Restauravimo principai, statybos
technologija ir medžiagos
Straipsniai iš švedų žurnalo "Kulturmiljövård"

Švedijos valstybinis kultūros vertybių apsaugos departamentas

Restauravimo principai, statybos
technologija ir medžiagos

Straipsniai iš švedų žurnalo "Kulturmiljövård"

Central Board of National Antiquities
Sweden

Riksantikvarieämbetet (Central Board of National Antiquities)
Box 5405, S-114 84 Stockholm, Sweden

Layout Kulturmiljövård (KMV): Elina Antell
Authors and Swedish original titles:
Tord Andersson:

Konservering - ideologi för bevarande, KMV 4/94 s. 17-22.

Elina Antell:

Intervju med Ove Hidemark, KMV 4/91 s. 26-27.

Thomas Bartholin:

Traeets år, KMV 1/94 s. 38-45.

Krister Berggren:

Katarina kyrka. Återuppbyggnaden efter branden, KMV 2-3/94 s. 72-78.

Berggren & Gandrą

Husens svampar och hussvampen, KMV 1/91 s. 40-43.

Sigurd Curman:

Något om byggnadskirurgi, KMV 4/91 s. 15-26.

Ingrid Hemgren:

Konserveringsarbeten på Mälsåkers slott, KMV 4/94 s. 23-27.

Ove Hidemark:

Att behärska åldrandets skönhet eller om
restaureringsarkitektens roll, KMV 4/90 s.13-16.
Det handlar om materialresurserna, KMV 1/91 s. 14-18.
Att planera för god byggnadsvård, KMV 1/91 s. 7-13.
Traditionell byggnadsteknik - marginalkunskap eller baskunskap?
KMV 2-3/94 s. 6-9.

Conny Jerkbrant:

Backspegeln och visionen, KMV 2-3/94 s. 22-27.

Peter von Knorring:

Takstolar i herrgårdsbyggnader, KMV 1/94 s. 9-13.

Ponnert & Sjömar:

Bilat eller sågat restaureringsvirke, KMV 1/94 s. 19-25.

Cover: French bookpainting from 1448. From the Girart-de-Rousillonmanuscript. Photo Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Translation:
Consult:
Text working:
Editor Lithuanian version:

Raimonda Jonkutė, Jurga Urbonavičienė (Katarinos bažnyčia)
Lilija Bakanauskaitė
Alice Sunnebäck
Ann Lepp

© 1998 Riksantikvarieämbetet
Antiquities)
1:1
ISBN 91-7209-119-3
In house print
Printed in Sweden

(Central

Board

of

National

Preface
Independence, democracy, and open frontiers have all contributed to facilitating the contacts between the countries in the Baltic region in the 1990s. Increasing interchange in culture and trade has given the Swedes a new perspective
both on themselves and on how the Swedish cultural heritage is preserved and
used.
The architectural traditions in the different Baltic countries have many
similarities, and the problems related to the care and preservation of buildings
and built environments are also similar.
The Swedish Central Board of National Antiquities has, with special financial support from the Ministry of Culture, translated a number of informative texts and articles on the subject of building preservation into Estonian,
Latvian, Lithuanian, and Polish. This material will be made available both in
printed form and on the Internet.
We hope that these publications, together with other projects that convey
information and knowledge, will help to increase and intensify the discussion
on the problems involved in and the conditions for building preservation in the
Baltic region.

Stockholm, June 1997
Erik Wegraeus
Riksantikvarie

Central Board of National Antiquities
Sweden
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Apie senovės grožio išsaugojimą arba apie
architekto-restauratoriaus vaidmenį
Ove Hidemark
Pastato amžių mes privalome priimti kaip neišvengiamą egzistavimo formą, kaip jo teikiamą grožį.
Atsargi ir statinio nežalojanti technologija padeda mums sustabdyti, sulėtinti senėjimą, o kuo mažiau keisime, tuo daugiau perduosime ateinančioms kartoms. Garbingas pastato senėjimas yra tikras grožio išgyvenimas, kurį privalome saugoti, rašo Ove Hidemark, restauracijos profesorius iš
Aukštosios meno mokyklos architektūros fakulteto.
Ką daro architektas-restauratorius? Tai visiškai rimtas klausimas, į kurį dauguma atsako,
kad jis arba ji tikriausiai dirba su senais pastatais. Visai teisingai atsakyta: darbas su senais,
ne su naujais pastatais. Čia ir galima būtų atrasti takoskyrą tarp architekto-restauratoriaus ir
architekto, kuris dirba su šiuolaikine statyba,
vadinamąja naująja produkcija. Skirtumą lemia
specifinių žinių apie senuosius pastatus turėjimas
- retas kuris naujų pastatų statytojas išmano
tokius dalykus, o jų išmokimas trunka ne vienerius metus.
Kartais
architektas-restauratorius
sugeba
dirbti abiem frontais iš karto, bet tokiu atveju,
aš manau, jie taiko naujai architektūrai iš senų,
jų pastatų pasisemtas žinias. Turint galvoje šiuolaikinę "statybos techniką", būtų nusikaltimas
prieštarauti šiam teiginiui. Nors vieną kartą
įvertinęs senovinio statybos meno kokybę - ir
netgi techninę jo pusę - architektas ateityje
nenorės pasikliauti mūsų šiuolaikiniu statybos
būdu.
Tačiau restauravimas nėra vien tik entuziastiškas senovės garbinimas. Restauratorius nuolat susiduria su nelengva pasirinkimo problema,
o restauruoti didžia dalimi reiškia rinktis:
• pasirinkimas tarp funkcinių ir istorinių reikalavimų,
• principinis ar etiškas pasirinkimas tarp pakeitimų ir išsaugojimo,
• įvairių būdų ką nors keisti ar išsaugoti pasirinkimas,
• nemažiau svarbu pasistengti sulaikyti nuo
pakeitimų istoriškai pastatui tekusį savininką,
kol jis nespėjo suvokti kokybės, kurią pastatas įgijo dėl savo amžiaus. Tai tikriausiai pati
nedėkingiausia užduotis.

Tai nuolatinė budrumo būsena. Architekto laukia daugybė pavojų - šiuolaikiniai pastatai labai menkai teprimena ankstesnių laikų statybos
būdą. Moderni statybos technika gali netgi būti
pavojinga. Turiu galvoje drėgmės mechaniką,
medžiagų pasirinkimą, svorio pusiausvyrą arba
taisomumą. Architektui-restauratoriui reikia išmanyti ne tik techniką, bet turėti ypatingą
istorinės medžiagos pojūtį, jausti besikeičiančių
laikmečių skonį ir išskirtinę senovinio statinio
dvasią. Mėginimas įsiskverbti į istorinę senovinio pastato realybę iš esmės skiriasi nuo gryno
archeologijos fragmento ar istorijos tarpsnių
konservavimo, faktų kaupimo, kuriais remiasi
kai kurių restauravimo krypčių atstovai. Statinyje reikia matyti laiko ir pasikeitimų visumą,
formos ir istorijos sintezę ir sugebėti sustiprinti
išgyvenimų ir patirties išraišką pastato istorijoje, leisti pastatui prabilti, neapsunkinant pasakojimo perdėtomis ar savaime suprantamomis
nuorodomis. Čia kalbama apie ypatingą meninę
veiklą, kuri remiasi moksliniu patyrimu; meninė
veikla, pažymėta architekto-restauratoriaus asmenybe, įžvalgumu ir meniniu skoniu. Šito mes
niekada neišvengsime.

Senatvės grožis
Ir vis dėlto tikriausiai galima būtų sujungti techniką, išsaugojimo principą ir istorinį išgyvenimą
į vieną sąvoką, t.y. senėjimą, neišvengiamą procesą, neaplenkiantį nė vieno pastato, kai bloga
technika, blogos istorinės ambicijos ir neteisingas taisymo būdas subjauroja vyksmą, o tinkamas architekto-restauratoriaus darbas geriausiu atveju sudaro sąlygas sulaukti garbingos
senatvės. Rūpesčių sukelia praeities realybės
išgyvenimo išsaugojimas arba, kitaip tariant:
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senatvė jau savaime yra kokybė, kurią reikia
apsaugoti nuo sunaikinimo technikos priemonėmis ir kurią galbūt reikia sustabdyti arba
sulėtinti.
Garbingą pastato senėjimą aš asmeniškai vertinu kaip teisingiausią grožio sąvokos tąsą, o
grožio išgyvenimus turime tausoti. Oponentu
prieštaravimus norėčiau atremti senu romėnų
posakiu: MEMENTO MORI - prisimink, kad
esi mirtingas. Šiuos žodžius vergas pašnabždėjo
savo šeimininkui, sėdinčiam nugalėtojo vežime.
Aš turiu galvoje, pavyzdžiui, norą išrasti nemirtingumo eliksyrą, keturkampį inžinierių išsvajotą prietaisą, kuris galėtų sustabdyti laiką. Toks
eliksyras visam laikui akmenį išsaugotų akmeniu, neleisdamas jam pavirsti smėliu, nors tokia
yra natūrali pabaiga.
Galbūt mūsų prigimtyje - ar mūsų kultūros
šablonuose - slypi užkoduotas įsitikinimas, jog
stipru yra geriau negu silpna. Kai kas nors sudūžta, mes prašome stipresnio daikto. Techniniam
meistrui pirmiausia rūpi susidoroti su biria
medžiaga. Mūsų nepatvarios aplinkos laikais tai
gal ir svarbu. Tačiau humanistas siekia išsaugoti laiką, gyvą laiką - tą, kuris juda - ir tai visai kitokia problema. Tuomet jėga dažnai prilygsta grėsmei.

Istorinė perspektyva
Ir vėl iš naujo apie architekto-restauratoriaus
vaidmenį; jeigu gėlę labai daug čiupinėsi, ji nuvys. Kaip apibrėžti šį vaidmenį? Tai didelis ir
sudėtingas darbas netgi istorinės perspektyvos
šviesoje, nes laikui bėgant keitėsi tiek vaidmuo,
tiek darbo tikslai. Kai kuriems tai stiprumo, patvarumo, patogumo reikalavimai - iš esmės tai
šventos Vitruvijaus priesaikos žodžiai, daugelį
metų karaliavę architektūros mene. Kita vertus,
negalima pamiršti laikmečio nuostatų ar idėjų,
pastoviai vykstančių permainų, kurios nepaiso
jokių nustatytų doktrinų. Gyvename dinamiškame pasaulyje, kuriame, laimei, sensta netgi doktrinos, turinčios ribotą gyvavimo laiką. Ir šis procesas labai svarbus. Mus valdžiusias idėjas pirmą
kartą atrandame tada, kai jos jau išnyksta.
Kitaip tariant, tai reliatyvi problematika, tai
santykio su mus supančia tikrove klausimas.
Galų gale tai mūsų pačių santykis su laiku, kuris laikrodžio ciferblatu tikriausia to žodžio prasme, sprūsta mums iš rankų. Štai jau 200 metų
praėjo nuo tada, kai Linnerhjelm nupiešė romantinį Alvastra vienuolyno vaizdą, o piešinyje išreikštos idėjos ir jo sukelti svarstymai vėliau įvairiais būdais atsispindėjo mūsų nuostatuose, pa-

keitė ir pagilino mūsų santykį su besikeičiančiomis formos tradicijomis, išryškino akistatą
tarp jėgos ir yrančios medžiagos, rankų darbo
pėdsakų ir žmogaus triūso, ir netgi sukėlė mirtingumo, praeinamumo arba laiko tėkmės išgyvenimą. Mes vis dar gyvename šalia jų visų, mes
viską turime šalia savęs. Aš noriu pasakyti, kad
nuo XVIII a. mūsų idėjų sferoje neatsirado beveik nieko nauja. Mūsų troškimai ir mūsų nerimas talpina savyje pereitų šimtmečių tradicijas.
Todėl bent trumpam grįžkime atgal ir pamėginkime įžvelgti kai kuriuos restauravimo
tikslų raidos etapus, pasistenkime suvokti permainingą architekto-restauratoriaus vaidmenį.
200 metų tarpsnyje galima išskirti bent 5 skirtingas plotmes. Pirmoji plotmė atspindi sausas
žinias, švietimo laikotarpio ir enciklopedijų
pasaulį. Ją galima būtų pavadinti vienos dimensijos pasauliu, kurio principai pirmiausia buvo
išbandyti XVIII a. pabaigos Anglijoje. Pagrindinis tikslas - objektyvi ideali forma. Žinios leido ir viliojo taisyti tai, kas neatitiko idealo. Išsimokslinimas galiausiai privedė prie to, ką XIX
a. pradėjo vadinti stiliaus vientisumas. Anksčiausiai iškilo konkretus formų pasaulis. Apsiginklavus vadovėliais, buvo griaunama ir taisoma. Paviršiuje leista palikti tik siaurutę šimtmečių nuausto audeklo atkarpėlę.
Antroji plotmė iškyla XIX a. pradžioje, kai
sukauptos žinios leido patirti sudėtingus išgyvenimus, tačiau istoriniai tikslai vis dar siejami
su objektyvumu, idealu, kuris dabar jau tapo
įvairialypis. Istorijos audeklas rodo šio permainingo laikotarpio sinchroninius reiškinius. Galima būtų kalbėti apie dviejų dimensijų pasaulį
arba apie gilesnį laiko pojūtį - vienu metu greta
egzistuoja kitas laikas. Architekto-restauratoriaus vaidmuo netenka dalies dogmatiškumo ir
tampa atlaidesnis.
Trečioji plotmė, atklydusi iš XVIII a. pabaigos - XIX a. pradžios, įvairovę atspindi kaip
subjektyvų, asmeninį santykį su laiku. Būtent
tada, istorijos pojūtis tampa svarbesnis už objektyvias žinias. Savo aplinkoje mes režisuojame fiktyvią istoriją, laisvai artėdami prie asmeninio santykio su istorija. Architektui-restauratoriui šis istorizmas tampa kelione emocijų
sparnais.
Ketvirta nuostatų kitimo plotmė atsiremia į
materiją, ir ne tik technine prasme, bet ir
istorinės medžiagos požiūriu: sugestyvus amžius, galios, jėgos ir subyrėjimo procesų pasaulis. Atsiduriame trijų dimensijų situacijoje, kurią
dar XVIII a. sukūrė archeologų, inžinierių ir architektų bendradarbiavimas. Laikas veikia ne
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tik formą; laiko tėkmę pajunta ir statybinės
medžiagos. XIX a. tai perauga į savarankišką
mokslo šaką.
Liko vėlyviausioji plotmė - visų ankstesnių,
jų sintezė: teisinga forma, atspindėta įvairovė,
jausmo išraiška, byranti medžiaga. Tačiau čia
ketvirtąją dimensiją sudaro laikas, vartojamas
reikšme "senatvė". Laikas jau nėra būsena, tačiau jis tampa procesu, judėjimu. Tokiu būdu
mes grįžtame į savo laikotarpį kaip į griuvėsius.
Linnerhjelm graviūroje - absoliutus paradoksas,
kuris turėtų suteikti amžiną gyvenimą ir tuo pat
metu parodyti senėjimą, neišvengiamą irimą, pasotinti jausmus ir atspindėti laiko tėkmę.
Byrėjimo procesas tampa konkrečia priemone
laikui pajusti. Tai labai svarbus aspektas, kadangi jis supina tikrumo ir autentiškumo pojūčius, leidžiančius mums tikėti tuo, ką matome:
tai iš tiesų senas pastatas, savaime suprantama,
apgriuvęs, o ne kokia nors naujai pastatyta kopija.

Šiandieninė mūsų užduotis
Kaip praktikoje pasiekti šių tikslų? Ką paėmėme
iš praeities? Norėčiau išvardinti keletą dalykų,
lemiančių architekto-restauratoriaus vaidmenį
mūsų laikais:
1) Identifikuoti ir sustiprinti išgyvenimą, įskaitomumą, slypinčius pastato istorinėje vertėje
ar turinyje ir netaisyti istorijos paliktų klaidų. Sigurd Curman kartą kalbėjo apie "meniškos odos" reikšmę, tačiau išgyvenimo kriterijai turi skverbtis giliau, pasiekti kamieno
technines-istorines savybes ir meistrų suteiktą išraiškos formą.
2) Nuolat rūpintis tinkama priežiūra; taip geriausiai išsaugosime medžiagą ateičiai. Ilgas
priežiūros nebuvimas tampa radikalių pakitimų priežastimi. Tai papildomi reikalavimai
planavimui ir ekonomikai.

4) Restauravimui naudoti tokias medžiagas, kurios sensta kartu su aplinka ir kurios nekeičia
aplinkos techninių sąlygų. Geriau sužlugęs remontas, negu sugadinta aplinka. Kitap tariant, tai reikalavimas naudoti ekologiškas
medžiagas, o jo laikytis galima tik tada, kai
egzistuoja medžiagų pasirinkimas.
5) Pastoviai supažindinti su restauravimo problemomis pagalbininkus, netgi inžinierius ir
statybininkus, nes kitaip perniek nueis visos
ambicijos ir pastangos.
6) Galų gale susitaikyti su senatve kaip su neišvengiama gyvybės forma, silpnųjų, bet ne
stipriųjų ar tobuliųjų egzistavimo būdu. Pavyzdžiui, susitaikyti su akmens senėjimu ir
tos senatvės teikiamu grožiu, tačiau švelnia
ir ateityje pataisoma technologija reikia
pamėginti sulėtinti šį procesą. Kuo mažiau
kišamės, tuo daugiau paliekame ateičiai. Kuo
labiau nutolinsime subyrėjimą, tuo ilgiau egzistuos materija, o tai galima padaryti įvairiais būdais.
Architektui-restauratoriui tenka pareiga laikytis šių nurodymų ir niekada nenusileisti brutaliam aplinkinių spaudimui. Daugelis reikalauja
nustatyti taisykles, reguliuojančias santykį su atkakliais nurodymais ką nors keisti. Ir vėl grįžtu
prie Curman žodžių, kad reguliuojančios taisyklės būtų absurdas. Čia kalbama apie intuiciją, sugebėjimą pajusti istorinę išraiškos jėgą,
geriausia, kai įsijungia poetinė klausa, sugebėjimai sieti išgyvenimus su atitinkamomis
techninėmis priemonėmis, ir tada mėginama išsaugoti nuostabų ir jaudinantį senųjų pastatų
senėjimo procesą. Jeigu sugebame manipuliuoti
šiais kriterijais, ramesne sąžine galime perduoti
savo darbus ateinančių kartų vertinimui ir teismui. O dabar tęskime kovą už kultūros palikimo teisę senti savo senatvės, neišvengiamos, bet
garbingos.
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Viskas priklauso nuo medžiagų išteklių
Ove Hidemark

Rūpestingam senų pastatų išsaugojimui neužtenka žinių apie pastatą - tam reikalingos ir tradicinės
statybos medžiagos. Tik atkakliai reikalaudami tokių medžiagų galime priversti keistis statybos
pramonę, mano Ove Hidemark. Net naujieji gamintojai daug išmoktų iš senųjų išbandytų medžiagų
ilgaamžiškumo. Senieji kokybės reikalavimai turi būti taikomi vis labiau į kiekybę linkstančiam
pramonininkų mąstymui. Puikus pavyzdys - sugriežtinti Statybos departamento kokybės reikalavimai medienai, skirti langams gaminti. Tokiais pavyzdžiais turėtume vadovautis ir ateityje.

Istoriškai ir techniškai svarbioms statybos medžiagoms keliami reikalavimai yra lemiama pastatų priežiūros sąlyga. Neretai medžiagos turi
esminių trūkumų. Galbūt daugeliui pasirodys,
jog tai savaime suprantamų dalykų konstatavimas, tačiau realybėje tenka susidurti su begale
neišspręstų problemų. Niūrių pavyzdžių seriją
pradėti galima nuo sunkiausių medžiagų, akmens ir plytų. Laikui bėgant jas išstūmė betonas arba, pavyzdžiui, lengvasis betonas. Gamtiniam natūraliam akmeniui palikta tapetinė
funkcija ir jis tvirtinamas prie betoninio pagrindo; panašus likimas ištiko ir plytas: privačių
namų ir vilų kultūros lėkštos ambicijos lipdo plytas ant elementarių atraminių medinių karkasų.
Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, senovinio dydžio
ar senos kokybės plytų galima gauti tik pagal
specialų užsakymą, o tam reikia daug laiko ir
pinigų. Pasiūlą sudaro žlungančios ekonomikos
medžiagos. Šiuo atveju mes verčiami dairytis į
danų ar lenkų statybinių medžiagų rinką. Švedijos ištekliai visiškai menki, o apie stogo plytas
iš viso geriausia tik svajoti, nes jų gauti dar sunkiau. Paklausai patenkinti veikia vienintelė plytinė, na, ir šiek tiek gelbsti importas.
Tą patį galima pasakyti ir apie akmenį. Dėl
sėkmingai susiklosčiusių santykių tarp naujosios
technikos ir suinteresuotų rangovų iki šiol vis
dar galima atrasti kai kurių, anksčiau labai dažnai naudotų akmens rūšių, pavyzdžiui, kalkinio
smiltainio iš Gotlando. Tačiau net ir akmens
tenka ieškoti užsienyje. Tokia padėtis nėra patenkinama, kadangi kitur tik su retomis išimtimis galima surasti medžiagų, kurių geologinė
struktūra ir senėjimo ypatumai idealiai atitinka
švediškų medžiagų savybes. Kaip atstatyti ak-

menines Kolmård marmuro detales, jau seniai
paliktas likimo valiai dėl komercinių dalykų.
Reikalinga nauja preciziška ir universali skaldymo technika, prikelsianti gyvenimui senąsias
akmens skaldyklas, šiandien labiau primenančias senovinius griuvėsius.

Pesimizmą keliantis medžio
apdirbimas
Panašias mintis sukelia ir derinys "medis-mediena". Per ilgai užsitęsęs pelno augimas miško ir
medienos pramonėje privedė prie to, kad tankiai išaugintų medžių mediena, atsargiai nupjauta, apsaugota nuo drėgmės ir pelėsių bei paruošta specifiniam panaudojimui, pastaraisiais dešimtmečiais nebuvo parduodama.
Vietoj to, mes atsidūrėme situacijoje, kai dalinis senos durų, langų ar rėmų medienos keitimas reikiamos kokybės mediena vertinamas
neigiamai arba kaip išlaidžiavimas. Paprastai
rekomenduojama keisti visą gaminį, puikiai suvokiant, jog medienos kokybė bus gerokai prastesnė. Pavyzdžiui, šimtą metų tarnavęs langas
turi geresnes prognozes ateičiai, negu naujas įdėtas langas ar nauja medienos detalė. Tačiau kartais vis dėlto tenka keisti mažesnes detales ir
tuomet būtinai reikalinga geros kokybės mediena.
Svarbi ir reikli nuostata blyksteli Statybos departamento pranešime Nr. 158 dėl medienos
atrankos langų gamybai. Šis pranešimas gali
pasitarnauti pavyzdžiu, kokie griežti ir išsamūs
reikalavimai turi būti keliami tiekėjams, jei
mums bent kiek rūpi tiek senų, tiek naujų pastatų priežiūros išlaidos.

9

Vandeniu gesintų kalkių pasiūla
Grįžę prie mūrinio pastato priežiūros, prisiminkime vandeniu gesintas kalkes, naudojamas tiek
mūro, tiek tinko gamybai. Tokios kalkės, beje,
nulemia tinkamą kalkėmis tinkuotų paviršių išblukimą. Švedijoje jau seniai RAÄ ir AMS
struktūrose Gotlande (dabar - naujai įrengtoje
statybos aikštelėje) naudojama senovinė krosnis. Nors jos pajėgumas gana ribotas, o produkcija kainuoja brangiau, negu alternatyvi gamyba, tai labai svarbu restauravimo darbams.
Deja, pastaraisiais metais čia kilo pelno didinimo vajus, padaręs žalos kultūros paminklų apsaugai. Šiandien pagrindinių restauravimui reikalingų medžiagų gamyba kainuotų pernelyg
brangiai. Padėtį pagerintų senųjų Väst Götland
srities krosnių atstatymas, o ten galima būtų
gaminti net vadinamąsias hidraulines kalkes.
Alternatyvūs šaltiniai būtų ir kitos Gotlande
esančios krosnys.
Jau beveik šimtmetį užsitęsusi ir kaip dabar
suvokėme nelabai sėkminga mūsų cemento ir
betono kultūra, istorinė perspektyva ir tuo pačiu
techninis ribotumas kalkių gamybą nustūmė į
paskutinę vietą. Susidarė kritinė padėtis, iš kurios vis dėlto galima pamėginti išbristi.

Senoji skardos kokybė
Nors ir gana kukliai, bet kalkėmis apsirūpiname, o, be to, egzistuoja įvairių pakaitalų. Kur
kas prastesni reikalai susiklostė tokios svarbios
medžiagos kaip skarda gamyboje. Beveik kiekviename pastate kokiu nors pavidalu naudojama skarda, reikalinga įvairioms pastato dalims:
stogui, stogvamzdžiui, palangėms ir t.t. Šios pastato dalys sensta, ir jas reikia, visų pirma, tinkamai prižiūrėti, o po to keisti. Šiandien neturime jokių garantijų, kad ateityje bus galima gauti
net galvanizuotos skardos. Štai, pavyzdžiui, alavuotoji skarda, ilgus metus dengusi Kinijos rūmus ir esanti vienu iš nedaugelio atradimų,
ištvėrė šimtmečius trukusius klimato ir technikos išbandymus, o jos storis viso labo tėra 0,4
mm bei tvirtas alavo sluoksnis. Senąją juodąją
skardą, kurią kaldavo kalviai, jau XIX a. tiek
komercine, tiek technine prasme išstūmė valcuotoji skarda. Šiuo metu kaltosios juodos skardos
pakaitalai yra brangiai kainuojantys amatininkų darbo produktai. Ir vis dėlto šiandien tebėra
išlikusios daug įvairios stogo dangos, kurios
amžius tinkamos priežiūros dėka siekia jau keletą šimtmečių, nors tai priklauso ir nuo geros
pradinės kokybės. Jei dabar vėl pamėginsime

imtis skardininko amato, teks susidurti su plačiai
paplitusia plastmasių prikimšta plieno skarda,
kurios patvarumo ir priežiūros ypatumai tebėra
nežinomi, jei ją apskritai įmanoma išsaugoti.
Galvanizuotos skardos, tiesą pasakius, dar galima gauti. Milžiniškas kultūrinis palikimas, kurį
sudaro praeities meistrų nagingumas ir medžiagų kokybė, negrįžtamai išnyks, kol mes ašarų
aptemdytomis
akimis
stebėsime
jo
gulbės
giesmę.
Reikalinga turtingesnė, įvairesnė medžiagų
pasiūla, kuri leistų pastoviai rūpintis pastatais.
Kai priežiūros kainos gąsdina, renkamės tai, kas
dabar atrodo pigiau, t.y. plastmasinę skardą ir
aklai tikime jos gamintojų pažadais dėl priežiūros paprastumo. Nebe pirmą kartą klaidingos
dabarties ambicijos pridaro begalę išlaidų mūsų
palikuonims. Kartu su sparčiai nykstančiu sumaniu amatininkų darbu, pamažu dingsta ir pastatų autentiškumas. Būtent skardos gamyboje
geriausiai atsiskleidžia
šiuolaikinis mąstymo
būdas, įsismelkęs iki pačių mažiausių detalių,
pvz., falcavimo aukštis, skardos lakštų formatas, kraštų užbaigimas. Centimetru ilgesnė nosis atrodytų per ilga, tačiau ji visiškai pakeistų
ir visą veido išraišką. Tokį pat poveikį turi ir
skardos detalės. O, be to, jų ypatingas senėjimas
yra viena didžiausių problemų.

Dažų rūšys ir pigmentai
Panaši medžiagų krizė ištiko ir dažymą: reikiamų rišamųjų medžiagų ir pigmentų gauti vis sunkiau. Laiko patikrinti mineraliniai dažai šiuo
metu keičiami sintetiniais pigmentais arba jų
mišiniais. Metų metais nepavyksta sutvarkyti
rišamųjų medžiagų švarumo problemos arba
pradėti stambiamolekulinių priedų gamybos.
Griežti ekologiniai reikalavimai, teisėtai keliami dažams dėl lakių tirpiklių naudojimo pavojaus, buvo sėkmingai peržiūrėti dėl lino aliejaus
kaip rišamosios medžiagos pritaikymo, nors
audringos diskusijos vis dar kyla dėl kiekvieno
kvadratinio metro. Iki šiol dar neaišku, kokią
žalą daro vandens pagrindu pagaminti dažai ir
aš laukiu pačių blogiausių žinių apie šių tyrimų
rezultatus.
Kitas nerimą keliantis aspektas susijęs su šiuo
metu norminę galią turinčia NCS (Natural Colour System) sistema, kuri yra neveiksminga,
nustatant spalvas pagal senesnę dažymo praktiką. Ši sistema yra teorizavimo aklavietė, nieko bendra neturinti su ta istorine-kultūrine situacija, kuri kartu su geologiškai kintamu žemės
pigmentu suteikė nepriklausomą gyvenimą dažy-
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tam paviršiui. NCS sistema pritaikyta naujų statinių reikmėms, bet ne senoviniams pastatams
ir pastariesiems, beje, niekada netiks.
Dabar susidūrėme su kolosalia medžiaga, kurios vis dar nemokame prižiūrėti ir kuri atsirado po spartaus 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių dažų
chemijos ir pramonės išsivystymo. Rūpesčiai jau
dabar užgulė pečius, o artimiausiais dešimtmečiais jų dar ir padaugės. Reikalavimas naudoti taisomas medžiagas tapo pretekstu keisti
viską, ne tik paviršinį dažų sluoksnį. Dažnai tenka taip pat keisti lentas ar tinką, netgi plytas ar
akmeninį mūrą.
Akivaizdu, jog visa tai niekaip neprimena racionalios priežiūros ateičiai planavimo. Aplinkui dygsta milžiniškus pinigus kainuojančios
šunvotės, kurios subręs ir sprogs ateityje. Pakuroms supleškinami senosios architektūros darbai, nepajėgūs apsiginti, jeigu jų atkakliai ginti
nestoja ypatingą architektūrinę klausą turintys
globėjai, kurie suvokia šių pastatų specifiką.

Kas tuomet kelia reikalavimus?
Pajėgų
išsidėstymui statybos
mūšio
lauke
aprašyti galima sugaišti labai daug laiko, tačiau
apie situacijos rimtumą byloja jau minėti pavyzdžiai. Esminė problema yra tokia: atkakliai
reikalaudami
pastatų
priežiūrai
reikalingų
medžiagų priversime persiorientuoti statybos
medžiagų pramonę. Jos tikslas tebėra patenkinti naujos produkcijos poreikius, ir tai natūralu,
tačiau netgi dabartiniai gamintojai daug galėtų
pasimokyti iš senųjų išbandytų medžiagų ilgaamžiškumo. Produkcijos realizacija gal ir
sumažėtų, bet ilgiau tarnautų mūsų namai.
Griežtesni statybos departamento kokybės reikalavimai langų medienai puikiai pademonstravo, kokios iš to naudos turėjo tiek naujosios
statybos, tiek restauracija. Senieji kokybės reikalavimai buvo pritaikyti vis labiau į kiekybę
linkstančiai gamybai. Tai išties dėmesio vertas
pavyzdys. Reikalaukite!

Medžiagų ekologija
Netgi jei nebereikėtų rūpintis, kur gauti reikalingų medžiagų, reikalai galutinai nesusitvarkytų. Medžiagos turi būti suderinamos viena su
kita. Apie svorio pusiausvyrą ir drėgmės mechaniką buvo kalbama ankstesniame straipsnyje.
Stokodami žinių, galime lengvai supūdyti senas
patikimas medines sijas, jei neatsižvelgsime į jų
techninių ar fizinių faktorių pusiausvyrą ir sąveiką. Visus šiuos reikalavimus vienija medžiagų ekologijos sąvoka, reikalaujanti, kad konsultantai, medžiagų tiekėjai ir statybininkai
turėtų supratimą apie fizinį suderinamumą. Visi
žinome, kaip ribiniai svorio pusiausvyros dydžiai reguliuoja gamtos pasaulį; lygiai taip pat
jie veikia ir senus bei naujus namus.
Nusižiūrėję nuo gamtos, galime reikalauti
medžiagų, turinčių vienodus senėjimo tempus juk medžiagos nepaprastai skiriasi šia savo savybe, o ji yra viena svarbesnių. Be kokybiško
senėjimo neįmanoma jokia pastatų priežiūra.
Natūralus yrančios statybinės medžiagos keitimas, ar tai būtų akmuo, tinkas, medis ar skarda, yra neišvengiamas, tačiau, keičiant medžiagą būtina atsižvelgti į jos senėjimo ypatybes ir
priežiūrą ateityje.

Išvados
Taigi būtina įvertinti reikalavimus ir mūsų viltis,
perduodamas ateinančioms kartoms, kurioms
teks pasirūpinti tinkama pastatų priežiūra. Neleistina tokia praktika, kai dėl netinkamų medžiagų naudojimo pastatas taip pasikeičia, kad
pakinta jo specifinė istorinė-kultūrinė ar istorinėtechninė vertė. Švelnaus istorijos aksomo, nuspalvinto senėjimo atspalviais, psichologinio senosios technikos aspekto niekada nepasieksime,
jei negerbsime medžiagų kokybei keliamų reikalavimų ir medžiagų sąveikos ypatumų, neatskiriamos senosios pastatų kultūros dalies. Be
šito sąvoka pastatų priežiūra, kaip ne kartą teko
įsitikinti, netenka savo prasmės.
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Tinkamos pastatų priežiūros planavimas
Ove Hidemark

1990 m. vyriausybės biudžeto projekte numatyta skirti 140 milijonų kronų Karališkųjų rūmų tvarkymui. Finansų departamentas įpareigojo profesorių Ove Hidemark ir valdytoją Harald Smith paruošti ataskaitą apie pastatų restauravimo ir konservavimo padėtį šalyje bei sudaryti Karališkųjų rūmų
tvarkymui reikalingų priemonių sąrašą. Sis straipsnis, skirtas kultūrinio palikimo apsaugai, paimtas
iš jų ataskaitos. Čia kalbama apie fizines senųjų pastatų savybes bei skatinama racionaliai ir visapusiškai apsvarstyti restauravimo planus. Būtina pamėginti išsaugoti ateičiai senąją statybos techniką,
rašo Ove Hidemark.

Kažkada pastatų priežiūra buvo gana vienareikšmiška sąvoka. Remontas buvo atliekamas
pagal tvirtai vyravusius techninius principus,
naudojant medžiagas ir įrankius, kurie per
šimtmečius išliko beveik nepakitę. Pastato priežiūra siaurąja technine prasme reiškė konservavimą, pastato patvarumo užtikrinimą. Plačiau
žiūrint, pastato priežiūros sąvoka sudaro kitą,
gerokai sudėtingesnį problemų ratą. Ji atspindi
su laiku kintančią ypatingą pastato kaip monumento ar kaip praktiniams tikslams skirto statinio vertę.
Laikui bėgant beveik visi pastatai kažkiek
keičiasi: prie jų lipdomi priestatai arba daromi
kitokie perstatinėjimai, kuriuos nulemia naujos
funkcinės ar estetinės laikotarpio reikmės.
Dažniausiai vėliau jie griaunami, tačiau dalis
senųjų pastatų išliko. Pastarųjų išsaugojimas
savo ruožtu priklauso nuo mūsų istorinių žinių,
o šio faktoriaus reikšmė ypač padidėjo XIX ir
XX a. Tačiau visais laikais, vyraujančios tendencijos kryptys, išskyrus, žinoma, ekstremalaus
brutalumo periodus, išliko nuo pakeitimo link
išsaugojimo, o išsaugojimas, gilėjant istoriniam
pažinimui, vis labiau plito. Nepriklausomai nuo
to, kas buvo pasirenkama - istoriškai susiformavusio pastato veido išsaugojimas, pakeitimas ar
patobulinimas, ankstesnės kartos galėjo naudotis tokiomis statybos priemonėmis, kurios be
didesnių pakitimų naudojamos jau keletą šimtmečių. Be to, tuos pastatus techniškai buvo įmanoma remontuoti.

Industrializacijos protrūkis statyboje
Ką tik aprašytos sąlygos neilgai trukus išnyko.
Viską supaprastinus galima būtų pasakyti, kad
patikimos, pataisomos technikos viešpatystė,

paženklinusi visus ankstesnius šimtmečius, beveik galutinai nutrūko 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiuose dėl ekonominės ekspansijos, t.y.
dėl industrializacijos prasiveržimo statybos srityje. Pirmą kartą per beveik tūkstantį metų mes
atsidūrėme situacijoje, kai neturime įprastos statybos technikos, kuri amatininkų darbu arba
techniniu būdu galėtų būti pritaikoma senųjų
pastatų poreikiams. Be to, neaišku, kaip ji tinka
restauravimui ir priežiūros darbams.
Pasikeitimas nebuvo staigus: laipsniškai, bet
nuosekliai tolome nuo senųjų meistrų praktikos
link montažinės technikos, paremtos planine gamyba. Si naujoji technologija lėmė ne tik pastatų išvaizdą ir konstrukciją - šalia jos išaugo
visiškai nauja statybinių medžiagų pramonė.
Senąją gana ribotą patikimų ir išbandytų medžiagų rinką pakeitė, o dar tiksliau, nušlavė nuo
paviršiaus, naujų, techniškai nepatikimų, neretai paskubomis sukurtų naujų statybų poreikiams patenkinti, gaminių lavina.
Neilgai trukus nesėkminga darbo su naujomis medžiagomis patirtis sukėlė dar vieną naujovių bangą - reikėjo užglaistyti pastebėtus
trūkumus. Savaime suprantama, spartūs technologiniai pokyčiai, susiję su naujuoju statybos
būdu bei ištisus metus vykstančiomis statybomis, pastatų restauravimui paliko tik podukros
vietą. Konfliktas ypač paaštrėjo tuomet, kai
svarbiu pastatų priežiūros tikslu iškeliamas reikalavimas išsaugoti pastatą kaip tikrą praeities
statybos meno pavyzdį.
Ką reiškia sąvoka "tikras pavyzdys?" Gana
lengva atsakyti: tai objektas ar paminklas, kurio išvaizdą suformavo visi istorijoje pasitaikę
faktoriai. Mes nesirenkame vieno ar kito istorinio sluoksnio pagal savo skonį ir netaisome istorijos klaidų. Tik išimtinais atvejais galime įsiterpti
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į istorijos proceso vyksmą. Kalbame ne apie praeito laikotarpio, bet apie praeitų laikotarpių statybos pavyzdžius. Susidūrėme su visumos įspūdžio
išgyvenimu, o jį be formos taip pat sukuria technika, medžiagos ir jų natūralus senėjimas.

Laiko ir senėjimo išgyvenimas
Iškyla teorinis klausimas: kada pasibaigia istorija, kada dabartis tampa istorija? Paprasta atsakyti, kad ji niekada nesibaigia, ji savaime
pereina į ateitį. Dabartis yra paslėpta istorija,
kurios mes neįžvelgiame savo apsiblaususiomis
akimis. Todėl apčiuopti istorinį kompleksą yra
ir sunkiau, ir naudingiau. Čia iš karto iškyla reikalavimas sudaryti stebėtojui išgyvenimo galimybę, t.y. turi būti suvokiamas istorinio komplekso ypatumas. Pirmiausia - laiko, senėjimo
išgyvenimas. Mūrai byloja apie istorijos įvykius,
jie liudija praeitį, nors šią nebylią kalbą išgirsta
tik jautrus stebėtojas, bet ne kurčias racionalus
žiūrovas.
Laiko apkandžiotos statybinės medžiagos sukuria psichologinę tikrumo, autentiškumo dimensiją ir laiko tėkmės pojūtį. Senėjimas turi
savo negrįžtamumo kainą, tačiau jis taip pat
vertingas sukeliamu išgyvenimo įspūdžiu. Laiko išgyvenimas yra viena specifiškiausių žmogaus savybių, kuri labiau negu kas nors kita
skiria mąstančią būtybę nuo gyvūnų. Istorija yra
laiko kodavimas, tai išplėsta mūsų egzistavimo
erdvė.
Be to, tikras praeities statybos pavyzdys yra
vertingas daiktinis istorinės padėties ar tuometinės statybos technikos įrodymas.

Idealai ir rekomendacijos
Įvairiu metu vyravo skirtingi senųjų statinių konservavimo idealai. Bendros kryptys reguliariai
buvo koduojamos rekomendacijų pavidalu. XX
a. šios rekomendacijos didžia dalimi išreiškė
priešpriešą XIX a. stiliaus grynumo dogmoms
ir reikalavo didesnės pagarbos paminklui kaip
kondensuoto
laiko
arba
istorijos
objektui.
Tačiau dažnai daiktinio įrodymo išsaugojimas
tapdavo sausu medžiagos konservavimu, susijusiu su paviršiaus išvaizda, ir pastatas paprasčiausiai virsdavo didžiausią vertę turinčių daiktinių įrodymų rinkiniu, o paminklo visumos išgyvenimas likdavo užgožtas antrame plane.
Gerai būtų, jeigu pastatų priežiūrą labiau
veiktų jausminiai iš medžiagos kylantys išgyvenimo kriterijai, stebėtojo santykis su senėjimu
ir autentiška statybos technika. Tai reiškia, jog

statybos būdas, medžiagų patvarumas tampa
lygiavertėmis istorinėmis savybėmis su paviršiaus išvaizda ir forma. Tinkamos medžiagos ir
tinkama statybos technika leidžia mums sumažinti senėjimo greitį, nesudrumsčiant jo išgyvenimo įspūdžio. Mes netgi sugebame jį sustiprinti.

Ilgalaikio planavimo reikalavimas
Geriems rezultatams pasiekti negana vien tik
fizinių seno pastato savybių išmanymo. Pastatų
priežiūra pateisina savo vardą tik tuomet, kai
prieš darbų vykdymą atliekamas kruopštus
planavimas, o abu šie etapai numato arba atitinka ilgalaikio planavimo tikslus. Bet ne atvirkščiai.
Kai nevyksta sklandus administravimo procesas, nelieka prielaidų gerai priežiūrai organizuoti, nebent ji vykdoma priešokiais. Šis principas svarbus tiek ilgalaikio planavimo lygmenyje, tiek konkrečiame darbų lygyje. Pirmuoju
atveju, nepriklausomai nuo objekto didumo,
būtina pradėti nuo finansinių išteklių tvarkymo
bei jų racionalaus paskirstymo ar panaudojimo.
Pamėginkime pažvelgti į gana dažnai pasitaikantį finansų valdymo pavyzdį: pabaigus vieno apleisto objekto tvarkymą, jis paliekamas
ramybėje, o visi ištekliai perkeliami į kurį nors
kitą, tokį pat apleistą objektą. Pirmasis objektas
nukeliamas į eilės galą, kur jam ilgai teks laukti
kitų pinigų laukimo periodo nuolaužoms taisyti. Tai toli gražu neprimena protingos priežiūros veiklos: laukti apgriuvimo, kol ateis eilė kitam lėšų skyrimui. Kur kas geriau pasiteisintų
ilgalaikis planavimas, padėsiantis išsklaidyti
apleistų pastatų eilę, kuri susidaro dėl čia aprašyto veikimo būdo, t.y. sumažinti "nuolaužų"
susikaupimą, kuris gana greitai virsta savaiminiu nekontroliuojamu procesu. Šią neigiamą dinamiką reikia pakeisti nuolatine mažesnių ar didesnių investicijų seka.
Ir vis dėlto dažniausiai pastatų priežiūros darbų ritmas dėl įvairių priežasčių išlieka netolygus, nors visiškai aišku, kad per ilgai nevilkinamas rezultatų tikrinimas laikui bėgant pasirodo besantis pigiausias variantas; kitaip tariant,
didesnių ar mažesnių resursų panaudojimas turi
būti sąmoningai atliekamas tada, kai numatoma ir tolimesnė pigiau kainuojanti pastato
priežiūra. Tuomet tenka pagalvoti ir apie medžiagas, senėjimo procesus, galimybę taisyti, statybos technikos tinkamumą bei daugelį kitų šiandien dar nežinomų dalykų; tai žinios, kurios įgyjamos per daugelį atkaklaus darbo metų.
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Biudžeto ribos ir pirkimas
Finansinės lėšos kaupiamos tam, kad vėliau jas
galima būtų paskirstyti ir racionaliai panaudoti. Metinio biudžeto ribos trikdo ilgalaikį planavimą, kuris turėtų apimti bent 5-10 metų.
Priešingu atveju, kieti realybės varžtai sukelia
panišką lėšų švaistymą neplanuotam darbui, siekiant sunaudoti metams skirtas lėšas iki naujų
biudžetinių metų pradžios. Ilgesnis ekonominis
planavimas leidžia racionaliau panaudoti turimas lėšas reikalingiems darbams. Tuomet, kai
darbai atidedami ateičiai, kad juos galima būtų
iš karto gerai ir patikimai atlikti, laimi visi.
Darbo ir medžiagų pirkimas nustatytų kainų principu, visų pirma, gerokai pabrangina ir
išplečia projektavimą, kuris pastatų konservavimo srityje visada remiasi į labai netvirtą pagrindą, t.y. į patį pastatą. Nesvarbu, kaip smulkmeniškai ir kruopščiai buvo atliekami pirminiai
pastato tyrimai, siekiant išsiaiškinti jo ligas,
darbo metu nuolat iškyla naujų netikėtų problemų. Ir štai tuo netvirtu ir nežinomu pagrindu
pasiremdamas darbų vykdytojas turi pateikti
galutinę kainą. Tai reiškia, jog į projekto sąmatą
įtraukiami nemaži kainų padidėjimai, nenumatytoms išlaidoms padengti.
Kai prasideda darbų vykdymas, šalia brangiai kainuojančio projekto ir įspūdingos sąmatos, iškyla begalė papildomų išlaidų. Galutinė
suma tikriausiai yra brangiausia ir, deja, nevisuomet užtikrinanti pageidaujamą rezultatą. Be to,
atsiduriame kvailoje situacijoje, kai, nepaisant
milžiniškos kainos, sumažėja užsakovo kontrolė
ir iniciatyva, nes sprendimų priėmimas pereina
darbų vykdytojo žinion. Nustatytos kainos principas galbūt gerai veikia naujose statybose, kur
įmanoma sudaryti juridiškai patvirtintą sąmatos
projektą, tačiau visiškai nepasiteisina senųjų pastatų tvarkymo srityje.
Daugeliu atvejų atsirado praktikoje pasiteisinusios tarpinės formos. Nustatyti įkainiai reikalaujami tam, kad galima būtų maždaug įvertinti visą projektą, darbus ir pan., tačiau galiausiai viską nulemia darbo laikas ir medžiagų
sunaudojimas, o tai įmanoma suskaičiuoti, baigus darbus. Tuomet užsakovas arba savininkas
gali nuolat kontroliuoti darbų eigą bei apimtį,
neatsisakydamas savo pirminių kokybės reikalavimų.

Pirkimo sąlygos
Paprastai projektuojant lėšos skaičiuojamos, remiantis naujų statybų praktika arba reikalavi-

mais. Projekto konsultantų grupė, kurią sudaro
įvairią patirtį ir kompetenciją turintys žmonės,
pritaiko jau egzistuojančią darbų programą
specifinėms reikmėms. Naujoje statyboje pastato
nėra, jis po truputį atsiranda. Restauravimo specifiką sudaro tai, kad pastatas jau yra, tereikia
išsiaiškinti ir įvertinti darbo sąlygas, tinkamoms
priemonėms ir metodams parinkti. Todėl pirkimo modelis turėtų būti visai kitoks negu naujoje statyboje.
Iš pradžių būtina skirti lėšų pirminiam tyrimui, tiek iš techninės, tiek iš kultūrinės-istorinės
pusės. Jau iš pastato dokumentacijos paaiškėja
jo istorijos ir statybos būdo sintezė, kuri iš dalies apibūdina jo ypatumus ir pasiūlo tinkamus
darbo variantus. Projektuotojų reikalas parinkti tinkamiausius konkrečius sprendimus. Projektas tampa pastato konstrukcijos aprašymu bei
jo sudėtingumo įvertinimu - savotiškas ligų protokolas su principiniais pasiūlymais, kaip jas
gydyti. Sis projektavimo etapas sudaro gana nedidelę pagrindinio tyrimo dalį.
Antrasis proceso etapas, tolesnis darbų vykdymas, sudaro antrąją arba trečiąją svarbią
sprendimo priėmimo stadijos dalį.

Silpnojo pastato stiprybė
Mūsų šiandieninis techninės informacijos pasaulis turi labai mažai panašumų su ta realybe, kuri
apibūdina senųjų namų statybos būdą. Iš esmės
tai dviejų atraminių sistemų konfliktas, apie kurį
jau ne kartą buvo kalbėta. Pirmoji sistema šiuolaikinės technikos kietos didelio tankumo
medžiagos, pvz., plienas, betonas ir plastmasės,
ir iš jų kylantys skaičiavimo modeliai; antrąją
sistemą sudaro senoji technika, kurios palyginti
silpnas medžiagas apibūdina nuolaidumas, savo
ruožtu sudarantis kitokio pobūdžio atraminę
galią tarp mažiausių pastato komponentų, pvz.,
trapios plytos arba smėlingas mūro skiedinys.
Si specifinė senųjų statinių savybė gerokai nutolusi nuo naujųjų statybų techninės charakteristikos. Sunku įrodyti šiuolaikiniams statybininkams, jog senieji pastatai yra tvirti būtent dėl
savo sudėtinių medžiagų techninio silpnumo.
Nesuvokę ir neįvertinę šio fakto, iš savo šiuolaikinių pozicijų mes labai lengvai suardysime
visą pastatą, kuris be mūsų "pagalbos" daugelį
šimtmečių atlaikė ir kanonadų sviedinius, ir
natūralų senėjimą.
Sis grynai techninis konfliktas šiandien yra
lemiamas visai restauracijai, ir jeigu mes nesugebame įvertinti senųjų pastatų sąlygų, tuomet,
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apskritai, neverta net kalbėti apie normalią jų
priežiūrą ar konservavimą.
Kalbame apie du atramos lygius. Pastatui
senstant, jie abu įgauna konkrečias išraiškos formas. Senoviškos statybos namas atraminės konstrukcijos balanso pažeidimus kompensuoja silpnosiomis statybos medžiagomis. Išvengiama
didelių mūro skilimų. Be abejo, net ir senieji pastatai kažkur turi savo atsparumo ribas. O štai
šiuolaikinis pastatas gali būti lyginamas su trapiu karkasu, panašiai kaip kiaušinis, kuris turi
būti atsparus suskilimui. Išoriniai pažeidimai
tampa savotiškomis įtampos iškrovomis, dėl
kurių atsiranda vienas ir labai gilus skilimas, ir
jo nesutaiso jokie paviršiaus pakitimai. Taigi
šiuolaikinės technikos reikalavimų taikymas seniesiems pastatams yra tuščias reikalas. Tai labiau panašu į grėsmę.

Karkaso vientisumas - nuo sijų iki
kraigo
Sis konfliktas ypač akivaizdžiai pasireiškia tuomet, kai atliekami senųjų pastatų sutvirtinimo
darbai. Visi reikalavimai kyla iš šiuolaikinių statybos aikštelių: pamatai per betono stiprybę bus
apsaugoti nuo deformavimosi. Viršutinė senojo
pastato dalis pagal ankščiau pateiktą pavyzdį
nėra kiaušinio lukšto trapumo šiuolaikiškas kietų medžiagų karkasas, bet dažniausiai "klibanti" medžiaga, specifinės kokybės karkasas, kurio išorines sienas jungia ir laiko sijų perdengimas ir skersinės sienos. Šio pastato kontrukcija
ir skilimai priklauso nuo atskirų silpnųjų taškų
arba pamatų pakitimų. Ir štai dabar pamatuose
įmontuojama brangiai kainuojanti įrėminanti
konstrukcija, pastatas užkeliamas ant savotiško
padėklo. Viršutinėje karkaso dalyje susidaro kitoks atramos balansas, atraminė konstrukcija
dažniausiai
perkraunama,
visiškai
išnyksta
apatinės žeminės dalies per amžius susiformavusi atrama. Už kelis milijonus kronų keleto
milimetrų pataisa. Mes turėtume kalbėti ne apie
sutvirtinimą, o apie išsaugojimą.
Taigi mums reikalinga tokia statybos technika, kuri prisiderintų prie pastato karkaso
sugebėjimo lėtai deformuotis pagal savo savybes. Grėsmingiausius skilimus galime pataisyti
paties pastato priemonėmis: tvirtinanti juosta
silpnose vietose ir nekrintantis į akis sutvirtinimas prie langų ir durų. Egzistuoja arba tiksliau
- formuojasi sąvoka, kurią galima būtų įvardinti "sustiprinimo" arba dar geriau saugumo estetika". Jau geriau palikti nepaliestą pastato konstrukciją, negu kišti nesuvaldomas betono deta-

les į sienas ar pamatus. Geriau vienas kitas naujas paviršinis sutvirtinimas antžeminėje pastato
dalyje. Tokia taisymo priemonė veikia statinio
diktuojamomis sąlygomis, o ne keturkampiais
sunorminto pasaulio brangiai kainuojančiais
principais.
Panaši situacija susidaro tada, kai kalbama
apie kitas statinio karkaso, sienų ar perdengimų sutvirtinimo priemones. Paprastai į pirmą
planą iškyla inžinieriniai skaičiavimai, kadangi
kaip ir prie pamatų, taip ir toliau visiškai nepaisoma namo kaip visumos, kaip statinio,
turinčio savo atraminę pusiausvyrą. Neapgalvotas, tačiau standartinis atskirų seno pastato
mūro dalių sutvirtinimas gali pasibaigti greitu
jo sugriuvimu. Prisiminkite Varbergo tvirtovės
remontą ir pagarsėjusį jos sugriuvimą po akivaizdžiai neprotingo taisymo ar "priežiūros darbų" cementu ant susilpnėjusių paviršiaus dalių.
Tokių neapgalvotų ambicingų atvejų pasitaiko
gana dažnai, nors atomazga nebūtinai tokia
dramatiška.

Dar kartą apie atramos pusiausvyrą
Pažvelgę į viršutinį mūro sienos paviršių - tinką
ar išblukimą - dar lengviau suvoksime, kodėl
niekas nesilaiko, kodėl tiek išorinės sienos dalys, tiek tinkas krinta žemyn. Naujųjų statybos
medžiagų rinka užvertė restauratorius tokiomis
medžiagomis ir darbo priemonėmis, kurios
akivaizdžiai kertasi su senųjų statinių fizinėmis
sąlygomis.
Kenkėjiškos veiklos pavyzdžiu pasitarnauja
ir senų pastatų sienų apšildymas arba izoliavimas, kuris atliekamas neįsigilinus į pastato drėgmės mechaniką. Lemiamą vaidmenį čia matyt
atlieka ši aplinkybė: seniau statybos daugiausia vykdavo vasaros metu, išskyrus, žinoma,
dailidės darbus, kuriuos galima dirbti ir žiemą.
O šiandien mes pasisamdome visą statybininkų
brigadą, beveik nesusimąstydami apie tai, kokiu metų laiku geriausia atlikti vienus ar kitus
darbus. Pavyzdžiui, žiemą neįmanoma statyti
mūro sienos, naudojant įprastą kalkinį skiedinį,
o dažyti kalkiniais dažais tinką galima tik šiltais vasaros mėnesiais. Be abejo, turime įvairių
medžiagų, tačiau jų nepatvarumas ir priežiūra
gali sukelti labai nemalonių ir, be to, brangiai
kainuojančių pasekmių ateinančioms kartoms.
Ar tai protinga? Senieji pastatai turi savo metų
laikų ritmą, kurį privalu gerbti.
Per pastaruosius dešimtmečius ši pagarba
pasireiškė tik keletą kartų. Visur, deja, dominuoja
dažų industrija ir cemento arba plastmasės
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plokštės. Artimiausiais dešimtmečiais mums teks
brangiai sumokėti už šios viešpatijos pridarytą
"materialinę-ekologinę" žalą.

Reikalavimai pakartotinam
remontui
Tinkama pastatų priežiūra numato būsimus pakartotinus remonto darbus, kurie remiasi jau
įgyta patirtimi, geriausiu atveju - ir kruopščiai
atliktais tyrimais. Senosios statybos technikos
pagrindai, iš esmės homogeniški, nors kartais ir
specifiniai konkrečiam istoriniam periodui, privalo turėti galimybę išlikti ateičiai. Jeigu ne visam laikui, tai bent artimiausiai kartai, kurios
vertinimui pateiksime ir savo sukauptas žinias.
Pirmenybė turi būti teikiama minimaliausioms

pastangoms išsaugoti konkrečias materialinės
kultūros apraiškas. Toks požiūris atveda prie
mažų, bet svarbių laimėjimų, rečiau - paskatina visiškai keisti statybines medžiagas ar darbo metodus. Kai kurie statybininkai dėl visiems
suprantamų priežasčių mieliau linkę viską keisti, negu taisyti ir dailinti. Tegul jie taip elgiasi
naujose statybose, tačiau prie senosios statybos
paminklų, mūsų nepakeičiamo kultūros paveldo, ateities kartų labui geriau ilgiau pasvarstyti, prieš puolant perstatinėti.
Ir dar kartą: materija neišvengiamai sensta,
ir jeigu nemokame parinkti medžiagos, kuri savaime pasens, sukurdama natūralią ir būdingą
faktūrą, kuri yra pakankamai silpna ir gali įsikomponuoti turimą kontekstą, tuomet galiausiai
prarasime savo nepakeičiamą kultūros paveldą.
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Tradicinė statybos technika,
minimalios žinios ar atspirties taškas
Ove Hidemark
Bene geriausiai techniniu požiūriu statėme šio amžiaus pradžioje, o palyginimai su šiuolaikinėmis
lengvosiomis konstrukcijomis akivaizdžiai išryškina to laikotarpio sunkiųjų pastolių kokybe. 6-ajame dešimtmetyje atsisakėme statybos technikos, empiriškai patikrintos tūkstančio metų tradicijų.
Visiems šių dienų statybininkams tradiciniai statybos būdai turi būti žinių bagažo pagrindas ir
įkvėpimo šaltinis tobulesnei technikai sukurti.
Klausimo formuluotę vertinu kaip provokacinę
ir retorinę; pastarąjį apibūdinimą perša ir kasdien laikraščiuose spausdinami svarstymai apie
tai, ar vienas pastatas labiau serga už kitą. Kurią
gi statybos techniką šloviname?
Akimirkai
susimąstykime
apie
senuosius
Vitruvijaus žodžius: firmitas - commoditas - et
venustas, kurie galbūt geriau žinomi savo
prancūziška forma: durabilite, comfort et gout.
Arba paprastai švediškai: patvarumas, patogumas ir skonis.
Neketinu daug kalbėti apie dviejų paskutiniųjų kriterijų esmę arba svarbą; jie sudaro mūsų
kasdien vartojamą architektūros sąvoką; šie kriterijai nuolat kinta, ir jie turi kisti. Norėčiau
panagrinėti patvarumo sąvoką, kurios net pavadinimas byloja apie nenorą keistis; ši sąvoka
apima ne tik ilgai trunkantį stiprumą ir atsparumą, bet taip pat konkretesnę taisytinumo
sąvoką ir ne tokią konkrečią senatvę. Kaip suprasti šias kartais klaidžiojančias sąvokas?

Medžiagų išmanymas - atspirties
taškas
Kai prieš kelerius metus kasmetinio Švedijos architektų sąjungos susirinkimo proga man pasiūlė
pasisakymo temą, aš ją perskaičiau neatidžiai.
"Marginalines žinias" netyčia perskaičiau kaip
"materialines", ir galbūt čia slypi jeigu ne visa
problema, tai didžioji jos dalis. Tai sudaro
pagrindinę pradinių žinių bagažo dalį, nesvarbu apie ką būtų kalbama: tradicinę ar naująją
techniką.
Ką tuomet reiškia sąvoka "tradicinė technika"? Kada ji nustojo egzistavusi? Viską suapvalinus, galima pasakyti, kad maždaug 6-ajame dešimtmetyje įvyko išsiveržimas iš beveik
1000 metų senumo statybos technikos, empiriškai patikrintos ir buvusios rimtu statybos

medžiagų ir būdų išbandymu. Po to prasidėjo
2-3 dešimtmečiai vadinamosios naujos technikos, įvairių medžiagų montažo, ir būtent tada,
kaip niekada anksčiau pramonė užvertė mus nepatikrintomis medžiagomis, kurių gyvenimo
trukmė kartais tesiekė 10 metų! Be to, iš jų
pristatyta žmonėms netinkamų gyvenimui būstų, kurie sukelia alergijas, vėžį ir t.t.
Esame priversti konstatuoti, kad nūdienos
statyboje medžiagų spektras priskiriamas prie
marginalinių, t.y. minimaliai reikalingų žinių.

Konfliktinė situacija
Mano sukauptos žinios remiasi beveik 40 metų
trukusia pažintimi su senais pastatais. Tai buvo
nesibaigianti atradimų kelionė per senos statybos tradicijas, taip pat jos išlikimo sąlygas.
Tačiau aš taip pat projektuoju naujus namus, ir
štai tada atsiduriu aštrioje konfliktinėje situacijoje. Mano žinios apie tradicinį statybos būdą
sunkiai suderinamos su šiuolaikine statyba.
Šiuo atveju tai nėra kokia nors senosios technikos romantika - visai nemėginu atsukti laiko
atgal. Tiesiog kalbu apie racionalų kažkada buvusios geros technikos įvertinimą. Ir galbūt
ateinančių kartų technika išaugs būtent iš šio
restauravimo ir šiuolaikinės statybos sandūrio.
Galbūt geriausiai techniniu požiūriu statėme
šio amžiaus pradžioje, o to laikotarpio sunkių
balkių kokybė akivaizdžiai matosi šalia šiuolaikinių lengvųjų konstrukcijų, kurių pagrindą sudaro mediniai kaiščiai, sąvaros, plastsmasės
plėvės, kancerogeninė mineralinė vata ir sandarinančių savybių turintys dažai - vadinamoji
"konstrukcija" vėliau dekoruojama plytas vaizduojančiais tapetais. Aš klausiu: kur šiandien
atrasti techninę moralę, teikiančią mums jutiminę, jausminę ir vizualiai logiškai suvokiamą
konstrukciją? Moralę, sukuriančią paprastesnę
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statybą negu šiandienį pusfabrikačių agregatą?
Prisiminkime senąją ištikimą iš amžiaus pradžios
ir iš dar anksčiau mus pasiekusią masyvią plytų
sieną. Ji tiko viskam: svoriui išlaikyti, apsaugoti, sušildyti ir net drėgmės pusiausvyrai susidaryti, kai žiemą viduje buvo šilta, o vasarą vėsu.
Pernelyg paprasta tvirtinti, jog šiandien tai per
brangus malonumas. Negi mes vadovaujamės
tokiais trumpalaikiais ekonominiais paskaičiavimais? Galų gale kokio patvarumo ir patogumo siekiame?

Medžiagų ekologija ir pastatų
priežiūra ateityje
Šį pavyzdį galima išplėsti iki sąvokos, kurią
siūlyčiau pavadinti medžiagų ekologija - toks
statybinių medžiagų natūralių komponentų
santykis, kuris sudaro pusiausvyrą svorio apkrovime, drėgmės apytakoje ir šiluminiuose
srautuose. Restauravimui tai elementari abėcėlė, tačiau mano bandymai taikyti ją moderniai technikai pasibaigia tuo, kad griūna visi senieji pastatai ir kažkas visiškai nesiderina. Ir be
paliovos stebiuosi tuo, kaip konsultantai ir rangovai vertina medžiagų suderinamumą. Kartais
abejoju, ar apskritai žmonės suvokia, ką jie daro.
Negi naujienų srautas pasidarė pernelyg sraunus? Negi projektavimui ir statybai skiriama tiek
mažai laiko, kad niekas nespėja paruošti patikimos apgalvotos konstrukcijos? Negi mes tikime, kad kompiuterinis dizainas ir kompiuterinė
gamyba išgelbės pasaulį?
Tolimesnė perspektyva iškelia taisomumo
klausimą, pastato priežiūrą ateityje. Kitaip tariant: valdytojo rūpesčiai. Kaip šiandien žalojame gamtą, taip lengvabūdiškai nekvaršiname
sau galvos dėl nežinomų namo išlaikymo kainų, užgulsiančių ateities kartų pečius. Ar mūsų
namus apskritai galima remontuoti? Ar nebūtų
protingiau stengtis statyti ir planuoti taip, kad
statinio priežiūra ateityje kainuotų kuo mažiau?
Tradicinė statybos technika šia prasme buvo puiki, nes anuomet naudotos medžiagos išlaikė daugelio šimtmečių egzaminą, o to, deja, negalime
pasakyti apie šiuo metu užsakomus ir skubotai
mokslinėse ir medžiagų rinkos laboratorijose atliekamus testus.

Senatvės grožis
O dabar aptarkime paskutinį, bene patį svarbiausią kriterijų - senatvę. Man dažnai susidaro
įspūdis, kad šiuolaikiniai namai bijo pasenti, kad
jie nedrįsta sulaukti žilos ir garbingos senatvės,
kurią nenumaldomai atneša laikas ir kurią puošia raukšlės. Kyla klausimas: ar šiuolaikinės statybos medžiagos gali ištverti garbingą senatvę?
Palle Nielsen tipo perspektyvoje nujaučiamas
šitoks ateities vaizdas: subyrėjusios plastmasės
ir aprūdijusi armatūra ten, kur lėtas senėjimas
galėtų išreikšti kraštutinę patvarumo pasekmę
- romėniškąjį firmitas.
Pastate norėčiau matyti senėjimo potenciją,
savotišką moralinę pataisą, galutinę grožio
sąvokos savybę. Įdomu, kieno pusėje šiandien
būtų John Ruskin, XIX a. anglų moralistas ir
architektūros kritikas?

Mokymo tikslas
Galų gale dauguma visų šių klausimų grįžta prie
mokymo tikslų. Ar lieka mokymo procese vietos kritiškam jų įvertinimui? Ar vietoj to klesti
bukas vystymosi optimizmas, kai niekam nereikalingas žvilgsnis atgalios, ieškant istorinių momentų. Galbūt ilgesnėje laiko perspektyvoje
nūdienos technologija pasirodys besanti trumpas epizodas ar anomalija? Ateitis atsakys į
šiuos klausimus.
O iki tol norėčiau atkreipti dėmesį į paprastą
faktą - vystymasis ne visuomet reiškia pradžią
nuo nulio; vystymasis gali reikšti ankstesnių žinių apibendrinimą. Todėl pasilikime tai, kas vertinga, ir išmeskime lauk tai, kas nereikalinga.
Tegu tradicinės statybos technikos patvarumo
kriterijai būna taikomi šiuolaikinėje statyboje.
Jų derinys būtų nepaprastai sėkmingas, aš tuo
įsitikinęs.
Architektūros mokykloje į restauravimo mokymo programą įeina tokie netradiciniai palyginimo metodai. Senosios statybos technikos
studijos duoda peno ilgiems svarstymams apie
mūsų dabartį. Mums tradicinė technika yra atspirties taškas ir įkvėpimo šaltinis tobulesnei
technikai kurti.
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Keletas žodžių apie statybos chirurgiją ir apie
kitus, su ja susijusius dalykus
Sigurd Curman
1947 m. balandžio 16 d. Sigurd Curman perskaitė šią paskaitą Švedijos Karališkojoje Mokslų Akademijoje prezidiumo paleidimo proga.

Pasinaudodamas šiandien man suteikta garbe
prezidiumo paleidimo proga skaityti paskaitą,
manyčiau, jog tai tinkama proga pamėginti
trumpai apžvelgti tos srities problemas, kurioje
man teko padirbėti, ir ypač jaunystėje, t.y. pastatų konservavimas ir priežiūra. Atliekant praktinį darbą, gana dažnai man šaudavo į galvą
mintis, kad pastatų konservatorius ir chirurgas
siekia tų pačių tikslų ir savo darbe naudojasi
vienodomis
priemonėmis,
vienas
gydydamas
namus, o kitas - žmones, o žodis gydytojas reiškia "tas, kuris gydo žaizdą".
Abiejų profesijų meistrai siekia kuo geriau
išgelbėti savo pacientą ateičiai, visų pirma, panaikindami jį kamuojančios negalios priežastį,
o paskui, jeigu reikia, pakeisdami gyvybei svarbiausias dalis tokiais pakaitalais, kurie nežalotų
paciento, kuo mažiau kristų į akis ir iš tiesų leistų nugyventi jo daliai skirtą gyvenimą. Neretai
ir vienam, ir kitam tenka susidurti su tokiais atvejais, kai liga paima viršų, ir tuomet belieka
pamėginti pailginti gyvybės rusenimo laiką
sugriautame kūne, kuris pateko jų globon. Tačiau net ir tokiu atveju reikia stengtis, kad likęs
gyvenimo tarpsnis būtų nugyventas garbingai.
Būtent todėl išdrįsau pavadinti šią paskaitą
"Keletas žodžių apie statybos chirurgiją ir apie
kitus, su ja susijusius dalykus". Galbūt čia slypi
nedidelis noras sudaryti įspūdį, jog šioje akademijoje dirbamas toks darbas, tai pia fraus (lot.
padorus melas), kurį, tikiuosi, man atleisite.
Taigi prie reikalo!
Pirmiausia keletas žodžių apie praktinės pastatų priežiūros pagrindus. Vyresnioji šios auditorijos dalis gerai prisimena amžių sandūroje
įsiplieskusi karą dėl vadinamojo "restauracijos
klausimo", kuris kilo dėl pereito šimtmečio pabaigoje baigtų restauruoti Upsalos katedros ir
Gripsholmo rūmų: jų restauravime karštai buvo
ginamas prancūzo Viollet-le-Duc principas, rei-

kalaujantis atstatyti pradinę pastato išvaizdą,
nuimti visus vėlesnius priedus ir atkurti tuos,
kurie išnyko, net jeigu juos reikėtų pagaminti iš
naujo. Tokia buvo tikroji restauravimo reikšmė.
Taip išnykdavo vėliau atsiradę, dažnai labai
vertingi pastato elementai. Rezultatas būdavo
schematiškas ir sausas, be individualių bruožų,
kuriuos uždėdavo vystymosi įvairovė, ir be
senatvės raukšlių, puošiančių seną pastatą. Joks
gydytojas nesiimtų daryti jaunystės grąžinimo
operacijos senam pacientui, kuris sulaukęs garbingo amžiaus atrodo netgi gražiau, negu prieš
daugelį metų.
Na, bet tai visiems gerai žinomi dalykai, apie
kuriuos per ilgai nekalbėsiu. Kilusi reakcijos
banga, kurios priešakyje Švedijoje atsidūrė Verner von Heidenstam bei garsusis kovos šūkis
Šiuolaikinis
barbarizmas,
laikui
bėgant
suformavo naujus istorinių pastatų priežiūros tikslus, kurie per paskutiniuosius dešimtmečius sulaukė daugumos pritarimo. Istoriniam paminklui
reikia suteikti tokį pavidalą, kad jis pats kuo tikroviškiau ir kuo gražiau pasakotų savo istoriją
bei rodytų savo charakterį, o jeigu jis dar "gyvas", t.y. gali pasitarnauti praktiniams tikslams
- pamėginti pritaikyti jį naujų laikų poreikiams.
Taigi beveik sutariame dėl darbo tikslų,
tačiau jų pasiekimo būdai gali būti labai skirtingi.
Ir tai yra reikalo esmė. Mes vis dar turime gerą
ir blogą, jautrią ir nejautrią restauraciją, kuri
priklauso nuo darbų vadovo ir taisyklių taikytojo meistriškumo ir skonio, lygiai taip pat mes
atliekame geras operacijas - galbūt derėtų pasakyti ir nelabai geras, ir tai priklauso nuo skalpelį laikančios rankos tvirtumo ir įgūdžių.
Neketinu šiandien gilintis į restauravimo principus bei jų taikymą. Pasiremdamas jau pasakytais dalykais, norėčiau pademonstruoti keletą
pastatų chirurgijos pavyzdžių ir bei operacijų
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atlikimo būdų. O pradėsiu nuo keleto atvejų, kuriuos teko stebėti savo piligrimiškų ir klajokliškų
kelionių metu prieš beveik 40 metų, kai turėjau
progą nuvykti mokytis į Vokietiją, Prancūziją ir
Italiją. Si kelionė padėjo pamatus visai mano tolesnei veiklai.
Būtent Italijoje arba tiksliau Venecijoje aš
pirmą kartą susipažinau su išties tobula pastatų
chirurgijos mokykla, kuri netgi mokė rėžti peiliu elegantiškai ir atsargiai. Negailestingas ir pamokantis buvo Šv.Morkaus laikrodžio bokšto
sugriuvimas 1902 m., įspėjęs apie tai, koks pavojus tykoja, jeigu pastatai netvarkomi laiku.
Po šios nelaimės Venecijoje prasidėjo intensyvus kultūrinę vertę turinčių ir gyvenamųjų pastatų remontas. Darbams vadovavo nepaprastai sumanus ir išsilavinęs architektas Max Ongaro, kuris laikui bėgant subūrė įspūdingą pagalbininkų komandą. Jie pradėjo nuo kruopštaus
miesto architektūros paminklų tyrinėjimo, o po
to ėmėsi didelių įvairaus pobūdžio konservavimo darbų.
Taigi aš įpuoliau į sūkurį, suteikusį man geriausią gyvenime progą mokytis tokioje vietoje,
kur sunkiausiomis sąlygomis vyko ne tik nepaprastai sąžiningas ir techniškai tikslus darbas, bet
kur buvo tikrinami pagarba tradicijai ir meninis saiko jausmas, kurių iki tol dar niekas, bent
jau už Italijos ribų, nesugebėjo tobulai valdyti.
Tyrimai parodė, jog dauguma svarbesnių Venecijos pastatų, ir ypač bažnyčios, patyrė stiprias deformacijas, kurių pagrindinė priežastis
buvo viena: netvirtas gruntas. Venecijos gruntas nėra vienas iš statyboms palankiausių. Salos, ant kurių stovi rūmai ir bažnyčios, sudarytos iš "fango" grunto, į kurį į Adrijos jūrą
įtekančios Alpių upės nuolat atneša naujų nuosėdų. Sis "fango" sudarytas iš tankiai besikaitaliojančių smulkaus smėlio ir molio sluoksnių. Jo konsistencija gana tvirta, ir gerai supresavus iš jo gaunamas neblogas gruntas pastatui,
tačiau didelis šio grunto trūkumas yra neatsparumas potvynių ir atoslūgių vandens lygio permainoms. Nuolat judėdamas vanduo išsineša
nedidelę dalį smėlio ir molio, ir po kurio laiko
gruntas po namu susilpnėja ir nusėda galbūt
kokį vieną milimetrą, o per šimtmečius šie milimetrai sudaro centimetrus ir net decimetrus.
Be šių dalinių grunto poslinkių, egzistuoja ir
bendras judėjimas. Visas pajūrio ruožas nuo
Akvilėjos iki vietovės į Ravenos pietus, t.y.
žemės plotas, susidaręs iš didžiųjų Alpių upių
sąnašų, nuolat grimzta; per šimtmetį į vandenį
nugrimzta nuo 10 iki 12 cm sausumos. Tiems
pastatams, kurių gruntas yra XI, XII ar XIII

amžiaus, šis faktas yra gana grėsmingas. Tenka keletą kartų aukštinti grindis; sienos, kurių
struktūra neatspari ilgiau trunkančiam vandens
poveikiui, pradeda irti ir t.t.
Šios dvi aplinkybės, t.y. grunto netvirtumas
ir sausumos grimzdimas, yra gamtos sukurti
priešai, su kuriais nuolat kaunasi pastatų konservatoriai Venecijoje.
Pažvelgę į atskirus pastatus, tuoj pat įsitikinsime, jog kitas pavojus kyla dėl viduramžių ir ankstyvojo renesanso Venecijos architektų statybinio patyrimo stokos bei vėlesnių laikų meistrų
ir perstatinėtojų lengvabūdiškumo.
Minėtų pavojų realumui patikrinti buvo imtasi paprastų priemonių, kurios, beje, pasiteisintų ir daugelyje kitų vietų. Visose Venecijos
svarbesnėse bažnyčiose tiksliai išmatuota horizontalioji plokštuma, kuri buvo pažymėta ant
visų kolonų ir stulpų, ant sienų, kiekvienoje
koplyčioje, ant didesnių paminklų ir pan. Atžyma buvo įkirsta, taip pat įbrėžta jos padarymo
data. Tokiu būdu sukurta funcionali sistema
kontroliuoti atskirų pastato dalių judėjimą ir
nusėdimą. Tai pastato padėties matuoklis, atliekantis tą pačią funkciją kaip termometras pacientų gydyme. Be to, iš gipso, cemento ar plono stiklo sluoksnio padaryti stebėtojai (vadinamieji šnipai) ant visų mūro skilimo vietų, ir jie
nuolat atidžiai stebimi.
Sutvarkius šias bendras apsaugos priemones,
prasidėjo darbas su atskirais paminklais pagal
tai, kokia jų būklė. Taigi tuo metu visos didžiausios ir įdomiausios Venecijos bažnyčios restauruojamos, nors tai anaiptol nereiškia, kad jos
turėjo būti uždaromos. Italijoje paprastai restauravimo darbai atliekami lėtai ir kruopščiai
tvarkant atskiras nedideles pastato dalis, ir restauratoriai niekuomet negauna į savo rankas
viso architektūros paminklo.
Panagrinėsime kai kuriuos įdomiausius ir būdingiausius Venecijoje atlikto darbo momentus.
Tam tikslui geriausiai tinka bažnyčios, kurioms
viduramžių venecijiečiai skyrė daugiausia turtų
bei dėmesio, t.y. dvi vienuolių maldininkų ordinų bažnyčios, S.Maria Gloriosa dei Frari ir SS.
Giovanni e Paolo.
Šios dvi ryškios gotikos bažnyčios, pastatytos XIV a., šio šimtmečio pradžioje ilgai buvo
restauruojamos arba, kaip man pasirodė, tobulai restauruojamos ir konservuojamos. Pradėkime nuo Frari bažnyčios. Nustatant diagnozę,
pastatas buvo smulkiai ir tiksliai išmatuotas.
Paaiškėjo, kad bažnyčia gerokai deformavosi.
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\ išorę išlinko kolonos, išilginės sienos, skliautai
įgavo tendenciją skėstis, pietinė skersinė frontono siena stipriai įdubo vidun, šiaurinės skersinės sienos portalo įrėminimas pradėjo lenktis.
Kokios šių grėsmingų pakitimų priežastys arba
kaip juos panaikinti, nežalojant architektūros
paminklo? Tokia problema iškilo architektuipastato chirurgui.
Priežastys buvo tokios: 1) silpni pamatai,
2) spyrių nepakankamumas. Išorinės sienos
nusėdo dėl grunto nusėdimo, skliautų skėtimo
jėgų neišlaikė reti kontraforsai ir eilė visai neveiksmingų medinių jungčių, esančių vidurinio
protarpio skliautų išlinkimuose. Dėl šių faktorių pasireiškė jau minėta tendencija skėstis. Taigi
pagrindinis uždavinys buvo sustiprinti grunto ir
skliautų įtvirtinimus. Ir tai reikėjo padaryti taip,
kad bažnyčia nenukentėtų ir kad nebūtų sudarkyta jos išvaizda.
Grunto sustiprinimui panaudotas vienintelis
Venecijoje pasiteisinęs metodas. Per keletą metrų nuo tvirtinamos sienos į žemę įkalamas įlaidas, neleidžiantis išslysti spaudžiamam gruntui.
Po to atliekamas grunto spaudimas - kalami
poliai, pradedant nuo toliau ir laipsniškai einant
vidun, kad stipriau susispaustų gruntas. Virš poliais suspausto grunto uždedamas betonas, ir ant
to naujojo pylimo uždedada kuo didesnio svorio apkrova - tada betonas įsiskverbia į visus
senojo mūro tarpus ir plyšius, kurių dažniausiai
net neįmanoma pastebėti. Jeigu reikia, ši operacija atliekama iš abiejų senosios sienos pusių.
Taigi tokiu metodu nedidelėmis atkarpomis labai atsargiai sutvirtintos išilginės sienos. Ypatingų pastangų pareikalavo bokšto gruntas. Bokštas, kuris vienu savo šonu jungiasi su bažnyčia,
dėl svorio buvo nusėdęs daugiau negu kitos pastato dalys, ir todėl gretimos sienos pradėjo
skilinėti. Bažnyčiai išsaugoti būtinai reikėjo sustabdyti bokšto grimzdimą. Si užduotis pareikalavo didelio ir brangiai kainuojančio darbo.
Tačiau atsargumo dėlei bokštas kiek įmanoma
buvo atskirtas nuo kitų sienų, t.y. atpjautas, išardant sujungimą tarp bokšto ir gretimos sienos.
Jeigu ateityje jis nugrimztų daugiau, negu bažnyčia, dėl to nenukentėtų jos sienos, o tik suskiltų betono sluoksnis.
Kalbant apie grunto sutvirtinimą, verta paminėti ir tuos darbus, kurių tikslas buvo išsaugoti
ateičiai nuostabų šiaurinio frontono portalą. Po
juo esantis gruntas buvo blogai paruoštas, be
jokio sutvirtinimo. Aukštos frontono sienos
spaudimas tekdavo tik viena linija užbrūkšniuotam gruntui, kuris po truputį grimzdo. Tačiau

po portalu esančioje (dvigubas brūkšniavimas)
grunto dalyje susidarė spaudimas į viršų. Jis sklido į viršų per portalo marmurines atramas iki
pat rygelio galo, dėl kurio ilgainiui pradėjo
judėti nedideli akmenys, iškrypdami į tokią
padėtį, kuri - šiek tiek perdėtai - pavaizduota
taškine linija. Šiam pavojui pašalinti reikėjo
vienodai po visą gruntą paskirstyti spaudimą, o
tai padaryta tvirtu išlenktu betoniniu lanku, kuris
įdėtas tarp abiejų apkrovą laikančių dalių. Portalo marmurinį įrėminimą, nuo kurio nuimtas
spaudimas, galima buvo nuimti, sutvarkyti ir
sugrąžinti į vietą. Jam beliko viena funkcija laikyti pačiam save.
Tokiu būdu sutvarkius gruntą, pereita prie spyrių sistemos. Venecijos gotikiniai statybininkai
puikiai suvokė savo inžinierinių sugebėjimų ribotumą. Todėl, kaip ir visa Venecijos architektūra, taip ir gotiškoji yra pirmiausia dekoratyvinė. Tai formų žaismas, tiesa, nuostabiai
gražus, bet ne tvirtos konstrukcijos. Jei apie italus sakoma, jog jie nesugebėjo išmokti gotikinės
statybos principų, tai venecijiečiai pasirodė esą
blogiausi iš visų italų. Gotikiniai Venecijos statiniai yra blogai sukonstruoti; nei viena bažnyčia neturi tvirtos spyrių konstrukcijos. Silpni
kontraforsai, trūksta argbutanų, o juos pakeičiančios įžulniai virš šoninės navos kylančios sienos nėra pakankamai tvirtos. Pirmenybė buvo
teikiama įtvirtinimams prie žemės, o ne italams
svetimai prancūzų-šiauriečių statramsčių ir spyrių sistemai. Venecijoje dažniausiai sutinkami
mediniai įtvirtinimai, kurie geležimi prijungiami prie mūrinės sienos.
Frari bažnyčioje, prieš pradedant restauravimą, aptikti sieniniai įtvirtinimai, kurių dalis atsipalaidavo nuo geležinių jungčių ir buvo neveiksmingi. Kruopštesni tyrimai parodė, jog
panaši atramų sistema buvo įrengta ir viršutinėje
bažnyčios dalyje virš kolonų kapitelio. Ji taip
pat buvo medinė, tačiau dėl nežinomų priežasčių,
matyt, estetinių, išardyta ir nuimta. Tačiau statika užgožia estetiką, ir ši pataisa, kaip įsitikinome, turėjo katastrofinių pasekmių. Taigi neabejota dėl to, jog būtina atstatyti buvusią įtvirtinimų sistemą bei sustabdyti bažnyčioje prasidėjusią skėtimosi tendenciją. Kadangi medinės
atramos, kaip, beje, ir sąvaržos, nepasiteisino,
nuspręsta naudoti geležines atramas, kurias
reikėjo užmaskuoti, kad jos nedarkytų vaizdo ir
būtų panašios į bažnyčiai būdingas medines
atramas. Senos išlikusios medinės atramos buvo
sutvirtinto geležinėmis dalimis, įmontuotomis po
medžio detalėmis padarytuose pagilinimuose.
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Verta pastebėti, jog sistema B-D-B buvo vientisa nuo vienos išorinės sienos iki kitos.
Atlikus šiuos darbus, padėti pagrindai tolesniam šio nuostabaus, tačiau dėl kai kurių
trūkumų trapaus, statybos šedevro gyvenimui.
Po to pradėti smulkūs tvarkymo darbai, kurie
daugiausia buvo susiję su paviršiumi ir dekoro
elementais ir kuriuos chirurginiu požiūriu galima būtų pavadinti kosmetologiniu gydymu, o
jo svarbos neverta sumenkinti nei žmogiškų, nei
architektoniškų pacientų gydyme. /.../
Galėčiau dar ilgai vieną po kito nagrinėti Venecijos bažnyčių ir rūmų pastatus ir demonstruoti
įvairius pastatų chirurgijos meno pavyzdžius, o
jų po laikrodžio bokšto sugriuvimo buvo daug:
restauratoriai sistematiškai gydė lėtines pastatų ligas. Tačiau pateiktų pavyzdžių turėtų užtekti, kad įsivaizduotumėme, kokias problemas
teko spręsti Venecijos pastatų gydytojams, kovojantiems už savo pacientų gyvybes bei siekiantiems išgelbėti juos ateičiai ir mums. Savaime
suprantama, su panašiais rūpesčiais susiduriame ir mes, spręsdami tokio pobūdžio problemas
čia, Švedijoje. Tačiau aš pasirinkau šiandien
Veneciją, nes, mano manymu, ji pateikė vaizdingiausius ir todėl būdingus pavyzdžius, o be
to norėčiau viešai prisipažinti, jog talentingiems
Venecijos architektams esu skolingas daug nuoširdžios padėkos žodžių. Iš jų pasisėmiau patirties ir idėjų darbui, kurį man teko atlikti
gimtinėje ir kuris kai kada gerokai kirtosi su senomis įprastomis tradicijomis.
Norėčiau šia proga tarti keletą žodžių apie
dar vieną sritį, kuri galbūt nepriklauso pastatų
chirurgo kompetencijai, o labiau primena dermatologo darbą. Tai jautraus išorinio mūsų
bažnyčių sluoksnio restauravimas; sluoksnio,
ant kurio išlikusi dekoratyvinė tapyba, ryški ir
puiki Švedijos viduramžių bažnyčių charakteristika. Ta proga norėčiau atkreipti dėmesį į tai,
kad netgi Italijoje nerasime tokių vertingų ir gausių kaimo bažnyčių interjero tapybos pavyzdžių,
kuriuos turime šiaurinių Švedijos dalių bei Mälardalen ir Norrland kraštų bažnyčiose. Labai
svarbu, jog tapyba būtų tinkamai restauruota,
nes šiuo metu daugelyje vietų nuvalomas piešinius slėpęs kalkių sluoksnis, kuriucTjie buvo
uždažyti klasicismo ir naujovių laikais XVIII a.
antroje pusėje. Atkreipkite dėmesį: būtent tada,
o ne reformacijos įsigalėjimo laikais uždažyta
bažnyčių sieninė tapyba!
Iki 1907 m. vyravo tokia procedūra: tinkuotojui buvo nurodoma plaktuku nukalti kalkių tin-

ko sluoksnį. Ant kalkinio popieriaus buvo perpaišomi likę tapybos elementai. Jeigu kai kur
nubyrėdavo ant mūro esantis tinkas, jis būdavo
keičiamas nauju. Po to visas skliauto ar sienos
paviršius vėl dengiamas kalkėmis, kad paviršius
būtų lygiai ir gražiai uždažytas. Nuo kalkinio popieriaus ant paruošto paviršiaus perkeliamos
figūros ir ornamentai, kurie vėliau dažomi pagal
turimus aprašymus ir dažų mėginius. Trūkstamos
originalo dalys prikuriamos pagal analogiją arba
iš fantazijos. Gali atorodyti, jog darbą nupasakojau gerokai sutirštindamas spalvas, tačiau,
deja, tai realybė. Rezultatas būdavo jokios istorinės, o dažnai ir meninės vertės neturintis darbas, kadangi dažniausiai viską atlikdavo eiliniai
dažytojai. Geriau jau palikti tapybą po kalkių
sluoksniu. Neilgai trukus tuo visi įsitikino.
Kai 1907 metais pradėta Strängnäs katedros restauracija, man teko uždavinys vadovauti darbui ir prižiūrėti šio žymaus viduramžių
paminklo tapybos restauravimą. Remiantis sukaupta patirtimi iš Venecijos bažnyčių, įvairių
eksperimentų keliu buvo paruošta viduramžių
bažnytinės
tapybos
restauravimo
metodika,
kuri vėliau sėkmingai ir nelabai sėkmingai, o tai
priklausė nuo darbų kokybės, buvo pritaikyta
ir kitose mūsų bažnyčiose.
Jos principai yra paprasti ir natūralūs. Apmąstymų, išradingumo ir skonio reikalauja jų
taikymas.
Ko aš siekiu tokiu darbu? Savaime suprantama, kuo mažiau keisti originalą ir išlaisvinti jį
nuo žalojančių defektų, kurie temdo piešinio
grožį. Pageidautina išsaugoti senėjimo sukurtą
grožį, bet ne nemokšiškas dėmes, kurias paliko
nevykęs restauratorius ar nelaimės.
Didžiausio atidumo reikalauja dengiančio
kalkių sluoksnio nuėmimas. Juk nuo šio darbo
atlikimo kokybės priklauso, kokios būklės tapybą turėsime. Šiam darbui netinka jokie mūrininkai. Tai prilygtų skerdikų darbui operacinėje.
Kalkinį tinką nuimti turi tas dailininkas, kuris
vėliau retušuos piešinį. Jis pats stengsis kuo
mažiau apgadinti originalią tapybą. Jeigu darbo, apie kurį smulkiau nekalbėsiu, metu jis aptinka silpnai besilaikančio tinko dalis, jas būtina
pritvirtinti. Vandeniu skiedžiamais klijais reikia
užklijuoti keletą sluoksnių marlės ant palaido
tinko gabalėlio ir gretimų tinko dalių. Klijams
išdžiūvus, tinko gabalėlyje išgręžiama viena ar
kelios siauros skylės, per kurias specialiais purkštuvais įpurškiama gipso skiedinio ar kitos rišamosios medžiagos. Prispaudus prie plytų paviršiaus, tinko gabalėlis prisiklijuoja. Marlė nuimama ir priklijuotąsias dalis galima valyti.
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Tokiu būdu paruoštas tapytos sienos paviršius yra puikiausiai apsaugotas ir kartais net
visai nereikalauja papildomo retušavimo. Tačiau
neretai tenka susidurti su tokiais beviltiškais
atvejais, kai originalas dėl įvairiausių priežasčių
yra nepataisomai sugadintas, ir be retušavimo
jis visai nepatrauktų žiūrovo dėmesio. Tuomet
reikia ieškoti tinkamiausios išeities ir, iš vienos
pusės, siekti išsaugoti medžiagos tikrumą ir
sąžiningai atlikti restauravimą, iš kitos - atsižvelgti į menine pusiausvyrą ir visumą.
Tiksliausiai pavyksta atkurti dekoratyvinių
apvadų puošybą, kadangi lentjuosčių ir sienų apvadų motyvas dažnai yra pasikartojantis. Toks
įrėminančių elementų sutvarkymas gali suteikti
užbaigtumo įspūdį. Siekiant išvengti falsifikavimo, šios vienijančios dalys restauruojamos ypatingu būdu, kuris, visų pirma, leidžia specialistui
atskirti naują nuo seno, o, be to, neprofesionaliai akiai palieka harmonijos įspūdį. Čia naudojama ypatinga dažyto paviršiaus apdorojimo
technika. Dažai tepami brūkšneliais ir tarpai
tarp jų sukuria tokį pat įspūdį, kaip ir originalaus
paviršiaus suskilimas. Eilinis žiūrovas nepastebės jokio skirtumo, o atidesnis stebėtojas,
patyrinėjęs per lupą, tuoj pat pamatys, kas tikra, o kas ne. Kitas būdas tokiam pačiam efektui
sukurti yra arčiausiai stebėtojo esančias vietas
subraižyti aštriu metaliniu daiktu tinkamo tankumo linijomis.
Tačiau figūrų atvaizdų atkurti neįmanoma, ir to
daryti nereikia. Figūros vaizdavimas visuomet
yra individualus dalykas. Jos vietoje atsiradusius defektus visuomet galima sušvelninti, uždažius spalva be kontūrų arba reikiamose vietose nutapius difuzines spalvų dėmes. Išimtinais
atvejais figūros kontūrus galima pažymėti punktyrine ar taškine linija. Tačiau šiam darbui būtinas nepaprastai subtilus takto jausmas, o kartais - kūrybinga narsa.

Toks sprendimas įgyvendintas Edo bažnyčios
pagrindiniame altoriuje. Jo sienas ir skliautus
išdailino žymiausias mūsų viduramžių tapybos
meistras Albertus Pictor. XVIII a. skliautas buvo
nugriautas, sienos perstatytos ir iškeltas naujas
skliautas. Restauruojant bažnyčią 1918 m., iškelta senoji viduramžių tapyba. Likę nesugadinti
fragmentai buvo puikios kokybės, tačiau iš apgriautų dalių sudėti pilno atvaizdo nepavyktų.
Radinys buvo išties geros kokybės, ir jo uždažyti nevertėjo. Problema išspręsta gana radikaliai: garsiam tuometiniam tapytojui pasiūlyta nutapyti savo papildymus, kurie pagal spalvą
ir tapymo būdą tiktų prie originalo, tačiau iš
esmės atspindėtų naujojo autoriaus stilių. Drąsus
eksperimentas pavyko. Senieji ir naujieji fragmentai nuostabiai dera, sudarydami ramų ir
gražų visumos vaizdą, jie neužgožia vienas kito,
ir jų neįmanoma supainioti. Tačiau tokiems eksperimentams reikia tikro meistro rankų ir geros
akies. Genijai nesipeša!
Laikas bėga, ir aš jau tikriausiai pernelyg ilgai
kamuoju klausytojus, o be fragmentiškų nuotrupų iš darbo, kurį pastatų gydytojas atlieka,
norėdamas ateičiai išsaugoti Švedijos istorijos
liudininkus, įgijusius namų pavidalą, nieko nauja pasakyti nesugebėjau. Pastatų išsaugojimo
reikalingumas mums jau nekelia abejonių, nes
nuolat stebime aplinkinį pasaulį, kuriame kaupiasi kadaise garbingų paminklų griuvėsiai, bylojantys apie šimtmečių senumo kultūrą. Aš
sąmoningai praleidau milžiniškas, gal net tiksliau būtų pasakyti neišsprendžiamas problemas,
kurių susikaupė begalės. Jų fone mūsų rūpesčiai
pasirodys paprasti ir idiliški, tačiau, kita vertus, didėja mūsų atsakomybė pasauliui, kadangi
turime tai, ką kiti jau prarado ir galbūt niekada
neatgaus. Ir mūsų pareiga išsaugoti skiriasi nuo
jų: "padaryti tai, kas neįmanoma"!
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Sigurd Curman (1879-1966)
Kurmano idėjinis turtas
Ove Hidemark, restauracijos profesorius iš Aukštosios Meno mokyklos architektūros fakulteto,
pasisako Sigurdui Kurmanui (Sigurd Curman)
skirtame leidinio numeryje. Tačiau čia Kurmanas pristatomas ne kaip garsus filosofas, bet kaip
šiuolaikinio architekto-restauratoriaus pozicijos
gynėjas. Turime naują restauratoriaus vaidmens
apibūdinimą; be jo, 1930-aisiais, restauracijos
skyriuje nebūtų likę nei vieno studento.
Ar matote skirtumų tarp šiandieninių ir
Kurmano laikų restauracijos sąlygų?
- Taip. Kai pradėjau dirbti su senaisiais pastatais, mane sudomino Kurmano požiūris į restauravimą. Jaučiau, kad suprantu jį geriau, negu jo
pasekėjai 5-ame ir 6-ame dešimtmetyje. Kurmanas kalba apie garbingą senėjimą, tačiau prisiminkime, jog jo laikais, nebuvo konflikto tarp
amatininkų darbo, medžiagų ir paminklo. Po
antrojo pasaulinio karo atsidūrėme situacijoje,
o tai buvo neišvengiama pasekmė, kai viskas,
norint išsaugoti senus pastatus, sukosi aplink
statybos techniką, o estetinis vertinimas liko antrame plane.
Kaip Jūs suprantate Kurmano pastato
chirurgiją?
- Savo kelionių metu Kurmanas perėmė šiuolaikinį požiūrį, t.y. anti-Viollet-le-Duc poziciją,
reikalaujančią gerbti pastato daugiasluoksniškumą, o jį įkvėpė Italijos restauratorių atsargumas. 1905 m. leidinyje "Kult och konst" (Kultas ir menas) skelbtuose straipsniuose jis dar
daug kalba apie meninę odą ir ragina nepaisyti
to, kas po ja slypi. Čia dar jaučiamos tuometinės
Viduržiemio jūros šalių nuostatos, kurios mus
erzina ir šiandien. Kurmanas nėra pakankamai
jautrus statybos technikai - betono naudojimas
ir sijų pragręžimas, pvz., Frari bažnyčioje Venecijoje, mums nepriimtini. Jis neabejotinai pasisako už atsargų pastato tvarkymą, tačiau mes
pažengėme dar toliau ekstremalaus atsargumo
kryptimi. Jei Kurmanas žvelgė į odą, tai aš
sakyčiau, jog turime žvelgti į raumenis ar net
griaučius.
Šiandien aptariame odą kaip svarbiausią senėjimo aspektą, o kai dėl raumenų ir griaučių stengiamės išvengti chirurgijos ir pasitenkinti
vaistais, kurie neapkrėstų aplinkos ir galėtų būti
kontroliuojami.

Ar galima kritikuoti Kurmaną už dėmesio
stoką pasaulietinei statybai?
- Ne, nemanau. Pasaulietinės paskirties pastatų niekas neaptarinėjo, o vertino kaip funkcionalius statinius, kuriuos galima tvarkyti be didesnio pagarbos jausmo. Didžiausią restauracijos problemą sudarė bažnyčios. Kurmanas savo laikmečio kūdikis. Tačiau projektuodamas
namus šalia elektrinių, jis nepainiojo bažnytinių reikalų.
Kaip apibūdintumėte Kurmaną - architektąrestauratorių?
- Žaviuosi jo jėga, idėjų monumentalumu, kurį
jis atgabeno į Švediją. Idėjos buvo skolintos, importuotos, tačiau neįmanoma nesistebėti, kaip
efektyviai jis jas skleidė. Naujasis mąstymas
reiškėsi jau nuo XIX a. pabaigos, prisiminkime
Gripsholmo restauravimą. Jis sulaukė negailestingos kritikos. Tačiau smulkiau panagrinėję, kaip
tai padarė Lars Ljungström, pastebėtume perėjimą
nuo stiliaus vientisumo prie daugiasluoksniškumo.
Pastarasis bruožas Lilljekvisto darbe, kai architektas tik užkonservavo, nebuvo pastebėtas,
tačiau kritikos sulaukė jo darbas, atliktas senąja
tradicija. Tačiau permainų vėjai jau buvo pakilę.
Kurmanas buvo jautrus menininkas, ir tai
norėčiau pabrėžti, bei sąžiningas mokslininkas.
Susiduriame su talentu ir asmenybe. Restauruodamas jis sudarydavo objektyvumo įspūdį,
tačiau objektyvi restauracija neegzistuoja. Atidžiau pažvelgę į jo darbus, pastebėsime, kaip
meistriškai jis valdo toną, visumos įspūdį, o tai
meninė dalis, bet ne sausų faktų sankaupa.
Kurmanas pats rinkosi jam padedančius dailininkus. Jo laikais įvyko didysis viduramžių tapybos atradimas. Jo atlikti tapybos restauravimo darbai teikia šiltą, jausmingą grožį; iš dailininkų jis
reikalavo šilumos, istorinės šilumos, ne tik kolorito. Tapytojai-restauratoriai kūrė viduramžiškai
gaivius darbus - juose neaptiksime sausumo ar pedantiškumo. Kur kas daugiau nei mes įsivaizduojame buvo retušuota, tačiau pagrindinis principas
- neužgožti architektūros. Kurmanas užpildo architektūrą,
paprastą
geometriją,
pavyzdžiui,
juosta, kurią atstato meistro ranka, tačiau kur
būta paveikslų - jis nieko naujo neprideda.
Stokholmo rūmus restauruoju pagal tokius
pačius principus: užpildau, išryškinu architektūrą ten, kur trūksta akmeninių apvadų, kur
dingsta orientacija, tačiau neliečiu skulptūriškų
elementų.
Kalbėjosi Elina Antell.
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Medžio metai
Thomas Bartholin
Medžio anatomijos laboratorijos kompiuteriuose Lunde sukaupta medžiaga apie daugiau negu
25 000 mėginių iš pastatų bei archeologinių kasinėjimų. Nuolat sudaromas ir tobulinamas pagrindinių kreivių tinklas tiek ąžuolui, tiek pušiai. Šiuo metu Valstybinio kultūros paveldo departamente
kuriama kompiuterinė bazė, kuri leistų panaudoti visą sukauptą dendrochronologinę medžiagą kaip
ir kitus esamus registrus.
Lundo universiteto medžio anatomijos ir dendrochronologijos laboratorija dirba jau 21 metus. Tačiau niekada neužtenka laiko nuveiktam
darbui apibendrinti. Laboratorijos veikla dinamiška, o kiekvienas naujas mėginys sulaukia
deramos pagarbos, ir iš jo tikimasi rezultatų.
Atliekami darbai vis dar tebėra ekonomiškai
savarankiški.
Tyrimų rezultatas - beveik nieko nesakantys skaičiai, kurie žymi metus, o suvokti jų
reikšme ir kartu išsiugdyti pagarbą mūsų kultūros palikimui padeda laboratorijos veikla.

Apie ką pasakoja
dendrochronologija?
Valstietis iš Helsingland krašto kaip ir jo protėviai karta iš kartos visą laiką naudojo senąjį klojimą. Šiandien klojime jis laiko grūdus, t.y. naudoja pastatą pagal jo paskirtį. Frontone valstiečiui teko įsirengti ventiliatorių, kad grūdai džiūtų
pagal visus naujuosius ruošimo metodus. Vadinasi, namas tebėra gyvas.
Dendrochronologas
papasakos
valstiečiui,
jog klojimas pastatytas iš medienos, kuri nukirsta 1298-99 m. žiemą. Galbūt tai vienintelis
pasaulyje valstietis, iki šiol pagal pirminę paskirtį naudojantis tokį seną paprastą medinį pastatą. Apie tai valstietis tikriausiai susimąsto kiekvieną sykį, eidamas į klojimą, girdėdamas kalbas apie istorinius įvykius, siejančius jo protėvių
ir trobesių istoriją. O tai ir yra istorinio, kartu ir
dendrochronologinio tyrimo tikslas.
Helsingland vietovių pelėda turi dar daugiau
protėvių kartų, gyvenusių vienuose namuose, ir
dendrochronologijos dėka ji galės ir ateityje pasilikti tuose pačiuose namuose. Jos būstą, medinius "kaminus" - senas negyvas angas bei niekam netikusias pušis - jau seniai būtų pašalinusi šiuolaikinė miško pramonė, kurdama savo
"aiškius kontūrus", jei ne dendrochronologų
valia. Vidutinis šių medgalių amžius maždaug
250 metų, o daugelis medžių nesulinko, praėjus

net 400 metų po jų mirties. Protingesnis investitorius geriau išsaugos šiuos "kaminus", negu
imsis statyti specialius pelėdoms veistis tinkamus plastmasinius vamzdžius.
Dendrochronologija taip pat suteikia neįtikėtinų vystymosi tempų miestams. Štai Lundas
1970 m. šventęs 950 metų jubiliejų, 1990 m. gali
didžiuotis sulaukęs 1000 metų amžiaus.
Viskas prasidėjo 1973 m. Lunde. Seno Hedeby (Danija) miesto dendrochronologiniai tyrimai pagal ąžuolo mėginius atnešė teigiamų rezultatų. Šie duomenys panaudoti XI a. kultūrinio sluoksnio archeologinės medžiagos tyrimams. Palyginus dendrochronologinę kreivę su
kitais Skonės srities (Skåne) pavyzdžiais iš gyvų
medžių, bažnyčių, pilių ir pan. ir remiantis Hedeby kreivėmis, nustatytas Lundo amžius.
Ąžuolus, naudotus statyti namus ir medines
bažnyčias bei gaminti karstus, medkirčiai kirsdavo žmogaus nepaliestuose miškuose. Medžių
amžius galėjo viršyti 400 metų, todėl Skonės
dendrologinė kreivė siekia 578 m. Senesnių pavyzdžių Skonėję dar nerasta.

Skonės dendrochronologinę
atspirties taškas

kreivė-

Remiantis Hedeby kreive, galima buvo patikrinti ąžuolo amžių Skonėję. Skonės dendrologinė
kreivė tapo pagrindu atlikti dendrochronologiniams tyrimams kitose Švedijos vietose, kur auga
ąžuolai. Iš pradžių nustatomas Blekinge, Kalmar apylinkių ir Öland salos bažnyčių amžius.
Skonės dendrochronologinę kreivė padėjo nustatyti ir trijų medinių Gotlando bažnyčių (Eke,
Hemse ir Sproge) amžių - jos statytos XII a.
viduryje. Skonės kreivė idealiai sutampa su Alf
Bråthen kreive iš vakarinės Švedijos dalies.
X-XIV a. miestų kultūrinių sluoksnių kasinėjimai Uppland, Västmanland, Södermanland,
Närke, Östergötland srityse bei Östgötasletten
bažnyčioje suteikė daug medžiagos ąžuolų dendrochronoliginei kreivei sudaryti. Ji apima lai-

25

kotarpį nuo 774 iki 1384 m. Metai, beje, nustatyti pagal Skonės kreivę.
Tad Švedijos ąžuolų amžių galima buvo datuoti pagal vieną, tradiciniu metodu sudarytą
kreivę, o tai sutaupė daug darbo. Tačiau tai
buvo įmanoma tik todėl, kad išnagrinėta daug
tolimų apylinkių medžiagos. Atskirų mėginių
amžiaus nustatyti neįmanoma: mėginiai iš skirtingų vietų turi atitikti vienas kitą ir sudaryti vietos dendrochronologinę kreivę. Tik tuomet sukuriamas pagrindas vietos kreivei. Galimybė
nustatyti amžių vienoje vietovėje padidėja tada,
kai atrandama kuo daugiau vietinės medžiagos,
įsitenkančios į kreivę.

Vietinės medžiagos reikšmė
Vietinės medžiagos reikšmę pademonstruoja
kruopštus bažnyčių tyrinėjimas nedidelėje Ystad
miesto apylinkėje. Gegnių santvaros, beveik visos iš XV a., sukonstruotos iš mažų gabaritų statybinio ąžuolo, turinčio nedaug metinių rievių.
Daugelį paimtų mėginių galima buvo datuoti
pagal Skonės kreivę, tačiau mažai metinių rievių turinčių mėginių amžius liko nežinomas. Remiantis žinomo amžiaus pavyzdžiais galima sudaryti tokią kreivę, kurioje atsispidėtų vietoje
veikiantys, metinį prieaugį reguliuojantys faktoriai.
Remiantis kreive galima nustatyti ir nedaug
rievių teturinčių pavyzdžių amžių, tačiau, deja,
ne visų. Medžiai turi individualių savybių, ir jie
nevisada prisitaiko prie svarbiausių prieaugio
faktorių, kurie leidžia veikti dendrologiniam
metodui. Tačiau šio individualumo dėka darbas
nėra monotoniškas.

Kompiuterio galimybės
Dendrochronologinio tyrimo pagrindinis tikslas
- turimą medžiagą panaudoti nuolatiniam reljefo kreivių tinklo tikslinimui, šiam tikslui medžiaga turi būti apdorojama kompiuteriu.
Daug metų trunkantis ąžuolo medienos dendrochronologinis tyrimas leidžia mums įsivaizduoti, iš ko buvo sudarytas ir kaip atrodė senas
ąžuolynas. Lundo gyventojai pjovė geriausios
kokybės ąžuolą, kuris šiandien būtų įvertintas
mažiausiai 5000 Švedijos kronų už kubinį metrą.
Tačiau maždaug XII a. viduryje ąžuolų kokybė
akivaizdžiai suprastėjo, pasikeitė vietos kraštovaizdis, Lundo apylinkėse nebeliko didelių
miškų. Kertami nedideli, ne visai užaugę ąžuolai. Tačiau jie pradėjo greičiau augti atviro
landšafto mažose intensyviai eksploatuojamose giraitėse. Stori ąžuolai dažnai turi labai plačias

metines rieves, ir retas medis sulaukia senesnio
kaip 100 metų amžiaus. Pavyzdžiui, iš tokių
storų rąstų suręstas Kärnan pastatas Helsingborge. Jie kirsti 1316-17 m. ir 1317-18 m. žiemomis. Viršūnės kirtimo, didelių šakų pašalinimo
žymes lengva pastebėti, kadangi aiškiai matosi
staigūs metinių rievių pločio pasikeitimai.
Medienos prieaugio skirtumai ąžuolų rąstuose, naudotuose XII ir XIII a. bažnyčių prie
Kalmaro ir Östgötasletten statybai, rodo, jog ji
turėjo būti atvežta iš skirtingų vietovių, kurios
jau anais laikais buvo atviri žemės ūkiui skirti
plotai. Visai kitokia trijų medinių Gotlando
bažnyčių mediena. Visų bažnyčių medienos prieaugis toks vienodas, kad susidaro įspūdis, jog
medžiai augo toje pačioje dirvoje, esant vienodoms sąlygoms, pvz., Gotlando lapuočių pievose. Vėliau statytose Gotlando bažnyčiose ąžuolas naudojamas tik retkarčiais ir tuomet tik apdailai.
Stokholmo apylinkėse šiandien auga daug
ąžuolų. Helgeandsholmen esančiose konstrukcijose šis medis visai nenaudojamas, išskyrus
užtvanką Strömmen, kuri statyta 1005-1007 m.,
maždaug 250 metų iki tikrųjų miesto statybų
pradžios.
Medžio stoka ir didelė paklausa patvirtina,
kad į Skonę mediena turėjo būti atvežama.
Lundo katedros vienuolių klauptų sėdynės ir
atkaltės pagamintos iš puikios plačios per visą
skersmenį kirstos ąžuolo medienos, kuri importuota iš Lenkijos. O drožiniams naudotas gruoblėtas Skonės ąžuolas, kuris nukirstas maždaug
1365 metais. XIV a. Malmėje surasti karstai taip
pat padaryti iš lenkiško ąžuolo bei eglės ir pušies, kurie anuomet importuojami dideliais kiekiais.

Veikla įgauna formas
Nors šiandien vertinant gali susidaryti įspūdis,
jog praeityje darbas vyko sklandžiai ir be kliūčių,
rezultatai neatsiranda iš niekur. Iki 1981 m.
vyko kova už būtiniausias lėšas darbui pradėti.
Per pirmuosius penkerius metus visus surinktus
mėginius reikėdavo vežti į Stokholmą. Ten Miškininkystės
aukštosios
mokyklos
matavimo
mašinomis galima buvo naudotis tik vakarais ir
savaitgaliais. Kompiuteriais atliekama labai nedidelė darbo dalis, tačiau iki smulkiausių detalių išstudijuotas amatas.
1977 m. laboratorija įsigijo savo matavimo
mašiną, kuri visus duomenis pervesdavo į skaičiavimo centro kompiuterį. Per laboratorijos
terminalą galima buvo naudotis patobulinta ir
gana pažangia analizės programa, tačiau tai ge-
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riausiai pavykdavo tik vakarais arba iki 8 valandos ryto. Dieną apskaičiavimai vyko labai
lėtai dėl didelio duomenų kiekio ir brangiai
kainuojančios eksploatacijos. Vyko atkakli kova
už vėliau pasitvirtinusį laboratorijos efektyvumą, kuris galų gale pripažintas 1980 metais,
kilus tikram darbo bumui.

Pušis iš Dalarna srities
Ankstyvą 1980 metų pavasarį iš Dalarna apylinkių gautas užsakymas ištirti keletą labai įdomių pušies medienos gabalėlių, paimtų iš ankstyvųjų viduramžių antikvarinių daiktų, kurie
rasti Västannor gyvenvietėje prie Leksand. Beveik tuo pačiu metu Valstybinis kultūros paveldo departamentas pasiteiravo, ar laboratorija
negalėtų ištirti apie 1500 pušies mėginių, paimtų iš pereitų metų kasinėjimų Helgeandsholmen
rajono Stokholme. Lunde buvo prasidėję didelio masto kasinėjimai.
1980 m. vasarą ir rudenį laboratorijoje dirbo 3 asistentai, kurių tikslas buvo ištirti gausią
medžiagą ir paruošti pagrindus mėginių amžiui
nustatyti. Pušies datavimo metodai dar nebuvo
galutinai paruošti, tačiau, kaip žinoma, jie susiję su sudėtingais matematiniais ir statistiniais
apskaičiavimais. Todėl laboratorija neskubėjo
pradėti šios medžio rūšies tyrimų. Datuojant
ąžuolą, pagrindą sudaro neapdoroti matavimų
duomenys, kurie tik kreivėje transformuojami į
logaritminius dydžius. Tai reiškia, jog datuojant
neabejotinai dirbama su pirminiais dydžiais, remiantis labai paprastais apskaičiavimais. Sis metodas pasirodė esąs tinkamas tirti pušis, ir jo teisingumas pasitvirtino netgi labiau negu ąžuolo
tyrimuose.

Augimas esant nepalankioms
sąlygoms
Sunkumų iškilo dėl pušims būdingos "amalo"
tendencijos, t.y., kai tam tikrais metais nesusidaro metinių rievių. Tai ypač būdinga labai seniems medžiams, tačiau taip pat ir jaunesniems,
augusiems "streso" arba nepalankiomis sąlygomis. "Mažasis ledynmetis" XVII a. tapo šios
gerokai paplitusios tendencijos priežastimi. Kartais tiriant vieną konstrukciją, ne visi ją sudarančios skirtingos medienos pavyzdžiai turi tokių bruožų. Be to, visada apskaičiuojama metinių rievių eilė, ir jos negalima iš karto datuoti.
Taigi dėl minėtos priežasties daugelis pušų
mėginių nėra datuojami. Jei trūksta vienos ar
kelių metinių rievių, dendrochronologijos metodas netenka savo prasmės.

Kai dėl Dalarna srities, tai matyt neilgai trukus paaiškės, jog radiniai iš Västannor buvo to
paties laikotarpio kaip ir seniausi apylinkės namai, nors jie nėra tokie seni, kaip manyta
anksčiau. Rasta medžiaga iš Västannor turėjo
požymių iš XIV a. Iš Dalarna gautos medžiagos visiškai užteko dendrochronologinei kreivei
sudaryti, kadangi čia išliko dešimtys tūkstančių
rastinių namų. Nors XVII a. pastatų taip pat labai daug, ištirti šį laikotarpį kur kas sunkiau.
Trūko metinių rievių, ir todėl nebuvo aišku, ar
tiriamos pilnos serijos, ar ne. Be to, nėra jokios
dendrochronologinės kreivės, kuri leistų atlikti
palyginimus. Tiriant XIV a. antrąją pusę, sunkumų irgi užteko, o tai, kaip vėliau paaiškėjo,
priklausė nuo nepakankamo mėginių kiekio.

"Stokholmo kreivė"
Tuo pat metu nagrinėjami ir Helgeandsholmen
mėginiai iš Stokholmo. Daugelis jų gerai atitiko
vienas kitą, ir apibendrinus rezultatus galima
buvo nustatyti amžių pagal dendrochronologinę
kreivę iš Dalarna. Tirdamas naują medžių rūšį,
dendrochronologas šiek kiek abejojo savo darbu, ir bijodami klaidos, archeologai pateikė 120
mėginių iš pastato ant polių iš Riks gatvės (Riksgatan). Jie manė, jog tai buvo Gustavo Vazos
įtvirtinimai, statyti 1530-aisiais.
Tačiau daugelis šių mėginių neatitiko Dalarna srities tyrimų rezultatų. Pradėta sudarinėti
Stokholmo dendrochronologinę kreivė. Tai nelengva užduotis, juolab, kad vėlesnių laikų pavyzdžiai buvo pagaminti iš nevietinės žaliavos.
Ta pati problema iškilo ir tiriant sijas iš Rikssalen kambario Stokholmo rūmuose. Dendrochronologas manė, jog metodiniai sunkumai
neišvengiami, kai nustatomas pušies amžius.
Laimei, tirdamas mėginius iš Lima parapijos
(Västerdalarna), dendrochronologas atgavo pasitikėjimą savimi. Mėginiai iš rūmų buvo tokie
panašūs į mėginius iš Lima, jog neliko abejonių,
kad jie nukirsti ten 1751-52 m. žiemą. Tai prieštarauja teiginiui, jog rūmai baigti statyti 1730-40 m.
Vėliau paaiškėjo, kad stogas virš Rikssalen baigtas dengti 1753 metais! Taip pat išsiaiškinta, kad
statybas Riks gatvėje pradėjo vis dėlto ne Gustavas Vasa. Dendrochronologas turėjo pagrindo teigti, jog ši statyba truko penkerius metus,
o paskutinieji medžiai nukirsti 1671-72 m. žiemą.
Archyvų duomenys patvirtina šį faktą: 1672 m.
sustabdyta vadinamosios "suomių bažnyčios"
statyba. Amžiaus nustatymui panaudota vietos
dendrochronologinę kreivė, kuri sudaryta pagal kitus mėginius iš Helgeandsholmen ir kuri
atitinka Dalarna kreivę.
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Visa šalis
Pušies kreivių tinklo sudarymas vyko visoje Švedijoje, ir todėl dabar įmanoma datuoti ištisas
mėginių serijas iš senųjų laikų. Kadangi iš patirties žinoma, jog pušį taip pat galima datuoti nepaisant didelių atstumų, tinklas sudarytas remiantis 3 pagrindinėmis vietovėmis: Gotlandas,
Dalarna ir Lappland (Torneträsk apylinkė), iš
kurių sistemingai imami augančių medžių ir pastatų mėginiai; Laplandijoje - augančių ir mirusių medžių.
Be šių 3 dendrochronologinių kreivių sudarymo, pušų amžius nustatomas ir kitose šalies
vietose, kur mėginių medžiaga sudaro vietinį
tinklą. Pušims, kaip, beje, ir ąžuolams ar kitų
rūšių medžiams, būdinga tai, jog kuo labiau
"vietinio" pobūdžio yra kreivė, tuo daugiau
galimybių datuoti.
Pušies dendrochronologinė kreivė iš Dalarna buvo naudojama ne tik nustatyti amžių Stokholme, bet ir Härjedalen, Helsingland, Gästrikland srityse bei Norvegijoje.
Iš Härjedalen datavimo kreivė pritaikyta
Jämtland srityje, o ją patvirtino Laplandijos
kreivė. Tikslūs amžiaus nustatymo atvejai Jämtland srityje priklausė nuo gerai sudarytos
kreivės, kuri vėliau puikiai pasitarnavo dar dvejose srityse - Ångermanland ir Trondelag.

Datavimai Laplandijoje
Jau minėta, kad Laplandijos dendrochronologinė kreivė galėjo būti panaudota ir Jämtland,
ir ji beveik sutapo su čia sudaryta kreive pagal
kalnuotų vietovių mėginius, esančius apie 1000
km nuo Torneträsk apylinkės, iš kurios paimti
Laplandijos mėginiai. Tai nekelia didesnio nustebimo, kadangi kuo labiau į šiaurę ir arčiau
prie pietinės pušynų ribos, tuo daugiau vienos
rūšies medžių. Augmeniją vis labiau veikia vyraujantys gamtiniai faktoriai, vasaros temperatūros. Laplandijos kreivė naudojama ne tik
Laplandijoje, bet ir datavimui rytinėje Suomijoje bei Archangelsko srityje.
Nustatinėti amžiaus Laplandijoje dar neteko,
bet Laplandijos kreivė sudaryta ne tik šiam tikslui. Jai paruošti naudoti mėginiaj iš gyvų
augančių medžių, mirusių kamienų, tebegulinčių
ant žemės (nuo vikingų laikų), bei iš tų kamienų, kurie nuvirto į mažus ežerus. Dendrochronologinė kreivė šiandien siekia 5480 m. iki Kristaus. Tai svarbiausia tarptautinio bendradarbiavimo dalis, o bendros veiklos tikslas rekonstruoti metinius bei ilgalaikius vasaros
temperatūrų pokyčius. Tiems tikslams gali būti
panaudotas ir Švedijos dendrochronologinių

kreivių tinklas, kuris, deja, niekada nesulauks
tokio amžiaus.

Nuolatinis plėtimasis
Datavimo darbui svarbiausia yra Gotlando pušų
dendrochronologinė kreivė. Ja remiantis sudaromos kreivės bei tikrinami duomenys iš aplinkinių sričių: Åland, Uppland, Södermanland,
Östergötland, Småland ir Åland, taip pat iš
šiaurinės Lenkijos, Baltijos šalių ir pietvakarių
Suomijos. Gotlando kreivė bus panaudota ir tikrinant mėginius iš Novgorodo srities.
Reikėtų paminėti, jog Uppland srities bei kaimyninių apylinkių kreivės taikomos darbui Oslo
rajone.
Visi šie pavyzdžiai rodo, kaip dendrochronologai maksimaliai išnaudoja tas medžiagas ir
pavyzdžius, kurie gauti iš kasinėjimų ir pan., kad
nuolat galėtų plėsti kreivių tinklą kuo tiksliau
pagal atskiras vietoves ir kuo giliau į praeitį.
2 žemėlapyje parodytos tos sritys, kurioms
sudarytos pušies kreivės.
3 žemėlapyje parodytos tos sritys, kurių ribose galima palyginti vietines dendrochronologines sritis pagal turimus duomenis apie pušis ir
ąžuolus. Šios dvi medžių rūšys dažniausiai naudojamos statybose. Tikimasi, jog šios sritys apima
tas šalies dalis, kuriose auga šios dvi medžių
rūšys. Tokiu būdu galima datuoti gerus medienos mėginius iš visos Švedijos, o jų amžius gali
siekti labai senus istorinius laikotarpius.

Eglių amžiaus nustatymas
Trečioji nagrinėjamos medienos rūšis - eglė taip
pat dažnai naudojama statyboms. Gana tiksliai
jų amžius nustatomas šiaurinėje šalies dalyje,
Jämtland, Medelpad, Helsingland, o dendrochronologinės kreivės siekia XIV amžių. Dauguma eglių, naudotų statyti namams, kirstos vasaros pradžioje, vos prasiskleidus pumpurams,
t.y. tuo metu, kai žievę nuo kamieno galima nulupti be jokių specialių įrankių. Tai dažnai matosi
iš vidinės rąstų pusės. Vadinasi, medžiai nukirsti
vos sprogus pumpurams, t.y. birželio pirmosiomis
dienomis, praėjus metams, po to, kai susidaro
arčiausia po žieve esanti rievė.
Eglės auga ir pietinėje šalies dalyje, dažnai
net ištisais eglynais, bet jų amžiaus beveik niekada nustatyti nepavyksta. Manoma, jog tai priklauso nuo tokios aplinkybės: kuo toliau į pietus, tuo labiau eglių augimas priklauso nuo gaunamo vandens. Kadangi vandens kiekis gali
skirtis net ir labai nedideliame plote, eglės, kurių augimui vanduo turi lemiamos reikšmės, išauga skirtingos net ir viename miško masyve.
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Tuomet neįmanoma rasti panašumų tarp prieaugio kreivių, kurios padeda nustatyti medžio amžių.

giausia naudojama
medžių mediena.

Savikontrolė

Ystad miesto projektas

Dendrochronologinis
metodas,
laimei,
yra
savikontrolės prigimties. Dirbant su tokia gausybe medžiagos, apie kurią čia kalbėjome, nėra
pavojaus, kad klaida, pasitaikiusi tiriant vieną
vietovę, pasikartos ir kitur. Be to, turimus duomenis galima lyginti su kreivėmis iš kaimyninių
šalių, su informacija, gaunama iš kitų šaltinių.
Todėl dendrochronologinių kreivių tinklas yra
patikima darbo priemonė. Tinklas nuolat plečiamas, gaunami nauji mėginiai, peržiūrimi tie seni
pavyzdžiai, kurių anksčiau nepavykdavo taip
gerai išnagrinėti, kad jie leistų nustatyti medžio
amžių.
Dauguma darbo rezultatų tiesiogiai svarbūs
tik konkrečiam objektui, iš kurio paimti mėginiai
- vieno ar kito pastato ar archeologinio radinio
medžiagai tyrinėti. Tik retais atvejais atliekami
nuoseklūs tyrimai, kurie, pavyzdžiui, galėtų atkurti statinio istorinę raidą. Tačiau apibendrinus atskirų tyrimų rezultatus, apimančius 600
namų ir daugiau negu 100 bažnyčių, susidaro
įdomus raidos proceso vaizdas. Pateiksime du
pavyzdžius.

Jei dendrochronologai nebendrautų su archeologais ir pastatų istorikais, amžiaus nustatymas
būtų nieko nesakančių skaičių vardijimas. Dendrochronologai sudaro kreivių tinklus, kurie naudojami bendram darbui, dalijasi savo patirtimi ir
žiniomis su archeologais ir pastatų istorikais.
Pasitelkus tas galimybes, kurias įvairių mokslo sričių tyrimams suteikė vadinamasis "Ystado projektas", sistemingai ištirtos visos miesto
apylinkių bažnyčios. Mokslininkai ieškojo menkiausių medienos pavyzdžių stogo konstrukcijoje. Tokiu būdu rastas naujas informacijos šaltinis bažnyčių amžiui nustatyti.
Tyrimų rezultatai buvo įdomūs ir netikėti.
Gegnių santvaros tyrimas parodė, jog kur kas
dažniau, nei galėjo atrodyti, senieji meistrai naudojo tašytą medieną. Šis faktas leido datuoti daugelį statybų. Ystado apylinkių bažnyčios yra to
paties laikotarpio, kuriam priklauso ir kitos
Skonės bažnyčios, o jų amžius buvo nustatomas
anksčiau, norint sudaryti Skonės dendrochronologinę kreivę (S schema).

Namai iš Dalarna srities
Trečdalis tyrinėtų namų yra Dalarna srityje.
Sudarant vietovės dendrochronologinę kreivę
gauta tiek įdomių rezultatų, jog nutarta tęsti
seniausiųjų pastatų, statytų iki XVII a., tyrimą.
Tokį sprendimą nulėmė noras nustatyti namų
amžių ir taip pat siekimas išsaugoti paminklus,
įrodžius jų seną amžių. Viduramžiais statytų
namų čia rasta daug daugiau, nei buvo tikėtasi.
Deja, daugelis, matyt, greitai išnyks, nes pastatai neteko praktinės vertės, jie neprižiūrimi. Kadangi tai unikalūs statiniai, jų išsaugojimu
turėtų pasirūpinti valstybė.
4 schemoje parodyta, kaip pagal dešimtmečius pasiskirsto Dalarna pastatai. Nors aptikti ne visi iki XVII a. statyti namai, to meto
statybas bei architektūrą galima įsivaizduoti ir
pagal turimą medžiagą. Skaitytojai gali patys
pasvarstyti, kokios priežastys lėmė tokias skirtingas statybas. Dendrochronologiniai tyrimai
taip pat suteikia žinių apie mišką, iš kurio gauta
statybinė mediena. Seniausiuoju statybiniu periodu ji daugiausia gaminama iš natūralaus
medžio. Naudojami mažų išmatavimų medžiai,
sparčiai išaugę atsitiktinėse proskynose ar buvę
užgožti kitų medžių ir menkai tepaaugę per kelis šimtus metų. XV a. pabaigoje statybose dau-

apie

1350

m.

užaugusių

Valstybinio kultūros paveldo
departamento duomenų bazė
Bendradarbiaujant su Valstybinio kultūros paveldo departamentu šiuo metu plečiama didelė
duomenų bazė, kuri leis panaudoti būsimų tyrimų ir daugiau nei 25.000 mėginių - 40% iš
pastatų ir 60% iš archeologinių kasinėjimų analizės rezultatus. Duomenų bazėje sukaupta
visa informacija apie ištirtus mėginius. Taigi ji
gali būti naudojama ne tik visos šalies datavimų apžvalgai, bet netgi specialiems tyrimams,
pvz., apie medinių pastatų ir bažnyčių amžių
tam tikrose vietovėse.
Duomenų bazė turi būti prieinama visiems,
kaip, beje, ir kiti Valstybinio kultūros paveldo
departamento šaltiniai. 6 schemoje pavaizduotas duomenų bazės išrašo pavyzdys.

Ateitis
Medžio anatomijos ir dendrochronologijos laboratoratorijos ateitis šiuo metu neaiški. Be abejo, laboratorija ir toliau liks prie Lundo universiteto. Jos veikla tęsis tiek mokslinio darbo, tiek
švietimo kryptimi. Švietimas yra svarbus ir net
būtinas moksliniam darbui. O pagrindinis tyrimų tikslas ir toliau nesikeis - gerinti dendrochronologino datavimo galimybes Švedijoje.
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Namo grybai ir grybeliai
Krister Berggren, Pedro Gandrą
Apie pastato grybelį sklando daug mitų: jo beveik neįmanoma išnaikinti jokiom normaliom priemonėm
arba grybelis neišvengiamai reiškia pastato mirtį. Straipsnio autorių nuomone, tai nėra teisinga.
Nepulkime į paniką, o paimkime litavimo lempą, pataria autoriai. Kaip tinkamas dezinfekavimo
būdas vėl prisimintas šiluminis paviršiaus apdorojimas. Tačiau be pastatų fizikos, labai svarbu išmanyti ir senąją bei naująją statybos techniką.
Namo grybelis gali sudaryti labai rimtą grėsmę
istoriniams pastatams. Atsiradus grybeliui, būtina imtis priemonių, tačiau nereikia pulti į paniką ar susitaikyti su susidariusia padėtimi, kaip
šiandien dažniausiai būna. Išsiaiškinus grybelio
savybes, visai nesunku su juo susitvarkyti be
nuodų ar be didelio griovimo.

grybelio užsiveisimo atvejų. Šis reiškinys gali
turėti tris priežastis:

Virš 200 rūšių

Grybelio pavojingumas ir savybės pagimdė daugybę mitų, pvz., grybelis pats gamina drėgmę
("lacrimans" reiškia verkiantis), jis minta mūrinės sienos kalkių skiediniu. Be to, sakoma, kad
jo neįmanoma sustabdyti atsargiomis priemonėmis, o grybelio užpultas namas yra pasmerktas mirčiai. Visa tai klaidingi įsitikinimai.

Egzistuoja mažiausiai 200 rūšių puvimo grybų,
kurie lengvai įsimeta į neprižiūrimo namo sienas. Pastatų mikologai - grybelio specialistai moka jų lotyniškus pavadinimus ir juos atpažįsta. Švedijoje pasitaikantys grybeliai skirstomi į dvi grupes pagal pūvančios medienos
spalvą: rudieji ir baltieji puvimo grybeliai. Ši klasifikacija nėra pati tinkamiausia pastato priežiūros tikslams.
Restauratoriams kur kas svarbiau pačiu pigiausiu būdu ir su mažiausiais nuostoliais sustabdyti grybelio plitimą.
Britai naudoja šiems tikslams geriau tinkančią klasifikaciją: wet rot ir dry rot arba drėgnas ir
sausas puvimas. "Wet rot" grupei priklauso tų
grybų rūšys, kuriems reikalinga drėgmė, t.y. jie
neįsimeta į sausą medieną. Tai šimtai grybų rūšių,
kurių plitimas sustabdomas vienodu būdu, ir tam
visai nebūtina gilintis į grybelio rūšines savybes.
"Dry rot" grupei priklauso vienos rūšies grybai Serpula Lacrimans (seniau vadinama Merulius Lacrimans), t.y. tikras baisusis pastato
grybelis.
Kitaip negu kiti grybai, pastatų grybelis gali
plisti sausose ir nevaisingose vietose, užpulti toli
nuo drėgmės šaltinio esančią medieną. Tyrinėjant senesnius mūrinius pastatus su medinėmis
sijų konstrukcijomis, paaiškėja, jog grybelis
stipriai spėja sugadinti medį, kol jis galiausiai
aptinkamas.
Vyrauja vieninga nuomonė, jog grybelis yra
grėsmingiausias medinių konstrukcijų pavojus.
Be to, manoma, kad pastaruoju metu padažnėjo

1. Dažniau perstatinėjami seni namai ir remonto metu paliečiami rūsiai.
2. Energijos taupymo tikslais sumažėjo patalpų
ventiliacija.
3. Papildomas aslos (plūktos) izoliavimas.

Ką žinome apie pastato grybelį?
Kad grybelis pradėtų augti, reikalinga mažiausiai 100% santykinė drėgmė, o ten, kur jis auga,
drėgmė turi būti bent 85% ir bloga ventiliacija.
Tai sudaro maždaug 20% medienos drėgmės
kiekio, tačiau grybeliui palankesnė dar didesnė
drėgmė. Kad grybelis galėtų pernešti vandenį iš
drėgmės šaltinio ir skleisti jį pastato sienose, šaltinyje turi būti kapiliarinis vanduo. Todėl dažniausiai grybelis užsiveisia didesniame medienos gabale, kuris siekia žemę arba neseniai sustingusį
betoną
neventiliuojamoje
patalpoje.
Blogai ventiliuojamo aukšto (palėpės) medieną,
kuri sušlampa nuo įtekančio lietaus vandens,
taip pat gali užpulti grybelis, tačiau dėl nestabilaus mikroklimato tai atsitinka gana retai.
Augimo metu temperatūra gali svyruoti nuo
keleto iki maždaug 26 laipsnių šilumos. Taigi
grybelis gana jautrus aukštai temperatūrai, ir
jo vaisiakūnis neišlaiko 40°C ilgiau negu 15
minučių. Tačiau sporos ilgai išlieka sausose ir
daug karštesnėse vietose. Grybelis nebijo sušalimo, tačiau neapšildomuose namuose jis auga
lėtai. Jeigu santykinė drėgmė nukrinta žemiau
85% ribos, grybelis netenka gyvybingumo ir po
kelerių metų žūsta.
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Kaip ir kiti grybai, pastato grybelis gali turėti
vaisiakūnį, kuris besidaugindamas skleidžia šimtosios milimetro dalies dydžio inkstu formos rusvas sporas, lengvai matomas per paprastą mikroskopą. Kartais net grybelis pastebimas kaip
rusvas miltelių sluoksnis ant grindų, cokolio ar
pan. Susidarius jau anksčiau minėtoms sąlygoms, sporos auga ir sudaro gijas (mycelium) pastatų grybelio gijos gali būti pieštuko storio
ir kelių metrų ilgio. Per šias gijas vanduo iš
drėgmės šaltinio gabenamas į naujas plitimo
vietas. Be šios transportavimo formos grybelis
negalėtų plisti ir išgyventi. Grybienos gijos
visuomet auga drėgnose, nevėdinamose vietose, pvz., po tapetais, po sijų tinku, sijų konstrukcijose ir visur kitur, kur nesikeičia drėgmės ir
temperatūros pusiausvyra. Jos gali prasiskverbti
per siaurus plyšius, bet ne per sandarią mūro
sieną, kaip kartais manoma.
Grybeliui geriausiai tinka nedidelis palyginti su neutralia aplinka rūgštingumas (ph 5),
tačiau jis neutralizuoja savo medžiagų apykaitos iškritimo produktus. Tai vyksta su mūro sienų kalkių pagalba, ir todėl grybelis dažniausiai
pasitaiko būtent pastatuose. Dėl to šiek tiek nubyra tinkas, tačiau mūrui didesnė grėsmė nekyla.
Taigi su grybeliu negalima taikstytis. Jis neišnyks pats savaime. Ir vis dėlto neverta gąsdintis
kovos su šia neganda sunkumais. Kaip ir visi
kiti organizmai grybelis turi savo Achilo kulną:
jo gyvybė priklauso nuo drėgmės!

Kaip sustabdyti grybelį?
1. Nustatykite, kur yra drėgmės šaltinis (vienas
ar keli). Įvertinkite žalos pobūdį ir mastą.
Atskirkite senas ir naujas grybelio plitimo vietas: sena grybiena yra trapi ir nelanksti, o
naujoji gali būti lenkiama.
2. Pašalinkite arba izoliuokite nuo medienos visus drėgmės šaltinius arba išvėdinkite galimus drėgmės transportavimo kanalus: jei gijos išdžius, grybelis žus. Apsaugokite nuo
kitos drėgmės.
3. Sužalotą medieną išdžiovinkite iki mažesnės
negu 85% drėgmės (atitinka maždaug 20%
drėgmės kiekio medienoje).
4. Pakeiskite tik tas medienos dalis, kurios netinkamos funkcionaliai, bet ne visą grybelio užpultą medieną.
5. Patikrinkite, ar pavyko pasiekti norimo rezultato, išmatuodami drėgmės kiekį keliose
pasirinktose vietose. Patariama matuoti iki
ir po valymo darbų.

Tradicinėse priemonių aprašymuose bei specialioje literatūroje taip pat nurodomos tokios
instrukcijos.
6. Visą grybelio sužalotą medieną bei po vieną
papildomą metrą reikia išpjauti ir sudeginti.
7. Didesnę pastato dalį reikia apdoroti cheminėmis antigrybelinėmis medžiagomis.
8. Visas mūrines sienas reikia apdeginti litavimo lempa.
Nepamirškite, kad viena vienintelė gyva išlikusi sporelė (maždaug šimtosios milimetro dalies
ilgio) gali prikelti grybelį gyvenimui: kokios tuomet yra jo išnaikinimo galimybės? Savaime suprantama, pasinaudokime litavimo lempa; jei
dar iki šiol namo nebuvome supjaustę gabalais,
tai dabar turime progą jį sudeginti.
Siek tiek racionalesnis šiluminis apdorojimas
dabar vėl iškilo kaip veiksminga dezinfekavimo priemonė, ir jis remiasi gana protinga prielaida. Tačiau praktikoje labai sunku sudaryti
aukštesnę negu 40°C temperatūrą pusrūsiuose
ir pan. Be to, grybelis lengvai atgyja, jei mikroklimatas nekinta.
Savaime suprantama, kai varžo finansai stipresniuose pastatuose galima imtis visų siūlomų
priemonių, kurios sudaro bent jau psichologinį
dezinfekavimo efektą. Kartais viską nulemia
rangoviniai-teisiniai motyvai, ir atliekami techniniu požiūriu nereikalingi, nebūtini darbai.
Tačiau restauracijoje toks principas turi būti
paskelbtas draudžiamu. Jis kertasi su reikalavimu dirbti atsargiai ir tėra paprastas pinigų
švaistymas.
Visa tai galbūt neatitinka vyraujančių nuomonių apie grybelio pavojingumą. Tačiau šiuo
atveju, kaip, beje, ir daugeliu kitų, žinios apie
pastato fiziką ir apie seną ir naują statybos techniką turi sudaryti racionalios ir atsargios pastatų priežiūros pagrindą. Dezinfekciją ir kitas
specialistų siūlomas priemones pirmiausia turi
įvertinti savo darbą išmanantys statybininkai.
Pabaigai: Namas yra techninė sistema, kurios visos dalys viena su kita sąveikauja. Suvokus šitą sąlygą, daugelį problemų išspręsime vienu kartu - pavyzdžiui, sutvarkydami drėgmės
pasiskirstymą. Iš pirmo žvilgsnio sudėtingi
rūpesčiai dažnai gali būti labai paprastai sutvarkomi.
Krister Berggren iš Berggren & Engström Byggkonsult AB ir Pedro Gandrą iš Restaurator AB yra civilinių pastatų inžinieriai, dirbantys konsultantais pastatų fizikos ir restauracijos srityje.
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Gegnių santvaros sodybų konstrukcijose
Peter von Knorring
Restauracijos specialybės katedra prie Aukštosios meno mokyklos architektūros fakulteto išstudijavo apie 50 sodybų Uppland ir Södermanland srityse. Jei anksčiau atliekami tyrinėjimai daugiausia
buvo meninio-istorinio pobūdžio, tai šį kartą pagrindine studijų tema pasirinktas techninės sodybų
konstrukcijos vystymasis nuo 1640-ųjų iki šio amžiaus pradžios. Į studijos programą įėjo gegnių
santvarų nagrinėjimas tiek formos, tiek konstrukcijos požiūriu.

Jau nuo senų laikų didelę reikšmę didesnių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
išvaizdai turėjo stogo forma. Renesanso statūs
stogai, Karolio laikų sodybų stogai, mansardiniai rokoko stogai ir lygūs klasicizmo stogų šlaitai yra su niekuo nesupainiojami savo laikotarpio ženklai. Tačiau vystymasis priklauso ne tik
nuo formos pasirinkimo. Nemažiau svarbų vaidmenį atlieka medžiagos pasirinkimas, inžinieriniai-techniniai sprendimai.
Vystymosi procesą puikiai iliustruoja daugelis Švedijos vidurinėje dalyje išlikusių sodybų.
Panašumai su miestų, ypač Stokholmo, gyvenamaisiais namais yra akivaizdūs. Neretai tai tų
pačių statybininkų, architektų ir savininkų palikti namai. Savaime suprantama, jog kaimo trobų ir nedidelių miestelių mediniai pastatai yra
paprastesni dėl įvairovės stokos, tačiau laikui
bėgant atsirado vienų ar kitų formų vietiniai
variantai, kurių čia neaptarinėsime. Savaip bei
kitų faktorių veikiami keitėsi bažnyčių stogai ar
bokštai.
Taip pat būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos
statikos principus, vyravusius iki pat 1900-ųjų.
Siame straipsnyje bus aptariami tokių gegnių tipai, kurios remiasi į apkrovą laikančią ir sukabintą palėpės sijų kontrukciją, atremiančią hori-

Mūrlotas
Pagrindinis eskizas, gegnių terminologija
(švediškos gegnės)

zontalias jėgas. Tokiu atveju visi pirminiai konstrukcijų rąstai yra prispausti. Tik išimtinais apkrovos atvejais atsiranda traukimo jėgos.

Dvišlaitis stogas
XVII a. pradžioje stiprios valstybės laikais,
įsibėgėjus gyvenviečių ir sodybų statybai, vyravo du statybos būdai. Pirmasis - tradiciniai rąstų
trobesiai, skirti įvairiems tikslams, sukomponuoti keturkampiu, kuriame šeimininko namas išsiskyrė nebent savo dydžiu. Stogą sudarė ant
kraigo sudėtos lentos - ši sistema mieteliuose ir
kaime išliko iki pat XIX a. pabaigos. Laikui
bėgant, tošinę ar velėninę stogo dangą pakeitė
skiedros ir čerpės.
Kita vertus, įtakos turėjo ir Šiaurės Europos
tradicijos, kurios į Švediją pateko su tų kraštų
statybininkais ir amatininkais, jų žiniomis bei
medžiagomis. Patirties semtasi iš miestų daugiabučių namų statybų, kurie pradžioje buvo gaminami iš medienos arba iš medienos su mūro
intarpais. Statant šiuos namus, buvo tobulinama rąstų technika kelių aukštų karkaso gamybai. Netgi XVII a. mūrinių daugiaaukščių pastatų konstrukcijoje, siekiant padalinti palėpės
erdvę į kelis aukštus, buvo naudojama karkaso
technika.
Galima spėti, jog aukštus stogus tam tikra
prasme sąlygojo sklypų miesto teritorijoje stoka, o keliais aukštais išdėstyti palėpės langai
frontone byloja apie palėpių panaudojimą. Tokie buvo nauji 1640 m. Stokholme statyti namai, taip atrodė ir nauji kilmingųjų mūriniai
dvarai už miesto ribų. Nors kaimuose dar buvo
išlikę iš daugelio trobų sudarytos sodybos, naujos idėjos turėjo įtakos nebent pagrindinio pastato išvaizdai. Valminiam stogui pakako vieno
aukšto palėpės su įėjimu iš frontispiso.
Tuo metu buvo įvežamos olandiškos stogo
čerpės, nors kai kuriuose dvaruose jau pradedama plytų gamyba patenkinti savo, kaimynų
ir galbūt Stokholmo mūrininkų poreikius.
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Čerpės klojamos ant atvirų grebėstų ir tvirtinamos kalkių skiediniu iš apačios. Si technika kai
kuriose vietose, pvz., Skåne srityje, išliko labai
ilgai. Tokiu pat būdu buvo dedamos stogo skiedros.
Karkaso technika stogo konstrukcijoje buvo
panaudojama retai išdėstytų spyrių pavidalu, o
šie spyriai rėmėsi ir jungėsi su sijų perdengimo
jungiamosiomis sijomis, pritvirtintomis geležimi prie tarpulangio mūrinio. Spyrių sistemą sutvirtindavo įstriži kaiščiai ir kraigas, į kurį be
to galėjo remtis ir aukštos grakščios frontonų
sienos. Tarpai tarp spyrių priklausė iš dalies nuo
tarpų tarp langų ir nuo kraigo ilgio, kuris savo
ruožtu laikė gegnes.
Techniniu požiūriu galima išskirti du variantus, kurie atspindi prancūzų ir vokiečių įtaką.
Labiausiai paplitęs yra paprastas vokiškas variantas, pvz., Salnecke (Uppland), kur pritaikytas įprastas aukščio ir pločio santykis 2:3 (nuolydis 4:3). Prancūziško tipo pavyzdys yra garsieji Fiholm (Södermanland) fligeliai. Čia spyriai
panaudojami tam, kad kartu su dviem įramsčiais
paremtų stulpą, kuris laiko kraigą ir sutvirtina

spyrių konstrukciją. Pasinaudoti viršutine palėpe
šiuo atveju negalima.
Paprasta gegnių santvara sudaryta iš dviejų
gegnių ir rygelio. Ji remiasi į kraigo ilginį ir mūrlotą, einantį mūro sienos viršumi iš vidinės pusės.
Stogo šlaito apatinė dalis išlinksta į sienos viršaus išorinę pusę dėl lentgalio išsikišimo. Tarpai tarp gegnių priklauso nuo grebėstų tarpatramių, kurie savo ruožtu parenkami pagal stogo dangos svorį.

Sodybų stogai
Jau XVII a. viduryje atsirado naujų stogų statybos tendencijų. Intensyviais ekonominiais ir
politiniais kanalais per monarchų ryšius su žemynu naujieji kultūros ir architektūros idealai
netruko pasiekti Švediją. Statybininkas tapo
architektu ir projektuotoju, įkvėpimo pasisemiančiu iš olandų ir prancūzų baroko.
Simbolinė turinio išraiška atiteko stogui. Turtingesni miestiečiai, aristokratai pageidavo tokios architektūros, kuri aiškiai skirtųsi nuo prastuomenės trobos. Įspūdingiausiai ši tendencija

Kairėje: Retai išdėstyti spyriai su
skersiniais kaiščiais ir mūrlotu,
remiančiu tankiau sustatytas gegnes
ir taip pat tarnaujančiu frontono
sienos atrama. Salnecke, Uppland,
Ove Hidemark nuotr.
Dešinėje: Spyrių išdėstymo
variantas, atrama kraigui. Anksčiau
stogas buvo dengtas čerpėmis, kurios
dėtos ant atvirų grebėstų. Fiholm,
Södermanland, Ove Hidemark nuotr.
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Bogesundo rūmai,
Uppland,
pastatyti su
Švedijoje
neįprastu
lūžtančio šlaito
stogo tipu: stogo
terasa, iš kurios
Per Brahe galėjo
grožėtis
Stokholmo
prieigomis. Iš
Suecia Antiqua.

išreikšta Stokholme esančioje Riterių pilyje (šv.
Riddarhuset). Kitokia, iš šiaurės Europos ateinanti tradicija populiarumo nesusilaukė. Netrūko bandymų pagal skolintus pavyzdžius,
konkrečiai iš Italijos, sukurti savą, švedišką stilių. Stogas buvo konstruojamas dviaukščiais
šlaitais su nedidele žibinto formos pastoge. Nors
Riterių pilies stogas ir buvo grakščiau išlenk-

tas, jis tapo sodybų stogo prototipu, ilgainiui iš
simbolio virtusiu neatskiriama sodybos pastatų
dalimi.
Tuo metu stogo forma vadinama itališkąja,
o jos atsiradimą sąlygojo du šaltiniai: funkcionalumas iš italų miestų rūmų stogo terasų, dažnai turinčių paviljoninį antstatą, ir forma iš bazilikų dviaukščių stogo šlaitų su langais.
Stogo terasą galime pamatyti Bogesunde
(Uppland, 1653). Dažnai žibinto formos pastogė
sudaro viršutinę stogo palėpę, kuri tinka įrengti
apžvalgos paviljoną, pvz., Höja (Uppland,
1690) ir Nääs (Södermanland, 1720-ieji).
Naujoji stogo forma vertė statybininkus ieškoti naujų techninių sprendimų. Išmėginta daugelis principų, kol galiausiai susiformavo normalus konstrukcijos variantas. Riterių pilies stogas remiasi tradicine spyrių sistema, virš kurios
stulpais iškeltas viršutinis stogo šlaito aukštas.
Net 1720-aisiais spyriai buvo panaudoti sodybos stogui iškelti Gimmersta vietovėje (Södermanland), o Alvestoje (Södermanland, 1730-ieji)
stogas laikosi ant stulpais iškelto kraigo.
Tačiau Bogesunde aptinkame pasikartojančių
gegnių sistemą be spyrių, o kadangi stogo terasa atvira, t.y. nėra žibinto formos palėpės, turime iš esmės nupjauto tipo stogą. Jis labai panašus į tuometinį prancūzišką stogą - statūs šlaitai
ir plokščia viršutinė dalis su
žemais turėklais. Vis dėlto
pastatas turi frontonus, o dauguma sodybų stogų yra valminiai ir todėl gerokai sudėtingesni.
Östermalme
(Södermanland 1668) yra kvadratinis
pastatas su aukštu valminiu
stogu, kurio viduryje stiebiasi kaminas su keturiais frontispisais, sudarančiais sudėtingą architektoninę trijų dimensijų sistemą. Tačiau jis
Tikras sodybos stogas turi viršutinį
žibintinį kambarį su vaizdu į lauką.
Ritmiškai išdėstytos viršutinės stogo
dalies paprastos gegnės. Häja,
Uppland, KKH nuotr.
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būti lyginamos su gegnėgaliais. Sienines sijas
jungia ir remia skersinė sija, savo ruožtu laikanti
mažesnes viršutinio šlaito gegnes.
Sis tipas vystėsi 1720-30-aisiais metais; kai
kada atsirasdavo dvigubi lygiagretūs gegnėgaliai (Nääs), reikalingi didesniems tarpatramiams išlaikyti. Tačiau svarbiausia buvo statramsčio ir stygos prie stogo karnizo atsiradimas. Suveržtas karnizas, pritvirtintas prie
dvigubo mūrloto, įsigaliojo visuose vėlesniuose
gegnių tipuose.

Lūžtančių šlaitų stogas
1750-aisiais Carl Wijnblad į eskizų knygą įtraukė sodybų projektų pavyzdžių su kaimiškos
trobos stogu, skirtu, matyt, konservatyviems
užsakovams. Jis taip pat pateikia keletą balninio stogo pavyzdžių, keliančių ir praeities, ir
ateities asociacijų. Galima tvirtinti, jog balninis
stogas kaip alternatyva egzistavo ir anksčiau,
o jo pavyzdžių reiktų ieškoti ant mažesnių namų,
fligelių ir gamybinių pastatų.
Prancūzų baroko architektūroje mansardinis
stogas buvo įsigaliojęs jau nuo XVII a. pabaigos kaip savotiškas anksčiau minėto plokščio stogo variantas. Stokholmo aukštuomenė statėsi ir
tokių namų, kurie turėjo tarpinių formų stogus:
žibintinė palėpė sumažinama iki belangio paaukšti-

Gegnių tipai iš Carl Wijnblad knygos "Fyra-tio Wåninghus"
(liet. Keturių-dešimties aukštų namai).

pastatytas pagal tą patį principą kaip ir Salstoje (Uppland, 1672), kai žibintinė siena iškeliama tiesiai nuo palėpės sijų perdengimo.
Höja pastate matome gana gerai išvystytą
pasikartojančių laisvų gegnių sistemą, kurioje
apatinis karkasas atlieka spyrių funkciją, laikydamas žibintinę palėpę, kurios sieninės sijos gali

Būdingos dvigubos
lygiagrečios gegnės
įprastoje gegnių
santvaroje. Karnizas
turi statramstį ir
remiasi į dvigubą
mūrlotą.
Granhammar,
Uppland, Ove
Hidemark nuotr.
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nimo. Toks pavyzdys yra ir Danbyholmo fligeliai (Södermanland, 1680-ieji). Tačiau tik 1730aisiais lūžtančių šlaitų stogas stipriau patraukė
švedų dėmesį.
Nemažos reikšmės turėjo prancūzų architekto Destain darbas, pvz., Bergshammar (Södermanland, 1720-ieji), bylojantis apie švediško
varianto atsiradimą: jis šiek tiek žemesnis ir galbūt grakštesnis už prancūziškąjį. Po Carl Hårleman ir kitų architektų kelionių į Prancūziją
tenykštės idėjos greitai paplito Švedijoje.
Švediško mansardinio stogo tipą stipriausiai
formavo Hårleman darbas. Jo ir kitų architektų
statytų stogų proporcijas aprašė Carl Wijnblad
ir Lars Elvius. Šlaitų "lūžimo" taškus buvo
mėginama suprojektuoti pusračio forma, o menamo rato centro nukėlimas po stogo palėpės
sijų perdengimu suteikdavo lengvesnę formą.
Ši pusračio forma asocijuojasi su plonu
skliautu ir, tiesą pasakius, tokio tipo stogas gali
būti lyginamas su skliautu. Juk galima įsivaizduoti, kad stogo kampai sudaro tokią pusiausvyrą, jog rygelis nei spaudžiamas, nei traukiamas.
Pagal konstrukcijos ypatumus skiriami du tipai. Pirmąjį paprastą tipą pateikia Wijnblad, o
Hårleman panaudoja jį, pvz., Sätuna statyboje
(Uppland, 1740). Jis sudarytas iš viršutinės ir
apatinės gegnės, rygelio, statramsčio ir stygų
prie karnizo nuosviros bei trumpesnių įstrižinių
įramsčių. Seglinge stogas (Uppland, 1762) yra
Wijnblad pateiktų proporcijų ir konstrukcijos
pavyzdys.
1750-aisiais Åkerö (Södermanland) ir Granhammar (Uppland) Hårleman išmėgina naują
"lūžtančių" gegnių tipą su dvigubomis gegnėmis.
Vidinei gegnei tenka didžioji apkrovos dalis prieš
mūro viršų ir, be to, ilgas sijas su keliais mazgais tvirčiau suveržia.
Šis tipas įsivyravo XVIII a. antroje pusėje.
Hårlemano proporcijos taip pat puikiai išsaugotos Eriko Palstedto Heby name (Södermanland,
1770). Vėliau statytuose namuose neberandame statramsčio prie karnizo, pvz., Sparreholm
(Södermanland, 1760) ar Strömsta (Uppland,
1793).

Visi minėti pavyzdžiai turi stogų valmas.
Tačiau XVIII a. pabaigoje, vis labiau plito frontoninis kambarys pastogėje ir todėl buvo statomi frontonai, o valmos paliekamos tik viršutinėje
stogo šlaito dalyje. Ši būdinga karaliaus Gustavo laikų stogo erdvė išlieka ir XIX a. pradžioje.

Švediška gegnių santvara
Kaip jau minėta 1750-aisiais Wijnblad pateikia
valminio balninio stogo pavyzdį, o gegnes sudaro rygelis, statramsčiai ir stygos, t.y. vadinamosios švediškos gegnės. Mažesnės tokio tipo
sodybos pavyzdys yra Kungshamn (Uppland,
1743), kuris, beje, turi ir Wijnblad siūlytą nuolydį 1:1.
Balninis stogas paplito tada, kai 1790-aisiais
įsitvirtino klasicizmas, tačiau kaip reikalavo klasikiniai įvaizdžiai, nuolydis daromas mažesnis.
Pastatai paprastai statomi dviejų aukštų, o stogai įvairūs: valminiai kaip Wallox-Säby (Uppland, 1793) ir su frontonais kaip Valinge (Södermanland, 1797). Visur galioja tie vienodi
principai: stygos ir statramsčiai ant dvigubų
mūrlotų, vienas ar du rygeliai, kurie statiškai
turėtų dalinti gegnių ilgį į keletą dalių.
Nuo XIX a. pradžios atsiranda pastatai, kurių karnizo nuosvira labiau pakeliama į viršų
prie palėpės, kuri stabilumui padidinti gali būti

Valminio stogo su
.}■

švediškomis
gegnėmis brėžinys
Valinge namui,
Södermanland,
1790-ieji. Stogas
nebuvo padarytas
tokios formos,
tačiau šis
konstrukcijos
tipas paplito jau
XVIII a. antroje
pusėje.
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formuojama iš statramsčių, pailgintų iki rygelio, pvz., Lennartsnäs (Uppland, 1830).
Ypantigas atvejis buvo sudegęs Mälby namas (Södermanland), kurio labai mažas nuolygis be pakelto karnizo tiesiai rėmėsi į stogo sijų
perdengimą.
Švediškos gegnės išliko mūsų statybose iki
1900-ųjų ir kartais sutinkamos netgi šiais laikais.
Šiuolaikiškesnės
stogo
konstrukcijos
vystėsi jau nuo XIX a. Tai buvo atviri stogo tipai su plieno strypais, tačiau sijų stogo perdengimams reikalingi kiti techniniai sprendimai.
Fabrikinė statyba pirmiausia pasireiškė mažų,
be pastogės namų statyboje.

Statinės ir antikvarinės problemos
Statinė pusiausvyra, veikianti senosiose gegnių
santvarose, yra kiek sudėtingesnė, negu čia
buvo aprašyta, ir ji iš esmės skiriasi nuo šiandieninės pramoninės statybos. Kartais iškyla
statikos problemų, pvz., dėl atramų į netiksliai
padėtą mūrlotą, kurios pakyla per aukštai arba
nesiremia į sijų perdengimą. Nelaimingiems
konstruktoriams tuomet knieti "sustiprinti", t.y.
pakeisti statiškai netvirtas gegnes tiksliai apskaičiuotais pramoniniais elementais. Taip at-

sitiko Äs (Södermanland, apie 1750). Dėl to kitaip pasiskirsto jėgos ir jas nevisuomet atlaiko
kitos konstrukcijos dalys.
Nesusipratimų dėl gegnių bei dar sunkiau suvokiamų laikančių lynų ar pastogėje esančių
spyrių atsirado ir dėl ankščiau statytų atvirų pastogių. Be to, tokiu atveju keitėsi ir ant stogo
esančios pastato dalies charakteris. Nemaža
kultūros istorijos dalis sunaikinta, perstačius
Stokholmo senamiestyje XVII a. palėpę į papildomą namo aukštą su kupolais ir pan.
Ar nereikėtų suteikti autentiškoms stogo
konstrukcijoms antikvarinės vertės ir apsaugoti jas nuo sunaikinimo? Remontai ir sutvirtinimai turėtų būti atliekami, nekeičiant pirminės
konstrukcijos tipo. Apie daugelį čia minėtų pavyzdžių reikėtų galvoti būtent iš tokių pozicijų.
Peter von Knorring yra architektas ir Aukštosios
meno
mokyklos architektūros fakulteto restauracijos
skyriaus
dėstytojas.
Straipsnis paimtas iš architektūros fakulteto
sodybų projekto aprašymo, pateikto leidinyje "Den
svenska herrgården, Kulturmiljövård", 4/92. Medžiaga
parinkta iš Lars Göran Löfström, Leif Markström ir
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Tašyta ar pjauta mediena restauravimui?
Svarstymai apie vyraujančias nuomones ir
kultūrinius-istorinius aspektus
Hans Ponnert ir Peter Sjömar
Iki šiol vykusiose diskusijose apie restauravimui naudojamą medieną daugiausia kalbama apie jos
blogą kokybę. Naujoji mediena gaunama iš greitai užaugančių netvirtų medžių ir, manoma, jog dėl
šios priežasties ji turi trumpesnį gyvenimo laikotarpį, yra blogesnė už seniau naudotą medieną.
Restauravimui neabejotinai turi būti naudojama geriausios kokybės mediena, tačiau pagal mums
įprastą vertinimo kriterijų geresnė ar blogesnė medienos kokybė, deja, neturi kol kas lemiamos
reikšmės. Tačiau kultūrinę-istorinę vertę turinčių pastatų restauravimui pagrindinis klausimas yra
senos ir naujos medienos vienoda kokybė.

Prisitaikymas prie esamų sąlygų
Kalnų mediena, iš kurios pastatyta vasaros ganyklų pašiūrė gyvuliams ir piemenims, yra
šiurkšti apačioje ir stipriai plonėjanti į viršų, nes
medis augo kalnuose. Ankstyvaisiais viduramžiais statyto namo sienos suręstos iš vienodo storio rąstų. Viduramžiais mediena buvo gabenama iš laukinių, žmogaus neliestų miškų, o statyboms parenkami tankumyno medžiai. Šie pa-

lyginti silpni medžiai augdavo labai lėtai, o jų
kamienai pasidarydavo vienodo storio beveik
per visą ilgį, be ryškesnio suplonėjimo viršuje.
Todėl žiūrint į seniausius namų rąstus kartais
net sunku nustatyti, kur buvo kamieno apačia,
o kur viršūnė. Skirtingi rąstai buvo dedami pagal jų pačių diktuojamas sąlygas, pvz., vadinamieji smailėjantys rąstai sudarydavo visai kitokį
rietimo žiedą - sienos ne taip staigiai kilo į viršų.

Viršuje:
Keletas tvarto sienos kvadratinių metrų iš Västergötland srities, 1920-ieji. Peter Sjömar nuotr., 1993. Kai valstiečiai ruošdavo
medieną, geriausi gabalai būdavo parduodami. Nuosaviems namams tekdavo šakota mediena. Šiuo atveju ji buvo supjaustyta šalia
esančiu gateriniu pjūklu. Plonlentėms paimta mediena iš rąstų vidurio. Kraštų mediena naudota grebėstų lystelėms po stogo
skiedromis. Kitaip negu po blokinio pjūklo, kai plonesnės lentos išpjaunamos iš išorinių rąsto dalių, perpjovus šiuos rąstus, aptikta
daug didelių šakų. Sakinga mediena yra laikoma bloga. Blokinis pjovimas leido išvengti šakų medienoje. Sienos pobūdį lemia
maišyta eglės ir pušies mediena, skirtingas lentų plotis, jų pleištinė forma ir šakotumas. Iš šakų pasikartojimo galima nustatyti, jog
lentos buvo kalamos tokia pat tvarka, kokia jos supjaustytos. Nauja kokybiška, be šakų, lėtai augusi Norrlando mediena šioje
sienoje atrodytų gana keistai ir visai nieko nepapasakotų apie tai, kaip valstiečiai remontuodavo savo trobesius šio amžiaus
pradžioje. Vienintelis būdas tokios pat rūšies medienai gauti yra tiksliai atkartoti jos gaminimo būdą, t.y. paruošti tokiu pat pjūklu.
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Dėl šių priežasčių, ir ne tik dėl jų, retauruo
jant būtina priderinti naująją medieną prie senosios, nes kitaip sienos gali pradėti "suktis" ir
sunaudosime gerokai daugiau medienos, negu
tikrai reikia. Be pageidavimo nekeisti statinio
daugiau negu būtina egzistuoja ir kultūriniaiistoriniai aspektai, kurių reikėtų paisyti, parenkant medieną restauravimui. Pavyzdžiui, jei kalnuose pašiūrė statyta iš lygių rąstų, reiškia ji
perkelta į ten iš žemesnės vietovės. Jeigu trobesiai suręsti iš "smailėjančių" rąstų, jų statybai
naudota vietos ar artimų apylinkių mediena.
Ruošiant medieną senų namų restauravimui,
reikia iš antikvarinių pozicijų įvertinti medienos
kokybę ir pirmenybę teikti specifinėms ar tipiškoms medienos savybėms, o ne dejuoti dėl to,
kad naujoji mediena išsiskirs senosios fone.
Panašiai galima būtų pasvarstyti ir apie ąžuolo medieną. Ankstyvaisiais viduramžiais statytų
bažnyčių lubų perdengimas padarytas iš tankumyno ąžuolų, kurie augo lėtai ir tiesiais kamienais. Mediena gana minkšta ir todėl iš jos buvo
įmanoma išpjauti rąstus be didesnių nelygumų,
be šakų ir be balanos. Vėlyvųjų viduramžių ir
XVI-XVII a. lubų perdengimų ąžuolas jau kitoks. Tuo metu statyboms ąžuolynai nebekertami, jie palikti kitiems tikslams. Namams naudojami atskirai augantys ąžuolai, kurių augimas
greitas, kamienai trumpi ir rauplėti su plačiai
išsikerojusiomis šakomis. Tokia mediena gana
kieta. Retai iš jos pavykdavo išpjauti ilgus lygius rąstus. Taigi kalbėdami apie ąžuolo naudojimą viduramžiais, galime konstatuoti, jog
medienos parinkimas tiesiogiai susijęs su pasiūla, apribojimais ir eksploatacijos lygiu. Savaime suprantama, įvairių rūšių ąžuolo mediena
skirtingai atrodo, nors ląstelių sandara ir tanino medžiagos vienodos.

Sunkumai parenkant medieną
Taigi, mūsų manymu, medienos atranką restauravimui turi lemti kultūriniai-istoriniai aspektai.
Net jei mediena kuria nors savybe bus blogesnės
"kokybės", pagrindinis ir galutinis tikslas yra
kokybiška pastatų priežiūra. Medienos naudojimą nulemia pats pastatas ir restauravimo tikslai. Lygindami su kitomis statybinėmis medžiagomis, manome, jog mediena yra sudėtingesnė
dėl dviejų faktorių:
1. Senosiose statybose mediena buvo vertinama kaip medžiaga, turinti individualių skirtumų. Sis principas stipriai skiriasi nuo šiandieninio medienos suvienodinimo. Žinoma,
mes galime gauti restauravimui reikalingų
medienos rūšių, tačiau dažnai tenka atsisakyti įprastų jos ruošimo metodų, kuriems ne-

turime nei specialių žinių, nei žaliavos. Ypač
svarbiems darbams medieną tenka rinktis
kaip tai buvo daroma ankščiau, t.y. miške.
O juk mes nežinome, kiek dar egzistuos visos
mums reikalingos medienos rūšys. Abejonių
neliko tik dėl vieno dalyko: vis dar nesugalvota, kaip ateityje reikės patenkinti ypatingus
medienos
poreikius
pastatams
tvarkyti.
2. Pastatų restauratoriai niekaip negali sutarti,
kaip vertinti skirtumą tarp senos ir naujos,
mūsų
įdėtos
medienos,
akivaizdžiai
veikiančios autentiškumą. Skirtingos nuomonės,
matyt, niekaip nepriklauso nuo įvairių mokyklų deklaruojamų idėjų; greičiausiai diskusijų vakumą užkariavo asmeninės nuostatos,
ir susidūrę jos, deja, viena kitos nepanaikino.

Darbo metodų pasirinkimas
Pagal vyraujančią nuostatą, remontuojant pastatą, suirusią medžiagą reikia keisti tokios pat
kokybės pakaitalu, naudoti tokias pat medžiagas sujungimams, tačiau darbo metodai negali
būti senoviški - dirbti reikia šiandienine technika. Remontuojant medines gegnes, ši nuostata
pasireiškia tuo, kad vienos sijos keičiamos tokios pat medienos ir tokių pat išmatavimų sijomis. Jos lygiai taip pat jungiamos su kitomis sijomis mediniais ar metaliniais kaiščiais. Tačiau
naujoji sija gali būti pjauta pjūklu, o senoji grandininiu pjūklu, kadangi pjovimas pjūklu - šiuolaikinis darbo metodas. Statiniu požiūriu konstrukcija visiškai nepakis, o kitoks medienos paruošimas išduos, kuri sija pakeista. Vadovaudamiesi šia nuostata, palenkiame savo reikmėms techniką, bet ne darbo metodus. Žinoma,
dabar, kai egzistuoja liftai ir kranai, verta pasvarstyti, kas geriau: nešti rankomis ar pakelti
specialiu prietaisu. Tačiau netgi čia lemiamą
vaidmenį atlieka kultūriniai-istoriniai faktoriai.
Valstybinio kultūros paveldo departamento
pastatų priežiūros skyriuje šiuo metu atliekami
du eksperimentiniai projektai, kurių tikslas - ištirti senuosius medienos paruošimo būdus: Gotlande Väskinde bažnyčios bokšto restauravimas
ir Jämtland apskrityje Skyttman kaime lentpjūvės ir malūno restauravimas (žr. straipsnį
"Medis ir statybos iš medžio menas - medžiagos, statybos būdai, amatai ir restauravimas",
26 psl.). Šių tyrimų tikslas - išnagrinėti rekonstrukcijos kultūrines-istorines, antikvarines, estetines,
ekonomines
ir
gamybines-technnines
pasekmes, t.y. kiek įmanoma tiksliau atkartoti senuosius darbo metodus, ruošiant naujos medienos
pakaitalus. Jau atliktas darbas leidžia daryti tam
tikras išvadas, ir toliau šiame straipsnyje pasvarstysime apie tašytų ir pjaustytų rąstų privalumus.
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Statybinė mediena Väskinde
bažnyčioje

dėkliniais ar varžtiniais sudūrimais, tvirtinamais
kaiščių pagalba, reikėjo ilgų rąstų. Tačiau išpjauti labai ilgų rąstų pjūklais buvo neįmanoma.
Senieji vienų ašmenų pjūklai gateriai dėl savo
traukiančiųjų pavaržų, kurios stūmė rąstą per
pjūklo rėmą, tiko tam tikro riboto ilgio rąstams
paruošti. Naujoji rėminių pjūklų karta su mechaninėmis pavaržomis leido apipjaustyti ir ilgesnius rąstus, tačiau pavaržų juosta sudarė naujų nepatogumų. Atsiradus diskiniam pjūklui,
rąsto ilgį ribojo pjūklo stalelio ilgis.
Atraminių medinių konstrukcijų statyba jau
seniai buvo siejama su medienos tašymu kirviu.
Nepaisant didesnio pjūklo pajėgumo, pjovimas
tik išimtinais atvejais tapdavo tinkama alternatyva šiurkščiai ir ilgai medienai apdoroti. Tašyta mediena buvo prekiaujama iki pat 1940-ųjų.
Trumpai tariant, kirvį išstūmė ne pjūklas, o nauja rąstų sudūrimo technika iš vinių ar varžtų,

Väskinde bažnyčios bokšto konstrukciją sudaro keturios poros mūro perdengimo tašų ir keturios gegnių poros, kurios sustatytos kryžmai,
o viršuje jos jungiasi prie bokšto špilio. Rygeliai
ir žirklinės sijos atskirose gegnėse sudaro nepaprastai tvirtą besikryžiuojančių sijų tinką.
Tačiau atidžiau pažvelgę pamatysime aiškią
schemą, pagal kurią statybininkas taip sudėliojo
visą konstrukciją, kad vidinės dalys eina viena
šalia kitos nesusikirsdamos. Rąstų ilgis nuo karnizo nuosviros iki špilio sudaro apie 14 m, o tokių ilgų rąstų seniau išpjauti nebuvo įmanona.
Todėl rąstai sujungti: sujungimai kaiščiais daromi maždaug per du trečdalius viso ilgio nuo karnizo nuosviros. Ilgiausias konstrukcijos rąstas
yra 10-11 metrų, o visa senoji mediena tašyta
kirviu.
Bokšto atraminės konstrukcijos būklė yra tokia bloga, kad
būtina keisti nemaža jos dalių.
Manoma, jog nepavyks išsaugoti nei vienos ilgosios apatinės
rąstų dalies. Neabejotinai naujosios dalys turi būti tokio pat
ilgio, t.y. prailginantis sujungimas išlieka toje pačioje vietoje.
Tačiau kaip paruošti medieną?
Ar ją reikėtų tašyti ar pjauti?
Norint atsakyti į šį klausimą,
pirmiausia reikia suprasti, kodėl
anksčiau mediena būdavo tašoma kirviu ir ar yra ryšys tarp
jos paruošimo, sujungimo būdų
ir bokšto konstrukcijos ypatumų. Ar turi medienos paruošimas kokios nors lemiamos
reikšmės? O gal tai kokia nors
vertinga kultūrinė-istorinė ypatybė?
Senosioms
atraminėms
Väskinde bokšto smaigalys;
skersinė konstrukcija ir
konstsudūrimai; nubraižė architektas
rukcijoms, pvz., sijų ar gegnių
Janusz Grenberger.
santvaroms, papildomų rūpesčių pridarydavo pailginantys
sujungimai, kurių visais būdais
buvo siekiama išvengti. Tokie
sudūrimai būdavo silpni, neatlaikantys traukimo ar lenkimo
jėgų, o tai turėjo įtakos statybai - ribojo tarpatramius.
Didelės konstrukcijos buvo
statomos į viršų su laikančiais
lynais, įtempiančiomis ir kabinamomis konstrukcijomis. Tai-
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Lentpjūvės ir malūno pastatas
Skyttmon, 1992 m. nuotrauka,
Jämtland srities muziejus. Antrasis
aukštas su briaunas pjaunančiu
pjūklu priešais langu eilę. Stulpų ir
lubų sijų sudūrimai sutvirtinti
kampainiais iš medienos, kuri
išpjauta iš šakninės medžių dalies.
Stulpai ir sijos yra tašyti, o lentos
tarp stulpų ir sienų plonlentės
pjautos gateriu.

leidusi trumpą pjaustinę medieną sujungti į ilgas
konstrukcines sijas. Sis patobulinimas tapo lemiamu statybos technikos pasikeitimu. Senoji
technika priklausė amatininkų statybos meno
sričiai, o naujoji statyba įsigaliojo dėl inžinierinių mokslų vystymosi bei buvo susijusi su pramoninės visuomenės augimu.

Tašyta ir pjautinė mediena
Skyttmone
Skyttmon lentpjūvės ir malūno statybai naudota ir tašyta, ir pjautinė mediena. Laikantys lynai, slenksčiai, grindinės sijos, stulpai ir lubų perdengimų sijos bei atramos yra tašyti, o grindinės
lentos, lentelės vinims kalti ir sienų plonlentės pjautos. Galima būtų sakyti, kad įvairios pastato dalys turi tokį paviršių, kuris geriausia tinka jų statybinei funkcijai atlikti. Užsimerkus
braukiant pirštais per medžio pasenusį, nedažytą ir bepūvantį paviršių, galima nuskaityti statybos technikos paslaptis: kirviu nutašytas paviršius atraminėms konstrukcijoms ir pjautinis
lygus apsaugančiai medienai. Šį paviršiaus
struktūros skirtumą galima paaiškinti medienos
gamybos ypatumais, kurie, be to, įgavo ir estetinį aspektą, tačiau taip pat galima spėti, jog
medienos pasirinkimą nulėmė estetinis kriterijus. Atidžiau apžiūrėję konstrukciją, pastebėsime, kad medienos paruošimo skirtumai dar
ryškesni, ypač jei juos priskiriame utilitarinio
mąstymo išdavoms.
Pastato apatinėje dalyje esantys trumpieji
stulpai neviršija 3 metrų. Jie galėjo būti nesunkiai paruošti pjūklu, tačiau pasirinktas tąsymas.
Dar labiau stebina 7 colių pjautinės lentos, prie
kurių tvirtinamos plonlentės. Kai kurių lentų il-

gis yra toks pat kaip ir išorinių tašytų stulpų.
Kodėl dalis medienos tašyta, kai technika leido
pjauti pjūklu tokias ilgas lentas? Atsakymą surasti nesunku: kas gi daugiau, jei ne tradicija ir
estetiniai kriterijai lėmė vieno ar kito būdo
pasirinkimą?
Nors mes ir negalime šiandien sužinoti, ką
galvojo statytojas ir kodėl jis dirbo vienaip, o
ne kitaip, išvada peršasi tokia: 1890-aisiais
medienos tąsymas nebuvo daug brangesnis ir
todėl jis buvo alternatyva pjūkliniam medienos
paruošimui. Jeigu medienos tąsymas kirviu buvo
pakankamai efektyvus tais laikais, galbūt jis
pasiteisintų ir šiandien.
1920-aisiais tašytos sijos ir gegnių rąstai
buvo eksportuojami į Angliją, Daniją, Vokietiją
ir Egiptą (*). Apvalūs rąstai pirmiausia buvo
apdorojami miške, plukdomi į išvežimo uostus,
kur ši pusiau paruošta mediena dailiai nutašoma, sukraunama pagal ilgį ir išvežama. Vėliau
apvalūs rąstai plukdomi į uostus, ten tašomos
briaunuotos sijos. 1919 m. iš Švedijos išvežta
207 000 kubinių metrų sijų ir rąstų (**). Jeigu
įsivaizduosime šią rąstų masę, sukrautą kaip
šiaudų kupetą, kurios išmatavimai prilygtų futbolo aikštei, tai ji turėtų būti beveik 60 metrų
aukščio! Turint galvoje, jog be šito medienos
kiekio dar dalis buvo parduodama vidaus rinkoje tvartų ir kitų kaimo ūkinių trobesių statybai, nesunku suvokti, kad medienos paruošimas
kirviu išties turėjo svarbią vietą statybose, o tuo
pačiu ir mūsų kultūros istorijoje.

Laiko sąnaudos
Šiuos svarstymus praturtintų keletas faktų apie
laiko sąnaudas medienai tašyti. Geležinkelio
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pabėgiams naudojami trumpi šiurkštūs rąstai,
aptašyti iš dviejų šonų. Per darbo dieną vienas
žmogus pagamina 20 pabėgių, kurių kiekvienas
yra 2,7 m ilgio (***). Jei remsimės prielaida, jog
darbo diena trunko 10 valandų, per vieną valandą paruošiama 5,4 m medienos. Beveik toks
pat laiko rodiklis nurodomas norvegiškame statybos kontrakte. Vestlande statant ūkinį pastatą
per 10 valandų ilgumo darbo dieną vienas žmogus nutašė dešimt 4,5 m ilgio sijų, t.y. 4,5 m sijų
per vieną valandą, tačiau šiuo atveju rąstai buvo
aptašyti iš keturių pusių (****). Dirbant tokiu
pat intesyvumu pagal šiandieninius darbo
užmokesčio standartus, 1 m tašytos medienos
savikaina siektų 40-50 kronų. Pridėjus žaliavos
kainą, 8x8 colių 5 m ilgio tašyta sija kainuotų
65-75 kronos už metrą. Palyginkime tai su
maždaug 50 kronų/m kainuo-jančiais pjautiniais
8x8 colių rąstais. Kuo jie ilgesni, tuo labiau
sumažėja kainų už metrą skirtumas.
Sis pavyzdys vis dėlto teorinis, nes, matyt,
nebėra amatininkų, kurie sugebėtų dirbti taip
sparčiai kaip anksčiau. Kita vertus, tai patirties
stoka, o ji priklauso nuo to, kad tokiam amatui
išnyko paklausa. Išvada peršasi tokia: jei restauracijai reikia tašytos medienos, jos gamyba

finansine prasme būtų įmanoma ir pateisinama
su sąlyga, kad investuojama į amato žinias!
Tradicinių statybos metodų efektyvumą patvirtina reali prielaida, kad šiandien kirvis ir
rankų darbas gali nurungti pjūklą ir tobuliausią
mechanizaciją. Sis efektyvumas tam tikra prasme priklausė ir nuo to, kad meistrai kontroliavo visą statybos procesą. Medienos "rinkimas
pagal išmatavimus" reiškia, kad jau miške
medžiai buvo išrenkami pagal tai, koks bus sijų
ilgis. Jei statybai reikės 8x8 colių tam tikro ilgio
sijų, apvalių rąstų viršūnės skersmuo turi siekti
10 colių. Vėliau iškirtus rąstus ir juos nutašius,
ant visų keturių briaunų likdavo trumpa nuožulni
briauna. Ruošiant grubesnę medieną, nukirsti
tekdavo daugiau ir dėl to darbas ėjosi ne taip
sparčiai.
Didelę darbo spartą nulėmė jau seniai naudoti darbo metodai. Kirtimas turėjo būti tokio
sunkumo, kad žmogus ištvertų dirbti visą dieną;
tašant rąstus jėgos buvo tausojamos, o darbas
paskirstomas racionaliai. Netikslu būtų kalbėti
apie tašymą kaip apie kokį nors vienintelį darbo būdą. Įvairiose vietovėse ir įvairiais laikotarpiais vyravo skirtingi metodai. Deja, apie tuos
"tarmiškus" variantus žinome labai nedaug.
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Mums tenka remtis ta dokumentine medžiaga,
kurią Norvegijoje sukaupė Jon Bojer Godai ir
kuri išliko amatininkų archyve Maihaugene. Jis
aprašė 5 regioninius tašymo būdus, kurie skiriasi
rąsto laikymo aukščiu, tašytojo judėjimo kryptimi, jo atramos taškais ir kūno poilsio padėtimi
bei kirvakočiu, ašmenų forma ir išlinkimu.

Meistriškumas, kuris mus patenkina
Kalbėdami apie rąstų tašymo reikšmę senesnio
kultūrinę-istorinę vertę turinčio pastato remontui, privalome atsižvelgti į dar vieną aspektą:
darbo atlikimo kokybė. Darbas kirviu yra labai
įdomus. Sis įrankis domina daugelį. Todėl rąstų
tąsymas yra tokia veikla, kuria žavisi ne tik
meistrai. Kurią nors tašymo techniką išmanantis asmuo kalba apie ją su neslepiamu pasitenkinimu: tai malonus, o ne sunkus ar varginantis
darbas. Kaip suprasti šį susidomėjimą ir kodėl
gana sunkus fizinis darbas taip teigiamai vertinamas? Ar galima teigti, jog šiame darbe slypi
kultūrinė-istorinė vertė?
Seminaro dalyviai, kuriems vadovauja patyręs meistras, pamėgina nutašyti keletą sijų.
Dėmesingai apžiūrėję kaip tašomas pirmasis
rąstas, puolame prie darbo. Nutašius po kokį
vieną metrą, pajuntam nuovargį rankose, pasigirsta tylūs keiksnojimai dėl savo silpnumo,
neleidžiančio užbaigti net vieno rąsto. Meistras,
matyt, pastebėjo suakmenėjusių rankų darbą,
nes praeidamas pro šalį vis patarinėjo nelaikyti
per stipriai įsitvėrus kirvakočio. Patys to nejusdami, taip įsikibome į kirvius, kad įsitempė net
žąstų raumenys. Silpniau laikant kirvį, daugiau
dėmesio galima skirti darbo ritmui, o tada kirvis pats pradeda "eiti", sumažėja "švino kiekis"
rankose. Darbas tapo malonus, o kilusį jėgos ir
tikslaus smūgio jausmą geriausiai nusako žodis

Kirvio įkartos sienų sijose iš varpinės prie Hietaniemi
bažnyčios (1770-ieji, Tornedalen sritis). Kirvio atšipimas ir
išardymas Tärendö sodyboje 1992, Peter Sjömar. Varpinės
sijos, matyt, tašytos kirviu, panašiu į schemoje pavaizduotąjį.
Kirvio įkartos sijoje iš apleistos Marby bažnyčios Jämtland
srityje. 1992, Peter Sjömar. Kirvis saugomas Jämtland
muziejuje. Jis rastas Fors ir Ragunda vietovėse, o pagamintas
vėlyvajame geležies amžiuje. Nubraižė Peter Sjömar. Ypatinga
tašymo technika, vyravusi ankstyvaisiais viduramžiais iki
XIV a., priklausė nuo kirvio tipo. Vietoj plačių ašmenų kirvio
tuomet buvo naudojamas kirvis su ilga galva ir trumpais
skersiniais ašmenimis. Tokiu kirviu neįmanoma kapoti skersai
medienos, o tik išilgai; rąstas buvo kabinamas ant lygiagrečių
ilgų diržų. Taigi šios įkartos padarytos XIV a. pirmoje pusėje.
Kadangi bažnyčia statyta XV a. arba XVI a. pradžioje, sija
išlikusi iš dar senesnio pastato.

43

Rąstų meistras Soren Pedersen iš Frilands muziejaus Kopenhagoje plačiu kirviu tašo rąstą. Kirvio ašmenys yra maždaug
40 cm ilgio ir sveria apie 3 kg. Tašytojas juda į priekį, o rąstas per 70 cm pakeltas virš žemės, kad būtų patogesnė jo
padėtis ir kad į jį meistras galėtų atsiremti dubeniu. Tašytojas šiek tiek sulenkęs kojas, o koja iš kirvio pusės atitraukta
atgal, kad nenukentėtų nuo netikslaus smūgio. Nuotrauka iš Gotlando tašymo meno muziejaus, 1993.
Rąstų meistras Stig Nilsson iš Offerdal Jämtland srityje išmėgina vadinamąjį "tronderio" metodą sijoms tašyti. Jo
paplitimą galima paaiškinti eglės medienos gausa Tronderlag vietovėje Norvegijoje. Eglės šakos kartais labai kietos.
Rąstas guli apie 40 cm virš žemės. Tašytojas juda į priekį, kojomis apžergęs rąstą. Kirvis vadinamas "plačiaburniu"; jo
ašmenys labai tvirti ir skersiniai. Kol dešinė koja atsirėmusi į rąstą, apkrova tenka priekyje statomai kairiajai kojai.
1993 m. nuotrauka iš tašymo meno seminaro Gotlande. Jo metu Šiaurės šalių tašytojai paruošė dalį reikalingų sijų
Väskinde bažnyčios špilio rekonstravimui.

"išsivadavimas". Laikydamas rankose sunkų
kirvį ir visai neišmanydamas darbo, jautiesi
neišmanėliu ir nevykėliu. Kai darbas einasi gerai, o ašmenys lengvai sminga į medį, staiga tampi lankstus, užtikrintas ir kupinas energijos.
Si gana asmeninė patirtis tinka bendrai situacijai apibūdinti. Mūsų manymu, susidomėjimas tašymu nemaža dalimi priklauso nuo
"psichologinių" aspektų. Rąstų tąsymas yra tokia darbinė veikla, kuri nepaisant fizinės įtampos, nuramina ir atpalaiduoja, nors tai ir nėra
koks nors ypatingas užsiėmimas. Norėdami
apibūdinti saugų ir stabilų žmogų, sakome, jog
jis "tvirtai stovi abiem kojom ant žemės"; dirbant su kirviu, tvirta kojų padėtis nė iš tolo negali būti lyginama su rankų jėga. Tąsymui reikia dirbti visu kūnu. Netvirtai stovėdamas,

negalėsi nukreipti jėgos. Taigi darbas kirviu yra
aktyvus būdas gyvenimo pilnatvei patirti; netenkame vienos energijos, ir pasisemiame kitos.
Patiriame ir plečiame savo galimybių ribas.
Šiais svarstymais apie įvairius medienos paruošimo aspektus norėtume parodyti, kokia daugiabriaunė yra kultūrinė-istorinė pastato vertė.
Mūsų kultūrinis palikimas byloja apie tokius dalykus kaip vietinių išteklių turėjimas bei panaudojimas, konkretaus darbo atlikimo detalės. Taigi tai ne tik istorijos klausimas, bet netgi mūsų
ateities perspektyva. Žvelgdami per tokią prizmę
turime vertinti pastatų priežiūros priemones.
Kultūros paveldo priežiūros teisė ir tikslas yra
formuoti visuomenės kultūrinę sąmonę ir suteikti
jai dalyvavimo istorijos procese jausmą. Mūsų
kultūros pavelde ši nuostata reiškia santykį tarp
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žmogaus ir pastato/statybos, kuriuos
tvarkyti, saugoti ir prikelti gyvenimui.

reikia

Praktika suteikia žinių
Restauravimas apima ne tik pastato būklės tvarkymą, bet ir pereitų amžių statybos tyrinėjimą.
Todėl kai reikalaujama apibūdinti pastato naujoves, pasinaudojant šiuolaikinių medžiagų ir
metodų pagrindu, mūsų manymu, tai labai ribotas požiūris. Tuomet reikėtų paklausti, ką
reikės apibūdinti ir kieno žinių bagažu remtis?
Amatininkui, gerai išmanančiam savo amato istoriją, labai paprasta atskirti, kurios detalės
originalios, o kurios pagamintos vėliau. Be to,
tokią pastato charakteristiką labai nesunku
paruošti pagal brėžinius ir restauravimo darbų
ataskaitas. Tačiau nepasitarę su vyresniais darbininkais ir statybininkais, mes galime pražiopsoti statybos meno vertybę. Mūsų pačių vertinimai apsiriboja tuo, ką mokame suformuluoti
iš savo akademinės patirties.
10 metrų ilgumo tašas bokšto konstrukcijoje
turi aiškią ir tiesioginę funkciją, kurią suvokia
tas, kuris žino, kokių žinių ir įgūdžių reikia jo
parinkimui, plukdymui, pervežimui, paruošimui
ir sumontavimui. Išmanant darbą, įmanoma iššifruoti likusius pėdsakus ir atkurti visą darbo

procesą, nuo pradžios, kol pateko į savo vietą
konstrukcijoje.
Pastatų priežiūroje amatų išmanymas gerokai ribotas dėl, kaip tvirtinama, sumanių meistrų stygiaus. O statybinių amatų kultūrinė vertė
ir amatų nauda pastatų išsaugojimui visiškai pamirštos. Muziejai sukaupė kirvių, grąžtų ir kitokių dailidės įrankių, tačiau nesusidomėjo tuo,
kaip visi šie daiktai buvo naudojami. Kultūrinęistorinę vertę turinčių pastatų restauravimo tikslas - ypač gavus valstybinę paramą - išnagrinėti visus kultūros paveldo aspektus, t.y. identifikuoti ir užfiksuoti, o po to suprasti, išsaugoti,
prižiūrėti ir grąžinti į gyvenimą.
Pastabos
(*) W.Ekman ir kiti (1922): Miško technologijos vadovėlis, Stokholmas, 843 psl.
(*•) Tas pats, 844 psl.
(***) Tas pats, 834 psl.
(**■*'*) Žodinis Jon Bojer Godai liudijimas, amatininkų registras Maihaugene, Norvegija.
Hans Ponnert yra projekto vadovas, architektas ir Valstybinio kultūros
aus vadovas.

paveldo

departamento

Peter Sjömar yra architektas,
pastatų skyriaus darbuotojas.

techn.

pastatų
m.

skyri-

dakt.

ir
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Žvilgsnis į praeitį ir ateitį tradicinių statybos medžiagų pramonės vystymas
Conny Jerkbrant
Pastatų restauravimui ir konservavimui reikia gilesnių teorinių ir praktinių žinių apie senuosius
statybos būdus bei tradicines medžiagas, nes tik su jų pagalba galima išsaugoti senųjų statinių autentiškumą. Tačiau mes taip pat privalome žengti pirmyn ir pamėginti pritaikyti šias žinias naujoje
statyboje.
Nekyla abejonių dėl to, jog per pastaruosius keturis-penkis dešimtmečius mums pavyko racionalizuoti statybos procesą - niekada anksčiau
pastatai nebuvo statomi, sunaudojant tiek mažai
laiko ir darbo jėgos. Kita vertus, šių dešimtmečių
statybos istorijos tarpsnis tiek kultūros, tiek ekologijos požiūriu liks metraščių paraštėse. Daugelis vadinamųjų sergančių namų problemų yra
susiję su statybinių medžiagų ir statybos būdo
parinkimu.
Norėdami bent kiek priartėti prie didesnę
išliekamąją vertę turinčio visuomenės vystymosi proceso, kuris į pirmą vietą iškelia išteklių
turėjimą ir žmonių gyvenimo sąlygas, privalome išsiugdyti visuminį požiūrį į statybą, kuri
apimtų visą gyvybės ratą - nuo žaliavos gavimo iki jos panaudojimo ir perdirbimo. Pamėginę
rimtai įvertinti įvairias statybos medžiagas, statybininkų darbą ir pan., kuriuos dėl įvairių priežasčių apskelbėme neracionaliais "šiuolaikinei"
statybai, įsitikinome, jog dauguma tų medžiagų
ar darbo metodų ne tik gali būti naudojami restauravimo darbams, bet netgi tobulinami ir pritaikomi racionaliai statybai. Tačiau žodžiui "racionalu" suteikime daugiau jo pirminės reikšmės
(=protinga, praktiška, tikslinga), negu jis turi
dabartinėje vartosenoje. Mano manymu, jis taip
pat reiškia kokybę ilgesnėje laiko perspektyvoje.

Tyrinėjimas ir plėtra
Vis mažiau statybininkų ir tyrinėfojųkmūsų laikais skiria dėmesio tradicinių statybos medžiagų ir darbo metodų vystymui bei pritaikymui
ateities statyboms. Čia kalbama apie teorinę ir
praktinę tyrinėjimų ir plėtros darbų puses dvejomis viena su kita glaudžiai susijusiomis kryptimis. Pirmoji tyrinėjimo ir plėtros kryptis - ateities - remiasi ir kyla iš antrosios - kultūrinio
palikimo. Tai reiškia, jog restauravimo ir konservavimo darbai, reikalaujantys gilinti teori-

nes ir praktines žinias, be kurių neįmanoma kuo
autentiškiau išsaugoti senųjų statinių kultūros,
turi būti derinami su tuo pat metu atliekamais
eksperimentais šioms žinioms naujose statybose
pritaikyti.
Abiejų tyrinėjimo ir plėtros krypčių pagrindą
sudaro vietos statybos tradicijos, kurias būtina
perimti iš amatininkų. Būtent todėl labai svarbu, kad trečiaisiais mokymosi metais statybininkų specialybių studentai išklausytų privalomą
kursą apie restauravimą ir pastatų priežiūrą.
Bedarbiams
statybininkams
organizuotuose
kursuose Pastatų priežiūros centre Nääs mieste, tokių paskaitų paprašė patys kursų dalyviai.
Teigiamų poslinkių taip pat galima pastebėti
architektų ruošimo programose, o juos nulėmė
sprendimas Göteborge ir Lunde prijungti pastatų konservavimo skyrius prie architektūros
mokyklų, kuriose pastatų priežiūra studijuojama jau nuo pirmųjų metų. Chalmer Aukštojoje
mokykloje pradinių kursų studentams organizuoja statybos medžiagų ir amatų kursus.
Kasmet čia susirenka daug entuziastiškų ir
kūrybingų klausytojų. Visi jie labai rimtai vertina galimybę pamėginti tradiciniu būdu mūryti,
dažyti, dirbti dailidės ar kalvio darbą, ypač kai
to moko sumanus meistras. Čia įgytas medžiagos galimybių ir trūkumų pojūtis ateityje padės
priimti protingesnius sprendimus kasdieniniame
darbe. Išmanyti techninę pastato struktūrą pageidauja vis daugiau būsimų antikvarų, o tai
galbūt reiškia, jog intensyvės jų profesiniai ryšiai su statybininkais ir architektais. Ateityje šios
pastatų kultūros žinios pakels bendrąjį išprusimo lygį tiek statybininkų, tiek tyrinėtojų ar
mėgėjų sluoksniuose (pvz., Restauravimo meno
kursas Aukštosios meno mokyklos Architektūros fakultete ar "Perstatymas ir restauravimas"
Chalmer mokykloje bei pan.).
Mokslinių tyrinėjimų užduotį galima suformuluoti ir taip: Kaip galėtume toliau vystyti tra-
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dicinę statybą, kad ji tiktų būsimiems restauravimo darbams arba naujoms statyboms? Kitaip
tariant: Kaip suderinti šias dvi perspektyvas praeities ir ateities?
Tradicinėje statybos kultūroje kaip natūrali
sąlyga egzistuoja ir trečioji perspektyva - ekologinė, ir ji turėtų būti viena iš ateities statybų
atramų. Darbų kryptis - 2000-ųjų statybos, o
joms reikalingos žinios, jau patikrintos ir išbandytos, egzistuoja įvairių medžiagų ir darbo
metodų forma.
Galėtume iškelti sau tokius klausimus: Kokias tradicines medžiagas galime gerai (geriau?)
panaudoti, turėdami šiuolaikines pagalbines
priemones ir šiuolaikinę techniką, išsaugodami
medžiagų kokybę? Ką mes žinome apie tradicinių statybos receptų komponentų sąveiką, t.y.
apie komponentų fiziką bei chemiją įvairiomis
sąlygomis?
Pateiksiu keletą vykstančių arba numatomų
projektų pavyzdžių, kurie pailiustruoja plėtros
darbą.

Paviršiaus sluoksnis - dažai
Norėdami pasisemti žinių iš tradicinio dažymo,
pirmiausia privalome suvokti, jog dažymo darbai, pavyzdžiui, lauke, šiandien atliekami kitomis sąlygomis negu anksčiau:
• šiais laikais pastatams tenka didesni klimato
išbandymai negu 1950-60-aisiais ar dar
anksčiau;
• blogesnės kokybės mediena; seniau ji būdavo parenkama kur kas kruopščiau;
• draudžiamas kai kurių dažymui svarbių savybių turinčių medžiagų naudojimas, pvz.,
švino junginių turintys balti dažai ir pan;
• darbai dabar atliekami ištisus metus.
Pastatus mes dažome ne tiek iš estetinių, kiek iš
techninių paskatų. Gerai pagamintas medinis
namo fasadas tik labai menkai sutvirtinimas tinkamai parinktais dažais, o blogi dažai gali sugadinti net ir geriausiai techniškai paruoštą fasadą.

Vietiniai lino aliejaus dažai
Tradicinių dažų gamybai dažniausiai naudojama rišamoji medžiaga yra lino aliejus. 5-ojo
dešimtmečio
pabaigoje
mes
beveik
pilnai
galėjome patenkinti šios medžiagos paklausą iš
savo vidinių išteklių. 1949 m. buvo užfiksuotas
rekordinis aliejui auginamų linų pasėlių plotas

- apie 50 000 hektarų. Tačiau jau 6-ajame dešimtmetyje linų laukai beveik visur išnyko. Šiuo
metu linų augintojų Švedijoje vėl daugėja, kurie
gaudami vadinamąją perstruktūrizavimo paramą apdirba nuo 3000 iki 4000 hektarų pasėlių.
Pagrindinis linų aliejaus gamybos klausimas
yra kokybinis šios šakos vystymas per bendrus
projektus, kuriuose dalyvautų augalų genetikai,
žemdirbiai, dažų tyrinėtojai ir gamintojai bei statybininkai-dažytojai, mėgindami sukurti dažus,
atitinkančius ateities dažams keliamus reikalavimus. Norėdami patobulinti Švedijoje gaminamą lino aliejų dažams, turime geriau ištirti tam
tikras jo savybes, pvz., džiūvimą, tamsėjimą ir
išblukimą, skvarbumą, atsparumą, senėjimą, estetiką ir pan. Būtina giliau panagrinėti lino aliejaus chemines savybes. Kuo čia gali pasitarnauti
augalų genetikai? Kaip lino aliejaus kokybė priklauso nuo auginimo (pjovimas, derliaus apdorojimas, spaudimas, sandėliavimas/valymas ir
t.t.)? Juk kokybiškas lino aliejus pradedamas
gaminti linų laukuose. Šiuo metu visi šie tyrinėjimai apibendrinami ir kaupiami Chalmer
Aukštosios technikos mokyklos Pastatų priežiūros katedroje, o finansiškai darbus remia Dažų
chemijos tyrimo taryba.

Sveikatos ir aplinkos apsaugos
aspektas
4-ajame dešimtmetyje ypač gerai buvo vertinamas baltiškas lino aliejus, garsėjęs savo švarumu ir geromis džiūvimo savybėmis. Visiems žinoma, kad šis aliejus turėjo didelį vadinamąjį
jodo skaičių, kuris apibūdina medžiagos sugebėjimą sugerti deguonį ir tuo pačiu džiūti. Taip
pat visi žino, jog baltiškas aliejus buvo ypač geros
kokybės, o tai galbūt priklausė nuo to, kad antrojo pasaulinio karo metu jis neturėjo jokios rinkos ir buvo ilgai laikomas sandėliuose. Tai vienas šaltinių senam pamirštam patyrimui atgaivinti. Be to, šalia archyvinės ir literatūrinės
medžiagos, tikras lobis yra pokalbiai su vyresnės
kartos statybininkais.
Kadangi lino aliejus kaip rišamoji medžiaga
leidžia sumažinti sveikatai pavojingų tirpiklių
naudojimą, jis geriau negu kitos medžiagos
atitinka sveikatos apsaugos ir ekologijos reikalavimus. Apskritai, aplinkai daromas poveikis iki
šiol tebėra mažiausiai nagrinėtas aspektas, kurį
reikėtų įvertinti, parenkant dažų žaliavą, juos
gaminant ir naudojant, išnagrinėti kaip jis kinta dažų eksploatavimo ir suirimo metu. Taigi
tik po to galėsime aprašyti švediško lino aliejaus ir jo pramoninės gamybos ciklą. \ jį įeina ir
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keletas kitu svarbių parametrų, pvz., energijos
sąnaudos, sandėliuojami ar reguliariai papildomi ištekliai. Augintojui, savaime suprantama,
būtina išstudijuoti visą linų plantacijos finansinę
padėtį ir išsiaiškinti, ar pasėliai atneš pelno,
kokie linų gaminiai galėtų suteikti papildomos
naudos (linų sėmenys pašarams ar miltams, linų
stiebai kaip pluoštas arba statybinė medžiaga plokštės, blokeliai, armatūra). Kokį vaidmenį
atlieka valstybės lėšos, teikiamos kaip parama?

Ekologija - argumentas parduodant
Pažvelgę į dažų rūšis, pamatysime, jog šiuo metu
ekologinė banga atnešė naujų gaminių, kurie vadinami "ekologiškais", "gamtiniais" dažais ir
pan. ir kurie rinkoje pristatomi kaip sveikatai ir
aplinkai nekenksmingos medžiagos. Netgi jei
dažai pagaminti iš "gamtinių", natūralių medžiagų, tai anaipol nereiškia, jog jie "nenuodingi", kadangi kai kurie priedai nėra tokie jau
neutralūs, kaip mes įsivaizduojame. ("Nenuodinga" - tai gana reliatyvi sąvoka, kuri turi būti
aprašoma, atsižvelgiant į cheminę bei fizinę
medžiagų sąveiką.) "Nenuodingi" lauko darbams skirti dažai be biocidų prieš kerpes, dumblius ir grybelį vargiai gali būti tinkami mūsų klimato sąlygoms.
Istorija rodo, o dažytojai ir menininkai puikiai žino, kad tradiciniai dažų receptai, gali būti
modifikuojami iki begalybės, norint išgauti specifines savybes (panašiai kaip duonos receptas)
- keičiami tiek jų komponentai, tiek gaminimo
būdai, ir tuo tikslu visiškai nebūtina paminti ekologinius gyvybės ciklo reikalavimus. Ką, pavyzdžiui, suteikia skirtingos miltų rūšys krakmolo klijams, įeinantiems į balinimo kalkių
sudėtį (plg. duonos kepimą - dažnai maišomi
skirtingų javų miltai)? O kam reikalingas virimas? Daugelyje senų kalkių (ir net kitų skiedžiamų dažų) aprašymuose nurodoma, kad į jų sudėtį
įeina šlapimas ar valgomoji druska. Anksčiau
sakydavo: "Dažai bus geresni...". Tikėtina, jog
druskingi tirpalai buvo pridedami dėl tokių pat
priežasčių, kaip ir į molį sienoms drėbti ar statybai. Paprasčiausiai įvyksta druskos natrio jonų
(NaCl) ir molio spalvos pigmentų silikato jonų
reakcija (A1203 * 2Si02 * 2H20, grynas kaolino molis) ir susidaro silikatas (vandeninis stiklas). Taigi, ne be reikalo meistrai šlapinosi į dažų
kibirą...
Galima būtų pasvarstyti ir apie vandeninių
dažų vandens kokybę (pvz., chloro, geležies ir
mangano kiekis vandenyje). Kokią reikšmę kiaušinio aliejaus temperai turi kiaušinis (pramoni-

nis kiaušinis, kaimiškas kiaušinis, kiaušinio milteliai ir pan.) arba žalias, virtas, šaltai ar karštai išspaustas, vietinės gamybos ar atvežtas
aliejus?
Šiandien dažymui mes daugiausia naudojame sintetinius pigmentus. O galbūt jie netgi pernelyg švarūs ir gryni? Ką reiškia tikro dirvos
pigmento "nešvarumai" (t.y. antriniai mineralai
ir organinės medžiagos) ir kaip jie veikia dažų
savybes, pvz., biocidų poveikis džiūvimui? Klausimų iškyla labai daug.

Karkasas/paviršiaus sluoksnis molis
Nors Šiaurės regionas yra gana miškingas, dėl
gamtinių sąlygų istorinėse danų lygumų žemėse,
ir ne tik ten, atsirado ir išsivystė molio statyba.
Dar ir šiandien daugelyje miestų rasime šimtamečių namų, pvz., dvylika vadinamųjų Frölich
namų Oslo centre, pastatyti 1870-aisiais, prie
Kristinehamn geležinkelio stoties esantys keliautojų nakvynės namai (1890-ieji). Eilinis praeivis net nesuvokia, jog tai iš molio pastatytas
namas - jis temato paprastą plytinį pastatą. Danijoje užregistruota keletas tūkstančių senų molinių pastatų, neskaitant rąstų karkasą turinčių
namų.
Švedijoje Skonės srityje molio statybas jau
nuo XVIII a. pabaigos propagavo Rutger Maclean, kuris buvo skaitęs į švedų kalbą išverstą
prancūzų architekto Cointereaux knygą apie statybą iš molio. 1940-ųjų viduryje architektas
Hakon Ahlberg suprojektavo keletą labai didelių gyvenamųjų namų ir butų darbininkams
Halland srityje. Šie pastatai padaryti iš minkyto molio. 1950 m. išėjo švediškas leidinys, kuriame pateikiami "tipiniai namai" molio technika,
jų brėžiniai ir paaiškinimai. Visa tai galima buvo
užsisakyti. Tačiau būtent tuo metu labai sparčiai
pradėjo vystytis pramoninė statyba su betono
konstrukcijų elementais, neilgai trukus dešimtmečiams įsigaliojusi statybos aikštelėse.
Dabar pasaulyje vėl padidėjo architektų ir
statybininkų susidomėjimas molio statyba tiek
tradiciniais būdais, tiek jų pritaikymu prie naujų modernesnių sąlygų. 1985 m. Prancūzijoje į
rytus nuo Lijono iš presuotų molio plokščių minkyto nevalyto molio, kuris derinamas su cemento
sutvirtinimais,
pastatytas
visas
daugiabučių
namų kvartalas Domaine de la Terre. Molio karjeras tapo nedideliu parku su pasivaikščiojimo
takais išilgai paukščių tvenkinių. Aukščiausias
molio pastatas šiaurinėje Europos dalyje yra
šešių aukštų namas Vokietijoje.
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Statybos iš molio Siaurės šalyse
Istorinės perspektyvos šviesoje pažvelgę į molio statybas Siaurės regione, iš karto pastebėsime
ryšį tarp tokių statybų suintensyvėjimo ir ekologinių krizių periodų. Esant nepalankiai konjunktūrai ir karo metais arba medienos stygiaus
laiku, padaugėja statybų iš molio. Tiek profesionalūs statybininkai, tiek ir mėgėjai vis dar deramai neįvertina gerųjų molio statybos savybių.
Verta pateikti kai kuriuos argumentus nedegto molio kaip statybinės medžiagos naudai:
• molis yra tokia medžiaga, kurios yra beveik
visur (arti statybos aikštelės), mažos transportavimo išlaidos;
• nedidelės energijos sąnaudos darbe (1-10%
lyginant su betonu ar plytomis; kiekvienai plytai reikia 1-1,5 dl mazuto degalams + transportavimo išlaidos + aplinkos apsaugos išlaidos);
• keleto šimtmečių patvarumas, jeigu techniškai ir architektoniškai išsaugomos molio
savybės;
• per visą savo apykaitos ciklą molis nesukelia
jokių mums žinomų pavojų aplinkai ar žmonių sveikatai (nors reikėtų atlikti daugiau tyrimų);
• molis išlaiko šilumą, reguliuoja drėgmės apykaitą, ir dėlto pastato viduje susidaro geras
mikroklimatas, tinkamas, beje, net ir alergiškiems žmonės.
Pagal senąsias tradicijas į molį būdavo primaišoma įvairių organinių medžiagų, pvz., šieno, šiaudų, šlapimo, mėšlo ir 1.1, o jos pagerindavo
statybinės medžiagos savybes. Tačiau cheminė
faktorių sąveika vis dar nėra galutinai išaiškinta. Kai kurie molio meistrai teigia, jog mėšlo ir
šlapimo amoniakas sumažina vandens skvarbumą į molio sieną; kruopštesni molio tyrimai
rodo, kad susidaro natrio silikatas (t.y. vandeninis stiklas, plg. skyrelyje apie dažus pateiktą
aiškinimą). Eksperimentai parodė, jog paprasta
valgomoji druska, įmaišyta į molį, sukelia panašų efektą.
Švedijoje vis dar stinga išsamių žinių apie molio statybos techniką ir jos ypatumus. Tačiau
techninius reikalavimus reikia taikyti prie vietinės žaliavos, o ne ieškoti tinkamo molio kokiam nors techniniam sprendimui įgyvendinti -

būtų neprotinga imtis milžiniškų molio transportavimo darbų. Be to, iš kitur atvežtas molis
pažeistų ekologinę pusiausvyrą ir suardytų gamtines vietovės sąlygas.
Šiaurės regiono žiemoms išorinių sienų statybai geriau negu masyvūs medienos rąstai
(pisé) tinka molio-šiaudų ar šiaudmolio sienos,
turinčios mažesnį šilumos laidumo koeficientą
(iki 0,1 W/m C). Idealu ne tik taupyti molį, bet
ir naudoti medžiagą, kurios apstu: šiaudus.
Šiuo metu Pastatų priežiūros skyriuje prie
Chalmer Aukštosios mokyklos planuojamas
bendras projektas su Göteborgo universiteto
Geologijos institutu. Projekto tikslai:
• pademonstruoti nedegto molio kaip statybinės medžiagos galimybes ir aprašyti jam
tinkamą statybos techniką, remiantis įvairiomis Šiaurėje randamo molio rūšimis pagal
Šiaurės statybos normas;
• aprašyti tinkamus priedus/priemaišas, turinčius įtakos atsparumui, šilumos izoliavimui,
drėgmės nelaidumui, statiniam tvirtumui ir
t.t.;
• išmėginti tinkavimą ir mūrinimą iš molio su
įvairiais priedais (molis, kalkės, silikonas bei
organiniai ir neorganiniai priedai).

Mokslininkų bendradarbiavimas
Siaurės šalyse
Vykstančios diskusijos apie "sergančius" namus
ir taupias statybas padidino susidomėjimą moliu. 1991 m. įsikūrė Šiaurės šalių molio statybos
organizacija, į kurią įeina Šiaurės šalių architektai, statybininkai ir kt. Jos pagrindinis tikslas skatinti mokslinius tyrimus bei molio statybos
plėtrą, remiantis regiono gamtinėmis sąlygomis.
Darbas turėtų vykti ir bendrai, ir atskirose šalyse.
Per 1994 m. ši organizacija tikriausiai bus
pertvarkyta į formalius savarankiškus centrus
kiekvienoje Šiaurės šalyje, kurie, jei pasiseks,
veiks prie atskirų aukštųjų mokyklų ar panašių
įstaigų, t.y. tokiu pat principu kaip ir molio statybos organizacija CRA-Terre ir Grenoblio
architektūros mokykla Prancūzijoje.
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je, Chalmer Aukštoji technikos mokykla Göteborge.
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Katarinos bažnyčia
Atstatymas po gaisro
Krister Berggren
Katarinos bažnyčios atstatymas tapo senoviškos statybos demonstracija, susilaukusia didelio
susidomėjimo ir užsienyje. Specialistų bei visuomenės susidomėjimą paskatino ir tai, kad vietoj armuoto betono ir plieno, viskas buvo atlikta naudojant tradicines medžiagas ir konstrukcijas. Stori
rąstai ir kalkių skiedinys, tai - šiuolaikinės statybinės medžiagos, rašo Krister Berggren, atsakingas
už bažnyčios statybines konstrukcijas.

Katarinos bažnyčia buvo pastatyta XVII a. pagal architekto Jean de la Vallee projektą. Statyba truko apie 40 metų, ir bažnyčia buvo baigta
dešimtajame XVII a. dešimtmetyje. Tačiau ilgo
amžiaus ši bažnyčia nesulaukė. Jau 1723 m.,
audros sukelto gaisro šalia esančiame malūne
ugnis persimetė į bažnyčią, ir ji sudegė. Pelenais
virto ir dauguma kitų Katarinos parapijos pastatų.
Tuometinis burmistras ir miesto architektas
Göran Josua Adelcrantz gavo užduotį suprojektuoti naują bažnyčią. Ankstesnioji bažnyčia
buvo visai sudegusi, likęs tik mūras. Išlikęs mūras buvo išsaugotas, bet visas medines konstrukcijas teko pakeisti. Iškilo daug aukštesnis naujosios bažnyčios bokštas. Bokšto mūras buvo
mūrijamas tiek, kiek leido apkrovos. Ant išlikusių sienų buvo pristatytos medinės sienos, medinis kupolas ir žibintinė su bokšteliu. Bažnyčia
buvo baigta apie 1744 m.

1990-tųjų gaisras
Laikui bėgant, bažnyčia buvo kelis kartus perstatoma, tačiau iki 1990-tųjų metų gegužį įsiliepsnojusio ir beveik ją sunaikinusio gaisro,
Adelcrantzo bažnyčia buvo išlikusi beveik nepakeista. Gaisras kilo žemutinėje bokšto dalyje, virš plytinio kupolo. Kas jį sukėlė, neaišku,
bet policija spėja, kad tai buvo gedimas elektros tinkluose.
Tačiau ir šį kartą, nugriuvus didžiajam kupolui, mūro sienos liko stovėti. Krisdami varpai
sudaužė plytų kupolą ir kai kurias arkų, laikiusių kupolą, dalis. Bažnyčios grindis nuklojo apie
50 000 plytų, varpų nuolaužos, medinių konstrukcijų metalinės tvirtinimo detalės ir suanglėję
rąstgaliai - viskas rūkstančioje krūvoje.
Taip atrodė Katarinos bažnyčia, kai ją pamačiau pirmą kartą. Buvusio bokšto vietoje žiojėjo

skylė, kurioje po nakties gaisro kaitros tebevirpėjo oras. Ant vidinės bokšto sienų pusės buvo
matyti šimtų sijų pėdsakai. Kai kuriose vietose
nukritęs tinkas apnuogino plytinės konstrukciją.
Vietomis tinkas buvo visiškai juodas nuo suodžių. Buvo išlikę pakabinamojo kupolo pendentyvų dalys. Vaizduotėje pendentyvų plokštumas
galima buvo pratęsti iki tol, kol jos sudarys visaapgaubiantį kupolą. Jis turėjo būti įspūdingas!
Dvi atraminės arkos, į kurias rėmėsi kupolas,
buvo sugriautos. Aš iš karto pradėjau galvoti,
kaip galima būtų pastatyti naujas atramas kupolui. Dabar pirmoji mano idėja jau įgyvendinta. Kupolas vėl savo vietoje. 50 000 plytų pakibę beveik 20 m virš lubų. Plytos laiko viena
kitą tik spaudimo jėgų dėka.

Apie amžių ir medžiagų pasirinkimą
Katarinos bažnyčiai - jau trys šimtai metų. Kitoms Švedijos bažnyčioms - 900 metų. Kokį
amžių galima skaičiuoti bažnyčiai? Gal 500? Bet
paskui galima manyti, kad kai kurioms modernioms bažnyčioms net 30 metų yra per daug.
Šiuolaikinėje statyboje pastatų amžius paskaičiuojamas 30 arba 50 metų. Tuo remiantis pasirenkamos ir medžiagos.Visi mes matėme, kad
kai kuriose aplinkose armuotas betonas gali būti
nugyvenęs savo amžių jau po 20 metų. Mes manome, kad šiandien galime pagaminti geresnį betoną. Atsakymą gausim po 20 metų.
Jokie medžio klijai, kuriuos mes šiandien naudojame, nėra išsilaikę ilgiau negu 50 metų. Šiuolaikinių klijuotų medinių konstrukcijų amžiaus
pakaks paprastiems pastatams, na o kaip su
bažnyčiomis, kurios turėtų išstovėti 500 metų?
Niekas nežino.
Katarinos bažnyčios karkaso amžių mes paskaičiavome 300 - 500 metų. Na, o paviršiniam
sluoksniui, kurį galima pakeisti, ir kitiems įren-
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gegužės 16 į 17 dieną. Gabriel Hiidebrand fotografavo.

giniams, reikėtų susitaikyti su daug trumpesniu
amžiumi. Pasirinkus 300 - 500 metų amžių karkasui, medžiagas pasirinkti gana lengva. Pasirenkamos karkasinės medžiagos, kurios praktikoje įrodė atlaikysiančios šį laiką. Tai - nearmuoto mūro ir medžio konstrukcijos. Vienintelis faktorius, bylojantis prieš medžio panaudojimą ilgaamžiškumo atžvilgiu, tai - gaisro
pavojus. Tačiau, jei paskaičiuosime, kad Švedijoje 4 000 bažnyčių, ir kad šiais laikais kasmet
dega dvi bažnyčios, tai bažnyčių amžius, atsižvelgus į gaisrus, vidutiniškai - 2000 metų, o
tai skamba raminančiai. Katarinos bažnyčiai lig
šiol ne labai sekėsi - per 300 metų ji degė du
kartus. Dabar priešgaisrinė apsauga bus pagerinta keliais atžvilgiais.

Medžiagų ir konstrukcijų
patvarumo pusiausvyra
Kai kalbama apie ilgaamžius pastatus, labai didelę reikšmę įgyja pusiausrvyra tarp įvairių
sudėtinių madžiagų ir kostrukcijų patvarumo ir
standumo. Seni pastatai visada nežymiai juda.
Plytų ir kalkių skiedinio mūras išlaiko tokį judėjimą, neatsirandant didesniems pažeidimams,
nes judėjimo erdvė yra kiekviena mūro siūlė. Jei
į tokį mūrą įjungsime tvirtesnę ir standesnę konstrukciją (pav., didesnę armuoto betono konstrukciją), tai standesnė konstrukcija perims apkrovas, o judesių skirtumus koncentruos ir perduos ją supančiai silpnesnei konstrukcijai. Tai
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ilgainiui gali sukelti pažeidimus silpnesnėje arba
net ir stipresnėje konstrukcijoje. Tai tas pats fenomenas, kurį stebime patalpinę standžią betono konstrukciją į tuštumą uoloje. Tada uola
judėdama gali suskaldyti betono konstrukciją.
Prie mūro dera tinkamos reikiamos formos
medinės konstrukcijos.

Apžiūrėjimas prieš rekonstrukciją
Konsultantai nuo pat pradžių pageidavo, kad
bažnyčia, kiek tai įmanoma, būtų rekonstruota. Tos pačios nuomonės buvo ir užsakovas bei
projekto vadovas. Problema buvo tik ta, kad
buvo labai mažai dokumentinės medžiagos apie
bažnyčios konstrukcijas. Nebuvo jokių skersinių navų stogo brėžinių, tik keletas detalių nuotraukų. Buvo labai supaprastintas kampinių paviljonų stogo brėžinys, padarytas 1890 m.
keičiant pietrytinio paviljono stogą, bei pora
nuotraukų,
vaizduojančių
turelių
bokštelių
konstrukciją. Rasti keli bokšto apatinės dalies
1930 m. matavimų brėžiniai, o apatinei bokšto
daliai brėžinių nebuvo, tik keletas fragmentiškų
fotografijų, darytų per paskutinį restauravimą
devintojo dešimtmečio viduryje. Tačiau buvo du
bažnyčios viršutinio bokštelio skirtingų matavimų brėžiniai, vaizdavę visiškai skirtingas
konstrukcijas.
Turėdami tokius dokumentus, kartu su architektu pradėjome gaisro liekanų ir išlikusio
mūro konstrukcijos apžiūrėjimą, norėdami at-

1993.05.17

sekti ir užfiksuoti, kaip atrodė konstrukcijos, ir
kur jos buvo. Senų namų mūras gali daug papasakoti, nes į jį buvo įmūryta arba atremta
rąstų konstrukcija. Pamažu ryškėjo konstrukcijos vaizdas. Tačiau galiausiai vis tiek liko keletas neaiškių momentų, kurių neįmanoma buvo
išsiaiškinti. Bandėme apklausti žmones, mačiusius konstrukcijas prieš gaisrą. Tačiau, atrodo,
nė vienas nebuvo įsiminęs, kaip jos padarytos.

1994.05.16.

Tada nutarėme apžiūrėti kitų bažnyčių analogiškas konstrukcijas. Ypač atidžiai išnagrinėjome Kungsholmo bažnyčią ir Adolfo Fredriko bažnyčią Stokholme bei Strängnäs katedrą.
Remdamiesi šiomis analogiškomis konstrukcijomis, atspėjome, kaip atrodė likusioji konstrukcijos dalis. Lygai taip pat pasirinkome tinkamus
rąstų konstrukcijų matmenis. Detalių forma ir
kaldinto metalo detalės buvo pasirinktos taip pat

Skliauto viršutinėje pusėje yra
sutvirtinimai su santvarų
pėdsakais. Ant mūro viršaus
matomi mūrlotų (gegnių)
pėdsakai. Krister Berggren
nuotrauka.
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remiantis analogiškomis konstrukcijomis ir statiškais paskaičiavimais.
Kai kuriose vietose, kur mūsų nuomone tai
buvo būtina, sąmoningai atsisakėme senoviško
išpildymo.

Normų nepakanka
Dažnai
pasirinktos
konstrukcijos
kontrolinis
paskaičiavimas rodo, kad konstrukcijos matmenys šiek tiek per dideli, tačiau ne visada. Siekdami užtikrinti keliamąją galią, naudojome kietesnę medieną nei normos, galiojančios K30, t.y.
geriausiai konstrukcinei medienai. Ir laikėme,
kad galime taip padaryti, nes turint galvoje tokius didelius rąstus, į šakelių poveikį galima nekreipti dėmesio. Be to žinojome, kad ta konstrukcija, kurią mes norėjome rekonstruoti, be žymesnių pažeidimų išstovėjo 250 metų.
Pagal šiuolaikines normas, mazguose, sujungtuose dygiu ir mediniu kaiščiu, tempimas beveik
neleidžiamas dėl mažų atstumų tarp kraštų ir
bendro normų rašytojų skeptiško požiūrio į medinių konstrukcijų keliamąją galią. Tačiau yra
žinoma, kad yra šimtai tūkstančių tokių sąnarų,
išlaikiusių tempimą daugelį šimtų metų. Todėl
mes padarėme keletą tokių sąnarų ir bandėme
jas apkrauti tol, kol jos trūko. Tada pasirinkome tinkamą keliamąją galią, kurią ir panaudojome konstrukcijoje. Įtrūkimai tokiose sąnarose
būna daugiau ar mažiau nedideli, ir gebėjimą
išlaikyti tempimą mes panaudojome tik tose vietose, kur sąnarai įtrūkus, apkrovą galima būtų
perkelti. Išbandėme ir sąnaras, sutvirtintas kalta vinimi. Vinimi sutvirtintos sąnaros yra labai
kietos, todėl sukaltų sąnarų apkrovą sumažinome tiek, kad jos išlaikytų deformacijas. Praktiškai tokios sąnaros niekados negali sutrūkti.

Medinės konstrukcijos
Katarinos bažnyčios atstatymui po 1723 m.
gaisro buvo naudojami 10 x 12 colių skersmens
ir maždaug 38 uolekčių ilgio rąstai (250 x 300
mm skersmens, 23 m ilgio). Paskutiniojo atstatymo metu pasitenkinome 250 x 300 mm skersmens ir 12,5 m ilgio rąstais, bet ir tokie rąstai
yra labai dideli, palyginus su tais "dantų krapštukais", kuriuos galima įsigyti statybinių medžiagų parduotuvėse. Apžiūrint apdegusias liekanas, sužinojome, kad beveik visi ilgieji rąstai
buvo egliniai. Eglės būna tiesesnės negu pušys,
todėl iš eglių lengviau išpjauti ilgus rąstus. Mes
taip pat pasirinkome egles. Mediena buvo parenkama pagal šaknis. Tiekėjas - "Mellanskog".
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Medžiai nukirsti į šiaurę nuo Edsbyn ir prie Los
Hälsinglande.
Pirmieji pristatytieji rąstai buvo nukirsti 1990
m. vasarą ir dirbtinai džiovinti, palyginti ilgą
laiką žemoje temperatūroje. Vėlesniųjų siuntų
rąstai buvo nukirsti vėlyvą žiemą ir išdžiovinti
oru per pavasarį ir vasarą. Rąstai išpjauti vadinamosiose kaimo lentpjūvėse Rättvike ir Edsbyne.
Tradicinės medinės konstrukcijos dažnai sukonstruotos taip, kad rąstai, pagrinde, išlaiko
spaudimą, bent jau simetriškų apkrovų, kurių
svarbiausias yra nuosavas svoris. Mazgai, dažniausiai, sujungti be geležinių vinių ar varžtų,
nes geležis buvo palyginti brangi. Jungiama
buvo dygiais ir mediniais kaiščiais arba skėstomis įlaidomis. Suleistiniuose mazguose dažnai
būdavo išdrožta atspara gniuždomųjų jėgų
perdavimui.
Tokiu pačiu būdu ir mes jungėme sandūras.
Ten, kur anksčiau buvo vinys, naudojome kaltas vinis. Sudūrimus, kurių anksčiau rąstuose nebuvo, darėme įstrižąja sandūra, sukalta paprastomis galvanizuotomis vinimis.

Mūrinės konstrukcijos
Gaisras vystėsi labai greitai, todėl šiluma į mūrą
prasiskverbė tik kelis centimetrus. Aukšta temperatūra paviršiuje pažeidė mūro skiedinį. Ilgus
mėnesius po gaisro skiedinys buvo labai birus.
Paviršinį skiedinį galima buvo nukrapštyti pirštais. Gaisro metu skiedinyje esančios kalkės
buvo išdegtos dar kartą. Išsiskyrė anglies dvideginis. Nepaisant to, mes nusprendėme, kad
kokių nors ypatingų priemonių imtis nereikės,
nes pažeidimai buvo tik paviršiniai, o mūras dažnai metro storio.
Keisčiausia tai, kad skiedinys vėl sukietėjo.
Kalkes, turbūt užgesino drėgmė, esanti ore, o
ore esantis anglies dvideginis, jas vėl karbonizavo. To ir reikėjo tikėtis, bet, kad tarp kalkių
ir smilčių vėl susidarė jungtys, - bent jau man
buvo staigmena. Telieka tik padėkoti ir priimti
šią dovaną.
Bažnyčioje buvo atlikti du didesni mūrijimo
darbai. Pirmasis buvo plytinio kupolo atraminių arkų rekonstrukcija, antrasis - rūsys, kur iš
plytų buvo sumūryti ir sienos, ir skliautai. Sunkiausia ir atsakingiausia buvo mūryti plytinį kupolą.
Kupolo atrama ant atraminių arkų (principialinių arkų) buvo sudaužyta, įgriuvus kupolui.
Masyviose arkose mes iškirtome 2 x 2 plytų (600
x 600 mm) dydžio išėmą, kurioje buvo sumūry-

ta nepriklausoma arka su niša kupolui. Ši arka
buvo apkrauta pirmine apkrova hidraulinių
domkratų, angliškai vadinamų "flat jacks", pagalba. Pirminė apkrova buvo šiek tiek didesnė
nei būsimo kupolo sudaroma apkrova. Po kelių
mėnesių, sumažėjus deformacijoms, į siūles tarp
naujosios arkos ir senosios konstrukcijos buvo
suleistas kalkių skiedinys. Po to buvo pradėtas
mūryti kupolas.
Kupolas gaubia centrinę navą, kurios plotas
16 x 16 m. Kupolo viduryje yra skylė, kurios
dėka kupolas yra stabilesnis, negu būdamas ištisas. Jokių diferencinių judesių senosios konstrukcijos atžvilgiu pastebėta nebuvo. Mūrijimui
ir tinkavimui buvo naudojamas kalkių skiedinys, gaminamas vietoje. Mūro ir atramų skiedinį sudarė sausai gesintos kalkės ir grūstas kalkakmenis bei smėlis, kaip balastas. Paviršiaus

Tradicinių medinių konstrukcijų
jungimo pavyzdžiai." Berggren &
Engström Byggkonsult AB" brėžinys.

tinkui buvo naudojamas šlapiai gesintų kalkių
ir smulkiai grūsto kalkakmenio mišinys, sumaišytas beveik lygiomis dalimis. Toks tinkas - puikus pagrindas tradiciniams kalkiniams dažams.
Kai kuriose konstrukcijose, siekdami sumažinti susislėgimą, dalis orinių kalkių buvo
pakeista hidraulinėmis kalkėmis. Iš vidaus dažoma buvo šlapiai gesintomis kalkėmis iš Buttle,
esančio Gotlando saloje. Bažnyčia buvo sumūryta iš 12 x 6 x 3 colių dydžio plytų. Restauravimui ir mūrijimui naudojome tokio pat dydžio

Kalle Tägt iš Dalarna krašto
įtaiko gegnę su užpakaline
atspara. Krister Berggren
nuotrauka.
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Laikančiosios Katarinos bažnyčios sistemos

plytas, pagamintas Bältarbo plytinėje prie Hedermoros.

Rūsys
Bažnyčios pagalbinės patalpos anksčiau buvo
labai mažos. Nebuvo patalpų personalui. Be to,
naujoje bažnyčioje reikėjo sandėlio kėdėms,
todėl po dalimi centrinės navos buvo pastatytas naujas rūsys. Rūsyje dabar yra persirengimo kambarys, sandėlis, kambarėlis valymo
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reikmenims, elektros skydinė, santechniniai
mazgai bei sprinkleris.
Bažnyčios kertiniai akmenys guli ant morenų sluoksnio ant uolos. Beveik visa rūsio duobė uoloje išsprogdinta šachta. Sprogdinama buvo
labai atsargiai. Pačiose jautriausiose vietose vietoj sprogdinimo, uola buvo laužiama išgręžus
skyles ir pjaustoma deimanto pjūklu. Daugelyje vietų uola buvo sutvirtinta nerūdijančio plieno ankeriais.

Rūsio pagrindas - sutankintas ir nulygintas
išsprogdintos šachtos dugnas, išklotas nearmuoto betono plokštėmis. Sienų mūras - IVi plytos
storio, o lubos - Vi plytos mažai išgaubti ploni
skliautai, išdėstyti serijomis.

Bendras tikslas
Atstatant Katarinos bažnyčią, buvo pademonstruota, kad galima statyti naudojant tradicines
medžiagas ir konstrukcijas. O naudojant šiuolaikinius įrankius ir pagalbines priemones, tai
galima padaryti vidutinėmis išlaidomis. Svarbiausioji sėkmės priežastis - tai, kad visi dirbusieji siekė to paties tikslo. Atsakinguoju architektu buvo Ove Hidemark, restauravimo
meno profesorius, sudominęs mane senovine statybos technika. Jis pirmasis nubrėžė kelią. Užsakovas greitai jam pritarė. Rangovas taip pat
visą laiką buvo įsitikinęs, kad pasirinktas kelias
- teisingas. Gerai atmosferai statybos aikštelėje
ir geram darbo rezultatui daug nusipelnė ir darbų vykdytojas Hans Furuhovde. Man retai teko
sutikti taip teigiamai nusiteikusių ir su tokiu dideliu susidomėjimu dirbusių meistrų. Gerai nusiteikę meistrai daro gerą darbą.
Darbai Katarinos bažnyčioje sukėlė susidomėjimą ir Švedijoje, ir užsienyje. Statybos
aikštelėje apsilankė virš 10 000 žmonių. Daugiausiai tai buvo specialistai, tačiau susidomėjimą paprastais amatai parodė ir visuomenė.
Abejoju, ar susidomėjimas būtų buvęs toks pat
didelis, jei būtume naudoję armuotą betoną ir
plieną. Grubiai tašyti rąstai ir kalkių skiedinys
- tai šiuolaikinės statybinės medžiagos.
Krister

Berggren

yra

inžinierius,

Stokholme

turintis

savo įmone "Berggren & Engström Byggkonsult AB".
Platesnė šio straipsnio versija buvo
le "Väg- och Vattenbyggaren" 1993/5.
Šioje

versijoje

praleistas

skyrius

publikuota
apie

žurna-

priešgaisrinę

apsaugą.

Išorinio
garuose

sferinio

kupolo

lenktomis

medinis

lentomis.

karkasas,

Krister

vėliau

Berggren

apkaltas
nuotrauka,

1992 m.
Didysis varpas, sveriantis apie 4 tonas, montuojamas ant
varpų spyrių. Varpo ašis iš ąžuolo. Kadangi varpas kabo ant
vadinamosios alkūninės ašies, dinaminiai poslinkiai būna tik
apie 60 %. Krister Berggren nuotrauka, 1992 m.
Šeši varpų spyriai vėl sumontuoti savo vietoje. Krister
Berggren nuotrauka, 1992m.
Iš

naujo

mūrijamas

atraminės

arkos

kraštas.

Krister

Berggren

nuotrauka, 1991m.
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Konservavimo darbai Mälsåker rūmuose
Ingrid Hemgren
Melsokerio (švediškai Mälsåker) rūmuose konservatorių laukia daug darbų: sutvarkyti, sutvirtinti,
išvalyti ir retušuoti milžiniškus tinkuotų sienų plotus, šimtus kvardratinių metrų dažytų medinių
elementų ir lubų audeklą, kuris išpuoštas stiuką imituojančia tapyba. Kaip suderinti originalo ir
naujų, rekonstruotų fragmentų sandūrą, kad rezultatas būtų įtikinamas ir paliktų žiūrovui autentiškumo įspūdį?

Tapybos skyrius prie Valstybinio kultūros paveldo departamento konservavimo institutas atsako už šalyje išlikusios viduramžių polichrominės skulptūros konservavimą. Per pastaruosius metus daugiausia dėmesio skirta Melsoker
rūmų sieninio dekoro konservavimui. Konservatoriai tokius meno kūrinius paprastai vadina
architektūros tapyba. Melsoker rūmuose teko
dirbti su tapyba ant medžio, mūro, tekstilės ir
popieriaus. Šiai grupei taip pat priklauso monochrominiai tinko ir medžio paviršiai.

Pirminės studijos
Neatsiejama planavimo etapo dalis buvo diskusijos apie įvairius medžiagų sąveikos principus,
konservavimo problemas. Man, kaip konservatorei, labai svarbūs buvo 1990-91 mokslo metai, kuriuos praleidau Aukštojoje meno mokykloje, klausydama restauracijos paskaitų ciklo,
skirto Melsoker rūmų nagrinėjimui. Kurso pabaigoje teko paruošti restauravimo darbų projektą, turint galvoje Nacionalinio muziejaus planus panaudoti rūmus valstybinės portretų kolekcijos demonstravimui.
Šiaurės muziejaus archyvuose išlikęs išmatavimų ir nuotraukų rinkinys, kurį 1930-aisiais
paruošė Erik Andrén ir Sander Rosén, leido
mums suvokti, koks turtingas barokinis dekoras puošė rūmus iki gaisro, o jo išlikę dalys kaip
malkų rietuvė gulėjo sukrauti keliuose kambariuose. Nespalvotos nuotraukos prie stiuko lubų,
lubų audeklo ir sieninių plokščių aprašymų bei
viso turto sąrašas ir inventoriaus aprašai, kuriuose nurodytos medžiagos, spalvos, pvz.,
dengiančių audinių, leidžia pradėti rūmų rekonstrukciją.

Išsaugojimas - etinė ir estetinė
pozicija
Pradinė konservatoriaus užduotis yra aprašyti
alternatyvą išsaugojimui iš etinės, estetinės ir
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medžiaginės-techninės perspektyvos bei pamėginti paaiškinti užsakovui ar projektuojančiam
architektui, kokį rezultatą įmanoma pasiekti.
Duomenys apie pastato paviršių yra ne mažiau
svarbesni už statybos inžinieriaus karkaso statikos apskaičiavimus.
Melsoker rūmuose, turinčiuose 55 kambarius,
atlikti milžiniški tyrimo darbai. Vis dar galioja
Architektūros mokyklos iškelta idėja, jog restauravimo lygį nulemia kambarių seka ir išsaugotų
puošybos elementų kiekis. Pats žemiausias lygis
pagal šį pasiūlymą reiškia, kad palaidos dekoro
detalės tvirtinamos savo buvusiose vietose.
Pateikti sistematiškesnį darbų planą Valstybinis kultūros paveldo departamentas užsakė jau
tada, kai projektas buvo ruošiamas įgyvendinimui. Sunumeruotos ir užregistruotos visos palaidos ir prie sienų pritvirtintos detalės. Apibendrinus šią medžiagą, paaiškėjo, jog trūksta tik
penktadalio medinių detalių dviejuose viršutiniuose pastato aukštuose.

Išspręsti galvosūkį
Melsoker rūmuose nusprendėme pradėti nuo
pietrytinio fligelio, kuris restauratoriui pateikia
skersinį šimtmečių pjūvį. Jau kitą vasarą ši pastato dalis galės būti rodoma lankytojams. Nuo
šių metų rugpjūčio mėnesio beveik dvigubu intensyvumu pradėtas darbas rytinėje rūmų dalyje, t.y. laiptinėje, pokylių salėje bei rokoko stiliaus salone.
Išlikusios rūmų interjero puošybos konservavimas - tai milžiniškus sienos plotus dengiančio trupančio ir krintančio tinko išsaugojimas. Čia aptinkama ne tik kalkinės tapybos, bet
ir po kalkių sluoksniu paslėptų įrašų, XVIII ir
XIX a. tapetų pavyzdžių. 300 m2 dažytų medinių fragmentų, aptaškytų betono skiediniu, ir
subyrėję dažyto tinko pavyzdžiai laikomi ant
specialių pastolių. Išsaugota 250 m2 lubų audeklo su stiuko imitacijos tapyba. Didžiausios
lubos iš gyvenamojo aukšto valgomojo iš karto

po gaisro buvo nugabentos į Valstybinio kultūros paveldo departamento saugyklą. Jų konservavimas šią žiemą parodys, ar toks saugojimo būdas buvo pranašesnis, ar žalingesnis, palyginti
su šaltomis saugyklomis rūmuose. Vienas lubų
audeklas jau pakabintas, o kiti 5 suvynioti ir laikomi rūmuose.

Autentiškumo jausmas

fragmentus, atsilupusį kalkių ir lipnių dažų tinko sluoksnį? Klausimų išties daug.
Neįmanoma suformuluoti bendrų principų.
Tačiau nuo pat pradžių laikėmės nuostatos, jog
išlikę paviršiai negali būti uždažomi. Juos reikia vertinti kaip dokumentus, kurie kartu su
esančiais aprašymais, leidžia perskaityti ir užfiksuoti nykstančius pėdsakus. Po to svarstoma,
kaip, padarant kuo mažiau pakeitimų, kiekvie-

Ar užteks visos turimos medžiagos autentiškumui perteikti? Ateityje laukia nelengva užduotis sandūrai sušvelninti: originalūs fragmentai
ir visiškai iš naujo sumūrytos bei nutinkuotos
sienos, išdrožinėtos palangės ir durys, sudėtos
grindys, o viršutiniame aukšte - ištisai rekonstruotos stiuko lubos.
Ką reikėtų prislopinti, kad kambarys taptų
visuma: pritaikyti naujas detales prie senų ar
atvirkščiai? Ar nepapildys Melsoker rūmai jau
esančių iš naujo perdažytų rūmų grupės, jei
uždažysime turimus paviršius?
Uždažymas yra tradicinis, paprastai pasirenkamas variantas. Antikvarinės perspektyvos
šviesoje tai visiškai nebloga išeitis, paprasčiausiai užkabinama spyna. Po dažų sluoksniu išsaugomi visi kultūriniai sluoksniai, netgi jei jie
gerokai apgadinti. Tačiau rezultatas - visai
neįdomus paviršius, turintis tik 2 metų garantiją!
Kokia geriausia išeitis?
Ar būtina išnagrinėti ir aprašyti rūmų istoriją su visais gaisro pridarytais nuostoliais ir
visomis spalvų gamomis, kurių vėliausios siekia šio amžiaus pradžią? Ar būtina tokiomis pat
spalvomis nudažyti ir naujuosius medžio drožinius? Ar apskritai verta atkurti dingusius fragmentus? Ar palikti amžiaus pradžios gruoblėtą
tinką, po kuriuo slypi ankstyvesnis lygus tinkas?
Ar būtina palikti nieko nekeičiant visus tapetų
Viršuje: Įrašas viduriniojo aukšto sienoje raudona
kreida, informuojantis apie tai, kad Holmgren
paruošia ir pritvirtina presuotos odos geltonai
dažytus tapetus 1842.5.26. Užrašas aptiktas
tuomet, kai po gaisro buvo nuplėšti visi išlikę
popieriniai tapetai. Tommy Wiberg nuotrauka.
Žemiau: Pokylių menės medinio dekoro detalė su
originaliu paviršiaus dažymu, 1670. Šios menės
dekoro detalės niekada nebuvo perdažomos ir,
nepaisant gaisro bei betono skiedinio aptaškymų,
jos visai gerai išliko iki mūsų dienų. Sienų
plokštės papuoštos iškalinėtu metalu, t.y. auksą
imituojančiu žalvariu, kuris labiau paplito
kitame šimtmetyje. Šiandien metalas oksidavosi
ir įgavo gražų vario žalumą.
Kairėje: Vienas būdų senesniam dažų sluoksniui
atkurti - sausas gramdymas skalpeliu.
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name kambaryje sukurti priimtiną visumą. Negalima pamiršti, jog po kiekvieno prisilietimo
visiems laikams išnyksta dalis informacijos:
kažką nuimame, kažką pridedame ir kažką
keičiame. Dėl vieno dalyko abejonių nelieka:
senųjų paviršių istorinė dvasia yra labai trapi,
ir su ja privalu elgtis pagarbiai ir atsargiai. Jos
egzistavimas suteiks tikrumo rekonstruotoms
dalims.

9

Trys svarbūs darbo momentai
Konservatoriaus darbą sudaro trys svarbūs momentai: sutvirtinimas, valymas ir retušavimas.
Sutvirtinimas reiškia, jog pakeliama tai, kas
nukrito. Pridedama sukabinančios, priklijuojančios medžiagos.
Valymas reiškia, kad paviršiaus nešvarumai,
spalvą pakeitusios dalys ir nereikalingos medžiagos nuimami dėl techninių ar estetinių priežasčių.
Retušavimas yra estetinis faktorius, kuris
reiškia, kad spalvų tonais slepiami vaizdą žalojantys fragmentai. Retušavimas taip pat leidžia
pailginti intervalus tarp monochrominių paviršių perdažymų.

"Miegamasis 2K"
Pirmasis atstatytasis kambarys buvo pietrytinio
fligelio
miegamasis
gyvenamajame
pastato
aukšte. Vienintelis likęs darbas - parinkti sienų
dangą. Rūmų inventoriaus knygoje per šimtą
metų užfiksuoti tokie šio kambario pavadinimai
bei sienų aprašymai:
1749: miegamasis nr. 21
1760: Generolo miegamasis

spalvoto popieriaus
danga
geltono popieriaus

danga
geltono popieriaus
danga
1817: Jo Ekselencijos kambarys geltonų tapetų danga
1849: Jo Ekselencijos kabinetas (sienų danga nenurodyta)

1790: Grafo miegamasis

Viršuje ir kairėje: 1674 m. iš rūmų
atsargų išduota 984 uolekčiai
Hälsingerio audinio viduriniojo aukšto
luboms apklijuoti. Nuotraukoje
tikriausiai matosi savininko matavimo
ženklas ir antspaudas, vaizduojantis
Soop giminės herbą, kuriuo buvo žymimi
audeklo rietimai. Ingrid Hemgren
nuotrauka.
Begalė dažų sluoksnių ant detalių iš
viduriniojo aukšto apsunkina darbus, kai
reikia nustatyti, kuriam kambariui
priklauso vienas ar kitas fragmentas.
Pakeitus Tessin'o kambarių išdėstymą,
sienų plokštės perkeltos į kitas vietas, o
barokinis dekoras atsirado jau kitame
šimtmetyje. Tik išnagrinėjus dažų
sluoksnius, galima nustatyti, kurioje
vietoje buvo drožinys. Efektyvus ir
paprastas metodas - tyrinėti per
mikroskopą dažyto objekto briauną.
Tommy Wiberg nuotrauka.
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Šiame kambaryje per šimtmečius išliko nepakitę
pilkų atspalvių lubų audeklas ir barokiniai drožiniai. Drožinių monochrominiai paviršiai buvo
perdažyti 5 kartus, o tarpai tarp jų vieną kartą
perdažyti dekoratyvine tapyba; tuomet perdažytas ir mėlynas lubų fonas. Dabar esantis tiek tarpų tarp drožinių, tiek fono žydras dažų sluoksnis slepia smulkinto kobalto stiklo tinką, smaltą.
Dar XVIII a. viduryje šį pigmentą pakeitė paryžietiškasis (Berlyno) mėlis, kuris tuo metu
buvo naujovė. Dekoratyvinė tapyba atlikta
ypač kruopščiai.
Iš šešių tarp drožinių rastų lubų audeklų pirmasis buvo pakabintas šiame kambaryje. Konservavimo metu stipriais klijais buvo sutvirtinti
dažai ir visos vinių skylutės, kurios vėl bus naudojamos jį kabinant. Retušavimo atsisakyta, kadangi dažų nubyrėjimas yra gana tolygiai
pasiskirstęs, ir įtaigi tapyba tebeteikia stiuko
įspūdį.
Visiškai neišliko palei lubas buvusios sienų
apvadų juostos, tačiau nepaprastai ryški Erik
Andrén nuotrauka, daryta apie 1930-uosius metus, leido rekonstruoti ne tik jos formą, bet netgi ir dekoratyvinę tapybą. Verta paminėti
dailidžių atliktą darbą: rankiniu obliumi meistrai palygino matomas profilių dalis; dekoratyvinė tapyba idealiai dera prie lubų tapybos.
Prieš grąžinant į ankstesnę vietą sienų drožinius, daug teko padirbėti dailidėms. Panelių
būklė gerokai skyrėsi: kai kurie pradėjo pūti, kiti
nukentėjo nuo ugnies, dar kiti suskilo ar aplūžo.
Labai atidžiai ištyrinėtas dažų sluoksnis. Trūkstamos dalys buvo pagamintos iš naujo. Šiame
kambaryje trūko visų grindų apvadų ir kai kurių sienų po palange apvadų bei vieno panelio
su keturiomis tarppanelinėmis detalėmis.
Jeigu drožiniai sudedami po to, kai pabaigiamas sutvirtinimo ir valymo etapas, konservatoriai gali lengviau atlikti retušavimą, nes jie mato
bendrą vaizdą. Tik tuomet įmanoma nustatyti,
kiek ploto galima palikti nerekonstruojant, kad
jis netrukdytų žiūrovui nesunkiai atkurti visumos vaizdą.
Visos naujosios dalys buvo papildomai dažomos lino aliejaus dažais, o originalios detalės
retušuojamos guašu, sumaišytu su arabiška
guma, t.y. ta pačia rišamąja medžiaga, kuri įeina
į vandeninių dažų sudėtį.
Šio amžiaus pradžioje kambarys buvo pertinkuotas, ir nudaužius senąjį tinką, užglaistytas gruoblėtu tinku. Tačiau po drožiniais išliko
senasis tinkas. Atšokusios jo dalys pritvirtintos
gipsu, kuris įpurškiamas per esamus plyšelius,
o aptrupėję kraštai prilipinti kalkių skiediniu.

Trumpa istorija ir ankstesni
perstatymai
MÄLSÅKER rūmai yra Mälaren ežero Sela saloje
tarp Mariefred ir Strängnäs miestų. Tai trijų aukštų
mūrinis pastatas, sudarytas iš keturkampio pagrindinio korpuso ir keturių kampinių fligelių. Rūmai
buvo ne kartą perstatinėjami, o paskutinę rekonstrukciją 1670-aisiais atliko architektas Tessin.
Fragmentiškai išlikusi tapyba ant mūro primena
1608 m. pastatyto dviaukščio pastato puošybą, o
senasis statinys dabar sudaro pagrindinę rūmų dalį.
Tessin
laikais
gobelenus
pakeitė
drožinėtos
plokštės. Rūmų interjero puošyba galutinai pabaigta: pokylių menių lubų Carlo Carove balto stiuko
lipdiniai ir piliastrų eilė su paauksuotais ornamentais, gyvenamųjų kambarių aukšte lubos aptrauktos audeklu, kuris išpuoštas stiuką imituojančia tapyba,
visuose
kambariuose
spalvoto
akmens
dekoratyvinės plokštės bei tarpuose-įvairiausių pilkos spalvos atspalvių ornamentinė tapyba. Kambarių sienos nubalintos kalkėmis, daug kur - presuota
ir geltonai dažyta oda, gobeleno ar kitų audinių
sieninė danga, ornamentais sudėtos grindys ir atviri židiniai.
XVLTI a. kai kurios gyvenamojo aukšto dalys
modernizuotos. Viename kambaryje atsirado naujoviškas veidrodžių dekoras, paauksuotos medžio
drožinių plokštės ir audiniu aptrauktos sienos. Drožiniai perdažyti šviesesne spalva, o kai kuriuose kambariuose paauksuota ar pasidabruota ornamentinė
sienos tarpų tapyba. Sienos apklijuotos popieriniais
tapetais. Dauguma atvirų židinių perstatyti į koklines krosnis.
XIX a. drožiniai perdažyti dar keletą kartų šviesiomis spalvomis, tačiau darbai daugiausia atliekami gyvenamųjų kambarių aukšte.
Pereito ir šio šimtmečių sandūroje visos rūmų
patalpos buvo iš naujo restauruojamos bei modernizuojamos pagal tai, kurio laikotarpio stilius ten
asilikęs. Gyvenamųjų kambarių skliautai, išskyrus
oplyčią, perdažomi dekoratyvine tapyba XVII a.
stiliumi. Sienos uždengiamos storais tapetais ir presuotos geltonai dažytos odos imitacija. Apatiniame
aukšte įrengtas darbo kambarys su aukšta palange,
po kuria esanti siena papuošta nedažyto ąžuolo plokšte, sijų lubomis ir atviru židiniu pagal tuometinę madą.
Audringais 1900-aisiais nuimtas vienintelis buvęs
rokoko dekoras, o paauksuoti ornamentai išliko tik
aplink veidrodžius.
1945 m. pastatas nukentėjo nuo gaisro. Sudegė
lubos, žemyn nukrito viršutinio aukšto stiuko lubos.
Be stogo kelerius metus išbuvusį pastatą užpuolė
grybelis. 1960-aisiais visos senos medinės sijos pakeistos armatūriniu betonu.
Lubų audeklas buvo nuimtas ir suvyniotas į rietimus ir tokiu būdu išgelbėtas nuo išnykimo. Plokštės
ir grindų apvadai nulaužyti. Židiniai ir koklių krosnys tarsi pakibo ore, o išlikusios drožinių plokštės
buvo aptaškytos betonu. 1970-aisiais pakeisti visi
langų ir palangių drožiniai - nuimtos net langų staktos, kacf būtų paprasčiau gaminti tik dviejų dydžių
langus.
1990-91 metais Aukštosios meno mokyklos architektūros fakulteto restauratoriai ėmėsi šių rūmų
tyrinėjimo, kad aprašytų ir įvertintų jų būklę. Paruoštas restauravimo darbų projektas taps pagrindu kruopščiam rūmų restauravimui, kuriam vadovauja Valstybinis kultūros paveldo departamentas. Toliau skaitykite Hans Sandström straipsnį
"Statyba
Melsokeryje"
žurnale
"Kulturmiljövård"
2-3/1994.
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Lubų audeklą dažė meistras Peter Lindhult iš Stokholmo. Rišamoji medžiaga buvo ruginių miltų klijų emulsija ir aliejus. Naudoti
švininiai balalai, umbra, rudosios ochros, juodosios anglies ir smaltos pigmentai. Smalta yra mėlynas sintetinis pigmentas,
pagamintas iš smulkinto kobalto stiklo. Jis buvo naudojamas renesanso ir baroko laikais kaip pigesnis tikro ultramarino pakaitalas.
I.Hemgren nuotrauka.
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Negi
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Ingrid Hemgren yra Valstybinio kultūros paveldo departamento
konservavimo
instituto
tapybos
skyriaus
konservatorė.

Konservavimas - išsaugojimo ideologija
Tord Andersson
Kodėl mes restauruojame ar konservuojame? Ar išsaugojimas tėra vienintelis tikslas, ar neslypi čia
žinios apie mūsų praeitį, kurias reikia perduoti ateinančioms kartoms? Konservavimas nėra vien tik
technikos disciplina, nes savo išpažintojams ji kelia specifinių humanistinių-estetinių reikalavimų.
Tikėkimės, jog "cheminis" konservavimas jau pasibaigė ir užleido vietą tradiciniam darbo būdui,
kuris be geros medžiagų ekologijos taip pat skatina išsaugoti objekto autentiškumą.

Šiuolaikinis konservavimas atsirado XIX a. pabaigoje. Egzistuoja akivaizdus ryšys tarp vadinamojo gamtos mokslų įsiveržimo į restauraciją
ir ideologinių debatų Europoje apie viduramžių
bažnyčių restauravimą.
Savaime suprantama, bažnyčios buvo restauruojamos ir anksčiau, tačiau kaip reakcija į poreikį išsaugoti originalą išsivystė tokie metodai
ir tokios technologijos, kurios patenkimo vyraujančius ideologinius ir etinius reikalavimus.
Šis procesas vyko ir tebevyksta tarptautiniu
mastu.

Etikos taisyklės
Pirmosios etikos taisyklės, perspėjančios apie formos ir medžiagos autentiškumą, buvo pritaikytos tapybos, skulptūros ir pastatų restauravimui.
Tačiau "autentiškumas" pasirodė besanti labai
plati sąvoka.
Norint atlikti sėkmingą objekto ar pastato
konservavimą, būtina ir svarbu apibrėžti tas vertybes, kurias turi konservuojamasis objektas.
Pernelyg dažnai daiktai, paveikslai, skulptūros
ir bažnyčios restauruojami prieš tai neišsiaiškinus, kas bus daroma. Deja, tai vis dar įprastas,
o ne išimtinis atvejąs Europos kultūros pavelde.
Tiek valstybiniame lygyje, tiek atskiruose
muziejuose mėginama sukurti principus konservavimo ideologijai apibrėžti. Tačiau gana
dažnai šie mėginimai nepavyksta - jie labiau
trukdo, negu padeda.
Göran Kåring darbas "Kai nusileidžia viduramžio saulė" rodo, jog šiandien vykstanti diskusija nėra naujiena. XIX a. debatai skyrėsi tuo,
kad jie buvo vieši ir rūpėjo kiekvienam kultūriniu palikimu besidominčiam piliečiui. Dabartinė
diskusija, jei ji apskritai vyksta (Švedijoje), tėra
vandens paviršiaus raibuliavimas palyginti su
ta audra, kokią sukėlė, pvz., John Ruskin ir Victor Hugo.

Galbūt tai priklauso nuo dviejų dalykų. Visų
pirma, šiuo metu vykstantys restauravimo darbai retai yra tokio masto kaip XIX a. Kita vertus, tikriausiai tokioje mažoje šalyje kaip Švedija
vyrauja santarvė profesiniais klausimais.

Ideologinių debatų paieška
20 metų aš stebėjau konservavimo vystymąsi beveik 20-yje šalių. Nuolat važinėdamas, bendraudamas su kolegomis iš užsienio ir gana sistemingai stebėdamas kongresus ir specialios literatūros leidimą, aš galiu tvirtinti, jog Švedijoje
kilusias ideologines ar etines diskusijas galima
suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų.
Kas tuomet skelbia medžiagą, dalyvauja konservatorių kongresuose, nepriklausomai nuo to,
kokie klausimai ten nagrinėjami - tapyba, akmuo, medis ar archeologinė medžiaga? Tai
mokslininkai ir konservatoriai, galbūt vienas
kitas architektas, jeigu tema susijusi su pastatais. Meno istorikų, menotyrininkų ir antikvarų
ten nebūna. Jų klausimai niekada nepasiekia
darbotvarkės.
1993 m. UNESCO konferencijoje apie akmenį ir pastatus (Paryžius) buvo pamėginta,
deja, nelabai sėkmingai, kaip atskirą diskusijų
temą išskirti etiką. Kodėl niekam daugiau neįdomūs klausimai, kuriuos bent jau reikėtų suformuluoti, nors atsakymų vis dar neturime?
Galbūt tai priklauso nuo vienpusiško intereso (arba gamtos mokslų dominavimo), o gal ir
nuo to, kad taip mažai menotyrininkų/antikvarų
pareiškė savo poziciją ideologiniu klausimu.
Ideologinių metodų trūksta ir mokslininkų,
archeologų ar antikvarų ruošimo programose.
Susidaro įspūdis, jog per daug dėmesio skiriama faktų išmokimui. O gal tiesiog egzistuoja
barjeras tarp tų, kurie formuluoja vertės kriterijus, ir tų, kurie juos turi įgyvendinti, t.y. konservatorių.
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Aklas tikėjimas

Konservuoti ar restauruoti

1970-ųjų ir 1980-ųjų būdingas bruožas - spartus gamtos mokslų vystymasis materialinio
kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje. Nauji
metodai ir naujos medžiagos varžėsi tarpusavyje dėl tinkamumo "didingam" paminklui. Viename po kito pasirodančiuose straipsniuose
pristatomos
pagalbinės
medžiagos,
kurios
išgelbės Akropolį ir Veneciją, Egipto piramides
ir Rembranto tapybą. Kongresuose ir literatūroje nuolat kalbama apie naujas, dažniausiai sintetines medžiagas.
"Švedų
technologija
išgelbėja
Veneciją";
"Nauja medžiaga iš kosmoso tyrinėjimo padės
sutvarkyti nuo atmosferos nešvarumų kenčiančius akmens paminklus". Nepaisant šių išsišokimų, nei antikvarai, nei atsakingi asmenys
nesiryžta paaiškinti, ko reikia, kad technologija ar medžiaga galėtų būti naudojama kultūrinę
vertę turinčio paminklo tvarkymui. Vystymasis
prasidėjo ne iš to galo.
Restauravimas/konservavimas yra humanistinė disciplina, o ne techninė-mokslinė. "Įprastumas" ir "sveikas protas" problemų neišsprendžia. Mums reikia naujos, visus mokslus paliečiančios diskusijos apie kultūrinio palikimo
apsaugą, diskusijos, kuri, kiek įmanoma daugiau,
remtųsi tradiciniais darbo metodais ir medžiagomis.

Prieš tęsdamas šį svarstymą, norėčiau pateikti
savo konservavimo-restauravimo sąvokų apibrėžimą. Šie žodžiai ar terminai neretai sukelia
maišatį ne tik Švedijoje, bet ir kitur pasaulyje,
nors ten jau nusistovėjo jų reikšmė, kuri, tiesą
sakant, skiriasi nuo švediškos praktikos.
Konservuoti reiškia sustabdyti ar sulėtinti
senėjimą, nekeičiant paviršiaus ar formos, jeigu
tai nėra būtina išsaugojimo tikslais. Restauruoti yra platesnė sąvoka, kuri kartais apima tam
tikras rekonstrukcijas, kadangi jos turi estetinę
ar informacinę funkciją. Švedijoje dažniausiai
taikome pirmąjį variantą: mes konservuojame
griuvėsius, bažnyčias, tapybą ir skulptūrą. Kitose šalyse tai nėra tas pats. Sąvoka "originalas" mums dažniausiai skamba kaip garbės žodis. Tačiau kiekviena pataisa yra originalo keitimas. Viskas, ką darome - arba didžioji dalis yra negrįžtami dalykai. Visos pataisos yra to,
kas buvo, pakeitimas. Kaip toli tuomet galima
eiti, turint galvoje autentiškumą}
Keletas pavyzdžių iliustruoja, konkretizuoja, šią mintį.

Grėsmė
Pirmiausia pateiksime grėsmės apibrėžimą. Kaip
didelė "grėsmė" apibūdinami atmosferos nešvarumai. Švedijoje man pačiam tenka dalis atsakomybės už tokį šios sąvokos turinį. Parodos
"Oro puolimas" (šv. "Luftangrepp") sukeltas susidomėjimas iš esmės yra teigiamas dalykas.
Labiausiai su šiais klausimais susiję žmonės,
muziejininkai, menininkai ir netgi politikai bei
biurokratai, išties parodė daug dėmesio parodai.
Po parodos prasidėjo kova už išsaugojimą,
tačiau per skubėjimą liko pamirštas vienas dalykas: ideologija, etika. Atmosferos teršimui sustabdyti daroma daug, tačiau iki šiol nėra jokios
veiksmų krypties ar tikslo. Paradoksalu, tačiau
pirmieji susimąstė ne humanistai, o mokslininkai. Prieš pasirenkant konservavimo ar restauravimo medžiagas ir metodus, reikia pagalvoti
ar padiskutuoti ne tik apie tai, kaip tai daryti,
bet ir kodėl reikia saugoti mūsų materialinį
kultūros palikimą.
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Stokholmo rūmai
Ideologinis profesoriaus Ove Hidemark vadovavimas Karališkųjų rūmų restauravimą pavertė
procesu, "izmu" - rūmai nuolat, taip pat ir ateityje, bus darbo vieta. Išsaugojimas grindžiamas
idėja, tačiau ne dogmatiška, o paslankia. Objekto dydis ir svarba švedų menui bei architektūros istorijai palengvino darbus. Šiandien nedaromi darbai gali būti paliekami ateičiai. Todėl
darbo metodai vystosi darbo eigoje ir atsakomybė tenka visiems, net ir statybininkams ar
meistrams.
Konservatoriai ir meistrai paklūsta gerai apgalvotai ideologijai, kuri pateikia atsakymus į
klausimus apie tai, kokios techninės priemonės
leistinos ir kokios ne. Pirmenybė teikiama autentiškumui, o jis apima net tuos pėdsakus, kuriuos paliko ankstesnių kartų restauratoriai ir
kurie dabar yra istorijos dalis. Vykdomai restauracijai sudarytas atskiras mokslinis projektas. Vienas jo tikslų yra išsiaiškinti, kas padaryta fasadui per jo gyvavimo amžius ir ką reikėtų
daryti dabar. Paaiškėjo daug įdomių dalykų, kurie iš esmės keičia įprastą "šiuolaikinį" (paskutiniųjų 100 metų) požiūrį į akmens konservavimą.

Karališkųjų rūmų restauravimas taip pat remiasi istorine perspektyva, o ji reiškia tęstinumą.

Debatai apie restauraciją Italijoje
Italijoje, kuri įvairiomis prasmėmis yra pirmaujanti šalis, ideologiniai restauratorių debatai per
pastaruosius metus aiškiai poliarizavosi. Vienai
stovyklai atstovauja mokslininkai, kurie skelbia
"modernų" požiūrį į konservavimą, t.y. pasisako už šiuolaikinių priemonių panaudojimą, nes
tai, jų manymu, yra vienintelis įmanomas techninių problemų sprendimo būdas. Antikvariniais
dalykais domimasi labai jau kukliai. Kitas
kraštutinumas - tradicijų puoselėtojai, kurie
pasisako už atsargesnį sintetinių medžiagų naudojimą konservavimui. Šio požiūrio šalininkai
siūlo rinktis tradicines medžiagas dėl dviejų
priežasčių: visų pirma, jos yra patikrintos ir išbandytos, o, be to, jos sudaro neatskiriamą originalo dalį. Autentiškumas yra visko pagrindas.
Šį nuomonių išsiskyrimą Italijoje paaiškina
tokios prielaidos. 1970-aisiais konservavimo
mokslui skirta daug lėšų. Pirmiausia ištyrinėtos
paminklų suirimo priežastys, kurios iš dalies
atskleidė senėjimo mechanizmus. Tuo pagrindu
pradėtas medžiagų modifikavimas, kuris turėjo
padėti apsisaugoti nuo tolesnio irimo. Pirmieji
rezultatai buvo teigiami. Atsparumas ir tvirtumas prieš pačias didžiausias blogybes gerokai padidėjo. Atmosferos tarša, drėgmė ir temperatūros pokyčiai yra antropologinės kilmės priešai. Bažnyčių langų stiklo tapyba ir
dažytos medinės skulptūros kenčia nuo mūsų
šiuolaikiškų reikalavimų nuolat turėti šilumą.
Trumpai tariant, galima pasakyti, kad su nepageidaujamais simptomais kovojama "stiprinant"
medžiagą.
Atlikus eksperimentus laboratorijose ir objektuose, pastebėta, jog "užkonservuota" medžiaga taip pat sensta. Taigi iškyla nauja problema, kuriai reikia atrasti sprendimą. Daugumos
naujųjų medžiagų neįmanoma nuimti, geriausiu
atveju jas galima konservuoti dar kartą ir tokiomis pačiomis priemonėmis. Trojėnų kolona yra
tik vienas pavyzdys, demonstruojantis kaip restauratoriai negali ištrūkti iš šio užburtejrato. Kritikai tvirtina, jog būtent dėl šios priežasties reikia atlikti papildomus tyrimus, prieš pradedant
naujus darbus. Kadangi su griūvančiu paminklu kažką vis tiek reikia daryti, siūlomi alternatyvūs metodai ir medžiagos.
Konservavimas nėra senas amatas ir niekada nebuvo nutolęs nuo nuolatinės priežiūros
darbų, todėl būtų natūralu ieškoti alternatyvų
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tarp senų tradicinių medžiagų. Tradicinėms,
autentiškoms medžiagoms pirmenybę reikėtų
suteikti ir dėl antikvarinių priežasčių, nes tokiu
būdu išsaugome techniką, kuri nė kiek nemažiau
vertingesnė negu medžiaga ar pats objektas. Šis
požiūris paplito įvairiose šalyse, pvz., Vokietijoje. Darbas Kelno katedroje truko visą 8-ąjį
dešimtmetį, o jam buvo keliamas reikalavimas
- atkurti pastato pirmykštę išvaizdą, keičiant
senas medžiagas į tvirtesnes. Dabartinis statybos vadovas profesorius Arnold Wolff tyliai, bet
nenumaldomai keitė šią metodiką. Dabar daugiau pagarbos susilaukia tiek originalios medžiagos, tiek ir formos. Be to, čia pat vyksta ir
kvapą gniaužiantis eksperimentas: vakariniame
portale šiuolaikinė skulptūra pakeis vertingas,
tačiau subyrėjusias XIII a. skulptūras.

Techniniai ir ideologiniai svarstymai
Techiniuose
ir
ideologiniuose
svarstymuose
pagrindinė vieta tenka paviršiui. Dažniausiai dirbama su paviršiumi - jis tapomas ar kitaip dekoruojamas. Be to, tai toji meno kūrinio skulptūros ar fasado - dalis, kuri labiausiai
nukenčia tiesiogine ir netiesiogine prasme nuo
išorinių veiksnių: atmosferos teršalai ir vandalizmas niokoja dažus, darbo įrankių pėdsakus ir
pan. Šimtus metų įvairiomis natūraliomis ir
sintetinėmis dervomis buvo mėginama apsaugoti paviršių nuo pernelyg greito senėjimo.
Medis vaškuojamas ir lakuojamas. Taip pat
gelbėjama bronza ir geležis. Akmuo perdažomas praėjus vienodiems laiko tarpams pagal jo
senėjimo tempus. Pasidavus bendroms tendencijoms, atsisakyta senųjų medžiagų ir pereita
prie pramoninių sistemų.
1960-aisiais konservavimui plačiai naudojami epoksidas, poliesteris ir kai kurios terminės
plastmasės. Po to atsirado silikonai ir silanai,
kurie vis dar turi daug šalininkų tarp konservatorių ir mokslininkų. Medžiagos parinkimą
lemdavo jos ilgaamžiškumas ir geras cheminis
bei fizinis atsparumas. Labai dažnai šios medžiagos
naudojamos prevencinėse
sistemose
galimoms problemoms išvengti.
Nuolatinė priežiūra ir pastovus, reguliarus
tvarkymas tapo retenybe, o konservavimo objektai virto pusiau sintetiniais gaminiais, visai
netekusiais savo pradinių savybių. Todėl kilo
susierzinimas dėl medžiagos ir formos autentiškumo, ir sustiprėjo poreikis paruošti naują konservavimo technologiją, kuri labiau paisytų formos ir paviršiaus vertės, antikvarinių/archeologinių senstančios medžiagos vertybių.

Galbūt ne už kalnų tos dienos, kai mes atsidursime pasaulyje, kuriame visas mūsų kultūros paveldas bus užkonservuotas - tai kraupi
mintis. Ji turėtų atgrasinti mus nuo visuotinių
konservavimų ir "Acrylhartsvolltränkung" (vok.
akrilo dervos persismelkimo).

Valymas ir švaros manija
Bene geriausiai šią problemą iliustruoja valymo
darbai, neatsiejama konservavimo proceso dalis. Būtent šioje stadijoje su savo svarstymais įsiterpia neprofesionalai, kadangi kitus darbus
pajėgia pastebėti vien tik pateptieji. "Švaros
manijos" sunaikino XI a. meno kūrinius, kai darbui buvo naudojamos netinkamos valymo
priemonės ir netgi vadinamosios nekenksmingos ir švelnios technologijos bei medžiagos.
Visur svarbu sugebėti laiku sustoti, nors ribų
nustatymas yra gana subjektyvus dalykas. Todėl
pirmiausia privalome paklausti: Kodėl reikia valyti? O po to: Ką reikia nuvalyti? Kaip tai padaryti? 90% atsakymų į pirmąjį klausimą yra "To
reikalauja estetika". Kitas ypač svarbus aspektas yra paviršiaus gadinimas. Beveik niekas
nesusimąsto apie archeologinės menotyros žinias, kurias galima gauti iš valymo darbų. Taigi valyti ar nevalyti yra klausimas, turintis skirtingų atsakymų. Kaip archeologams, taip ir konservatoriams norėtųsi pasinerti į šimtmečių
senumo nešvarumų ir dažų ar lakų sluoksnį. Taigi
labiausiai reikėtų pagalvoti, kur sustoti.
Minėtą dilemą atskleidžia begalė pagarsėjusių istorijų. Daug metų šie klausimai diskutuojami dėl Mikelandželo tapybos Siksto koplyčioje. Reakcija į restauravimą dažnai buvo
negailestinga. Kritikams buvo atrėžiama, jog
pakanka nuvalyti tik viršutinius sluoksnius, kurie gadina paveikslus. Italijoje įprastu būdu konservatoriai palikdavo lopinėlius, rodančius kaip
viskas atrodė iki jų atėjimo. Tie, kurie pamatė,
kaip tai atrodė "iki", paprasčiausiai apstulbdavo. Aš tiesiog pagalvodavau: "Tai štai kaip jie
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atrodė". Šis išgyvenimas pateisina priemones
netgi vertinant iš autentiškumo perspektyvos.

Mokytis iš praeitų amžių patirties
Šiuo metu vykstantys debatai apie antikos, viduramžių ir vėlesnių laikų meną ir jo autentiškumą nėra naujiena. Kiekvienai kartai, kuri konservavo ir saugojo savo paminklus, kažkaip tekdavo surasti teiginius, pateisinančius veiklą.
Susipažinę su praeitų amžių patirtimi ir žiniomis, galėtume geriau suvokti savo pačių darbą,
kuris šiaip ar taip tėra nedidelis tarpsnis mūsų
meno ir architektūros istorijoje. Be to, išmoktume
labiau gerbti kiekvieno objekto teikiamą išmintį.
Nuolat turime klausti, kodėl restauruojame.
Ar tai išsaugojimas vien tik išsaugojimo tikslais,
ar norime ateičiai perduoti kažkokią paslėptą
informaciją apie savo praeitį? Dėl šios priežasties
kiekvienas
konservavimas/restauravimas turi mokslinio tyrinėjimo pusę, kurios tikslas - išnagrinėti ir aprašyti senosios technikos
pėdsakus. Retas kuris konservatorius ar restauratorius aiškiai suvokia mokslinio tyrimo kryptį.
Konservavimas nėra vien tik technikos disciplina, nes savo išpažintojams ji kelia specifinių humanistinių-estetinių reikalavimų. Besivaikant estetizmo, negrįžtamai prarasti ir toliau nyksta
milžiniški informacijos lobynai. Pasaulyje kilo
permainos banga, kurią galima būtų apibrėžti
žodžiais mažiausias įmanomas brovimasis, siekiant kuo mažiau keisti, padidinta nuolatinė
priežiūra
prevencinėmis,
dažnai netiesioginėmis
priemonėmis, pvz., eismo pertvarkymas vietoj
tiesioginio paminklo tvarkymo.
Tikėkimės, jog "cheminis" konservavimas
jau pasibaigė ir užleido vietą tradiciniam darbo
būdui, kuris dažniausiai atitinka geros "medžiagų ekologijos" reikalavimus ir išsaugo objekto
autentiškumą.
Tord Andersson savarankiškai dirba
rator Conservation AB", Stokholmas.
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