalpa, 

lengvai sujungiama su valgomuoju ar bendruoju kambariu, kaip J. Basanavičiaus g. 39 

namo (archit. R. Kirdulis, V. Malenko) butuose. Abu virtuvės zonavimo tipai naudojami 

dažnai, todėl nė vieno negalima išskirti kaip dominuojančio. Virtuvės integravimas į 

buto erdvę išpopuliarėjo atsiradus mechaniniams garų surinktuvams. Lietuvoje, kaip 

ir daugelyje Europos valstybių, visiškai nepopuliaru projektuoti virtuves be natūralaus 

apšvietimo, tačiau JAV normatyvai leidžia virtuves zonuoti buto gilumoje. 

Analizuojant papildomų būsto elementų pokyčius XX a., reikia paminėti šeštajame 

praėjusio amžiaus dešimtmetyje iškeltą prijungiamųjų elementų idėją (angl. clip-on). 

Šis terminas pradėtas vartoti anglų literatūroje, o paties prijungiamųjų elementų prin-

cipo atsiradimui dirvą paruošė pokario metų Vakarų Europos architektai. 

Trumpai šį principą galima apibūdinti kaip „begalinės architektūros“ idėją, paremtą 

daugkartiniu vienodų elementų naudojimu, kur svarbūs ne tiek patys elementai kaip 

kūriniai, kiek jų multiplikavimo faktas. Anot šios koncepcijos, toks vienodų elemen-

tų skaičius gali pastatą tiek dirbtinai sutrumpinti, tiek pailginti. Net keičiant elemen-

tų skaičių kelis ar keliasdešimt kartų, pats efektas visai nenukenčia. Pažymėtina, kad, 

atsižvelgiant į objektus, šių papildomų elementų mastelis gali smarkiai keistis – nuo 

mikrolygmens, kai kalbama apie vidinių buto struktūrų sukūrimą (pavyzdžiui, virtuvės 

blokai arba vonios, tualeto mazgai), iki makrolygmens, naudotino nagrinėjant funkcinę 

viso daugiabučio struktūrą (sudedamaisiais elementais tuomet tampa atskiros butų 

kapsulės). 
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Funkcinėje buto struktūroje prijungiamųjų elementų idėja (clip-on) taikoma kaip 

laisvas vienas nuo kito nepriklausomų struktūrinių buto elementų dėstymas bendro-

je erdvėje. Pirminė buto erdvė skaidoma ir dalijama laisvai judančiais, griežtai pagal 

funkciją išreikštais struktūriniais elementais arba jų komplektais. Toks komplektas gali 

modifikuotis tiek į kompaktišką, lengvai buto viduje perkeliamą ir visavertę funkcinę 

zoną suformuojantį būvį, tiek būti lengvai pašalintas iš vidinės gyvenamosios erdvės, 

įmontuojant jį, pavyzdžiui, į nišą sienoje ir taip atlaisvinant erdvę kitoms mobiliosioms 

funkcinėms zonoms.

Struktūralistinės idėjos patraukė ir daugiabučių pastatų projektus rengiančių speci-

alistų dėmesį. Verta paminėti britų architektų A. ir P. Smithson vadinamąją „išplečiamąją 

architektūrą“ – daug dėmesio sulaukusį statinį Šefild mieste Anglijoje ir gyvenamųjų 

namų kompleksą Park Hile. Tuo pat metu, kai buvo įsisąmonintos struktūralizmo archi-

tektūros galimybės, prasidėjo ir sudedamųjų dalių projektavimas. 1955 m. pabaigoje 

britų architektai A. ir P. Smithson sukūrė plastikinio ateities būsto viziją. Po jų parengta 

dar keletas šio stiliaus darbų – architektas I. Šainas Paryžiuje vykusiai ekspozicijai (Arts 

Menagers) suprojektavo savąjį Maison Plastique, M. Gudi – plastikinį namą Monsanto, 

kuris vėliau buvo eksponuojamas Disneilende. Originalus ir architekto D. Johanseno 

namas-kriauklė ir B. Fullerio Dymaxion house. Grupė „Archigram“ sukūrė ištisą plejadą 

struktūralistinės dvasios projektų, tokių kaip „Capsule homes“, „Living pod“, „Suitsalon“.

„Nors buvo tikėtasi, kad minėtasis prijungiamųjų elementų principas taps indus-

trinės architektūros simboliu, praktiškai jis vis dėlto neįsitvirtino, o taip ir liko idėjinės 

stadijos ir tik retais atvejais pasitaiko kaip avangardinės minties realizuota forma“ 

(Рубаненко 1982). Prijungiamų elementų (clip-on) idėjai artima ir lanksčios erdvės 

koncepcija, kurios formavimą stipriai veikė japonų dizaineris M. Umeda. Firmos „Braun“ 

užsakymu jis suprojektavo mobilius, kompaktiškai susidedančius blokus, kurie buvo 

laisvai transformuojami į erdvės elementus, skiriančius funkcines zonas. Šie elemen-

tai galėjo būti išdėstomi beveik bet kokiame bute. Vonios, tualeto ir virtuvės blokai, 

jungiami su inžineriniais buto įvadais lanksčiais nailoniniais vamzdžiais, tapdavo nepri-

klausomi fizinės vietos atžvilgiu, o blokų korpusams būdavo iš anksto pagaminamos 

štampuotos stiklo pluošto detalės. 

Suskleistos padėties kiekvienas toks modulis, lyg supakuotas lagaminas ant ratukų, 

lengvai galėjo būti stumdomas buto erdvėje. „Didelį įdarbį šioje srityje turi ir italų dizai-

neris D. Kolombo. Kitaip nei M. Umeda, jis projektavo ne vienos rūšies mobilius blokus, 

bet visą buto erdvės sistemą, buitinių procesų visumą“ (Рубаненко 1982). 

Išnagrinėjus šiuolaikinių Lietuvos daugiabučių namų funkcines schemas po 

1990 m., akivaizdžiai matyti dar viena papildomų elementų problema: Lietuvoje pro-

jektuojant daugiabučius vis dar per mažai dėmesio skiriama tokio namo viešosioms 

erdvėms, kuriose galėtų vykti namo bendruomenės susitikimai. Tokių erdvių stoka 
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neleidžia kurti namo gyventojams palankios atmosferos, gyventojai turi mažiau ga-

limybių bendrauti, o tai savo ruožtu skatina susvetimėjimą. „Ši tendencija pastebima 

prestižiniais laikomuose didmiesčio rajonuose: Senamiestyje, Užupyje, Žvėryne, Turniš-

kėse ir Antakalnio gyvenamojo rajono dalyje Vilniuje, taip pat ir kituose didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose, kur koncentruojasi didesnes pajamas gaunantys gyventojai“ (Či-

griejus 2003). Vakarų pasaulyje bendruomeninės patalpos tampa gyventojų susitikimo 

bei laisvalaikio leidimo vieta. Iš panašaus pobūdžio daugiabučių galima paminėti ke-

letą ryškesnių pavyzdžių: architektūrinės firmos „MVRDV“ 2000 m. Amsterdame supro-

jektuotas daugiabutis „Silodam“, tos pačios firmos projektuotas daugiabutis Madride 

„Mirador“, Japonijos architektų firmos „Kazuo Sejima Associates“ 1998 m. Motosu, Gifu 

prefektūroje Japonijoje pastatytas daugiabutis, Steveno Hollo 2006 m. projektas „Lin-

ked Hybrid“ Pekine, olandų firmos OMA „Nexus housing“ daugiabučiai Fokuoka mieste 

1991 m. ir pan. Lietuvoje, deja, kol kas kartojamos sovietmečio klaidos, daugiabučių 

namų struktūroje neužkoduojant liberalios bendrauti skirtos erdvės. 
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3.6. Ateities tendencijų prognozės

Yra prasminga atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje egzistuoja keli architektūros ir urba-

nistikos specialistų sąmonėje įsišakniję teiginiai, kurie daugiau ar mažiau stabdo daugia-

bučių funkcinės schemos optimizavimą: a) vis dar vyrauja samprata, jog XX a. pradžioje 

miesto modelis, kuriame daugiabučiai buvo „miesto fabrikų generatoriai“ ir vaidino pa-

grindinį vaidmenį, buvo ir tebėra optimalus; b) vis dar tikima, kad funkcinė plano schema 

priklauso tik nuo konstrukcinės schemos; c) tipizavimas vis dar laikomas svarbesniu už 

interpretavimą, modernumą ir naujų galimybių paiešką. Vadovaujantis šiais savotiškais 

mitais, daugiabučių schemos dažnai virsta besikartojančių tipų kliše ir, deja, šiandien tai 

vis dar tebėra gajus daugiabučių projektavimo principas. Tokie daugiabučių funkcinės 

schemos stereotipai blogai dera prie šiuolaikinio XXI a. miestovaizdžio dinamiškumo. Jų 

neįmanoma priderinti prie naujos urbanistikos dvasios, prie gyvenimo būdo pokyčių, ir 

su jais susijusių tipologinių klausimų, prie gyvenamosios erdvės, t. y. buto, dizaino poky-

čių, prie naujų ženklų, tokių kaip transformuojamos erdvės, interjero, ir prie kitų veiksnių.

Ilgą laiką tradicinė gyvenamosios erdvės samprata buvo apribota idealių sienų tarp 

dviejų perdangų (Neuferto tipologija). Tačiau šiandien požiūrio į gyvenamąją erdvę 

pasikeitimą jau stipriai veikia ekonominiai ir politiniai, socialiniai ir kultūriniai, techno-

loginiai bei kitokio pobūdžio pokyčiai visuomenėje, tiesiogiai keičiantys ir gyvenamąją 

erdvę (Galfetti 1999). Pavyzdžiui, pagrindinis šiandienos socialinis kriterijus yra gyveni-

mas kartu, o ne užsidarius ir atsiskyrus nuo kitų, tačiau akivaizdžiai matyti, kad naujosios 

masinės informacijos priemonės stipriai keičia esamus ryšius kasdieniame gyvenime. 

Dėl naujųjų duomenų perdavimo technologijų ir telekomunikacijos skvarbos žmogus 

gali dirbti ir savo gyvenamojoje erdvėje. Taip vystosi naujas darbo pobūdis, keičiantis 

ir funkcinę buto struktūrą. Panašiu pavyzdžiu gali būti ir vis plačiau Lietuvoje populia-

rėjantis nuotolinis mokymasis, kuris jau kelia ir ateityje sukurs dar daug naujų iššūkių, 

sprendžiant funkcinės gyvenamojo būsto struktūros klausimus. Vis labiau stiprėjanti 

klimato kaita, be abejo, turės įtakos ir funkcinei gyvenamosios erdvės kaitai. Šie, tik 

bendrais bruožais išvardyti parametrai neabejotinai veiks tiek gyvenamąją erdvę, tiek 

planavimo bei erdvinės struktūros santykius. Naujųjų ateities technologijų fone ryškėja 

tokios lietuviškojo būsto funkcinės struktūros tendencijos: gyvenamosios erdvės didė-

jimas, atsiradus galimybei gaminti plonas sienas ir fasadų filtrus; atsirandančios naujos 

mobilumo ir paslankumo kryptys; seniau egzistavusių, tačiau gyvenamųjų namų sta-

tyboje nenaudotų medžiagų naujos naudojimo galimybės (3.16, 3.17 pav.); prioritetų 

teikimas įvairiapusiškumui, o ne tipiškumo atkartojimui. 

Kaip jau aptarta, ilgą laiką funkcinę daugiabučių plano schemą sudarė vienodi ir pasi-

kartojantys funkciniai elementai. 
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3.17 pav. 
Nočios g. 70A,
Vilnius, 2007 m.
(archit. R. Palekas,  
B. Puzonas, A. Barzda)

3.16 pav. 
Nočios g. 70A,
Vilnius, 2007 m.
(archit. R. Palekas, B. Puzonas, A. Barzda)

0 5
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3.18 pav. 
Žirmūnų g. 106,
Vilnius, 2007 m.
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis)

0 5

Tipinio aukšto planas

11 aukšto planas
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3.19 pav. 
Žirmūnų g. 106,
Vilnius, 2007 m.
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis)

0 6

3.20 pav. 
Žirmūnų g. 106,
Vilnius, 2007 m.
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis)

Pjūvis

0 6

Rūsio planas

0 6
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3.21 pav. 
Žirmūnų g. 106,
Vilnius, 2007 m.
(archit. G. Kuginys, T. Rasiulis)
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Šiandien galima teigti, kad minėtoji metodologija palengva traukiasi, užleisdama vie-

tą įvairiems plano ir pjūvio tipams, puikiai viename daugiabutyje derantiems tarpusavyje. 

Įvairiapusiškumas šiuo atveju atsiskleidžia ne per individualią struktūrą, bet iš plano sche-

mos, paremtos fiksuotais ir kintančiais parametrais. 

Interjeras projektuojamas taip, kad būtų lengva ir patogu keisti funkcinę struktū-

rą – išsilaisvinama iš stacionarių pertvarų, o pagalbinės patalpos grupuojamos erdvę 

dalijant, tačiau kartu ir jungiant. Šiuolaikinės statybinės medžiagos leidžia projektuoti 

plonas atitvarines konstrukcijas, taigi dėl tokio funkcinio elemento, kaip sienos storis, 

padidėja vidaus erdvė (3.18–3.21 pav.). Atsiranda daugiau galimybių projektuojant 

buto interjerą. Galima prognozuoti, kad daugiabutis ateityje bus ne kambarių grupė, o 

veikiau neutralių erdvių visuma, kurią galima įvairiai naudoti.

Naudojant naujus, industriniu būdu pagamintus elementus galima pasiekti ge-

resnį vidaus erdvės planavimo laisvumą. Esminę įtaką turintys elementai – tai įvairaus 

dydžio, varstomojo tipo ir demontavimo galimybių slankiosios atitvarinės sistemos. 

Naujos mobilioms pertvaroms naudojamos slankiosios sistemos yra gerų akustinių 

savybių, todėl vis dažniau naudojamos vidaus erdvei formuoti. Tikėtina, kad bendrą 

vientisą erdvę mobiliomis sistemomis dalijant į poerdves, ateityje erdvės sąvoka įgaus 

visiškai naują pobūdį. Toks daugialypis erdvės dalijimas laikytinas vienu iš svarbesnių 

pasikeitimų funkcinėje buto struktūroje. Išnagrinėjus Lietuvoje po 1990 m. statytus 

daugiabučius, galima prognozuoti tendenciją, kad mūsų šalyje daugiabučiai ir toliau 

išliks viena svarbesnių tipologinių pastato grupių. Rasis vis daugiau naujų funkcinių 

struktūrų, plano schemų, kurios padės kurti naujos kokybės daugiabučius.
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Išvados

1. Išanalizavus funkcinę šiuolaikinio gyvenamojo būsto struktūrą Lietuvoje ir užsie-

nyje, tyrinėjant literatūros šaltinius ir įgyvendintus projektus, nustatyta, kad funk-

cinės būsto struktūros kaita XX a. Lietuvoje iki šiol nebuvo nuosekliai nagrinėta. 

2. XX a. funkcinė šiuolaikinio būsto struktūra Lietuvoje keitėsi reflektuodama į su-

dėtingą ir daugiasluoksnę politinę ekonominę ir sociokultūrinę padėtį. Funkcinė 

Lietuvos būsto struktūra yra savita dėl Lietuvos geopolitinės padėties ir jai daro-

mų įtakų iš Vakarų Europos bei rytų kaimynystėje esančios Rusijos.

3. Atlikto tyrimo metu atskleisti pagrindiniai XX a. funkcinės daugiabučio namo 

struktūros pokyčiai. Iš jų paminėtini šie: a) daugiabučio namo visuomeninės er-

dvės kaita, dviejų laiptinių sekcijoje atsiradimas ir vėlesnis išnykimas; b) pate-

kimo į namą principo evoliucija; Lietuvoje tradicija de facto yra tapęs sekcinis 

tipas; tarpukario periodui būdingi viensekciniai namai, sovietmečiu dominavo 

daugiasekciniai namai, o devintajame dešimtmetyje pradėti taikyti viensekciniai 

aukštybiniai namų tipai; po 1990 m. atsiranda didesnė tipų įvairovė; naujausia 

tendencija – mišrios schemos daugiabučiai gyvenamieji namai; c) butų skaičiaus 

vienoje namo sekcijoje kaita, perėjimas nuo vieno–dviejų butų laiptinėje iki tri-

jų–aštuonių; d) nuoseklus perėjimas nuo koridorinės buto plano schemos prie 

erdvių su atskirtomis funkcinėmis zonomis grupavimo; e) Lietuvai esant carinės 

Rusijos sudėtyje ir tarpukario laikotarpiu funkciniam butų zonavimui būdinga ko-

ridorinė struktūra – prieškambaris ir aplink išdėstyti vienas nuo kito atskirti kam-

bariai, kurių kiekvienas turėjo aiškiai apibrėžtą funkciją; ketvirtajame dešimtme-

tyje tarpukario Lietuvoje pastebima vakarietiška tendencija – atsiranda didelės 

durys tarp valgomojo ir svetaines, šį veiksnį galima laikyti bendrų zonų kūrimosi 

pradžia; f ) patalpų funkcinės paskirties aiškumo kaita; sovietmečiu pasireiškusi 

tendencija – visiškas gyvenamųjų ir miegamųjų kambarių funkcijų sumaišymas 

ir asimiliavimasis, po 1990 m. palengva išnyko; g) po 1990 m. pagrindine tenden-

cija tampa zonų grupavimas: virtuvės su valgomuoju ir gyvenamuoju kambariu, 

prieškambario su gyvenamuoju kambariu ir darbo kambariu; naujausi butai pro-

jektuojami taip, kad galėtų būti ir atskiri kambariai, ir sujungtos funkcinės zonos; 

h) buto plano „nelankstumas“; vis dar mažai kur įgyvendinama mobilių pertvarų, 

laisvai pozicionuojamos virtuvės, tualeto ir vonios kambario įrangos idėja.

4. Svarbiausi funkcinės namo struktūros kaitą nulėmę veiksniai: a) XX a. politinį 

Lietuvos ekonominį gyvenimą galima sugrupuoti į keturis periodus: 1) Lietuva 

carinės Rusijos sudėtyje; 2) nepriklausomybės periodas tarpukariu; 3) sovietme-

tis; 4) laikotarpis po 1990 m. atkūrus nepriklausomybę; kiekvienas iš šių etapų 
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darė įtaką funkcinei namo struktūrai; b) socialiniai ir kultūriniai laikotarpių bruo-

žai pirmiausia atsispindi gyvenamojoje žmonių erdvėje; pramonės plėtra lemia 

daugiabučio gyvenamojo būsto tipo atsiradimą, tarpukario Lietuvos agrarinės 

valstybės pobūdis lemia daugiabučių tapsmą vidutinio ir turtingiausio gyventojų 

sluoksnio būstais, sovietmetis daugiabutį paverčia socialistinių tyrimų poligonu, 

o plėtros raidos po 1990 m. dar negalima laikyti baigtiniu reiškiniu, tačiau ryškėja 

mišrios plano konfigūracijos tendencija; c) XX a. sparčiai plėtojantis pramonei, 

daugiabučiuose pastebima statybų technologijų raidos įtaka; d) žmonių gyve-

nimo būdo liberalėjimas, didėjantis mobilumas, moterų emancipacija; e) naujų 

tipų buitinės įrangos atsiradimas ir platus jos naudojimo mastas gyvenime.

5. Sovietmečiu industriniu būdu statytų daugiabučių programų tikslas – aprūpinti 

kiekvieną šeimą būstu, bet ne sukurti mobilią daugiabučių rinką, kurioje šeimy-

nos galėtų rinktis. Net ir iki šių dienų mūsų žmonių sąmonėje būstas išlieka kaip 

viso gyvenimo pirkinys. Sovietmečiu projektuojant būstus, daugiau buvo paiso-

ma politinių ir ekonominių tikslų nei socialinių ir kultūrinių. Tai pakirto emocinę 

gyventojų būseną, ir žmonės neidentifikavo savęs su gyvenamąja vieta.

6. Daugiabučiai yra viena reikšmingiausių miesto architektūrinį audinį formuojan-

čių elementų. Mišrus įvairių funkcijų – tiek gyvenamosios, tiek visuomeninės bei 

komercinės – bendras egzistavimas daro didelę įtaką daugiabučio integracijai su 

esama miesto struktūra. 

7. Po 1990 m. Lietuvos daugiabučių rinkoje ryškėja tendencija, kad visais namo 

projektavimo lygmenimis – tiek horizontaliose namo projekcijose, tiek vertika-

liame skerspjūvyje – naudojama skurdi funkcinė plano struktūros tipų įvairovė. 

Funkcinės butų schemos neretai mažai kuo skiriasi nuo sovietmečiu sukurtųjų. 

Dominuoja sekcinio tipo plano struktūra. 

8. Išnagrinėjus šiuolaikinių Lietuvos daugiabučių namų funkcines schemas po 

1990 m., tampa akivaizdu, kad Lietuvoje, projektuojant daugiabučius, vis dar per 

menkas dėmesys skiriamas tokioms namo viešosioms erdvėms, kuriose galėtų 

vykti namo bendruomenės susitikimai. Sykiu Lietuvoje vis labiau pastebimas 

nuoseklus daugiabučių funkcinės struktūros tobulėjimas; keičiantis gyvenimo 

būdui, prioritetai teikiami įvairiapusiškumui, o ne tipiškumui. Daugėja požymių, 

kad kyla profesinis mūsų krašto architektų lygis ir daugiabučių architektūroje 

bręsta pokyčiai, žadantys duoti puikių rezultatų ir tinkamai reprezentuoti Euro-

poje šiuolaikinę Lietuvos architektūrą.
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Summary 

Introduction
Taking into consideration especially dynamic at the moment development of residential hou-
ses and blocks of flats in Lithuania, it is a matter of urgency to analyze in different aspects the 
state of apartment houses in our country, their functional structure and evolution of their es-
sential features within historical context. It is also important to disclose radical transformation 
processes blocks of flats have been undergoing at the recent period of independent Lithuania. 
The brand new trends and processes of development are revealed in abroad scientific studies 
and discussed in specialized publications. Whereas Lithuania scarcely has a few studies of the 
kind made a long time ago. But these also lack a deeper analysis of functional structures of 
contemporary residential housing and wider disclosure of effect thereto by socio-cultural fac-
tors. Lithuanian blocks of flats of the 1930-ies corresponding to their analogues in Western Eu-
rope underwent rough deformations during the Soviet period. Residential housing built at that 
time was anonymous, designed according to politically ideologized norms. Although when in 
the last decade of the 20th century Lithuania regained its independence and its political and 
socio-cultural situation has changed again radically, extremely rapid development transforma-
tions can be noticed in design and planning of residential houses and blocks of flats. In the 
stage of fast political and economic development of the country (as this is what contemporary 
Lithuania faces at the moment), a matter of great importance is to define functional structure 
typology of a multi-compartment plan developed in length of time. Globalization makes an 
inevitable influence on traditional forms of living. Therefore formulation of precise and relevant 
definition of contemporary housing structure is possible not only after performance of analysis 
on an apartment building as such, but rather upon making an exhaustive research of circums-
tances determining the condition of such building. Such condition-determining factors could 
be the following: presence or absence of children in a family, part of town where the residen-
tial building is located (down town or suburbia), residents’ code of behavior followed in their 
relationship with others, forms of spending leisure time being preferred, an individual’s need 
to stay mobile or absence of such need, and ways of communication with other people in dai-
ly life. Advanced technologies in construction and recent constantly evolving possibilities for 
computerized designing methods have strongly modified a concept of contemporary housing 
coined at the beginning of the 20th century by Modernists. Therefore on the background of va-
riable social development, contemporary architects are facing similar situation as avant-garde 
creators at the start of the previous century. A conclusion could be drawn here that a block of 
flats may once again become a new architectural research laboratory. 

The subject matter of this monograph is the analysis of functional structure of residen-
tial housing and its typological transformations, disclosure of housing evolvement trends 
and causalities. The concept of “housing” in this work implies a flat space in an apartment 
building. Our aim is to explore one of the essential factors defining the functional structure 
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of the multi-apartment layout, i.e. vertical and horizontal relations between flats, as well as 
between premises present in a flat. Among other things, the work analyzes the changes in 
organization of the aforementioned relations throughout the 20th century. 

More detailed analysis of apartment building layout development and its comparison 
to processes beyond the Lithuanian boundaries is of extreme importance to the theory and 
practice of contemporary Lithuanian architecture. The key focus in this research is on the 
functional structure of apartment buildings and flats present therein, as well as its transfor-
mations from 1900-ies to 2005.

While in architectural theory of our country, such information is quite dissipated and 
mostly of the declarative character. Lithuanian sources especially lack the analysis on spe-
cific design projects, review of the present-day situation and comparisons with relevant 
foreign practices, as well as studies of internal and external causes, etc. Prof. J. Vanagas 
tackles sociological – urbanistic aspects of urban residential environment formation. N. 
Lukšionytė-Tolvaišienė has made a significant analysis from the point of view of art studies 
on residential houses in Vilnius, Kaunas and Klaipėda at the beginning of the 20th century, 
more concentrating on their historical and stylistic aspects. Speaking about earlier stu-
dies on apartment buildings the research by V. L. Švipas, 1933, has to be mentioned. The 
book Daugiabutis (Block of Flats) by J. Peras published in 1958 also tackles the issues of 
design and arrangement of this type of residential buildings. General modern history of 
architecture is surveyed in conceptual articles by Prof. R. Buivydas. Besides other things, 
the articles published in the Archiforma Magazine, 1999, also include discussions on the 
issues of residential housing development. In different popular science publications of the 
20th century, articles by Prof. A. Mačiulis on the new Vilnius architecture of 1919–1939 may 
be found. Prof. J. Bučas has analyzed the complex of Secession architecture in Vilnius, the 
colony of residential houses in Lukiškių Street. Ms. J. Kančienė has also performed a great 
research work on apartment buildings in Kaunas, within the interwar period. In review of 
works analyzing the development of the Soviet period architecture, we have to mention 
such works as Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas (Architect Vytautas Edmundas 
Čekanauskas), the study by E. Budreika, Miestotvarka: (vadovėlis aukštųjų mokyklų studen-
tams) (Town Management. Textbook for University Students) and Architektūros Kryptys 
Užsienyje (Foreign Trends in Architecture) by J. Minkevičius. In conclusion of scientific re-
searches made in the field of Lithuanian architecture, residential housing area, we have 
to point out that such research is just in the process of formation. We can just state that 
the subject chosen for the present monograph is relevant and timely. In foreign studies 
several key categories of works can be distinguished: exploration works attributable to 
normative literature of functional layout structure (cornerstone works by W. Gropius and 
H. Bayer, Le Corbusier, E. Neufert and others), and surveys related to art criticism, aimed at 
systematization and summarizing of problems of residential housing functional structure 
(these are studies by historians S. Gideon, W. Curtis, K. Frampton examining the problems 
of residential architecture). The most advanced research in the area of residential building 
has been performed in Technological University of Zurich, Switzerland. Kaisersrot research 
project developed by the ETHZ aims at optimization of design of apartment buildings by 
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the means of software and artificial intelligence. Within the most advanced experimental 
research on residential houses and interior space of residential houses significant also are 
the scientific works by Spaniard Architecture Theorist M. Gauza. Publications, essays and 
articles on the problems of residential architecture in Holland by Dutch scientists A. Betsky 
and M. Willinge are also worth mentioning. British architectural critic Lucy Bullivant has 
published many publications on the design practice of residential housing and apartment 
buildings. A special attention has to be paid to analyses and transformation studies of resi-
dential housing in some German, Swiss and Austrian regions performed by Swiss Professor 
W. Stamm-Teske. The studies prepared by the Professor, such as Preiswerter Wohnungsbau 
in Österreich, Preiswerter Wohnungsbau in den Niederlanden 1993–1998, and Preiswerter Woh-
nungsbau, 1990–1996 eine Projektauswahl Deutschland, tackles upon the design and cons-
truction issues of economical blocks of flats. 

The monograph consists of Introduction, three Chapters and Conclusions. Chapter I 
reviews the functional structure development of apartment buildings of the 20th century 
(1900–1990). The second Chapter analyzes transformation processes of factors determining 
the functional composition of apartment housing, impact of political – economical circums-
tances, social – cultural influence and effect by changes in construction technologies on the 
functional structure of housing. Chapter III discusses the transformation tendencies of new 
housing functional structure in Lithuania after 1990. Appendix to this monograph presents 
the iconography material related thereto and analysis performed on the functional layout 
structure of apartment buildings and separate apartments. 

1. Functional Structure Development of Apartment Buildings  
in the 20th Century (1900–1990) Lithuania

1.1. Organization of Housing (1900–1918)

This chapter analyzes apartment houses built before 1918 and defines, how the functional 
problems of apartment housing layout structure were solved during the transitional peri-
od. By the end of the 19th century down towns were affected by rapid social – economical 
changes characteristic to the beginning of the period of Modern. As soon as the massive 
human migration from countryside to towns started, it determined revolutionary changes in 
construction technologies and changed the character of residential housing. ‘In many towns 
new residential housing forms – suburban mansions, semi-detached houses in blue-collar 
workers’ colonies – were built near railway lines, and brickwork apartment houses in expan-
ding suburbia intruded among traditional wooden buildings’. A need had appeared to build 
residential complexes with inexpensive and economical flats, and this was supposed to solve 
the housing problems that workers on low-wages faced at that time.

A characteristic feature within a period under analysis in an apartment building layout was 
two staircases – a representative one and the other for just the house-keeping needs. Kitchen 
and ancillary storing premises were usually planned near the second staircase. A section con-
sisted of two flats on the floor designed around the staircase. After some time, apartment 
houses were designed with a single flat on a floor and two non-communication staircases. In 
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the first appearing apartment house colonies, the premises in a flat were planned according 
to a suite of rooms system. In later designed apartments a corridor system was applied. 

1.2. Formation of Housing (1919–1940)
According to many authors, this period is one of the most significant for Lithuanian archi-
tecture development, Polish occupied Vilnius region included. At that time, a unique modern 
architecture bases on the Rationalism principles was formed. Not a few innovative structural 
and compositional principles were first applied. New technologies for that time, such as 
reinforced concrete floors and stairs structures were introduced. First studies on structure 
reliability (bearing capacity) appeared. Elevators were mounted for the first time in stairca-
ses of apartment houses. Clearer functional structure in apartment layouts was introduced; 
corridor-type apartment planning scheme was mostly applied. Architecture was massively 
affected by innovations coming from Western Europe. 

Speaking about the house structure, it should be stressed out that the layout structure 
of apartment buildings had been changing. Houses were getting smaller, more compact. 
A house usually was comprised of a single section with two staircases. Vertical relations in 
some houses were supplemented by a new functional element, an elevator. The key resem-
blance to apartment houses of 1900–1918 was the functional zoning of residential and an-
cillary premises. Residential rooms in houses of the interwar period, as well as earlier, were 
designed facing the street, while the kitchen and sanitary utilities with bathrooms on the 
yard side. In comparison to apartment houses built at the very beginning of the 20th century, 
the same type house had become more comfortable in the interwar period. Although ancil-
lary premises, such as bathroom or lavatory, were not too spacious. Corridor planning system 
was applied in most of such apartments. 

1.3. Structure of Housing (1941–1990) 
After the World War II, within the period 1945–1955, the country faced intensive recons-
truction works of buildings. The layout structure of apartment houses built before 1959 
was more similar to that of the interwar period, although some time later, after 1959, apar-
tments were getting smaller and eventually become uncomfortable. As proven by analysis, 
all the aforementioned parameters in Lithuanian apartments of Soviet period went down 
remarkably as compared to those of the interwar period. A sharp difference could be felt 
between apartment buildings built for workers and experimental houses for the political 
establishment representatives, where the ceiling was elevated by 10 cm. Without any doubt, 
a negative turn in the Lithuanian architecture development had occurred due to the politi-
cal economical situation in the country: as all social classes were made equal, a need for the 
mass construction of apartment buildings had appeared.

Meanwhile in foreign countries within the reviewed interwar period new types of ap-
artment buildings were introduced, such as single-sectional tower and corridor-type with 
multiple layout configurations, as well as gallery-type, alongside with sectional and semi-
detached residential houses. Upon the spread of the massive construction, standardization 
of constructional elements, apartment price in these countries went down.
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In Vilnius 1951, on the left bank of the river Neris, an apartment house called ‘the House 
of Scientists’ was built according to the design project of A. Ripa. This is the last apartment 
house in Vilnius, where two staircases in a single section were applied. Houses of the later 
period had only one staircase on a section. 

The start of construction of panel-built houses in Lithuania should be considered in 1959, 
when 5-storey 80 apartments house was assembled within 2.5 month, in the area of the 
Naugardukas Street, Vilnius. It could be stated that the layout scheme of such pre-fabricated 
houses was similar to that of the brick house, but the proportion of the premises were quite 
worse. The first portion of panel-built houses 3005 erected in Lithuania was designed by a 
certain design company from Moscow. Apartments designed by Moscow designers are dif-
ficult to furnish, as they are planned with 2.60 m span. Due to four apartments foreseen on 
a single floor, two out of which were without any insolation, as well as due to all staircases’ 
orientation to the north, rational planning and development of the residential quarter of 
such houses was simply impossible. Whereas in Lithuanian design projects hallways always 
had enough space for a closet, a space for a fridge in small kitchens, comfortable bedrooms 
of 14 m2 to place a double bed. Thus evidently, Lithuanian architects had to make a lot of 
effort to adjust such designs form Moscow to the needs of our towns. In some cases facades 
were improved, balconies designed.

Looking out of the perspective of all historical periods, we may state that apartments 
were improving, the number of premises increased in them (starting from quite primitive 
above-ground apartment of a single premise to six separate premises by the end of the 19th 
century). Typical series 1-318 and 1-464 of residential premises designed in the 1950-ies may 
be called a revolution in the individual environment. Then functional communications were 
simplified and functional zoning was improved.

Thus in analysis of the period from 1952 to regaining Lithuanian independence in the 
development of apartment houses all design projects may be approximately divided into 
four development sub-periods: 1959–1967 as the first generation period, 1967–1978 as the 
second generation period, 1978–1990 as the third generation period, and, finally, the period 
of 1982–1991 referred to as the fourth generation. 

In summary of the apartment building development period from 1940 to 1990, it should 
be stated that gradually the functional structure of Lithuanian apartments and apartment 
buildings is becoming more rational. With application of typical section schemes redesigned 
in Lithuania to the massive construction, apartments are deprived of the suites of rooms. 
Flats are usually designed on a single level. Corridor system dominates in an apartment 
structure. Premises are joined one to another only through the doors, without any super-
posed areas. Skeleton and reinforced concrete panel houses do not establish in Lithuania, 
so as metal structure apartment buildings. Single-sectional high-rise apartment houses, so 
popular in foreign countries, appear in Lithuania only approximately in 1970-ies. Low-rise 
semi-detached apartment houses first appear in Lithuania only in the period after regaining 
its independence.
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2. Transformation of Essential Factors Determining  
the Functional Composition of Housing

2.1. Political-Economical Effect 
A tenement house was a new type residential building born and popularized in the epoch 
of industrial revolution. It could be noticed that the development of a sectional structure 
tenement house in Vilnius was quite long, starting from the 8–9 decades in the 19th century 
up to the period under discussion. The other type of apartment houses popular in this period 
is blue-collar workers’ colonies. Lithuania had many free land plots for construction, therefore 
a unique situation developed as compared to other European countries of that time. Higher 
(up to 6–7 floors) buildings with multiple sections and dense morphotype of development 
dominated in Western European blue-collar workers’ colonies. Whereas in Lithuania, the la-
yout structure of such colonial blocks of flats had a low number of sections, 2–3 floors and 
quite free location of buildings on the land plot. 

The natural development of architecture was discontinued by the World War I. After the 
World War I Lithuania was an agrarian country with quite low industrialization level. Most of 
the economical processes evolved according to the linear principle, as in other European 
countries, therefore foreign architectural processes were also reflected in Lithuania. Within 
the first interwar decade (1919–1929) most of constructions were developed in Kaunas. To 
improve the architectural quality of residential houses, a special foundation was established 
which used to grant premiums to the most qualitative new houses. Layout symmetry and 
representative staircase facing the street also revealed in the façade structure may be con-
sidered the characteristic features in the layout structure of apartment houses of this peri-
od. Apartment functional structure was exceptionally corridor-type. Enfilade structure was 
common only to a living or dining room, apartment usually had many ancillary premises, a 
separate storeroom was designed near the kitchen to keep foodstuffs, a room for a baby sit-
ter, ancillary premises between two bedrooms with the door to a balcony and study rooms. 
Lavatories were designed separate from bathrooms. 

In 1940 the entire territory of Lithuania was occupied by Soviets. In 1941 the World War II 
broke out, and in 1944 the Red Army returned to Lithuania. Since then the Communist regi-
men was established in Lithuania with accompanied model of planned economy. It should 
be stressed out that within the period of 1950–1951 after intense post-war reconstruction 
works, the Soviet Union experienced relatively highest increase of the planned economy. 
Entire regions and towns were turned into the grounds for soviet experiments. The period of 
1954–1956 is the second though smaller-scale upturn of the soviet planned economy. Ma-
nufacturing of pre-fabricated panel-built houses were further prospering. The characteristics 
of apartments designed in such houses may be described in a few words: a flat of 14 square 
meters in size with a tiny kitchen, bath-corner and WC. In 1957–1963 the planned economy 
in the Soviet Union faced a recession. The third, though weakest up-rise in economy covered 
the period from 1964 to 1968. This was the last one. In the Soviet period, the preparation of 
a new series of pre-fabricated houses and special equipment and technologies for the new 
industrial production of elements for such houses used to take quite a long time. These two 
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processes normally covered 7–10 years. Then the production of the house elements was 
commenced and constructions according to the typical design project were carried out for 
10–12 years until it was outdated and production facilities amortized. This means that until 
the realization of a new typical design project approximately 20 years used to pass.

After the Lithuania restored its independence in 1990, the country has chosen the way of 
democracy and market economy model. Apartment housing industry was transferred to the 
hands of private investors, and flats obtained during the Soviet period were turned into pri-
vate property. Blocks of flats are naturally affected by economical factors making the housing 
closer to the city center more expensive, luxurious and comfortable than on the outskirts. 

In 1997 many construction works were interrupted by the economic crisis in the 
neighboring Russia. As Lithuania became a part of the international market economy, more 
noticeable has become the outcome of globalization: in 1998 the housing market was stir-
red up by the policy of preference loans. This in its turn influenced the functional structure 
of apartment buildings. The social housing development is slowing down, as the State and 
municipal investments are cut in this area and the financing is quite intermittent. In 2004 
even 6 housing programs were financed from the State budget of the Republic of Lithuania. 

In summary to what has been stated above, it is important to mention that housing de-
sign projects throughout the 20th century have been changing depending on the general 
economic development level in the country. In comparison of planning of Lithuanian archi-
tecture in Soviet times and at the present moment, a clear tendency could be seen: now the 
functional structure of an apartment building is determined by the program implemented 
by developers, usually private construction companies, rather than the goals set by the go-
vernment or respective state authorities.

2.2. Role Played by Social-Cultural Levers
In making an analysis on social and cultural levers role in the functional structure of contem-
porary apartment building layout, it should be stressed out that people who lived in towns 
at the beginning of the 20th century had many ideas inspired by this innovational epoch 
and modernization and industrial progress. At that time new large-scale and light industry 
companies were established all over Europe and also in Lithuania. According to Prof. Dieter 
Hassenpflug, the symbol of the start of the 20th century was railway and locomotive. New ur-
ban districts were clustered around the newly constructed railway stations. It was prestigious 
to live near the railway at that time. Towns started to develop rapidly due to prolonged life 
expectancy and industrialization. A need for cheap housing appeared, which in turn encou-
raged the development and design of new types of apartment houses. In contrast to other 
Western European countries, Lithuania had sufficient number of free land plots suitable for 
new construction development, and this preconditioned designing of low-rise houses at low 
density. The development character closest to that of Lithuania was dominating in Finland 
at that time. The structure of a tenement house in this country greatly resembled the layout 
structures of houses built in Lithuania. Most of the new colonies were erected close to indus-
trial companies. 
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Reyner Banham without any reservation called the essential transformation in architectu-
re of the 20th century ‘a revolution born out of new technologies and science’. According 
to him, the spirit of technicism dominated the intellectual atmosphere of that time; and it 
could be strongly felt in the book the History of Architecture by famous architecture historian 
A. Choisy. This author looked upon the entire evolvement of architecture at quite a different 
angle by treating the form as logical outcome of building technique and technology. 

After 1990 the dividing line between the East and West, Left and Right wing political 
trends has noticeably started to blur. Concern about the differences between ‘eastern’ and 
‘western’ architecture is becoming less and less relevant. More important issue is how the 
existing functional schemes are being treated at the moment, what social – cultural atmosp-
here they encode. New lifestyles, mobility, abundance, unrestricted use of natural resources, 
digitalization, standardization, biological technologies, etc. come to Lithuania from the West. 
All this has both, positive and negative influence on our living surroundings. Therefore it is 
noteworthy that in designing modern architecture, there is a necessity to understand philo-
sophical, cultural and aesthetical values and norms. 

2.3. Influence by Changing Construction Technologies and Facilities
This subsection deals with the functional structure transformations of apartment housing 
affected by the construction technologies, as well as how the change of engineering facili-
ties influenced the scheme of housing layouts. It also analyzes the impact by all these factors 
on evolution of apartment structure. 

At the beginning of the 20th century residential buildings were constructed in the 
‘Brickwork’ style. It is noteworthy that in 1905 the Russian Duma (as Lithuania was part of the 
Russian Empire at that time) established that an entrance to a house was from the street, and 
other entrance for house-keeping purposes had to be designed from the yard, not to com-
municate with the residential premises; such premises had to be kept clean and dry, floor 
painted, walls plastered and whitened; appropriate signboard at the door was required. Such 
requirements may be called the first signs of the regulatory system in Lithuania at that time. 

Alongside with eclectics and historicism styles, new construction materials and structures 
reached Vilnius in some delay. Up to the World War I most constructions in Vilnius were perfor-
med using bricks, wooden rather than reinforced concrete floors. Nevertheless by the end of 
the 19th – the beginning of the 20th century, as the Naujamiestis district of Vilnius was intensi-
vely developing and first colonies founded, and initial samples of the Art Nouveau appeared in 
construction of individual houses, apartment and public-purpose buildings, some innovatory 
methods were used alongside traditional construction methods and materials. Steel beams, 
metal girders, reinforced concrete floors were used quite widely, staircases illuminated with 
the help of domed structures of skylights made of metal and glass. Innovative finish materials 
spread, although in the Art Nouveau buildings in Vilnius they were used quite scarcely. The 
most popular materials at that time were: concrete plaster of different facture and color shades, 
natural stone, sandstone, color glazed ceramic tiles, yellow and red finish brick. Metalwork was 
distinguished by the Art Nouveau plastics. Buildings in the Secession Style were constructed 
of brick, plastered, contained different types of finish, roofs covered in plain clay tiles or zinc-
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covered iron. Characteristic cellars and basements were supported on brickwork vaults with 
metal beams (so-called ‘Ackermann Structure’). Floors on other storeys were designed from 
wood. 

In 1959 construction of pre-fabricated panel-built houses was started in Vilnius. Three-
layer wall panels were used in it. The first experimental buildings of monolithic construction 
with pre-fabricated formworks and panel-built external walls are students’ dormitories desi-
gned by architect B. Krūminis and engineer J. Sidaravičius on the student campus in Antakal-
nis district. Some time later 16-storey monolithic concrete apartment building was erected 
in Lazdynai (architect Č. Mazūras). Whereas throughout 1950-ies in Western Europe the do-
minance of panel-built houses was gradually replaced by new type spot apartment houses. 
In the 1960-ies and 1970-ies about 70 proc. of all newly constructed houses in Lithuania 
were panel-built, the number of monolithic reinforced concrete apartment houses increa-
sed, although traditional brickwork construction never lost its significance. Basic structures in 
brickwork buildings were made of minor elements. Due to heavy weight of such structures, 
expensive materials and transportation, the costs were too high. 

Currently in construction of contemporary apartment houses all construction techno-
logies possible are applied: brickwork, panel-built, skeleton-type and monolithic reinforced 
concrete houses. 

In summary it can be stated that constant progress of building construction technologies 
is highly reflected in apartment functional structure providing more possibilities for desi-
gners to plan the interior spaces. 

3. Transformations of Housing Functional Structure  
in Lithuania after 1990

3.1. Types of Apartment Buildings in Lithuania and Impact  
of its Evolution on the Housing Formation 
In analyzing functional schemes of apartment buildings of two recent decades, certain typica-
lities characteristic to one or another country may be noticed. Lithuania has specific apartment 
house types. The most common of such types is where entrance to apartments is from the 
staircase, and it is different from its German counterpart that due to purely economic reasons 
in Lithuania one staircase usually serves an entrance to as many apartments as possible. Sectio-
nal type of apartment houses, most widely used in Lithuania, has been modified after 1990 
largely due to the changed needs by its residents, first of all due to the grown parking needs. 
This has influenced changes of the functional scheme of the first and underground floors in 
apartment buildings. Secondly, apartment sizes and quantitative relations have changed – the 
number of single and two-room flats in a house increased in comparison to apartments with 
three or four rooms. Thirdly, the concept of flat size and flat location depending on the floor 
has changed. In Soviet times, all flats were designed equally; flats with two, three and more 
rooms were distributed equally from the first to the last floor within an apartment house layout 
structure. At present, a trend has been developing that smaller flats are designed on the lower 
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floors, and bigger on the upper floors in the same house. This subsection also deals with other 
organization principles of apartment buildings of new structure. 

3.2. Role of Changed Apartment Size, Comfort and Esthetical Criteria 
Looking to the nowadays situation of apartment market, and considering that the apartment 
functional structure, its size, key types of applicable furniture and customary interior equi-
pment has been settled quite clear and steady, high quality satisfaction of individual needs 
gains more and more importance. Besides other things, it covers individualization of apar-
tment functional structure in accordance with a family or individual’s needs. Pursuant to the 
present day practice, different regulations are applied in apartment building design (STR 
2.02.01 Residential Buildings). But the quality structure (formation) of apartment is ensured 
not solely though observance of such regulations. Even if an apartment has sufficient area, 
this does not necessarily mean that its interior space can be planned and furnished in com-
pliance with its comfort requirements. If rooms have bad proportions, too many doors and 
windows have been designed or designed without proper consideration, too many passa-
ges cross in a premise, such an apartment may look uncomfortable despite its huge area. Af-
ter analysis of apartment functional schemes, it should be pointed out that the arrangement 
of functional zones within such apartment is optimal only when functional element and 
functional zoning arrangement method are followed in designing such apartment. 

3.3. Apartment Layout Structure and Impact of Transformation There of  
on the Functional Structure
In examination of transformation tendencies of different housing criteria, it is noticeable 
that key types of apartment structure are the following: apartment with one-side natural 
light source, apartment with two-sided natural light source and with multiple-sided natural 
light sources. Depending on the need for natural light source for ancillary elements, such 
as kitchen, bathroom, lavatory and staircase, and width of a premise, each of the aforemen-
tioned orientations may have several variants. Size and location of such elements may be 
different depending on norms, traditions and designers’ skills. This chapter deals with each 
separate apartment illumination variant and sub-variant and their changes in Lithuania after 
1990. The chapter also analyzes in detail apartment aeration schemes and changes of apar-
tment entrances and the related functional structure schemes. 

3.4. Innovation Contained in the Key Housing Elements
This Chapter analyzes innovations that after the 1990-ies modified the quality of key apartment 
elements, i.e. the residential premises, their quantitative and functional composition. The study 
material obtained is compared with analogous foreign studies. After examining the changes 
in the composition of the key apartment elements, the author comes to a conclusion that pre-
sently essential elements of apartments undergo great transformations in Lithuania – an apar-
tment is divided in zones rather than premises. New relations appear among functional zones 
that existed earlier, in the interwar period apartments, but during the last decade of the 20th 
century they gained new quality. Residential spaces no longer bear a single function, but rather 
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become more transformable. They accommodate several functions to be changed depending 
on the time of the day and residents’ activities. Foreign practice shows that these processes of 
co-existence of the main residential spaces are developing even more rapidly. 

3.5. Changes in the Area of Ancillary and Additional Housing Elements
This Chapter deals with ancillary functional elements within an apartment. They are ana-

lyzed on a separate basis, i.e. on a building and apartment levels. Staircases, premises of 
common use, elevators, waste handling and other ancillary premises may be referred to as 
ancillary functional elements of a building. In a flat, such ancillary functional elements en-
compass corridors, storerooms, wardrobes, ancillary premises near kitchen and other utility 
premises. Lifestyles have changed not once within the 20th century, so as the types of an-
cillary functional elements, their quantity and location in the building. With functional and 
rational way of living taking the stand in the post-war period these elements were started 
to minimize. It may be stated that living rooms and their number determine the number of 
persons able to live in an apartment, and the size of ancillary functional elements ensure the 
comfortable living in such apartment. 

3.6. Forecasted Future Trends 
For quite a long time, traditional understanding of living space has been restricted by ideal 
walls between the two floors, i.e. Neufert’s typology. An ideal design for functional layout 
scheme of an apartment building was understood as well-arranged repetition (in a typo-
logical sense) of a living space, i.e. apartment, scheme, thus ensuring minimum residents’ 
needs. But today the change of approach to the living space has been greatly influenced 
by economic – political, social – cultural, technological and other changes in society also 
transforming directly the living space. For example, the key social criteria nowadays are living 
together rather than in an isolated, secluded way. It is obvious that new mass media have 
been strongly affecting the relations existing in daily life. Thanks to penetration capabilities of 
new data transmission technologies and telecommunications, an individual is able to work 
without leaving his/her living space. A new type of job is being developed, also changing 
the functional structure of an apartment. Similarly, a remote learning which is recently gai-
ning more and more popularity has revealed already and will reveal more new problems 
in solving functional structure issues of a residential housing. As climatic changes are get-
ting more severe, this of course will have certain influence on functional changes of a living 
space. These are just a few parameters that will affect residential environment as well as its 
planning and special structure relations. 

General Conclusions 

1. The functional structure of contemporary 20th century housing in Lithuania has been 
changing in reaction to complicated and multi-layer political, economical and socio-
cultural situation in the country. The functional structure of housing in Lithuania is 
specific due to Lithuania’s geopolitical position and influences coming from the Wes-
tern Europe and Russia, situated in the eastern neighborhood.
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2. The performed dissertation research has revealed key changes in the functional 
structure of the 20th century apartment building. Just to mention a few, it would 
be the following: (a) transformation of a public space in an apartment building; 
appearance of two staircases in a section and further disappearance; (b) evolution of 
a house entrance principle: tradition de facto in Lithuania is a sectional type. Single-
sectional houses are characteristic to the interwar period, multi-sectional blocks of 
flats dominated in the Soviet period, and in 1990-ies single-sectional high-rise types 
of houses are introduced, greater variety of types occurs and the newest trend is apar-
tment buildings of mixed scheme; (c) changed number of flats in a section, transition 
from one or two flats in a staircase to three-eight flats; (d) consistent transition from 
the corridor scheme of apartment layout to arrangement of spaces with separated 
functional zones; 

3. The performed dissertation research has revealed key changes in the functional 
structure of the 20th century flats. Just to mention a few, it would be the following: (a) 
in the Tsarist Russia period and interwar period, a corridor structure was dominating 
in apartment functional zoning of Lithuania (flats contained a hallway and separa-
te rooms arranged around such hallway; each of the rooms had a clearly defined 
function). In 1930-ies a western trend reached Lithuania: a big door between a dining 
room and living room; this factor can be considered a commencement of develo-
pment of common zones in an apartment; (b) changes in defined functional purpo-
se of premises: a tendency common to the Soviet period, especially, initially, when 
functions of living rooms and bedrooms were mixed up and assimilated; after 1990 it 
has gradually disappeared; (c) after 1990, the key tendency is overlapping of functio-
nal zones, such as those of a kitchen and dining and living rooms, hallway and living 
room or study; the newest apartments are designed so that rooms could function as 
separate rooms and blended functional zones; (d) ‘non-flexibility’ of apartment layout: 
the idea of mobile partitions, freely positioned kitchen, toilet and bathroom still has 
been implemented quite scarcely. 

4. Key factors that determined the transformation of the functional structure in a hou-
se: (a) the following periods may be distinguished in political and economical life of 
the 20th century Lithuania: Lithuania annexed to the Tsarist Russia, Independence 
period between the two wars, Soviet period and regained independence after 1990; 
each of the aforementioned periods has had a certain influence on the functional 
structure of housing; (b) social and cultural features of each particular period first of 
all reflected in a living space. Industrial development determined the occurrence of 
an apartment housing type, agrarian character of Lithuania in the interwar period 
determined that apartment buildings became a housing to the middle class and we-
althy part of society, soviet period turned an apartment house into the grounds for 
social experiments, and the apartment house development in Lithuania after 1990 
cannot be treated as a finite phenomenon, although a tendency of mixed layout 
configuration has been revealed; (c) alongside the rapid industrial development in 
the 20th century, the apartment housing development reflects the evolvement of 



Summary

158 

constructional technologies; (d) liberation of human lifestyles, increasing mobility 
and feminine emancipation; (e) appearance of new types of domestic appliances 
and their wide application in daily life. 

5. Soviet programs for industrial construction of apartment houses were aimed at pro-
viding each family with a flat, rather than development of flexible market of apar-
tment buildings, where families could make their choices. Thus up to the present day, 
housing still is a purchase of entire life. During Soviet times, in housing design more 
attention was drawn to political economical goals rather than social and cultural. This 
affected residents’ emotional condition and even now people do not identify them-
selves with their place of living. 

6. Apartment buildings are elements shaping the architectural tissue in a city. Mixed 
co-existence of different functions, including residential, public and commercial one, 
makes a crucial impact on integration of an apartment building into the existing town 
structure. 

7. After 1990 a tendency starts to develop that at all house designing levels, horizontal 
projections and vertical cross-sections included, poor diversity of functional layout 
structure types is applied. Functional schemes of apartments often resemble those 
created in the Soviet period. Sectional type layout structure is dominating. 

8. After an analysis of functional schemes of contemporary apartment buildings in Lithu-
ania after 1990, it is obvious that so far too little attention is paid to public spaces in 
such house, where the house community could meet. Lack of such spaces is a serious 
obstacle to creation of a resident-friendly atmosphere, residents are deprived of pos-
sibilities to communicate and this in turn drives to alienation. Certain improvement of 
functional structure of apartment buildings is more noticeable in Lithuania; more fea-
tures appear in proof of our architects’ increasing professional level and certain changes 
ripen in architecture of apartment buildings promising for excellent results and appro-

priate representation of contemporary Lithuanian architecture in Western Europe. 

 



159 

Housing plans in Lithuania

About the author
Virginijus Gerdvilis was born on 5 July 1976 in Trakai. In 2000 he graduated from the Faculty 
of Architecture of Vilnius Gediminas’ Technical University gaining the Master’s of Architecture 
degree. In 2000–2002 Virginijus Gerdvilis worked as an architect in A.D.S. since 2002 on he is 
a free-lanced architect. His academic career (as an Assistant’s) in Vilnius Gediminas’ Technical 
University, the Department of Architecture, started in 2000. Virginijus Gerdvilis is a mem-
ber of the Lithuanian Architects’ Union since 2004, a member of Young European Architects 
(YEA) organization since 2005. His scientific research area covers the practice and theory of 
contemporary residential building architecture. 

Implemented design projects published in international publications:
1. Katharina Feuer, Young European Architects, Cologne, London, New York: daab, 2006, 

p. 66–69. ISBN-13 978-3-937718-72-9;
2. Joachim Fisher, Chris Van Uffelen, 1000x European Architecture, Berlin: Verlagsbraun, 

2007, 903 p. ISBN-13 978-3-938780-10-7. 

Virginijus Gerdvilis gimė 1976 m. Trakuose. 2000 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto Architektūros fakultetą ir įgijo architektūros magistro laipsnį. 2000–2002 m. dirbo 
architektu BĮ UAB „Architektūros ir dizaino studija“, nuo 2002 m. yra laisvai samdomas architek-
tas. Nuo 2000 m. V. Gerdvilis pradėjo dirbti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architek-
tūros katedroje, eina docento pareigas. Nuo 2004 m. yra Lietuvos architektų sąjungos narys, 
nuo 2005 m. – Jaunųjų Europos architektų organizacijos (YEA) narys. 2007 m. V. Gerdvilis įgijo 
humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Mokslinių temų sritis: šiuolaikinių gyvenamųjų pastatų 
architektūros teorija ir praktika. 



Virginijus GERDVILIS

DAUGIABUČIŲ FUNKCINĖS STRUKTŪROS  
RAIDA LIETUVOJE

Monografija

Redaktorė Rita Malikėnienė 
Maketuotoja Rasa Steponavičiūtė
Viršelio ir nuotraukų autorius Virginijus Gerdvilis

2012 04 30. 9,25 aut. l. Tiražas pagal poreikį.
El. versija pagal leidinio identifikatorių doi:10.3846/1995-M
Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“, 
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
http://leidykla.vgtu.lt
Spausdino UAB „Ciklonas“,  
J. Jasinskio g. 15, 01111 Vilnius


	Turinys
	Įvadas
	1. Gyvenamojo būsto funkcinės struktūros raida Lietuvoje XX amžiuje
	1.1. Būsto sąranga 1900–1918 metais
	1.2. Būsto sandara 1919–1940 metais
	1.3. Būsto struktūra 1941–1990 metais

	2. Esminių veiksnių, lemiančių funkcinę būsto sudėtį, kaita
	2.1. Politinių ir ekonominių priežasčių poveikis
	2.2. Socialinių ir kultūrinių svertų vaidmuo
	2.3. Statybos technologijų ir įrangos kaitos įtaka

	3. Funkcinės būsto sudėties transformacijos Lietuvoje po 1990 metų
	3.1. Daugiabučių tipai Lietuvoje ir jų evoliucijos įtaka būsto sąrangai
	3.2. Būsto dydžio, komforto ir estetinių kriterijų pokyčio vaidmuo
	3.3. Būsto plano sandara ir jo kaitos poveikis funkcinei struktūrai
	3.4. Pagrindinių būsto elementų naujovės
	3.5. Pagalbinių ir papildomų būsto elementų pokyčiai
	3.6. Ateities tendencijų prognozės

	Literatūra
	Išvados
	Housing plans in Lithuania. Summary
	About the author

