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ĮVADAS

Nuo tada, kai pradėjome rengtis, ėmėme nešioti ir papuošalus – ausyse, ant 
riešų, juosmens, rankų pirštų... Kintant mados tendencijoms, keičiasi ir papuo-
šalų tendencijos. Pasak papuošalų ir mados ekspertės Carol Woolton (2010 m.), 
mados ir juvelyrikos pasaulis vis labiau susilieja, ir tai ypač pastebima pastarąjį 
šimtmetį.

Tradiciškai juvelyrika buvo aristokratijos ženklas ar materialinės gero-
vės simbolis, bet ne stiliaus reikalas. Tačiau pastarąjį šimtmetį juvelyrika vis 
artėjo prie mados. Manoma, kad ši tendencija prasidėjo XIX a. pabaigoje – 
XX a. pradžioje Belle Epoque, kai drabužis ir papuošalai imti vertinti kaip vi-
suma. Coco Chanel viena pirmųjų mados dizainerių, pradėjusi projektuoti pa-
puošalus ir juos derinti prie savo pačios kuriamų drabužių kolekcijų. Jau vė-
lesniais metais didieji madų namai (tokie, kaip Chanel, Dior, Gucci, Armani, 
Versace, Hermès, Luis Vuiton) ėmė kurti kolekcijas kartu su juvelyriniais akse-
suarais. 2010 metais Paryžiaus mados savaitės metu pirmą sykį istorijoje juvely-
rika buvo pripažinta aukštosios mados savaitės dalimi, ir aukštosios juvelyrikos 
kolekcijų pristatymams buvo skirtas specialus pasirodymų laikas.

Aksesuaras/juvelyrinis dirbinys gerokai daugiau nei vien jo sudedamųjų 
dalių (brangiųjų akmenų ir tauriųjų metalų) visuma. Būtinas ir kitas svarbus as-
pektas. Tai – dizaino sprendimai, sukoncentruoti į subtilų spalvų, dydžių, pro-
porcijų parinkimą ir juvelyriniam dirbiniui suteikiantys didžiausią bei išlieka-
mąją vertę. Talentingų, plataus požiūro ir savo darbą profesionaliai išmanančių 
dizainerių rankose brangieji akmenys bei taurieji metalai gali tapti išskirtiniais 
meno kūriniais, atspindinčiais dabartinio gyvenimo ir net galbūt ateities aktu-
alijas, meno kryptis bei stilių.

Todėl šios mokymo programos tikslas – suteikti informacijos apie juvelyri-
kos ir mados raidos tendencijas bei, svarbiausia, paskatinti gilintis į juvelyrikos 
ir mados stilių, artimiausią kūrėjui.

Mokymo programoje apžvelgiama (1) pasaulio juvelyrikos istorija nuo se-
novės iki šių dienų, (2) nagrinėjamos juvelyrikos ir mados raidos tendencijos 
per pastarąjį šimtmetį, (3) pateikiama trumpa baltiškosios ir moderniosios lie-
tuviškosios juvelyrikos istorijos apybraiža. Taip pat (4) suteikiama esminė in-
formacija apie juvelyrikoje naudojamus tauriuosius metalus bei brangiuosius 
akmenis, (5) aptariamas darbo procesas prie juvelyro darbastalio, (6) pateikia-
mos konkrečios praktinės užduotys, išdėstytos sudėtingėjančia tvarka.
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I. TRUMPA JUVELYRIKOS ISTORIJA

Juvelyrika – taikomosios dekoratyvinės dailės šaka; papuošalų iš tauriųjų bei 
spalvotųjų metalų, jų lydinių ir brangakmenių kūryba. Juvelyrika susijusi su 
kultūra, gyvensena, drabužių stiliumi. Turi dekoratyvinę, socialinę, simbolinę, 
priešistoriniais laikais ir ankstesniuose amžiuose – ir magiškąją funkcijas.

Juvelyrikos pradžia laikoma nuo tada, kai pirmykštis žmogus sau ant kaklo 
pasikabino sumedžioto žvėries dantų vėrinį, tikėdamasis, kad to vėrinio galia 
persiduos jam pačiam. Antropologai teigia, jog būtent vyrai buvo pirmieji juve-
lyrikos gamintojai ir nešiotojai. Šis papuošalų tipas amuletų ir talismanų pavida-
lu išliko ir iki šių dienų (talismanas „pritraukia“ gerąsias jėgas, amuletas „gina“ 
nuo piktųjų).

Juvelyriniai dirbiniai gaminami iš aukso, sidabro, paltinos, vario ir kitų 
metalų, puošiami brangakmeniais ir pusbrangiais akmenimis, perlais, gintaru, 
perlamutru, dramblio kaulu, ragu ir kt. 
Naudojama įvairi technika: kalyba, kalsty-
mas, filigranas (metalo dirbinių kūryba iš 
vielelių ar grūdelių), granuliavimas, liejy-
ba, juodinimas, inkrustacija, puncavimas 
(specialiu kalteliu puncu dirbinio pavir-
šiuje iškalstomi ornamentai), ėsdinimas, 
šlifavimas, poliravimas, emaliavimas, taip 
pat mechaniniai apdorojimo būdai – štam-
pavimas, presavimas, valcavimas ir kiti.

JUVELYRINIŲ AKSESUARŲ RAIDA IKI XX A.

Pradėjus naudoti auksą bei brangakmenius, atsiskyrė gamintojas bei vartotojas. 
Papuošalų brangumas lėmė tai, kad ankstesniuose laikotarpiuose juos nešiojo 
žyniai ir vadai. Taip atsirado vadinamoji STATUSO juvelyrika, kuri visų pirma 
turėjo pabrėžti turtinę ir socialinę padėtį visuomenės hierarchijoje. Pavyzdžiui, 
Vakarų Afrikoje moterys iki šiol nešioja papuošalus iš sidabro ir aukso monetų. 
Toks „koljė“ iš karto gana tiksliai leidžia nustatyti ne tiek moters, kiek jos vyro 
turto gausumą.

Senovinis kaklo papuošalas
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Masajų genties moterys dėvi apyrankes, kurių skaičius tiesiogiai priklauso 
nuo vyro turimų galvijų skaičiaus. Pendžabe visas šeimos auksas „užtvirtinamas“ 
moteriai ant rankų ir kojų. Tai ne tik statuso demonstravimas, bet ir savotiška 
primityvi „gyvybės draudimo“ forma, nes vyro mirties atveju žmonai šie papuo-
šalai dažnai tampa vieninteliu pragyvenimo šaltiniu. Taip pat, bet labiau paslėpta 
forma vyksta ir Vakarų kultūroje, tik čia vyro turtinę padėtį nusako ne žmonos 
nešiojamo aukso gausa, o karatų skaičius.

Egiptas
Meniškumas juvelyrikoje atsiranda jau 

senovės Egipte. Būtent čia juvelyrika prade-
dama laikyti profesija, atrandami pirmieji 
gamybos būdai, atsiranda ir skirtingas ju-
velyrinių dirbinių stilius, papuošalai tampa 
daug įvairesni. Nors jie buvo gaminami labai 
kokybiški, visų pirma atliko amuletų ir talis-
manų funkcijas. Ypač buvo vertinami bran-
gieji akmenys bei auksas – ne tik dėl spalvos, 
brangumo, bet ir plastiškumo. Akmenys, 
naudoti juvelyriniuose dirbiniuose, visada turėdavo simbolinę reikšmę. Gerai 
žinomas egiptietiškas papuošalas „Skarabėjus“ turėjo ypatingų galių.

Senovės graikai ir romėnai
Senovės graikai mėgo vienspalvius dirbinius iš aukso, o romėnai vertino spal-

vingumą, medžiagų įvairovę. Ankstyvoji graikų ir romėnų juvelyrika buvo glau-
džiai susijusi su kaimyninėmis valstybėmis. Apie tai 
buvo galima spręsti iš naudojamų žaliavų, puošybos, 
stiliaus ir konstrukcijų. Vaizduojamos legendos, die-
vai, kultūriniai simboliai. Tobulėjo metalo apdirbimo 
technikos, juvelyrinių dirbinių kūrimas tapo sudėtin-
gesnis ir delikatesnis, reikalavo didesnio meistrišku-
mo, nes juvelyriniai dirbiniai tapo įvairesni – auskarai, 
žiedai, sagės, apyrankės. Skirtingai nuo kitų kultūrų, 
nei graikai, nei romėnai nesureikšmino naudojamų 
akmenų ir brangakmenių simbolių. Akmenys ir me-
talai buvo naudojami kaip meninės priemonės. Šis lai-

Aukse inkrustuotas skarabėjus

Graikinė kamėja su 
dvigubu portretu
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kotarpis gerai žinomas ir atpažįstamas iš kamėjų. 
Metale inkrustuojamas iš akmens išskaptuotas 
dievo ar lyderio profilis. Tokios kamėjos išlieka 
populiarios ir iki mūsų laikų.

Viduramžiai
Kadangi jau daug kur buvo priimtas katali-

kiškasis tikėjimas, vienodėjo ir juvelyrinių dirbi-
nių stilius. Juvelyrika viduramžiais simbolizavo 
krikščionybės ideologiją. Vėlyvaisiais viduram-
žiais (nuo XII a.) plito emaliavimo, filigrano, 
inkrustacijos, juodinimo technikos. Bandoma 
atskleisti ne tik kūrėjo meistriškumą, bet ir medžiagos brangumą, populiarūs 
papuošalai su nešlifuotais kabančiais akmenimis. Vienuolynai buvo atsakingi 
už brangesnius ir vertingesnius juvelyrinius dirbinius. Šiuo laikotarpiu atsiran-
da ir nepriklausomos juvelyrų-amatininkų gildijos. Jos davė pradžią juvelyrikos 
pramonei augti, pradėjo tikrinti ir juvelyrinių dirbinių kokybę. Keltų kultūra 
Airijoje dar nebuvo paveikta krikščionybės, todėl jų juvelyriniai dirbiniai tuo 
laikotarpiu turėjo savitą išlaikytą stilių.

Tais laikais pasiturintys miestiečiai bet kokia 
kaina stengėsi mėgdžioti aristokratų aprangą bei 
įpročius, todėl, siekiant atskirti socialines grupes, 
buvo įvestas griežtas aprangos reglamentas, nusa-
kęs ne tik drabužių formas, bet netgi sagų skaičių. 
Nepaisantiems šių reikalavimų grėsė didžiulės bau-
dos, tačiau tai nesulaikė kylančios buržuazijos noro 
puoštis, ir auksakalių gildijos turėjo vis daugiau už-
sakymų. Tik deimantai dėl jų retumo ir toliau liko 
karališkųjų šeimų privilegija.

Renesansas
Renesanso laikotarpis, dar vadinamas juvelyrikos amžiumi, šiai sričiai iš-

kelia naujus tikslus. Iki to laiko papuošalai buvo skirti tik privilegijuotiesiems, 
tarnavo religijai, tikėjimui, buvo siejami su simbolika, siekiant išreikšti net ir 
socialinę, turtinę žmonių padėtį. Renesanso ir manierizmo laikotarpiu juvelyri-
kos vaidmuo kinta, ištobulinamas metalų ir akmenų (litoglifika – brangakme-
nių drožyba) apdorojimas. 

Keltų vyriškas papuošalas

Auksinė karūna, inkrustuota
brangakmeniais
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Visiems papuošalams suteikiama kūno puo-
šybos funkcija, siekiant atskleisti žmogaus indivi-
dualumą, pabrėžti jo grožį. Juvelyriniai dirbiniai, 
simbolizavę turtinę padėtį, pradedami kaupti ir 
kolekcionuoti siekiant apsaugoti savo turtą, ka-
dangi jis turėjo stabilią ir mažai besikeičiančią 
vertę. Papuošalų grožį ir vertę stiprino naudo-
jami brangieji akmenys, vertinami pagal spalvą, 
skaidrumą, jų apdirbimą. Pirmą kartą naudojami 
deimantai, randami jų apdorojimo ir pjaustymo 
metodai. Naujų pasaulio šalių atradimas sudaro 
galimybę pasirinkti naudojamas medžiagas.

XVI–XVIII amžiai
XVI–XVIII amžiai susiję tiek su turto augimu, mažinusiu socialinius skir-

tumus, tiek su karais, kurių metu sunaikinta daugybė juvelyrinių dirbinių. Per 
šiuos amžius dar labiau išaugo deimantų populiarumas, ištobulėjo jų apdirbi-

mas, susižavima fauna ir flora, kurių motyvų – gy-
vūnų formų, gėlių raštų – atsiranda papuošaluose. 
Ypač meistriški buvo vokiečių sidabro dirbiniai ir 
emaliai, anglų sidabras ir prancūzų juvelyrika.

XIX a. papuošalų gamyba buvo mechanizuo-
ta, supaprastinti brangakmenių apdorojimo būdai, 
unikaliuose dirbiniuose kartotos ankstesnių dailės 
stilių formos.

Gamintojai, žinomi iki šių dienų
1780 m. prancūzų auksakalys ir juvelyras Marie-Etienre Nitot kartu su sū-

numi Francois Paryžiuje atidarė mažą dirbtuvėlę. Pasakojama, kad kažkada M. 
E. Nitot sulaikė pasibaidžiusį Napoleono žirgą. Atsidėkodamas būsimasis im-
peratorius Nitot paskyrė rūmų juvelyru ir liepė jam sukurti karūnavimosi rega-
lijas. Greitai Nitot šeima gamino papuošalus visai Europos aristokratijai, atliko 
Habsburgų užsakymus, netgi pagamino tiarą popiežiui Pijui VII. Nuvertus Na-
poleoną, Nitot paliko verslą. Po daugybės peripetijų 1875 m. įmonė kaip kraitis 
atiteko juvelyrui Joseph Chaumet iš Bordo, ir nuo to laiko šis vardas puikuojasi 
įmonės logotipe.

Auksiniai auskarai su
brangakmeniais

Auksinis žiedas–dėžutė
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Cartier – dar vienas garsus vardas ju-
velyrikoje. 1847 m. Francois Cartier įkūrė 
įmonę, išgarsėjusią ne tik juvelyriniais dirbi-
niais, bet ir kita produkcija – kanceliariniais 
aksesuarais, porcelianu, kvepalų buteliukais, 
sukūrė naują stačiakampę rankinių laikro-
džių formą, vadinamąją „tank“. Trečiajame 
dvidešimtojo amžiaus dešimtmetyje Cartier 
sukūrė „Tutti-Frutti“ dirbinius. Jo graviruoti 
rubinai, smaragdai bei safyrai, „apibarstyti“ 
deimantais, iki šių dienų liko vienais gei-
džiamiausių šios įmonės gaminių. Koncernas plėtėsi, kol galiausiai buvo inkor-
poruotas į Vendôme Luxury Group, į kurią įeina Piaget, Chloé, Lagerfield ir kitos 
prabangių gaminių įmonės.

Harry Winston Niujorke atidarė savo deimantų 
įmonę „Premier Diamond Company“. Po kelerių metų 
šis briliantų specialistas buvo pramintas brangakmenių 
karaliumi, apdirbinėjo žymiausius to laikotarpio akme-
nis. Žėrintys, asimetriniai H.Winston kūriniai puikiai 
tiko Holivudo gyvenimo būdui. Po jo mirties 1978 m. 
šeimos verslą toliau sėkmingai tęsia sūnus Ronald 
Winston, įmonė ir toliau lieka Holivudo žvaigždžių nu-
mylėtinė.

Peter Carl Faberge, caro rūmų juvelyras, XIX amžiuje buvo pripažintas vie-
nu geriausių to meto juvelyrų. Velykų kiaušiniai, kuriuos jo ateljė kiekvienais 
metais gamindavo valdovui, jau seniai tapo legenda. Faberge stiliui būdingas ne 
tik nepaprastas kruopštumas, bet ir garsio-
sios emalės, suteikdavusios jo darbams ne-
paprasto šviežumo ir gilumo įspūdį. 1990 m. 
„Faberge & Co“ pasirašė kontraktą su vo-
kiečių kompanija Victor Mayer ir suteikė 
pastarajai licenciją, leidžiančią gaminti ir 
pardavinėti darbus, pažymėtus Faberge žen-
klu. Gaminių autentiškumas garantuojamas 
dvigubu žymėjimu „Faberge“ ir „VM“.

Cartier, Karūna

Faberge, Kiaušinis

Harry Winston, Žiedas
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XX–XXI A. JUVELYRINIŲ AKSESUARŲ IR MADOS TENDENCIJOS

Belle Époque
Belle époque – gražioji epocha – prabangos ir grožio laikas. Drabužių mo-

deliuotojų ir juvelyrų klientai tapo ne tik aristokratija, bet ir naujoji turtingoji 
pramonės magnatų klasė (1880 metais JAV buvo vos keli milijonieriai, o 1890 m. 
jų jau buvo skaičiuojama per tūkstantį). Turtingųjų šeimų nariai keliavo į sti-
lingąjį Paryžių, kur juos mielai aptarnaudavo žinomi ir garsūs salonai. Vienas 
žinomiausių drabužių dizaino ir juvelyrikos tandemų buvo The House of Worth 
(įsikūręs Rue de la Paix) bei Louis Cartier juvelyrikos namai. Šis tandemas davė 
pradžią tam, jog kliento visas aprangos stilius derėtų su juvelyrikos dirbiniais. 

Belle époque dirbiniai buvo derinami su įmant- 
riais audiniais. Dažniausiai buvo puošiamasi dei-
mantų ir platinos koljė, pagrindiniai motyvai – per-
sipinančios linijos, gėlių raštai, lengvi ornamentai. 
Būtent apie 1900 metus juvelyrikoje pradėta naudo-
ti platina (mažasis sidabras – taip buvo vadinamas 
šis metalas, kai buvo rastas Kolumbijoje), kurios 
ypatingos savybės (tvirtumas, spalva, švytėjimas) 
juvelyrams leido sukurti ypač įmantrius dirbinius. 
Platinos ir deimantų paklausai žymiai didėjant 
prasidėjo deimantų karštinė. Tai, kas buvo laiko-
ma vertingu, tapo ir ypač brangu: XIX a. pabaigoje 
žinomą brangakmenį Pietų Afrikos žvaigždė radęs 
piemuo pardavė už vieną arklį, dešimt bulių ir 500 
avių. Šiek tiek vėliau šis brangakmenis buvo perparduotas už 25 tūkst. svarų.

Dž. Britanijos karalienės Aleksandros aprangoje dominavo lengvos, paste-
linės spalvos, buvo naudojami lengvi ir sklendžiantys audiniai. Itin puošniuose 

juvelyriniuose dirbiniuose (ypač mėgstami 
prie kaklo prigludę koljė ir vėriniai) buvo 
naudojami įvairūs brangakmeniai: deiman-
tai, rubinai, smaragdai. Specialiai jai buvo 
sukurtas papuošalas – prie kaklo prigludęs 
brangakmenių vėrinys ant juodo prabangaus 
velveto kaspino (Edgar Degas tapė balerinas, 
pasipuošusias būtent tokiais vėriniais). 

Belle époque stiliaus ikona – 
Dž. Britanijos karalienė 
Aleksandra (1844–1925)

Belle Epoque stiliaus aukštosios 
juvelyrikos mokykla – Louis Cartier
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Art Nouveau
Art Nouveau stilius darė ir daro ypač didelę įtaką juvelyrikai. Šio judėjimo 

idėjiniai tėvai buvo John Ruskin ir William Morris, o pats stilius labai greitai 
tapo ne tik meno srities stiliumi, bet gyvenimo stiliumi (lifestyle), kryptimi, ap-
ėmusia tokias sritis, kaip interjero dizainas, architektūra, baldų dizainas. 

Art Nouveau pavadinimas kilo iš 1895 m. Paryžiuje veikusios meno dirbinių 
parduotuvės, o dabar tai – bendrasis terminas, kuriuo apibūdinama tai, kame 
persipina vingiuotos linijos ir įkvėpimas iš gamtos. Orchidėjos laikomos šio 
judėjimo simboliu. Šio meto reklaminiuose skelbimuose (kurie pagaliau buvo 
pripažinti meno forma) buvo vaizduojamos romantiškos moteriškos būtybės 
ilgais auksiniais plaukais, krintančiais kone iki žemės, apsuptos stilizuotų gėlių. 
Gėlių motyvai buvo ypač dažni ir labai mėgstami tiek juvelyrikoje, tiek drabu-
žių dizaine. Dažnai šios moteriškos būtybės turėdavo ir žemiškų ir nežemiškų 
bruožų (pvz., laumžirgio stiliaus juvelyrikos dirbiniuose moteris buvo vaizduo-
jama kaip pusiau žmogus, pusiau skraidantis vabzdys). ARt NouVEAu stiliaus 
ikona – Sarah Bernardt (1844 –1923). 

Art Nouveau stiliaus juvelyrikos mokykla
Rene Lalique (1860–1945) laikomas šio 

stiliaus juvelyrikos meistru. Jis kūrė prancūzų 
aktorei S. Bernardt melodramiškus ir spalvin-
gus sceninius papuošalus. Jo dėka juvelyriniai 
dirbiniai Prancūzijoje įgijo meno kūrinių sta-
tusą. Šio juvelyro kūryboje buvo naudojama 
daugybė įvairiausių gėlių motyvų, daugelyje 
dirbinių – tarp sparnų motyvų sustingusios 
nimfos. Dirbiniuose derinami skirtingi meta-
lai, imta naudoti stiklą (daug stiklo atspalvių 
Cobochon žiedas). Trimis žodžiais apibūdina-
ma jo kūryba – fleur, faune ir femme (gėlės, 
gyvūnija, moterys).

Art Deco
Po Pirmojo pasaulinio karo susiformavo naujas moterų tipas – jos tapo 

dinamiškos ir emancipuotos, ir joms reikėjo kitokių papuošalų. Pirmieji ART 
DECO eskizai priklauso Louis Cartier, kuris naujos kartos juvelyrikoje pradėjo 

Art Nouveau, Lalique
(1897–1898), Segė
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naudoti geometrines formas (kubus, daugiakampius 
ir rombus). Buvo pradėti naudoti nauji brangakmenių 
šlifavimo būdai – su apvaliais deimantais buvo derina-
mi keturkampiai ir smaragdinio šlifavimo deimantai, 
sukurta nauja forma – bagetė. (French loaf). Juvelyri-
koje atsikartojo architektūrinės pirmųjų dangoraižių 
(pvz., garsusis Empire state building) formos.

Moterys puošėsi ilgais, masyviais auskarais, iki 
juosmens nusileidžiančiais vėriniais, pradėtos dėvėti 

suknelės be rankovių, todėl būtinu aksesuaru tapo ant riešų ir aukščiau alkūnės 
dėvimos apyrankės. 

Be to, moterims buvo pasiūlytas visiškai naujo tipo aksesuaras – mažos 
puošnios dėžutės su veidrodėliu būtiniausiai kosmetikai, teatro žiūronėliams, 
cigarilėms, žiebtuvėliui laikyti. Šių Vanity cases (tuštybės dežutės) pirmuoju 
kūrėju tapo Charles Arpels, neturėjęs kitos išeities, 
kaip tik rasti sprendimą esant neva „visiškai siaubin-
gai“ situacijai, kai galingiausių pramonės magnatų 
žmonos į operą atsinešdavo paprastas metalines dė-
žutes būtiniausiems tokiu atveju reikmenims laikyti.

Art Deco stiliaus juvelyrikos meistrė – Jeanne Boivin 
(g. 1959 m.). Išskirtinis požiūris į juvelyriką yra jos vi-
zitinė kortelė. Paneigusi tradiciškai siūlomus deimantų 
vėrinius, ji derino keletą idėjų – geometrinės, abstrak-
čios ir natūralistinės formos. Įkvėpimo ieškojo papras-
tuose dalykuose. Ryte pjaustydama melioną ji išgyveno 
įkvėpimą sukurti „suraikytąjį žiedą“. Jos spalvų paletė buvo plati – naudojo akva-
marinus, citrinus, ametistus. Taip pat buvo pirmoji juvelyrė, pradėjusi naudoti 

ebinitą (ebony) ir sandalmedį, derinti juos su auksu.

Didingoji monochromija (1920-ųjų epocha)
Nuo 1920 metų monochrominis „juoda-balta“ de-

rinys buvo architektūros, meno ir dizaino salonų klasi-
kinis sprendimas. Kaip tik tuo metu Coco Chanel sukū-
rė savo „mažąją juodąją suknelę“.

1920 metų stiliaus ikona ir kūrėja – Gabrielle 
(Coco) Channel (1883–1971), kuri, įkvėpta savo tur-

Žiedas „Pantera“

Jeanne Boivin
(g.1959 m.), Žiedas 

„Suraikytas melionas“

De Grisognis, Žiedas
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tingų mylimų vyrų aprangos, sukūrė ir pasiūlė naują kryptį moters pasauliui: 
sportiškos „Džersio“ suknelės, lieknumas, trumpai kirpti plaukai, raudonas ryš-
kus lūpdažis. Prie garsiosios mažos juodos suknelės ji derino tviskančius dei-
mantų-platinos papuošalus (kometų, žvaigždžių motyvais).

Šios epochos atgarsius galima atpažinti Karl Lagefeldo monochrominiame 
stiliuje, kai derinamos ne tik juoda-balta spalvos, bet ir kontrastuojantys audi-
niai (lengva-dukslu; vilna-satinas). 

Daugelis mados namų (Givenchy, Moschino, Alexander McQueen) dirbo 
šia kryptimi, suteikdami praėjusios epochos „juoda-balta“ stiliui naujų dimen-
sijų (perfrazuojama, kaip „pipirai ir druska“).

Kokteilių valanda – 1930–1940 metai
Tos epochos mados kūrėjai ir gerbėjai turėjo pripažinti faktą, jog kariaujan-

čiame pasaulyje jaučiasi stygius. Drabužių moterims dizaino tendencija buvo 
pieštuko formos suknelės pakeltais pečiais, švelnesnis makiažas, o pusiausvyros 
šiame gana griežtame stiliuje buvo siekiama įspūdingais, blizgančiais juvelyri-
niais dirbiniais, kuriems nereikėjo daug platinos ar deimantų (jų tuo metu labai 
trūko). Todėl juvelyrikoje buvo pradėti naudoti dideli, įspūdingi pusiau bran-
gūs akmenys, tokie, kaip citrinai. Šis stilius dar gali būti vadinamas „Kokteilių 
vakarėlių stiliumi“ (nieko rimta, bet linksma ir spalvinga).

Šios epochos stiliaus ikona – Joan Crawford (1905–1977), kuri per savo, 
aktorės, karjerą surinko įspūdingą juvelyrinių dirbinių kolekciją, atspindinčią 
to meto stilių ir gyvenseną. Kadangi tuo metu dar nebuvo populiaru skolinti ak-
toriams-žvaigždėms, daugelį filmuose naudotų herojų papuošalų ji turėjo pati.

Fulco di Verdura (1898–1978) – 1940-ųjų 
juvelyrikos krypties meistras, revoliucingai 
pradėjęs naudoti geltonąjį auksą (iki tol gelto-
nasis auksas buvo laikomas pernelyg sportišku 
ir kasdieniu, kad tiktų formaliai (!) juvelyri-
kai). Verdura dirbo audinių dizaineriu kartu 
su Coco Chanel, o įkvėpimo sėmėsi iš jį su-
pančios aplinkos. Vieno savo klientų jis klausė, 
ką norėtų padovanoti savo žmonai? Šis atsakė, 
kad savo širdį, perrištą kaspinu... Kaip atsaką 
Verdura sukūrė širdies formos rubinų segę, 
tarsi perrištą lengva deimantine juostele. Verdura segė „Širdis su kaspinu“
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Geometrija ir gėlės 1960-aisiais
Geometrija. Horizontalios linijos, geometrinės formos tapo madingos bū-

tent nuo 1960-ųjų. Prancūzų dizainieris Pierre Carden dizaine pasiūlė geome-
trijos idėjų – ovalių ir keturkampių linijų žaismo, „liniuotų/brūkšniuotų“ su-
knelių. Juvelyrikoje taip pat tapo populiarios simetriškos, geometrinės formos. 
Net mažuose dirbiniuose buvo naudojamos kvadrato ar apskritimo formos. 

Mary Quant (g. 1934) laikoma šio stiliaus revoliucioniere. Ji kūrė jaunatvišką 
geometrinių formų stilių – nuo vadinamojo bob penkių taškų plaukų kirpimo 
stiliaus, kurį įgyvendino Vidal Sassoon, iki jos siūlomos itin paprastos, nestruk-
tūruotos aprangos. Būtent ši dizainerė 1965 metais įgyvendino mini sijonėlio 
idėją, sutrumpinusi šį drabužį iki 16 cm aukščiau kelių ir nešiojusi jį kartu su 

margintomis kojinėmis bei viniliniais „go-go“ batais.
Jean Despres (1889–1980) laikomas vienu charak-

teringiausių šio meto juvelyrų. Juvelyrikoje jis naudojo 
bekompromisinius geometrinius motyvus ir buvo va-
dinamas mašinų amžiaus juvelyru. Karo metu dirbo 
aeroplanų dizaino srityje, todėl ši stipri vyriška ten-
dencija išliko ir jo juvelyriniuose dirbiniuose.

Gėlės. 1720 metais Anglijos parlamentas išleido įstatymą, kuriuo draudė naudoti 
iš Indijos atvežtus audinius gėlių motyvais visais atvejais – aprangoje ar namų 
interjere. Manoma, kad tai buvo daryta ginant Anglijos vilnos pramonininkų in-
teresus. 

1960-aisiais situacija buvo visiškai kita. Gėlės 
tapo labai madingos. Šiuo laikotarpiu susiforma-
vo įvairios tendencijos: klasikiniai rožės, ramunės 
(Mary Quant) motyvai, floristiniai sprendimai 
(Dolce ir Gabbana mados namai), vaizduotės ge-
nami gėlių raštai (Gucci mados namai).

Šios mados tendencijos apie 1960-uosius iš-
siskleidė ir gėlių juvelyrikoje. Belle Epoque metu 
gėlių raštai buvo realistiniai, daugiausia balti, o 
dabar kartais dėmesys skiriamas vienai kuriai nors 
gėlei (pvz., Christian Dior pakalnutės motyvas – 
vaikystės Normandijoje sentimentas). Naudoja-
mi įvairiausių spalvų brangieji akmenys derinami 
tarpusavyje, linijos – grakščios ir lanksčios.

Jean Despres, Žiedas

Miks, Gėlių kompozicija
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Atgal į paprastumą arba „mažiau yra daugiau“
Minimalizmo idėja tapo išraiškos priemone apie 1970-uosius, kai savo pir-

mąsias kolekcijas pristatė Calvin Klein (1968 metais pristatyta pirmoji kolekci-
ja). Antimada, minimalistinis įvaizdis siekia grąžinti visus į ištakas, į paprastu-
mą. Tai – gyvenimo filosofijos išraiška. Minimalistinio stiliaus ikona – Carolyn 
Bessette Kennedy (1966–1999).

Jaunieji Niujorko gyventojai buvo šios dizaino tendencijos įkvėpėjai. Jų porei-
kis bei gyvenimo būdas – paprastumas, jokio dekoratyvumo, jokio puošnumo.

Puristinis stilius turėjo įtakos ir juvelyrikai – 
brangakmeniai buvo naudojami nedidelio dydžio, 
diskretiškai, beveik nematomai. Vienu subtiliausių 
minimalistinio stiliaus juvelyrikos pavyzdžių galima 
laikyti Elsa Peretti riešinę (apyrankės tipas), kuri prie 
moters rankos priglunda tarsi organiška kūno dalis.

Minimalistinio stiliaus juvelyrikos meistrė Vi-
vianna Torun Bulow-Hube (1927–2004), švedė 
juvelyrė, dirbusi asimetriškomis linijomis ir savo 
darbuose siekusi išskirtinio paprastumo. Ji turėjo 
radikalią nuomonę apie deimantus: „Deimantai 
užmuša moters grožį“. Todėl jos pasiūlymas – si-
dabriniai, nugludinti, organiškai prie kūno linijų 
prisitaikantys papuošalai su mėnulio akmeniu, kal-
nų krištolu, kvarcu. Ji buvo pirmoji, pasiūliusi mi-
nimalistinio stiliaus apvalų laikrodį-apyrankę be 
jokių skaičių – valandų ar minučių orientyrų.

Pankai ir žiogeliai 
Pankų epocha prasidėjo kaip antimados, gatvės judėjimas, ypač glaudžiai 

susijęs su muzikinio stiliaus srove (The Ramones ir Sex Pistols – dvi lyderiaujan-
čios šio muzikos stiliaus grupės). Pankų stilius metė akivaizdų iššūkį tam, kas 
vadinama „gražu“, „mada“ ir dekonstravo juos: apspurę drabužių kraštai, tyčia 
suplėšytos kelnės taip, kad matytųsi kojinės, ant drabužių užrašyti anarchisti-
niai ir iššaukiantys žodžiai, frazės ar vaizdai (labai dažnai naudojamas Elžbietos 
II atvaizdas – protestas prieš nusistovėjusią tvarką).

Visas įvaizdis buvo daromas agresyviu, naudojant žiogelius, šuns antka-
klius, užtrauktukus, skutimosi peiliukų formos auskarus. 

Elsa Peretti, Apyrankė

Bulow-Hube, Segė
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Viviene Westwood (g. 1941) vadinama pankų motina, 
savo pirmąją parduotuvę atidariusi 1970-aisiais. Dabar ji – 
pripažinta mados dizainerė, savo kolekcijose derinanti ir 
protestuojantį, alternatyvų požiūrį, ir aukščiausios klasės 
britų siuvimo tradicijas. 

Ši gatvės mados tendencija sėkmingai buvo interpre-
tuota ir mados namuose. Vienas labiausiai įsimenančių 
(„ikoniškų“) pavydžių yra Prada mados namų sukurta suk- 
nelė su auksiniais žiogeliais (Oskarų apdovanojimo cere-
monijos metu 1994 metais šia suknele vilkėjo E. Hurley).  

Postmodernūs pankai, ypač moterys pankės, paneigė 
visas iki tol egzistavusias juvelyrikos taisykles. Kaip papuo-
šalai buvo naudojami skutimosi peiliukai, dygliuoti raiščiai 
ir pan. Be to, svarbi pankiškos estetikos dalis yra auskarai: 
ausyse, nosyje, lūpose, antakiuose, bamboje ir t. t. Ši juve-
lyrika irgi tapo main-stream dalimi – kai kurie elementai 
buvo sušvelninti, tačiau esminė žinia išliko nepakitusi.

Haute Couture 
Tik auksinės meistrų rankos aukštosios 

mados kūrinius padaro įmanomus. Tiek Haute 
Couture drabužių dizaineriai, tiek šios krypties 
juvelyrai kuria ypač daug pastangų ir kruopš-
tumo reikalaujančius kūrinius. Abi meno 
kryptys dalijasi viena aistra – aistra ypatin-
goms, retoms medžiagoms (atlasui, muslinui 
ar subtiliems nėriniams ir rubinų spurgeliams, 
deimantiniams vėriniams). 

Kolekcijose naudojami netikėčiausi dalykai: Cristian Lacroix kolekcijoje 
kailis derinamas su ištapytomis moliuskų kriauklelėmis; Paul Gaultier kolekci-
jos kūriniui su tapytais panteros motyvais prireikė 2500 valandų rankų darbo. 

Blue jeans 
„Norėčiau būti išradęs mėlynus džinsus. Jie išraiškingi. Kuklumas, seksua-

lumas ir paprastumas – tai visa, ko aš siekiu savo drabužiuose“, – yra sakęs Yves 
Saint Lauren.

Ileana Makri Safety, 
Žiogelis

Michelle ong, „Granatas“
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Džinsai – blue jeans – pavadinimą gavo Genujos 
uoste, kurio jūrininkai vertino šį audinį dėl patvaru-
mo. Šio audinio darbinę aprangą dėvėjo ir kalnakasiai. 
Džinsai tapo visuotine manija apie 1950-uosius, kai 
juos ėmė dėvėti pripažinti sekso simboliai Elvis Presley, 
Marlon Brando. Didieji madų namai taip pat dirba su 
šia medžiaga (Calvin Klein jeans). 

Roko epochos juvelyrika kuriama tokia, kad su ja 
būtų galima gyventi kasdien, ne vien tik ypatingomis 
progomis. Todėl juvelyrai gamina įvairių formų papuo-
šalus (pvz., taikos ženklą) su įvairiausiais brangiaisiais 
akmenimis. 

Džinsai neatsiejami nuo roko. Rokas kaip muzikos 
stilius ir kaip gyvenimo stiliaus įkvėpėjas diktuoja jam 
būdingą madą ir juvelyrikos stilių. Anksčiau buvo žavi-
masi blizgesiu, aukso atspalviais, o roko kartos merginos 
ir moterys puošėsi realistiniais, paprastais papuošalais, 
derindamos emalę su brangiaisiais akmenimis, nerūpestingai dėvint juos sykiu 
su džinsais. Šio juvelyrikos stiliaus dirbiniai iš švarių metalų (geležies, vario ir 
aukso), juose yra dramblio kaulo, medžio ar marmuro. Net jei naudojami bran-
gieji akmenys ir metalai, žiedams, apyrankėms suteikiama griežta urbanistinė, 
gal net agresyvi forma. Anarchistinė dvasia daugelyje dirbinių akivaizdi – pa-
puošalai padeda formuoti nepriklausomo laisvamanio pirato įvaizdį. 

Archetipinis tokio stiliaus pavyzdys galėtų būti Keith Richars (Rolling sto-
nes). Kaukolės, papuoštos mažytėmis deimantų tiaromis, kaukoliniai žiedai su 
deimantais – šios epochos ir stiliaus simboliai. Loree Rodkin darbai gali būti 
laikomi puikiu šio stiliaus juvelyrikos pavyzdžiu.

Spalvos
Pastelinės spalvos. Melsvos, žalsvos, lengvai violeti-

nės ar citrinos atspalviai, kuriais buvo sušvelnintas įpras-
tas Burberry mados namų stilius, puikus šios tendencijos 
pavyzdys. Šio stiliaus juvelyrikoje naudojamas mėnulio 
akmuo, auskarai daromi lietaus lašelio formos ar naudo-
jant subtilaus atspalvio akvamarinus, įsodintus į įspūdin-
gų formų aukso lizdus/žiedus (Tom McEvan kolekcijos).

Loree Rodkin, Žiedas

Shaun Lemane, 
„Mėnulio žiedas“

Shaun Leane, žiedas
„Vyšnių žydėjimas“
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Romantika turi ne tik saldaus skonio 
tonų, bet ir taip vadinamosios tamsiosios 
romantikos kryptį. Shaun Leane (g. 1969), 
kūręs aksesuarus Alexander McQueen ko-
lekcijoms, naudoja švelnius atspalvius, jo 
dirbiniai turi ypatingą nuotaiką, bet tuo pa-
čiu ir lengvumo jausmą, pavyzdžiui, žydin-
čių vyšnių temos kolekcija (Cherry Blossom) 
ar segė „Baltoji šviesa“ (White light). 

Spalvų fejerverkai. Įvairiausių spalvų brang-
akmenių derinimas viename dirbinyje yra 
viena tendencijų, išsivysčiusių 1980-aisiais. 
Paloma Picasso sukūrė vienus pirmųjų šio 
stiliaus pavyzdžių – itin dideli masyvūs pa-

puošalai, o juose tikras spalvų fejerverkas: rausvas ir žalias turmalinas, spindin-
tis oranžinis opalas ir akvamarinai.

Ryškios spalvos – ypatinga Theo Fennell 
(g. 1951) juvelyrinių dirbinių savybė.

Spalvų banga pasiekė ir deimantus. 
Ankstesnėse epochose spalvoti deimantai 
buvo tik monarchų nuosavybė. XXI am-
žiuje jų populiarumas žymiai augo, juve-
lyriniuose dirbiniuose, kuriais puošiamos 

Theo Fennell, Apyrankė

Paloma Picasso, Vėrinys

Shaun Leane, „Baltoji šviesa“

kino žvaigždės per joms svarbias ceremoni-
jas, naudojami žalieji, mėlynieji, taip pat – 
juodieji deimantai. Jų yra jau senovės romėnų 
juvelyriniuose dirbiniuose, tačiau šiais laikais 
suteikiamas patrauklesnis „konjako“ spalvos 
vardas.
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Neoninės spalvos. Psichodelinis menas (žr. Santana al-
bumo viršelis Abraxas), kuris buvo įkvėptas cheminių 
medžiagų, į mados pasaulį atnešė ryškių, aštrių spalvų 
tendenciją. Kompiuterinis menas ir skaitmeninių tech-
nologijų revoliucija leido naujai pažvelgti į tuos pačius 
dalykus. Įvairiausių ir netikėčiausių spalvų deriniai, 
kuriuos įkvėpė egzotiško grožio gamta, yra ir drabužių 
dizaino, ir juvelyrikos tendencija. Victoire de Castel-
lane (Dior mados namai) juvelyrikos darbai, kuriuose 
naudojami ryškiomis spalvomis dažyti akmenys, pui-
kiai atspindi šią tendenciją. 

Rytojus, kuris dar neatėjo
Futuristinio stiliaus kūrėjai naudoja 

įvairiausias medžiagas savo kolekcijoms – 
kaučiuką, metalą, vinilą. Ši tendencija 
pastebima nuo 1960-ųjų ir pirmųjų žmo-
nijos kelionių į atvirą kosmosą. 

Vienas pirmųjų dizainerių, dirbusių 
šia kryptimi, – Andre Courreges, naudo-
jęs beveik visai baltą, mini, taip pat astro-
nautų stilių. 

Ryškiausia XXI a. drabužių dizaino kolekcija šia tema yra Alexander McQu-
een (2009 m. kolekcija) postapokaliptinė, ateivių iš kitų erdvių vizitą primenan-
ti kolekcija. Audiniai buvo specialiai ruošiami naudojantis kompiuterinėmis 
technologijomis, sukuriant amfibijų įvaizdį, kuris tarsi kalba apie tai, kas nutiks 
žmonijai dėl klimato atšilimo ištirpus ledynams. 

Šio stiliaus juvelyrika neįprastų, didelių propor-
cijų, naudojamos iki tol neįprastos medžiagos – plas-
tikas, aliuminis. Puikus šio stiliaus pavyzdys – Paco 
Rabanne (g. 1934) aliuminio suknelė. 

Architektė Zaha Hadid šia tema kuria sunkias 
apyrankes, žiedus ir kaklo papuošalus, kuriuose 
naudojami įvairių spalvų kristalai, įstatomi į skai-
drų plastiką, akcentuojant futuristinio stiliaus per-
duodamą žinią (2010 metų kolekcija).

Alexander McQueen, „Bateliai“

Neoninės spalvos žiedas

Zaha Hadid, Apyrankė
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JUVELYRIKA LIETUVOJE

Baltų istoriniai papuošalai
Ankstyvojo laikotarpio juvelyrika (nuo seniausių laikų iki XIV a.)
Poslinkį vystytis menui suteikė į Lietuvą pradėtas įvežti žalvaris ir su juo 

prasidėjęs ankstyvasis metalų arba žalvario laikotarpis (XIX–V a. pr. Kr.). Tuo 
metu išplito papuošalai iš lankstytų žalvarinių vielelių ir lazdelių bei kalto metalo 
(smeigtukai, apyrankės kanopiniais galais). 

Senajame geležies amžiuje (I–IV a.) gaminta daug tik Lietuvai būdingų ge-
ležies bei žalvario papuošalų: antsmilkinių, antkaklių, segių, apyrankių, žiedų. 
Įvairėjo jų formos ir technika, atsirado naujų medžiagų, kaip sidabras, stiklas, 
emalis. Iš Baltijos kraštų į Romą plaukė gintaras, mainomas į žalvarį bei stiklo 
ir emalio papuošalus. 

Viduriniajame geležies amžiuje (V–VIII a.) žlugo Romos imperija, vyko 
tautų kraustymasis, formavosi nauji prekybos keliai, kurie tiesėsi iš Lietuvos 
į pietryčius. Pagausėjo įvairių papuošalų. Formavosi naujos antkaklių, segių, 
apyrankių ir smeigtukų formos, kurios buvo bendros visai Rytų baltų kultūrai. 
Būta tik lietuviams būdingų – antkaklės šaukštų galais. 

Vėlyvajame geležies amžiuje (IX–XII a.) gaminti ypač puošnūs ir sudėtingi 
sidabro, žalvario bei gintaro dirbiniai. Atsirado naujų papuošalų (plokštelių ir 
pasagos formos segių, klaustuko pavidalo auskarų). Tuo laikotarpiu buvo popu-
liarūs masyvūs, sunkūs papuošalai. 

Gotikos laikotarpio juvelyrika (XIII–XVI a.) 
Amatininkai papuošalus gamino iš vietinės balų rūdos ir iš metalo, atga-

bento iš kitur. Su pagonybės atsitraukimu nyko baltiškieji papuošalai iš paprasto 
ir pasidabruoto žalvario, sidabro. Plintantys europietiški drabužiai, dažniausiai 
puošti siuvinėjimu, tolydžio išstūmė antkakles, apyrankes, smeigtus. Juos keitė 
vakarietiški koljė, kabučiai, grandinėlės, karoliai, apyrankės, žiedai. Iš tradicinių 
baltiškųjų papuošalų kurį laiką nešiotos apskritos plokštelinės ir žiedinės segės, 
dekoruotos raižyba, granuliavimu, filigranu, segės gyvūniniais galais, įvairūs 
mišrūs vėriniai. XVI a. išnyko žalvariniai papuošalai.

Renesanso laikotarpio metalo dirbiniai (XVI a. pradžia–XVII a. vidurys)
XVI a. viduryje smulkieji bajorai ir valstiečiai visai atsisakė baltiškųjų for-

mų papuošalų, juos keitė kosmopolitiškų formų grandinėlėmis su medalionais, 
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filigrano ir kiauraraštėmis segėmis, žiedais su reljefiniais jų savininko portre-
tais. Ypač prabangūs buvo masyvūs aristokratų papuošalai, nusagstyti brangiais 
ir pusbrangiais akmenimis, renesanso metu madingi perlų vėriniai, kabučiai 
su Vilniaus pinigų kalyklos monetomis, gemos ir kamėjos. Jas kūrė Vilniaus 
auksakaliai Konradas Bekas, Jeronimas Fišeris, Jurgis Braunas, Džovanis Jako-
pas del Karaljas. Miestiečiai ir smulkieji bajorai puošėsi paauksuotais žalvario 
ir sidabro papuošalais. 

Baroko laikotarpio juvelyrika (1600–1790) 
Svarbus auksakalystės centras buvo Vilnius. Čia ir kituose miestuose ga-

minti papuošalai: antkaklės, diademos, segės, žiedai, apyrankės, stebinę puošy-
bos (emaliais, inkrustuotais brangiaisiais ir pusbrangiais akmenimis) ir techni-
kos (filigrano, granuliavimo, liejybos, kalstinėjimo) įvairove. 

Klasicizmo laikotarpio juvelyrika (1780–1850) 
Didžiąją dalį auksakalių dirbinių ir toliau sudarė moteriški papuošalai: ant-

kaklės, diademos, žiedai ir apyrankės su kamėjomis, mūvėtos iškart po keletą, 
drabužius puošusios segės, medalionai. Jiems naudoti taurieji metalai, brangieji 
ir pusbrangiai akmenys, taikyta įvairi technika: liejimas, spaudimas, kalstymas, 
filigranas. XVIII a. pabaigoje vietinių papuošalų poreikis sumenko dėl šios rū-
šies dirbinių, įvežamų iš užsienio, ypač Vokietijos ir Prancūzijos. 

XIX a. lietuvių juvelyrika
Juvelyriniuose dirbiniuose vyravo neostilių formos. Pradėta sidabruoti ir 

auksuoti pigesnius metalo gaminius galvaniniu būdu. Pavieniai auksakaliai, tu-
rėję nedideles dirbtuvėles, dirbo visoje Lietuvoje. Buvo gaminami papuošalai, 
liturginiai reikmenys, dekoratyviniai indai. 

XX a. šiuolaikinė lietuvių juvelyrika 
Papuošalus kuria ne ypač gausi, tačiau savitu stiliumi išsiskirianti dailinin-

kų grupė. Tai jau spėjusios Lietuvos dailės gyvenime įsitvirtinti meninės indi-
vidualybės: Birutė Stulgaitė, Vytautas Matulionis, Marytė Gurevičienė, Arvydas 
Gurevičius, Sigitas Virpilaitis, Sigitas Kreivaitis ir kt. Šiems dailininkams bū-
dingas jau anksčiau jų kūryboje suformuotas stilius, dailės parodose išskiriantis 
juos iš kitų. Savo kūryba vis aktyviau bando įsitvirtinti jaunesnieji – dailininkų 
poros Jonas Balčiūnas ir Vaidilutė Vidugirytė, Solveiga ir Alfredas Krivičiai, taip 
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pat Eimantas Ludavičius, Indrė Diržienė ir kt. Intriguojantis jaunųjų bandymas 
desakralizuoti papuošalą, juvelyriniame dirbinyje, be aukso ir sidabro, naudoti 
plastmasę, medį, kailį, audinį, odą ir kt. Tokie deriniai artimi provokatyviam 
žaidimui, ironijai, groteskui, būdingam postmodernistinei epochai.

Pagrindinis skiriamasis šio laikotarpio lietuvių juvelyrikos bruožas yra 
natūralus įsiliejimas į lietuvių dailės raidos procesą, kuriam būdingas visiškas 
dailės rūšių ir žanrų niveliavimas. Daugelis dabartinių mūsų juvelyrų kalba uni-
versalia meno kalba. Jie daro papuošalus, kuriuos tradiciškai galima priskirti 
juvelyrikos sričiai, ir tuo pačiu kuria trimačius objektus, patį papuošalą trak-
tuoja kaip antifunkcionalų dirbinį, apeliuoja į intelektualinį žiūrovo suvokimo 
lygmenį. Nemažai jų kūrinių sėkmingai galėtų dalyvauti ne tik specialiose juve-
lyrikos, bet ir kurios nors kitos dailės srities parodose. 

Smulkiajai skulptūros plastikai, kaip ir anksčiau, stilistiškai artimi Biru-
tės Stulgaitės skoningi lakoniški papuošalai, sumontuoti iš keleto plonyčių 
metalo strypelių ar suraitytos vielos spiralės. Skulptūros formą su papuoša-
lo funkcija derina Marytė ir Arvydas Gurevičiai. Jų papuošalai atlieka asme-
nybės statusą paryškinančio aksesuaro funkciją. Istorinės reminiscencijos ir 
šiuolaikinė forma išskiria S. Kreivaičio, S. Virpilaičio ir nemažos dalies kitų 
autorių kūrinius. Plėtodami tradicinio papuošalo formas, kurdami objektus, 
provokuodami žiūrovą nefunkcionaliais metalo dirbiniais, lietuvių juvelyrai 
ieško naujų išraiškos būdų.

Sigitas Virpilaitis, Kaklo papuošalas
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II. BRANGAKMENIAI

Nuo seniausių laikų akmenis, žavėjusius neįprasta išvaizda, blizgesiu, spalva, 
skaidrumu, tvirtumu, retumu, žmonės vadindavo brangakmeniais. Jie atnešda-
vo naudos, tarnaudavo komerciniams tikslams. Vėliau į šią grupę buvo įtraukti 
ir kiti akmenys, neturėję keletos išvardintų savybių. Jie buvo paslaptingi, ma-
dingi. Pradžioje akmenis suskirstė į brangakmenius ir pusbrangius akmenis. 
Bet greitai ta riba išnyko, ir buvo sudaryta juos visus jungianti grupė, kurią 
pavadino brangakmeniais. Jai buvo priskirti visi mineralai, akmenys ir net or-
ganinės medžiagos, iš kurių galima pagaminti šlifuotus akmenis puošimui arba 
kolekcionuoti, o neapdirbti jie naudojami kaip papuošalai. Iš jų gaminami de-
koratyviniai, meniški daiktai, mozaikos.

Pagal įvairius kriterijus akmenys skirstomi į klases, pvz., puošniuosius, puoš-
niuosius-dekoratyvinius, dekoratyvinius akmenis ir t. t. Daugelio brangakmenių 
senųjų pavadinimų kilmė susijusi su spalva, forma, sudėtimi arba įvairiomis šių 
savybių kombinacijomis. Brangakmeniai turi ir chemines formules, kurios pa-
imtos iš Hugo Strunz minerologinių lentelių.

MAKROSKOPIŠKAI NUSTATOMOS BRANGAKMENIŲ SAVYBĖS 

Spalva. Svarbiausia savybė, kuri matoma plika akimi, yra spalva. Dažnai ji 
priklauso nuo mados arba vietovės, lemia akmens vertę, kuri tampa svarbiau-
siu kriterijumi. Iš atitinkamų spalvų kilę ir daugelio brangakmenių pavadi-
nimai (pvz., akvamarinas arba albitas). Spalva yra būdingiausias nustatymo 
požymis. Fiziniu požiūriu brangakmeniai pagal spalvą skirstomi į bespalvius 
arba achromatinius (pvz., deimantas, kalnų krištolas) – šviesos spindulys per-
eina į akmenį, nesugerdamas tam tikro ilgio bangų; spalvotus arba idiochro-
matinius (pvz., malachitas, rodonitas) – spalvą lemia tam tikras elementas, 
esantis brangakmenio sudėtyje; dažytus arba alochromatinius (pvz., ametis-
tas, rubinas) – atspalvis atsiranda įsimaišius tam tikriems mikroelementams; 
raibuliuojančius arba pseudochromatinius – spalvai įtakos turi mirgėjimas, 
tigro, sakalo ar katės akies efektai, asterizmas, opalascencija ir kiti vidinės 
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kristalų konstrukcijos sukeliami optiniai spalvų efektai, zonų bei juostų su-
sidarymas. Brangakmenių spalvos intensyvumui įtakos dažnai turi gausybė 
šalutinių veiksnių, pvz., ultravioletinis ar radioaktyvus spinduliavimas, šilu-
ma, dūlėjimas, dehidracija, kitų medžiagų poveikis ir pan. Šie procesai gali 
teigiamai paveikti spalvą, tačiau dažniausiai ją silpnina.

Akmens, praleidžiančio šviesą, skaidrumas priklauso nuo kristalo kons-
trukcijos. Jis ypač sumažėja dėl spalvos intensyvumo, intarpų, įskilimų arba dū-
lėjimo reiškinių. Pagal skaidrumą skirstome į skaidriuosius, pusiau skaidriuo-
sius, peršviečiamus, neperšviečiamus (nepermatomus) akmenis. Apšvietimas, 
šiluma ir mechaniniai pažeidimai veikia akmenų skaidrumą. Nuo jo laipsnio 
priklauso ne tik kokybė, bet ir kaina, ir apdirbimo būdas (facetinis, lygus ar 
plastiškas šlifavimas).

Blizgesys atsiranda šviesai atsispindint ir išsisklaidant prie akmens pavir-
šiaus arba tuoj pat po juo. Jis priklauso nuo lūžimo rodiklio, sugėrimo, skaidru-
mo ir paviršiaus savybių; įtakos turi ir spalva. Blizgesys – svarbi brangakmenių 
savybė, apsprendžianti šlifavimo tipo arba apdirbimo būdo pasirinkimą.

Skalumas – tai mineralų savybė, juos veikiant mechaniškai skilti tiksliai 
dėsningomis kryptimis. Reikia skirti skalumą nuo dalumo arba atskyrimo 
(dvynių sąaugų, reguliarių intarpų padalijimo). Dalumas didėja dūlėjant (pvz., 
korundo).

Skalumą lemia vidinė mineralų sandara, ir jis visada pastovus. Pagal ska-
lumą mineralai skirstomi į idealiai skalius, labai skalius, skalius, nelabai ska-
lius, neskalius, visiškai neskalius. Žinant jų skalumą, prieš šlifuojant akmenis 
įmanoma surūšiuoti ir pakreipti reikiama kryptimi. Geras skalumas paprastai 
būdingas perlamutru spindintiems brangakmeniams, o nežymus – dažniausiai 
kaip stiklas spindintiems akmenims. Idealiai ir labai skalius akmenis reikia sau-
goti nuo mechaninių pažeidimų. Neskaliems brangakmeniams būdingas skiru-
mas. Jis būna kriauklės formos, nelygus, trapus bei kabliuko formos.

Kristalų sistemos. Neapdirbtus akmenis lengva makroskopiškai atskirti nu-
stačius jiems būdingą kristalų sistemą. Daugelis brangakmenių randami krista-
lų pavidalu. Jų forma ir lemiamos fizikinės bei optinės brangakmenių savybės 
priklauso nuo vidinės kristalo struktūros – kristalinės gardelės cheminio ryšio. 
Kristalo paviršius sudarytas iš plokštumų, kraštų ir kampų, tarp kurių yra pasto-
vūs santykiai. Ši simetrija pasikartoja visuose to paties tipo kristaluose. Išorinė 
simetrija nustatyta per jos elementus (sukimosi ašis, veidrodines plokštumas, 
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inversijos centrą, sukamąją inversijos ašį). Šių simetrijos elementų kombinaci-
jos sudaro 32 kristalų klases, suskirstytas į 7 kristalų sistemas: trinklininę, mo-
noklininę, ortorombinę, tetragonalinę, trigonalinę, heksagonalinę ir kubinę.

Trinklininėje (trigubai lenktoje) sistemoje ašies kryžius susideda iš trijų 
įvairaus ilgio ašių, kurios tarpusavyje nesudaro stačių kampų. Monoklininėje 
(paprastai lenktoje sistemoje irgi yra trys skirtingo ilgio ašys, tačiau viena jų su 
statmenąja ašimi sudaro statųjį kampą). Ortorombinės (rombo formos) siste-
mos kristalai turi tris skirtingo ilgio viena kitai statmenas ašis. Tetragonalinėje 
(keturkampėje) sistemoje visos trys ašys irgi viena kitai statmenos, tačiau hori-
zontaliosios yra vienodo ilgumo. Heksagonalinei (šešiakampei)sistemai būdin-
gas keturių ašių kryžius, trys horizontaliosios ašys, viena su kita sudarančios 
120° kampus, o su vertikaliąja ašimi – statmeną kampą. Trigonalinės arba rom-
boedrinės (trikampės) sistemos toks pat ašių tipas, kaip ir heksagonalinės, tik 
sistemos simetriškumas vertikaliajai ašiai sumažėja nuo šešių iki trijų. Kubinei 
(šešiasienei) sistemai būdingas kryžius su trimis vienodo ilgio ašimis, statme-
nomis viena kitai.

Morfologija. Vidinė kristalų konstrukcija ir kilmė – svarbiausi veiksniai, 
lemiantys tam tikrą brangakmenio morfologinę formą. Be kokybės ir branga-
kmenio tipo, forma yra vienas svarbiausių kriterijų pasirenkant akmenį puošti 
arba šlifuoti. Keletas brangakmenių neturi taisyklingos vidinės konstrukcijos, 
jie yra amorfiški (pvz., opalas). Išorine forma, išvaizda, paprastai tarp branga-
kmenių išsiskiria izometrinės formos kristalai, ištęsti į vieną pusę, t.y. kolonų 
formos; ištęsti į dvi puses, t.y. plokščios arba lapo formos ir tarpinių, kaip antai, 
statistinės, formų. Papuošalams gaminti dažnai naudojami grūdėti, kompak-
tiški, stiebelio, lapelio formos, oolitai, sustingę ir kolomorfiniai brangakmenių 
agregatai.

BRANGAKMENIŲ CHARAKTERISTIKOS

Brangakmenis – mineralas, uoliena, organinė ar sintetinė medžiaga, kurią gali-
ma rinkti ir naudoti juvelyrikoje. Tai natūralūs, apdirbti bei neapdirbti brangieji 
juvelyriniai bei puošnieji akmenys, organinės kilmės brangakmeniai. Gamtoje 
dažnai randami mineralai vadinami pusbrangakmeniais. Brangakmenių svoris 
matuojamas karatais.
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Akvamarinas 
Akvamarinas yra berilo grupės akmuo (Be3 Al2Si6O18), jo spalva varijuoja 

nuo blyškiai žydros iki žaliai žydros, vertingiausia giliai žydro vandens. Pavadi-
nimas kilęs nuo lotyniško vandens – aqua marina – pavadinimo.

Kietumas pagal Moso skalę 7,5-8.

Aleksandritas 
Aleksandritas Al2BeO4 rastas Rusijoje, Urale. Tai labai vertinga chrizobe-

rilo atmaina, nuo seniausių laikų gaubiama legendų. Dienomis jis atrodo kaip 
smaragdas, o naktimis kaip violetinis ametistas. Būdingas katės akies efektas. 

Ametistas
Ametistas gali būti mėlynos arba violetinės spalvos, dirbtinėje šviesoje – pil-

kas. Kaitinamas praranda spalvą ir tampa gelsvu, žalsvu ar net visai bespalviu. 
Ametistas kvarco atmaina SiO2.

Ametistą žmonės žinojo ir vertino jau žiloje senovėje. Buvo tikima, kad 
jame glūdi ypatingos galios, lemiančios sėkmę, gyvenimo pastovumą, apsau-
gančios nuo burtų, ligų, girtuoklystės ir blogų minčių. Ametistas buvo žinomas 
ir Senojoje Indijoje, sanskrito kalba vadintas cacunda – laimę nešantis. Šiuo 
brangakmeniu domėjosi ir šumerai (3000 m. pr. Kr.), tai rodo jų palikti įrašai 
molinėse lentelėse. Rašoma, kad ametistas – „tai talismanas, sukeliantis meilę 
dovanojančiajam, net jei anksčiau moteris jautė meilę visai kitam asmeniui“.

Nuo XVIII a. ametistas plačiai naudojamas papuošalams, iš jo gaminamos 
sagės, žiedai, auskarai, karoliai, sąsagos.Violetiškai rusvų ir intensyviai violeti-
nių atspalvių ametistai naudojami brangiesiems juvelyriniams dirbiniams, de-
rinami su briliantais ir smaragdais.

Citrinas
Tai kvarcas, silicio dioksidas. Citrino pavadinimas kilo nuo prancūziško 

citrinų pavadinimo dėl geltonos spalvos. Spalva – viena labiausiai vertinamų 
citrino savybių.

Kietumas pagal Moso skalę 7.

Deimantas
Pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio „adamas“ – nenugalimasis. Deiman-

to sudėtis – anglis (C). 
Tai kiečiausia žinoma medžiaga žemėje. Kietumas pagal Moso skalę 10.
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Stiprus spindesys. Bespalvis, dažnai su vos matomu ar stipresniu gelsvu 
atspalviu. Rečiau dėl svetimų atomų priemaišų įgauna ryškių spalvų – melsvų, 
švelniai rausvų, rudų, žalsvų atspalvių (vadinamieji „fancy diamonds“). Tik apie 
20 procentų visų pasaulyje išgaunamų deimantų tinka papuošalams gaminti, 
likusieji būna neskaidrūs, pilki ar juodi ir naudojami pramonėje. Deimanto ko-
kybė nustatoma pagal keturis „C“ kriterijus: cut – briaunavimas, carat – masė, 
colour – spalva, clarity – švarumas.

Deimantams, kaip ir kitiems brangakmeniams, priskiriamos magiškosios 
savybės. Pasak rytiečių, tas, kas turi deimantą, reikalingas vadovams, jo žodžiai 
gerbiami, nes jis pats blogio nebijo, nepraranda atminties ir visada būna links-
mas. Manoma, kad, įdėmiai žvelgiant į briliantus, ne tik gerėja nuotaika, bet ir 
žvelgiantysis gudrėja. 

Deimantas ir šiandien žadina žmonių aistras. Tai yra brangiausias gamtos 
kūrinys. Astrologai mano, jog deimantą globoja Saulė ir Venera, todėl jis tinka 
moterims – šalina veido dėmes, mūvint žiedą su briliantu gimdymas būna ne-
skausmingas. 

Briliantinis apšlifavimas

Nušlifuoto brangakmenio dalys
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Šlifavimas turi įtakos brilianto proporcijoms, briaunų kokybei ir kt. Brilian-
to šlifavimo kokybę daug lemia blizgesys. Briliantai gali būti apšlifuoti įvairiomis 
formomis. Kiekviena jų sukurta, kad išryškintų tam tikras šio brangakmenio 
savybes. Dažniausiai forma parenkama taip, kad būtų galima išsaugoti akmens 
dydį ir masę. Norint tai padaryti, dažnai pažeidžiamos taisyklingo briaunavimo 
proporcijos. Išbaigtumą apibrėžia simetrija ir poliravimas.

Simetriją lemia šie pagrindiniai briaunuoto deimanto elementai:
– Diametras – akmens skersmuo per rundistą;
– Aikštelė – viršutinė akmens briauna;
– Karūna – viršutinė akmens dalis tarp aikštelės ir rundisto;
– Rundistas – siauras kraštas, atskiriantis karūną nuo paviljono.Tai yra 

dalis, kurioje matuojamas didžiausias akmens diametras;
– Paviljonas – apatinė deimanto dalis nuo rundisto. 
– Koletė – paviljono briaunų susikirtimas žemiausioje akmens dalyje. Tai 

gali būti labai maža briaunelė;
– Aukštis – matmuo tarp aikštelės ir koletės.
Briaunuoto akmens briaunavimo elementai (fasetės) turi būti išsidėstę si-

metriškai, briaunos susikirsti taške, koletė ir aikštelė – centre. Dažniausiai pa-
sitaikančios klaidos: 

– Rundistas turi būti tolygus ir vienodas per visą akmens diametrą. Run-
disto paviršius – tolygiai matiškai nušlifuotas arba vienodai briaunuotas; 

– Beveik visi briliantai yra natūraliai įskilę, turi priemaišų, kurios blogi-
na jų permatomumą, tuo pačiu blizgesį. Brilianto spalva gali kisti nuo visiškai 
baltos iki geltonos, rudos. Brilianto svoris matuojamas karatais (angl. carat, su-
trumpinimas ct).Vienas karatas lygus 0,2 gramo.

Dūminis kvarcas 
Tai kvarcų grupės akmuo, silicio dioksidas. Susidaro granito uolienose, vei-

kiant silpnai gamtos radiacijai.
Kietumas pagal Moso skalę 7.

Gintaras
Vienas populiariausių brangakmenių daugelyje pasaulio šalių nuo seniausių 

laikų iki dabar yra gintaras. Gintaras turi labai šlovingą praeitį, yra pirmasis bran-
gakmenis, kurį plačiai naudojo įvairių pasaulio tautų gyventojai. Gintaru domisi 
ne tik geologai, archeologai, biologai, istorikai, etnografai, bet ir gemologai. Ge-
mologija – mokslas apie apdirbtus brangakmenius. Gintaro vertę lemia spalva, 
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skaidrumas, inkliuzai – gyvūnai ar augalai, esantys gintare, bei randamų gabalų 
dydžiai. Spalvų įvairove jis lenkia daugelį žinomų brangakmenių – randama be-
veik visų vaivorykštės spalvų. Plačiausiai paplitęs geltonasis arba aukso geltonumo. 
Gintaras – minkštas brangakmenis, pagal mineralų kietumo skalę jo kietumas yra 
2–2,5, todėl dirbinius patartina saugoti, nenubraižyti. Gintaro vertę didina silpnas 
ugninis spalvos žaismas. Vertinamas tas, kurio spalva primena virintą medų.

Gintaras – fosiliniai sakai. Tai organinės kilmės mineralas, susidaręs sustin-
gus spygliuočių augalų sakams.

Miškuose augo sakingos pušys. Klimatui atšilus, jų sakai ėmė tekėti ant že-
mės, maišėsi su ja, kietėjo. Susikaupusius sakus iš miško dirvožemio išplaudavo 
upės ir nešdavo į jūrą. Ilgainiui, vykstant oksidacijos bei polimerizacijos proce-
sams, sakai virto gintaru.

Gintaras gali būti įvairių formų: lašo formos ar varveklio formos gintaras 
atsirado sakams išsiliejus į paviršių. Daug sakų slinko medžio kamienu ant že-
mės, kietėjo ir tapo gumulais arba kaupėsi po žieve ar tiesiog medžio kamiene. 
Sakams šliaužiant, įvairių spalvų srovės susimaišydavo, susipindavo, todėl gin-
taras įgijo labai margaspalvę tekstūrą.

Gintaro spalva kinta nuo baltos iki tamsiai rudos, raudonos, tamsiai rau-
donos, nuo šviesiai geltonos, gelsvos iki šviečiančios geltonos atspalvio ir oran-
žinės. Dėl į sakus patekusių priemaišų jis nusidažė mėlyna, žalia, juoda, ruda 
spalvomis. Gintaras gali būti skaidrus arba matinis, nepermatomas.

Granatai
Granatai – labai didelė mineralų neosilikatų grupė. Pavadinimas „granatas“ 

kilęs iš lotyniško žodžio granatus – grūdas.
Granatai dažniausiai būna įvairių raudonų atspalvių, tačiau gali būti visų 

spalvų – žalios, geltonos, juodos, taip pat bespalvių. 

Jaspis
Nuo senovės iki XIX a. jaspiais buvo vadinami daugelis neskaidrių kietų 

margaspalvių brangakmenių, taip pat ir nefritas. 
Jaspis – oksidų klasės mineralas, matinė kvarco atmaina. Paprastai jis yra 

raudonos, geltonos ar rudos spalvos. Šis mineralas turi lygų lūžio paviršių ir 
naudojamas kaip papuošalas ar brangakmenis. Gali būti tobulai nupoliruotas 
ir naudojamas vazoms ar tabakinėms. Kartais būna sudarytas iš įvairių spalvų 
sluoksnių ir vadinamas sluoksniuotuoju jaspiu. Labiausiai paplitusi sluoksniuo-
ta geležies formacijų uoliena, turinti savotiškų jaspio sluoksnių.
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Kalnų krištolas
Kalnų krištolas buvo žinomas jau Senojoje Romoje ir Graikijoje. Tai stam-

biakristalė kvarco mineralo atmaina, susidedanti iš silicio dioksido, dažniausiai 
būna šešiasienių prizmių pavidalo, jo kietumas pagal Moso skalę 7.

Nepaprastas kalnų krištolo skaidrumas, kietumas, tobula kristalo forma, 
poliruoto brangakmenio sugebėjimas švytėti visomis vaivorykštės spalvomis 
nuo seniausių laikų domino žmoniją, menininkus, juvelyrus, mokslininkus, 
karalius ir kt. Apskritai viduramžiais tikėta, kad kalnų krištolas – tai vandens 
skaidrumo brangakmenis, baltosios magijos atributas. 

Kristalas – kalnų krištolas – susidaro veikiant stipriam šalčiui, bent jau tik 
ten jo randama, kur labai šalta. Kalnų krištolas yra ne tik tyras ir skaidrus tarsi 
kalnų šaltinio vanduo, bet ir šaltas. Palaikius rankoje jį ir tokį pat gabalėlį stiklo, 
iškart galime pajausti, kuris yra akmuo: stiklas blogai praleidžia šilumą, todėl jo 
paviršius greitai įšyla, o kalnų krištolas ilgiau išlieka vėsus.

Koralai
Koralai – mėgstami nuo seniausiųjų laikų ir plačiai naudojami kaip papuo-

šalai. Senovės Graikijoje rožinis koralas buvo laikomas nemirtingumo ir laimės 
simboliu.

Šiandien koralai pirmiausia yra ypač vertinga juvelyrinė medžiaga. Koralai, 
arba koralų polipai – tai duobagyvių tipo jūriniai bestuburių klasės gyvūnai. 
Tiek forma, tiek spalvų ryškumu jie gali varžytis su egzotiškiausiais augalais 
– į juos labai panašūs. Iki XVIII a. vidurio koralai net buvo laikomi augalais. 
Tik XIX a. pirmojoje pusėje įrodyta, jog tai gyvūnai. Labiausiai pažįstamas 
raudonasis juvelyrinis koralas – gorgonarijus. Raudonieji koralai – tai aštuo-
nių spindulių koralų polipai, dažniausiai randami Viduržemio jūroje. Koralų 
galima aptikti ant akmenų, uolų ir povandeninių grotų sienų.Ten, kur gyvena 
raudonasis koralas, niekada nesusidaro jų rifų. Juodieji koralai, gyvenantys prie 
Kinijos bei Havajų salų krantų, beveik visiškai sudaryti iš organinės medžiagos 
– konchiolino.

Papuošalams, drabužiams dekoruoti bei kitiems meniniams dirbiniams 
gaminti plačiausiai naudojamas taurusis, arba raudonasis, žydrieji ir juodieji 
koralai. Svarbiausia jų, kaip juvelyrinės medžiagos, savybė – spalva. Yra 350 
atspalvių – nuo ryškiai raudonos iki beveik visai baltos. Labiausiai paplitę rau-
donieji, rožiniai, rožiniai su baltomis gyslelėmis ir baltieji koralai. Iš gelsvųjų 
koralų dažniausiai gaminami amuletai.
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Iš koralų gaminami vėriniai, apyrankės, auskarai, be to, jie naudojami puošti 
taures, arbatinius, lėkštes, baldus, taip pat šaltųjų bei šaunamųjų ginklų apdailai.

Lazuritas
Lazuritas laikomas šventuoju akmeniu. Tai – mineralas, natrio ir kalcio 

aliumosilikatas. Cheminė formulė Na6Ca2(AlSiO4)6(SO4,S,Cl). Vienas se-
niausių pigmentų.

Iš lazurito gaminami papuošalai: sagės, karoliai, žiedų akutės juvelyriniams 
dirbiniams. Vakarų juvelyrai iš jo dažniausiai veria karolius, o Rytų pjaustinėja 
įvairius dirbinius.

Taigi sau ir kitiems dovanodami lazurito dirbinius ar tiesiog akmenuką, 
galime tikėtis meilės, geranoriškumo, sėkmės, gerovės bei vidinės ramybės.

Malachitas
Malachitas – ryškios, sodrios, gyvenimo geismą žadinančios, šilko švelnu-

mo žalsvos spalvos akmuo. Tai karbonatų klasės mineralas, vario hidrokarbo-
natas. Kristalai monoklininės sistemos. Kietumas pagal Moso skalę nuo 3,5 iki 
4. Malachitas dažnai susidaro kaip vario rūdos dūlėjimo produktas ir randamas 
kartu su azuritu, getitu bei kalcitu.

Daugiausiai malachito randama Urale, Rusijoje. Randama ir Kongo Demo-
kratinėje Respublikoje, Tsumebyje, Meksikoje, pietų Velse, Anglijoje, Lione ir 
pietvakarinėje JAV dalyje, ypač Arizonoje, Bisbe ir Morenci.

Malachito grožis – tai ne tik spalva, bet ir juostų raštai. Įvairaus pločio švie-
siai ir tamsiai žalių linijų žaismas, mirgėjimas tarsi žaltvykslės spindesys jam 
suteikia nepakartojamo žavesio.

Žmonės seniai susidomėjo šiuo brangakmeniu. Jau Senajame Egipte iš ma-
lachito buvo raižomos kamėjos su deivės Izidės atvaizdu, amuletai, papuošalai.
Graikai ne tik gamino papuošalus, bet ir dabino juo pastatus, sales. Labiausiai 
malachitą išgarsino Rusijos akmenraižiai, kai Uralo kalnuose buvo rasti telki-
niai, kurių atsargos buvo neįprasto grožio.

Malachitas aktyviai reaguoja su rūgštimis, lengvai lydosi ir yra minkštas 
mineralas, todėl papuošalus reikia labai saugoti, nes juos galima apgadinti netgi 
veido kremais, kvepalais ir kt. 

Nefritas
Nefritas – daugybę spalvų bei atspalvių turintis persišviečiantis ir netgi me-

lodingai skambantis brangakmenis. Dėl daugybės spalvų, atspalvių ir intarpų 



32

vadinamas tūkstantveidžiu akmeniu. Dažniausiai sutinkamas žalios spalvos. 
Tai silikatų klasės mineralas. Kriptokristalinė, plaušiška aktinolito ir tremolito 
atmaina. Kietumas pagal Moso skalę 5,5-6,0, beveik kaip paprasto stiklo. Iš nef-
rito buvo gaminami ginklai, kiti įrankiai, papuošalai. Nefrito pavadinimas kilęs 
iš graikų kalbos nephtos – inkstai. Pavadinimas atsirado tik XIV a., buvo tikima, 
kad nefritas mažina inkstų skausmus.

Vertingiausioms juvelyrinio nefrito rūšims būdinga labai smulki, vienalytė, 
suraizgyta pluoštinė ar į pūkus panaši plaušelio mikrostruktūra. Plaušelių dydis 
svyruoja 0,1 iki 0,5 mm.

Nefrito kaip brangakmenio pagrindinės savybės yra jo spalva ir tvirtumas. 
Iš viso suskaičiuoti 25 atspalviai. Kinijoje labai vertinamas sniego baltumo 
„grojantis“ nefritas. Dažniausiai gamtoje randama įvairių žalių atspalvių nefri-
tų – nuo ryškiai žalių, šviesiai žalių, obuolio ir samanų žalumo, melsvai žalių ir 
t. t. Labai retas yra juodasis nefritas, kurio spalvą lemia grafito intarpai uolieno-
je. Persišviečiantis – smaragdinis, dėmėtasis – leopardinis. Nefritas – pergalės 
brangakmenis.

Obsidianas
Obsidianas – tai efuzinė, magminė, o tiksliau stikliška uoliena. Susidaro zono-

se, kur aktyvūs vulkanai, kai silicio oksido turtinga lava labai sparčiai vėsta, ir joje 
nespėja išsikristalizuoti kristalai. Todėl obsidianas dar vadinamas vulkaniškuoju 
stiklu. Obsidianą sudaro daugiausia silicio dioksidas (SiO2). Jo sudėtis artima gra-
nitui ar riolitui. Obsidiano spalva kinta dėl įvairių priemaišų. Geležis ar magnis su-
teikia tamsiai žalią spalvą. Kristobalito balti kristalai obsidiane atrodo kaip snaigės. 
Obsidiane gali būti ir įvairių dujų burbuliukų, kitų uolienų inkliuzų.

Šio akmens grožį lemia spalvos – būna juodų, pilko sidabro, pilkų, rudų, 
rausvų spalvų ir atspalvių, labai įdomūs jų kristalizacijos raštai, piešiniai. Dėl 
jame esančių smulkučių dujų burbuliukų ar kitų priemaišų ypač retas ir vertin-
gas šilko blizgesio su melsvai pilku ar rusvai violetiniu spindesiu obsidianas.

Žmonės labai seniai pastebėjo obsidiano tvirtumą, briaunų aštrumą ir ėmė 
naudoti strėlių bei iečių antgaliams, gamino peilius, gremžtukus, pjautuvus, ki-
tus įrankius.

Oniksas
Oniksas – pluoštinė chalderoninė kvarco atmaina, tutinti nedaug priemaišų. 

Marmurinis oniksas dažniausiai būna lygiagrečiai ar spinduliais išsidėsčiusiais 
sluoksniais, kurių spalvų deriniai yra besikeičiantys balsvi, rusvi, rudi, rausvai 
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rudi ar blyškiai žalsvi. Vertingiausiu laikomas sluoksniuotas baltos ir juodos 
spalvų oniksas. Pasitaiko oniksų su rudos, juodos ir baltos spalvų sluoksniais.

Onikso randama visame pasaulyje, ypač vulkaninių uolienų tuštumose. Šio 
akmens pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio onyx – nagas. Oniksas laiko-
mas entuziastų talismanu, jo papuošalai, talismanai bei amuletai žmones „gydo“ 
nuo tinginystės, suteikia gyvenimo geismo impulsą, išsklaido juodas mintis.

Opalas
Opalų grožį ir juvelyrinę vertę lemia spalva bei vadinamasis opalescenci-

jos efektas – kibirkščiuojantis vaivorykštinis mirgėjimas, atsirandantis šviesos 
spinduliams apšvietus brangakmenį.

Opalas – oksidų klasės mineralas. Amorfinis silicio dioksido hidratas. Che-
minė formulė SiO2×nH2O. Jame vandens būna nuo 0,4 iki 28 proc. Tauriajam 
opalui būdinga spalvų žaismo – opalescencijos – savybė. Trepelas ir diatomi-
tas yra organinės kilmės opalai. Pasitaiko masyvių žemėtų agregatų, varveklių. 
Neretos opalo pseudomorfozės pagal augalų ir gyvių liekanas. Baltos, gelsvos, 
pilkos, melsvos, rudos spalvos, balto brėžio, stiklo, matinio blizgesio, netobulo 
skalumo, kriauklėto lūžio. Kietumas 5,5–6,5, tankis 1,9–2,3. Susidaro cheminio 
dūlėjimo, hidroterminiu, biogeniniu būdu.

Opalo randama visame pasaulyje, tačiau daugiausia iškasama Australijoje.
Juvelyrikoje akmuo apdirbamas kaip kabošonas.

Peridotas (Olivinas, Chrizolitas)
Cheminė formulė (Mg, Fe) 2SiO4. Spalva – geltonai žalia, alyvos žalumo, 

žaliai juoda, juodai ruda. Chrizolitais vadinami geltonesnieji akmenys, perido-
tais – žalesnieji.

Kietumas pagal Moso skalę 6,5-7. 

Perlas
Perlai visais laikais buvo priskiriami prie brangakmenių. Jais puošdavosi ir 

legendinės moterys, kaip Sabos karalienė ir Egipto valdovė, beje, ir Lietuvoje 
žinoma žavioji Barbora Radvilaitė.

Perlai – tai rutuliuko ar netaisyklingos formos dariniai dvigeldžių moliuskų 
kūne. Jie susidaro, kai į moliuskų vidų patenka smiltelių, kriauklių gabalėlių, 
parazitų ar kitų smulkiųjų teršalų. Kriauklė, norėdama atsikratyti svetimkūnio, 
apaugina jį perlamutru. Perlą sudaro branduolys ir kevalas. Branduolį supa or-
ganinė medžiaga konchiolimas, ant kurio užauga pagrindinė perlo masė. Perla-
mutro sluoksnio storis apie 0,5 mm. Juvelyriniai perlai vertinami pagal blizgesį, 
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spalvą ir dydį. Jų grožiui įtakos turi vaivorykštinis švytėjimas ir šviesos atspin-
džiai. Perlai, kuriems būdingas stiprus žaismas, vadinami ugniniais, jų randama 
retai, yra labai brangūs. Būna baltųjų, rožinių, juodųjų perlų.

Senose legendose perlų žvilgesys siejamas tiek su saule, tiek su mėnuliu ir 
simbolizuoja Dievo ašarą, nukritusią ant žemės. Papuošaluose suderinti su dei-
mantais perlai stiprina ne tik sveikatą, bet ir humoro jausmą...

Rubinas
Rubinai ir safyrai – dvi mineralo korundos atmainos: rubinai ugnies raudo-

numo, o safyrai rugiagėlių melsvumo brangakmeniai. Korundas yra ypač kietas 
mineralas, užima antrąją vietą po deimanto. Rubino kietumas pagal dešimtainę 
Moso skalę 9 balai. Kartais rubine būna plonyčių „adatėlių“. Tokie vadinami 
žvaigždiniais rubinais, nes švytinčios „adatėlės“ išsidėsčiusios tarsi žvaigždės. 
Labai įdomūs raižyti rubinai.

Rytuose nuo senų laikų rubinas laikomas vertingiausiu brangakmeniu; jis 
buvo talismanas, juo buvo puošiami amuletai ir valdovų turbanai. Šiuo metu 
paplitę sintetiniai rubinai.

Svarbiausios rubino juvelyrinės savybės yra spalva ir kietumas. Rubinai skirs-
tomi į 3 grupes: ryškiai raudoni, tamsūs ir šviesūs. Brangiausi – kraujo raudonu-
mo, tamsesnių tonų – jaučio kraujo raudonumo, šviesesni – vyšniniai rubinai.

Rubinams, kaip ir kitiems brangakmeniams, priskiriamos magiškosios ir 
gydomosios savybės. Dėl kraujo raudonumo spalvos rubinai vadinami gyvy-
bės akmenimis. Manoma, kad jie stiprina širdį, grąžina prarastas jėgas, padeda 
atsikratyti liūdesio, o rubino talismanas apsaugo nuo neištikimų draugų bei iš-
davysčių...

Safyras
Safyras – korundo šeimos brangakmenis. Dažniausiai pasitaiko mėlynųjų 

safyrų, tačiau gali būti įvairių spalvų – geltonos, žalios, baltos, bespalvių, ro-
žinės, oranžinės, rudos ir violetinės. Vieni brangiausių – padparadžos safyrai, 
kurie yra rausvi su oranžiniu atspalviu. Dėl juose esančių rutilo priemaišų šie 
brangakmeniai gali turėti asterizmo efektą, kai kabošonų forma šlifuotuose ma-
toma dažniausiai šešių, bet gali būti ir dvylikos spindulių žvaigždė. Kai kada 
safyrai gali turėti ir katės akies efektą. Intensyvi mėlyna safyrų spalva dažniau-
siai išgaunama bespalvius ar blankius safyrus kaitinant aukštoje temperatūroje. 
Toks apdirbimas taip pat pagerina akmens skaidrumą. 

Kietumas pagal Moso skalę 9.
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Serdolikas
Serdolikai – labiausiai vertinami chalcedono mineralų grupės brangakme-

niai. Jų būna skaidrių tamsiai raudonų, oranžinių su rudu atspalviu, rudai gels-
vų, rudai kaštoninių arba vyšninių. Yra žinoma per šimtas chalcedono atmainų, 
kiekviena jų pagal spalvos raštus, struktūrą turi pavadinimus. Be to, chalcedo-
nas porėtas mineralas, jo porose yra šiek tiek vandens. Kaitinant galima vande-
nį pašalinti ir pagerinti kokybę.

Serdolikas kaip originalus juvelyrinis akmuo žmonėms jau žinomas se-
niai. Juvelyrikoje vertinamas pagal spalvą. Labiausiai vertinamas ryškiai rau-
donas. Spalvą dažniausiai lemia brangakmenyje esančios geležies hidroksido 
priemaišos.

Iš serdoliko gaminami karoliai, žiedai, amuletai, spaudai, kamėjos. Tikima, 
kad oranžiniai serdolikų talismanai bei papuošalai kursto meilės jausmus. Vi-
duramžiais serdolikai buvo skirstomi į vyriškuosius ir moteriškuosius: vyriš-
kieji – raudonai rudi, o moteriškieji rusvai oranžinės spalvos. Šis brangakme-
nis – talismanas – visą savo jėgą atskleidžia būdamas inkrustuotas į sidabrą 
ar platiną, tik ne į auksą. Šie talismanai saugo nuo juodosios magijos, padeda 
išsaugoti paslaptis.

Smaragdas
Smaragdas dėl daugelio priežasčių laikomas trečiuoju akmeniu po deiman-

tų ir perlų. Jis toli skleidžia spindulį ir aplink save tarsi žaliai nudažo orą. Ne-
kinta nei pavėsyje, nei saulėje, visada spindi, jam būdingas skaidrumas. Sma-
ragdas mineralo berilio atmaina, chemiškai berilio aliumosilikatas su chromo ir 
vanadžio jonų priemaišomis. Kaip tik šios priemaišos smaragdui suteikia žalią 
spalvą (iš to ir kilo pavadinimas: graikiškai smaragdos – žalias akmuo).

Pagrindinės smaragdo kaip brangakmenio, tinkančio juvelyrinių dirbinių 
gamybai, savybės yra sodri žalia spalva, nepaprastas jo kaip kristalo skaidru-
mas, šviesos žaismas, kietumas (7,5–8 pagal Moso skalę), retumas.

Topazas
Tai silikatų grupės mineralas. Pavadinimas topazas kilęs iš sanskrito ir 

reiškia ugnį. Topazų randama įvairių spalvų – raudonos, oranžinės, persikinės, 
rožinės, geltonos, auksinės, rudos, taip pat permatomų. Natūraliai melsvas to-
pazas dar kartais kaitinamas, kad būtų išgauta intensyvi žydra spalva.

Kietumas pagal Moso skalę 8.
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Turkis
Turkis apibūdinamas kaip labai populiarus ir gerbiamas brangakmenis. 

Joks kitas amuletas nebuvo toks svarbus, kaip iš turkio. Tai vienas iš nedaugelio 
brangakmenių, kurių populiarumas neblėsta, nors mados keičiasi. Jis brangus, 
jam tinka tiek aukso, tiek melchioro aptaisai. 

Turkis – nepermatomas, mėlynai žalios spalvos mineralas, hidratuotas vario, 
aliuminio fosfatas. Mineralas pavadintas taip, nes prancūzai jį vadino turkišku 
akmeniu (Turkijoje jais buvo prekiaujama). Turkio kietumas pagal Moso skalę 
yra 6. Tai neskaidrus akmuo. Spalva nuo ryškiai žydros, žydrai mėlynos iki žydrai 
žalios. Turkis laikomas meilės deivės Veneros akmeniu, padedančiu ne tik išgydy-
ti sužeistas širdis, bet ir nuo žūties ar sužeidimų apsaugoti karius mūšiuose.

Turkis gali būti ryškus mėlynai žydras, žydrai žalias, obuolių žalumo ir 
žalsvai rudas. Žaviai atrodo plonomis linijomis it voratinkliu aptrauktas turkio 
paviršius.

Mokslininkė T. Menčinskaja nurodo 4 turkio atmainas:
1. Juvelyrinis turkis,
2. Juvelyrinis pusbrangis turkis labiau paplitęs, jam būdinga plati spalvų 

gama,
3. Turkis, tinkamas taurinimui, yra poringas, greitai išblunka,
4. Kolekcinis turkis – negrynas mineralas.
Net jeigu sintetinių akmenų sudėtis ir išvaizda mažai skiriasi nuo tikrųjų, 

vis dėlto tai yra tik kopijos, bet ne originalai. Jie neturi tų paslaptingųjų savybių 
ir galių, kurias brangakmeniai įgyja žemės gelmėse. 

Turmalinas 
Pavadinimas kilęs iš sinhalų kalbos „turmali“ – daugiaspalvis. Turmalinas 

išskirtinis brangakmenis, galintis pateikti didžiulę pasakiškų spalvų įvairovę, 
kartais net viename akmenyje. Mėlynasis turmalinas vadinamas indikolitu, rau-
donasis – rubelitu, žaliasis – verdelitu, geltonasis ar rudasis – dravitu, bespal-
vis – achroitu, juodasis – šerlu, daugiaspalvis – elbaitu, ryškios žalios ir turkio 
mėlynumo spalvos – Paraibos neoninis turmalinas (tokių randama tik Paraibo-
je, Brazilijoje). Turmalinus olandai į Europą pradėjo importuoti 1703 m. iš Šri 
Lankos.

Dėl elektrinių savybių naudojamas energijai perduoti, dėl to tapo spiritistų 
akmeniu. 

Kietumas pagal Moso skalę 7-7,5.
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III. DARBAS PRIE DARBASTALIO 

Šioje dalyje nagrinėjamos dvi pagrindinės temos:
– Mokymasis prie darbastalio, susipažįstant su pagrindinėmis medžiago-

mis ir technologijomis;
– Pasirinkto juvelyrinio aksesuaro sukūrimas ir išbaigimas. Gautų re-

zultatų aptarimas ir praktinis įgytų žinių panaudojimas.

JUVELYRO ĮRANKIAI IR DARBO VIETA

a) Juvelyro darbo stalas, sėdėjimas prie jo; Juvelyro darbastalis – pagrindinė 
vieta, prie kurios praleidžiama daugiausia laiko darant papuošalą. Taisyk-
lingas sėdėjimas, apšvietimas ir po ranka turėjimas visų reikalingų smulkių 
įrankių leidžia greičiau įgyvendinti idėjas.

b) Įrankiai; Tai pagalbininkai, naudojami atskiroms operacijoms atlikti: re-
plės, dildės, pjūkliukai, spaustuvėliai, burmašinė, frezutės ir daugelis kitų. 
Kiekvienas dirbdamas susikomplektuoja sau labiausiai patinkančius ir tuo 
metu konkrečiai operacijai atlikti tinkančius. Be universalių, kaip replės, 
dildės, dažnai pasigaminami specialiosios paskirties įrankiai, pagreitinan-
tys ar tiesiog leidžiantys tiksliau atlikti darbą. Kiekvieno juvelyro įrankiai 
tampa asmeniniais, jo mėgstamais. 

c) Studijos galerijos įranga; Tai kaip ir įrankiai, tik jau stambesni ir brangesni 
įrenginiai, naudojami visų besimokančiųjų ir dirbančiųjų. Įrenginiai at-
lieka tam tikrą operaciją. Pvz., valcai plonina strypą ir skardą. Poliratorius 
blizgina paviršių ir t. t. Įrenginiai gali būti elektriniai ar mechaniniai, gali 
būti skirti atlikti vieną ar kelias operacijas. Šiuo metu studijoje galerijoje 
yra visi pagrindiniai įrenginiai, jų, kaip ir juvelyro įrankių, gali daugėti be 
paliovos.

d) Darbo sauga. Visi elektriniai ir kiti įrenginiai turi darbo saugos pasus, su 
kuriais būtina susipažinti prieš pradedant dirbti. Kiekvienas darbuotojas 
ar studentas turi išklausyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instrukta-
žą bei apskaitos žurnaluose pasirašyti, kad išklausė. Instruktuoja už darbo 
saugą atsakingas darbuotojas. 
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JUVELYRIKOJE NAUDOJAMI TAURIEJI METALAI

a) Varis ir jo lydiniai; Varis žymimas Cu (lot. Cuprum), lydymosi temperatūra 
1083°C. Spalva raudonai rusva. Tai – vienas pirmųjų žmogaus naudojamų 
metalų. Įeina beveik į visus aukso ir sidabro lydinius kaip legiruojantis me-
talas. Dažniausiai sutinkami vario lydiniai: bronza, melchioras, tombakas, 
žalvaris ir kt.

 Bronza – vario ir alavo lydinys (santykiu maždaug 8:1). Į lydinį dažnai 
įmaišoma cinko ar švino. 

 Melchioras 62 proc. Cu, 15 proc. Ni, 22 proc. Zn. Kietas, stiprus, atsparus me-
chaniniam poveikiui, korozijai. Tarybiniais metais naudotas juvelyriniams dir-
biniams ir bižuterijai gaminti. Gerai poliruojasi, spalva panašus į baltąjį auksą. 

 Tombakas – žalvario atmaina: vario ir cinko (iki 10 proc.) lydinys. Lengvai 
liejamas, atsparus korozijai, gali būti auksuojamas, emaliuojamas.

 Žalvaris – vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantis elementas – cin-
kas. Būna vienfazis (iki 39 proc. Zn) ir dvifazis (40–45 proc. Zn).Vienfazis 
žalvaris, turintis apie 15 proc. cinko ir 0,5 proc. aliuminio, yra gražios spal-
vos, atsparus korozijai, lengvai auksuojamas ir emaliuojamas; iš jo daromi 
papuošalai, ženkliukai, monetos.

b) Sidabras; Žymimas Ag (lot. argentum), lydymosi temperatūra 960°C. Tai 
sidabriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) metalas. 
Juvelyrikoje dažniausiai naudojamas su 7,5 proc. vario priemaiša Ag 925 
proc., dar vadinamas Sterling silver. Varis sidabrui suteikia kietumo ir at-
sparumo, bet papuošalai daug greičiau oksiduojasi (juoduoja).

c) Auksas; Žymimas Au (lot. aurum), lydymosi temperatūra 1063°C. Sunkus, 
19,32 g/cm³ (kai švinas 11, 34 g/cm³). Ryškiai geltonas taurusis metalas, dėl 
priemaišų gali būti įvairių atspalvių (lydiniuose – nuo vario raudonumo iki 
sidabriškai balto). Yra minkštas, tąsus ir kalus: lengvai ištempiama aukso 
viela, išplojami plonyčiai (peršviečiami) lakštai (folija).

 Praba – skaičius, nurodantis grynojo tauriojo metalo kiekį lydinyje, išreikš-
tą tūkstantosiomis dalimis. Pvz., 585 praba reiškia, kad lydinyje yra 585 
tūkstantosios dalys (‰) arba 58,5 proc. grynojo aukso, kitas 415 tūkstan-
tųjų dalių arba 41,5 proc. sudaro kitų metalų, dažniausiai sidabro (Ag) bei 
vario (Cu) priemaišos. Kai kuriose šalyse tradiciškai naudojama karatinė 
prabavimo sistema. Vienas karatas atitinka vieną dvidešimtketvirtąją (1/24) 
lydinio masės dalį. 24 karatai atitinka 999 prabą, o pvz., 14 karatų atitinka 
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585 prabą. Taigi aukso lydinyje Au 750 proc. (18Kt) yra 75 proc. aukso, kiti 
25 proc. – priemaišos. Šių priemaišų skirtingas santykis ir nudažo ryškiai 
geltoną auksą rausvai, gelsvai, žalsvai ar baltai.

d) Metalų fizinės savybės, jų atlaidinimas, sukietinimas; Spalvotuosius metalus 
pakaitinus iki raudonumo, jie normalizuojasi – suminkštėja, pranyksta atsi-
radusios vidinės įtampos. Priešingai – kalant, tempiant ar kitaip deformuo-
jant metalus jie kietėja.

e) Lydmetaliai, jų paruošimas ir savybės; Lydmetalis – to paties metalo mi-
šinys, išsilydantis žemesnėje temperatūroje nei lituojamas papuošalas, ir 
sujungiantis jį. Auksui gaminami lydmetaliai tos pačios prabos ir spal-
vos, kaip lituojamas metalas. Sidabre leidžiama naudoti žemesnės prabos 
lydmetalius. Lydmetalių savybės: lydymosi temperatūra, takumas, spalva. 
Priemaišos: dažniausiai įmaišoma cinko, alavo, kadmio (nuodingas) ir kt. 
tauriųjų metalų skirtingomis proporcijomis. Pagal lydymosi temperatūrą 
lydmetaliai skirstomi į kietuosius, vidutiniuosius ir minkštuosius.

f) tauriųjų metalų apskaita, jų svėrimas. Tauriųjų metalų apskaita vykdoma 
gramais (g), rašant du skaičius po kablelio (0,00g), šimtąsias gramo dalis.

PAGRINDINIAI PAPUOŠALO KŪRIMO ETAPAI

a) Eskizavimas; Pirminė stadija, kurioje gimsta norimo papuošalo idėja. Pir-
miniame eskize ji aiškiausia ir, žengiant kitus žingsnius, siekiama išsaugoti. 
Taigi pirminis eskizavimas – labai svarbus etapas.

b) Papuošalo projekto suderinimas:
 – naudojamos žaliavos, akmenys; Projekto brėžinys, išmatavimai. Reikia-

mų metalų kiekių ir storių apskaičiavimas, akmenų dydžių išsimatavimas, 
trūkstamų užsakymas. Ši stadija labai svarbi dirbant brangiomis žaliavo-
mis, kaip auksas, platina, vienetiniai brangakmeniai. 

 – įgyvendinimo etapai; Labai svarbu apgalvoti žingsnius, kaip bus pasiektas 
rezultatas. Būdų yra įvairių, bet dažnai riboja turimi įrenginiai, medžiagos 
ir t. t. Teisingai pasirinkti žingsniai atveda prie greičiausio ir geriausio re-
zultato. Ir priešingai – neapgalvojus darbų sekos ne tik sugaištama labai 
daug laiko, bet galima patirti ir didelių nuostolių. Šie du etapai parodo ju-
velyro patirtį ir gebėjimą pagaminti sudėtingus, iš daug dalių susidedančius 
papuošalus, jų rinkinius.
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c) Įgyvendinimas numatytoje medžiagoje; Šis etapas atsispindi jau visai bai-
gus darbą ir parodo juvelyro sugebėjimus. Priklausomai nuo sudėtingumo, 
svarbu iš akių nepamesti galutinio norimo rezultato, nes jis gali būti pasiek-
tas po kelių valandų, kartais mėnesių atkaklaus darbo.

d) Akmenų įstatymas daugeliu atveju vyksta paskutinėje darbo stadijoje, po 
pirminio poliravimo. Įstačius brangakmenius pradeda ryškėti papuošalo 
grožis. Galimi įvairūs brangakmenių įstatymo būdai, kuriuos svarbu ap-
galvoti dar projektuojant papuošalą. Jei gerai paruošta vieta brangakmeniui 
įstatyti, tai didžioji dalis darbo padaryta, lieka tik jį užtvirtinti. Išskirčiau 
kelis įstatymo tipus, skirtus pavieniams, centriniams brangakmeniams. 
Centriniai brangakmeniai gali būti įstatomi į uždarą kastą aplankstant me-
talą aplink juos arba ant kojyčių-grifų iškeliami aukščiau. Tokiu būdu įsta-
tyti brangakmeniai gauna daugiau šviesos, labiau žėri ir atrodo didesni.

e) užbaigimas – tai paskutinė stadija, kai papuošalas baigiamas poliruoti, kur 
reikia, dedamos faktūros, juodinama, visiškai išplaunamas. Tai, galima sa-
kyti, paskutinis „sustygavimas“, akcentų sudėjimas prieš parodant užsako-
vui. Iš gyvenimiškosios patirties patarčiau darbo proceso metu užsakovui 
nerodyti gaminio, nesakyti, kad jau baigtas, kol iš tikrųjų nebaigėte. Pasitai-
ko, jog ši akimirka ima ir nutolsta – tai dar tą reikia pataisyti, tai aną...

Darijus Gerlikas. Žiedas „Akis“
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f) Sukurto papuošalo aptarimas, įvertinimas. Tik kai papuošalo kūrėjas paten-
kintas savo atliktu darbu, jis gali užtikrintai pristatyti jį viešam aptarimui. 
Baigto papuošalo vaizdas ir pirminės idėjos išlaikymas tiek autoriui, tiek 
žiūrovui suteikia didelį pasitenkinimą ir yra geriausias darbo įvertinimas.

VDA baigiamojo darbo fragmentai,
Darijus Gerlikas
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IV.  PRAKTINĖS UŽDUOTYS

I. Užduotis
Paprastas žiedas (vestuvinis):
Žiedo dydžio nustatymas.1.  Naudojant žiedų matuoklį nustatyti reikiamą žiedo 
dydį. Skirtingos matavimo sistemos, dydžių žymėjimas. Dydis milimetrais;
Eskizavimas. Žiedo profilis, plotis, ornamentas ar lygus paviršius;2. 
Apskaičiavimas žiedo ruošinio ilgio;3. 
Ruošinio paruošimas pjaunant, valcuojant ar tempiant;4. 
ornamento ar raidžių iškalimas kaltukais;5. 
Žiedo lenkimas;6. 
Litavimas;7. 
Apdildymas ir apšvitrinimas;8. 
Poliravimas, užbaigimas.9. 
Šią pirmąją nesudėtingą užduotį atlikti trunka apie 3 valandas. Jos metu 

susipažįstama su pagrindiniais papuošalo konstravimo etapais nuo pradžios iki 
galo. Tai dažnai pirmoji galimybė pačiam sau pasidaryti žiedą.

II. Užduotis
Ažūrinis pjaustymas, segė:
Eskizavimas, projekto parengimas;1. 
Skardos storio pasirinkimas;2. 
Piešinio perkėlimas;3. 
Skylučių pragręžimas;4. 
Pjaustymas;5. 
Galutinis ažūro suvedimas;6. 
užsegimas;7. 
užbaigimas.8. 
Antroji užduotis skirta susipažinti su metalo plastika ir vienu pagrindinių 

įrankių – pjūkliuku. Taisyklingas jo naudojimas palengvina ir pagreitina juve-
lyro darbą:

– lankelio laikymą ir pjūkliukų keitimą;
– tiesių ir kreivių pjaustymą, linijos koregavimą;
– metalo drožlių surinkimą.
Atliekant šias užduotis palaipsniui susipažįstama su metalo plastika. Pa-

laipsnis sudėtingėjimas leidžia lengviau įsiminti darbų seką ir geriau susipažinti 
su juvelyrikoje naudojamais įrankiais bei įrenginiais.
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– Metalo suliejimas į formą,
– valcavimas,
– vielos traukimas,
– skardos formavimas,
– sujungimas, litavimas.
Visos šios operacijos galimos išnaudojant spalvotųjų metalų plastines savybes:
– lengvai lydytis, tekėti,
– tįsti,
– lenktis.
Spalvotiesiems metalams apdirbti ir modeliuoti naudojami plieno įrankiai, 

kurie kietesni už spalvotuosius metalus. Darbo sunkumą, metalo pasipriešinimą 
lemia metalo storis ir naudojamos žaliavos. Pvz., platina, grynas sidabras, grynas 
auksas yra labai minkšti ir lengvai formuojami, o baltasis auksas daug kietesnis, 
reikalauja daugiau pastangų, kartais – ir kitų įrankių. Bet ir baigtas papuošalas 
išlaiko šias savybes. Taigi minkštieji metalai greitai nusibraižo, lankstosi, nusidėvi, 
o kietieji ilgiau išlaiko savo formą ir blizgesį.

III. Užduotis
Kabantieji auskarai su kabošoniniu akmenuku ir pynute aplink:
Eskizas, kabošoninių šlifavimo akmenukų pasirinkimas;1. 
Įgyvendinimo etapų aptarimas;2. 
Apvadėlio apie akmenį ir pynutės padarymas;3. 
Apvadėlio ir pynutės prilitavimas;4. 
Kontūro apipjovimas, vidaus išpjovimas, apšvitrinimas;5. 
Kilputės prilitavimas, auskaro kabliuko padarymas;6. 
Nupoliravimas; 7. 
Akmenuko įstatymas;8. 
užbaigimas.9. 
Trečiojoje užduotyje pagrindinis dėmesys skiriamas litavimui: 
a) pasiruošimas lituoti. Lituojamo paviršiaus nuvalymas, fluso ir lydmeta-

lio uždėjimas;
b) kaitinimas degikliu, kol lydmetalis subėgs;
c) atšaldymas;
d) nuoksidavimas, išbalinimas rūgštyje ar šarme.
Litavimas – operacija, kai, įkaitinus metalą iki raudonumo, lydmetalis iš-

silydo anksčiau, ir dvi ar daugiau buvusių atskirų dalių susijungia tarpusavyje. 
Flusu užtepta vieta nesioksiduoja, ir į ją pritraukiama lydmetalio, kuris subėga 
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užpildydamas paliktą tuštumą. Aukščiau išvardintieji žingsneliai (nuo a iki d) 
atliekami kiekvieną kartą lituojant, nepriklausomai, kokiu būdu (dujiniu, ben-
zininiu, deguoniniu degikliu ar krosnyje) įkaitinamas metalas.

IV. Užduotis
Susipažinimas su modeliavimu iš vaško šaltuoju būdu (modelio sukūrimas):
Mikroliejimas, prarasto vaško technologija;1. 
Eskizai ir modelio pasirinkimas;2. 
Brėžinys trijose projekcijose, vizualizacija;3. 
Projekto perkėlimas į vašką;4. 
Vaško apdirbimas – pjaustymas, modeliavimas;5. 
Paviršiaus išbaigimas;6. 
Sienelių storio nustatymas ir paruošimas lieti;7. 
Išlieto papuošalo baigimas.8. 

V. Užduotis
Darbas injektoriumi ir skystu vašku:

1. Prarasto vaško technika:
–  injektorius; 
–  silikoninės gumos ir modelių tiražavimas;
–  mikroliejimas.

2. Vienetiniai modeliai:
– paviršių atspaudai;
– impregnavimas vašku, eksperimentai.

3. Išlietų detalių ar papuošalo išbaigimas.
Šios užduotys skirtos susipažinti su viena pagrindinių šiuolaikinėje juve-

lyrikoje naudojamų gamybinių technologijų – mikroliejimu. Atlikti darbai yra 
įvairių formų, aukštos kokybės, nes galimybės tikrai labai didelės. Studijoje-
galerijoje paruošiami vaškiniai modeliai, jie išliejami kitose dirbtuvėse. Daug 
dėmesio skiriama formos, proporcijų ieškojimams, paviršių apdirbimui, išbai-
gimui, brangakmenių įstatymui.

Papuošalai su brangakmeniais:
a) Juvelyrinių akmenų savybės;
b) Metalo ir akmens santykis, jų proporcijos, spalvų santykis, dydžiai;
c) Papuošalo paruošimas akmeniui įstatyti;
d) Vieno akmens įstatymas:
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– uždaras kastas, apsodas;
– atviras kastas, akmuo laikosi ant kojyčių-grifų.

Paviršiaus apdirbimas ir užbaigimas:
a) Pjaustymas, dildymas grubia dilde ir smulkiadante;
b) Švitrinimas, paruošimas poliruoti;
c) Poliravimas;
d) Faktūros uždėjimas;
e) Išvalymas ultragarsu. 

VI. Užduotis
Nauji technologiniai procesai:
Eskizavimas ir projektavimas 2D ir 3D kompiuterinėmis programomis, 1. ren-
deringas (vizualizacija).
2D graviravimas įvairiose medžiagose. Galimi meniniai sprendimai.2. 
3D frezavimas. Apimtiniai objektai iš vaško, medžio ir metalo.3. 
Naujų medžiagų naudojimas. Skaidrios ir spalvotos plastmasės, kitos kieto-4. 
sios medžiagos.
Naujų technologijų naudojimas praplečia klasikinės juvelyrikos galimybes, 

formoms suteikdamas tikslumo ir švarumo. Tai nesustojamos kaitos procesas, 
siūlantis vis naujų sprendimų ir kitų techninių galimybių. 3 D programomis su-
projektuoti papuošalai gali būti ne tik parodomi užsakovui, kaip atrodys išbaig-
ti, bet ir realizuojami keturių ašių frezavimo mašina medžiagoje ar sukuriant 
vaškinį prototipą, kuris vėliau virs metalu. 

VII. Užduotis
Pasirinkto juvelyrinio aksesuaro realizavimas:

1. Eskizavimas;
2. Papuošalo projektavimas: 

a) Brėžinio atlikimas;
b) Vizualizacija.

3. technologijos pasirinkimas projektui įgyvendinti ir darbo seka;
4. Įgyvendinimas medžiagoje;
5. Projekto vertinimas, aptarimas.

Projektuojant ir įgyvendinant baigiamąją užduotį pagrindinis akcentas – 
juvelyrinio aksesuaro ar mažos kolekcijos sukūrimas. Dėmesys skiriamas pa-
puošalo santykiui su kūnu, drabužiu. Sukurtas galutinis rezultatas atspindi įgy-
tą patirtį atliekant ankstesnes užduotis ir vertinamas pažymiu.
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ŽODYNAS

Žodynas sudarytas remiantis šaltiniais:
1. Dailės žodynu. Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius. 1999.
2. Lietuviškąja tarybine enciklopedija, 13 tomu. Mokslas, Vilnius. 1976–1985. 
3. http://lt.wikipedia.org

Alavas žymimas Sn (lot. Stannum), lydymosi temperatūra 232°C. Spalva sidabriškai balta. 
Minkštas – 1,8 pagal Mosą. Alavas buvo žinomas nuo maždaug 5000 m. pr. m. e., kai plačiai 
naudotas bronzai gaminti.

Amalgama [pranc. Amalgame < gr. Malagma – minkštinantis tepalas] – gyvsidabrio ir kitų 
metalų lydinys. Kai metalo mažai, amalgama skysta, kai daugiau – minkšta. Naudojama metalo 
dirbiniams auksuoti, sidabruoti, veidrodžiams gaminti. 

Apsodas – juvelyrinio dirbinio įtvaras. Laiko ir saugo trapiąsias dirbinio dalis. Būna dvejopas: 
lizdinis (uždaras) ir ažūrinis. Į apsodą dažnai įtaisomos brangenybės: antikinės kamėjos, retos 
monetos, plaketės, brangakmeniai. Apsodas daromas iš metalo (aukso, sidabro, bronzos), me-
džio; paviršius puošiamas filigranu, emaliu, inkrustacija.

Auksakalystė – dailusis amatas: buitinių ir liturginių reikmenų, dekoratyvinių dirbinių, me-
dalių bei monetų kūrimas iš tauriųjų metalų (aukso, sidabro, platinos) ir jų lydinių įvairiomis 
proporcijomis bei su kitais metalais (dažniausiai variu). Auksakalystės technikos rūšys: kalsty-
mas (seniausia), spaudimas/presavimas (kuriami medaliai, monetos, dirbinių detalės), liejyba 
(dideli dirbiniai liejami dalimis). Seniausi centrai buvo Mesopotamijoje, Finikijoje, sen. Egipte, 
Graikijoje ir Romoje. Lietuvoje tauriųjų metalų papuošalai gaminti jau 1 tūkstantmetyje pr. 
Kristų. 1495 m. patvirtintas Vilniaus auksakalių cechas. Iki 18 a. pab. auksakalių cechai veikė 
Kaune, Gardine, Klaipėdoje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Raseiniuose.

Auksas žymimas Au (lot. aurum), lydymosi temperatūra 1063°C. Sunkus, 19,32 g/cm³ (kai 
švinas 11, 34 g/cm³). Ryškiai geltonas taurusis metalas, dėl priemaišų gali būti įvairių atspalvių 
(lydiniuose – nuo vario raudonumo iki sidabriškai balto). Yra minkštas, tąsus ir kalus: lengvai 
ištempiama aukso viela, išplojami plonyčiai (peršviečiami) lakštai (folija).

Auskaras – papuošalas, kabinamas (segamas) į ausis ar nešiojamas kitose kūno vietose. 

Ažūras [pranc. Ajaure – permatomas] – kiauraraštis.

Biseris [arab. busr – stikliniai karoliai] – smulkūs, blizgantys siuvinėjimo karoliukai. Būna ap-
valių ir daugiakampių, įvairaus dydžio (nuo 0,2 iki 1,5 mm), su skylutėmis. Daromi iš bespalvio 
ir spalvoto stiklo, kartais – metalo. Iš biserio gaminama bižuterija, juo siuvinėjami moterų 
drabužiai, krepšeliai, piniginės, įdėklai ir kt. Biseris pradėtas gaminti sen. Egipte III a. pr. Kris-
tų. Renesanso laikotarpiu paplito šalyse, plėtojusiose stiklo pramonę (Venecijoje tapo atskira 
stiklo dirbinių šaka).

Bižuterija [pranc. bijouterie]: 1. Papuošalai ir smulkūs dirbiniai (sąsagos, smaigai, smeigtukai, 
miniatiūrinės statulėlės ir kt.) iš tauriųjų ir spalvotųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, 
mineralų, perlų, dramblio kaulo, spalvoto stiklo, krištolo. Bižuterija atsirado sen. Rytuose, išmo-
kus apdoroti tauriuosius metalus ir brangakmenius; ypač paplito 19–20 a. sandūroje, art nouveau 
laikotarpiu. Bižuterijos raida neatsiejama nuo juvelyrikos plėtotės. 2. Papuošalų parduotuvė.
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Brangakmeniai – reti, brangūs akmenys, dažniausiai mineralų, rečiau pirminių elementų kris-
talai; kieti, skaidrūs, blizgantys, įvairių spalvų ir bespalviai, turintys didelį šviesos lūžio koefici-
entą. Jų vertę lemia dydis, forma, spalva, kietumas, skaidrumas ir blizgesys, svoris matuojamas 
karatais (0,2 g – 1 ct). Pagal vertę skirstomos 3 brangakmenių klasės. Prie brangiausiųjų priski-
riami deimantai, smaragdai, aleksandritai, rubinai ir safyrai. Antrajai klasei priklauso topazai, 
ametistai, opalai, hiacintai. Trečiąją sudaro pusbrangiai akmenys: granatai, turkiai, turmalinai, 
agatai, chalcedonai, avantiūrinai. Naudojami juvelyrikoje, pjaustomi, poliruojami, šlifuojami. 
19 a. pradėta sintetinti dirbtinius brangakmenius.

Bronza [it. Bronzo < pers. Biring – varis]. Bronza yra vario ir alavo lydinys (santykiu maždaug 
8:1). Į lydinį dažnai įmaišoma ir cinko ar švino. Atsižvelgiant į pagrindinį legiravimo elementą, 
bronzą įprasta skirstyti į dvi grupes: alavinę ir nealavinę – aliumininę, silicinę, berilinę ir kt. 
Alavinė bronza yra seniausia, geriausių mechaninių, gerų liejamųjų savybių, labai atspari koro-
zijai. Bronzos amžius pavadintas dėl prasidėjusio dažno šio lydinio naudojimo.

Cinkas žymimas Zn (lot. Zincum), lydymosi temperatūra ~420°C. Spalva melsvai balta. Cinkas 
yra viena pagrindinių žalvario sudedamųjų dalių. Žalvaris – vienas seniausiai naudojamų me-
talų lydinių. Iš jo gamino papuošalus, kalė monetas. Cinkas yra bronzos, alpako ir kitų metalų 
lydinių sudedamoji dalis.

Dizainas [angl. design – projektuoti; projektas, planas]. Dizainas yra plastinio meno šaka, įvai-
rių gaminių meninis konstravimas, gyvenamosios aplinkos formavimas. Dizaineris – asmuo, 
atliekantis šią veiklą. Dizaino veikla apima tiek kuriamojo objekto, tiek veiklos proceso esteti-
nes, funkcines, ekonomines ir sociopolitines sritis. Dizainas apima labai platų veiklos spektrą. 
Vertingiausias dizainerio veiklos rezultatas yra holistinis produktas.

Emaliavimas – emalio technika, metalo dirbinių dekoravimas emaliu. Dažniausiai taip puo-
šiami juvelyriniai (aukso, sidabro, vario) dirbiniai – visas jų paviršius arba tam tikros vietos. 
Nuo metalo nuvalomi riebalai, teptuku ar mentele padengiama emalio masė, po to dirbinys 
degamas specialioje krosnyje 700–900°C temperatūroje, kol susidaro stikliška danga. Emalis 
skirstomas į: dubeninį emalį, emalio tapybą, pertvarinį ir skaidrųjį emalį.

Emalis [pranc. email] – kieta, stikliška, dažnai spalvota lydi masė, kuria dengiami metalo dir-
biniai. Pagal žaliavų sudėtį skirstoma į neskaidrųjį ir skaidrųjį emalį. Emalį sudaro kaitini-
mo metu stiklėjanti medžiaga (smulkiai sutrintas kvarco smėlis, kreida, soda, salietra ar kt.) 
ir pigmentas (įvairūs metalų oksidai, suteikiantys spalvą; pridėjus jų, gaminamas spalvotasis 
emalis), drumstiklis (kriolitas, kalcio fosfatas ir alavo, titano ar cinko oksidai, suteikiantys baltą 
spalvą; naudojami gaminant baltąjį emalį), ir vanduo arba/ir lipni rišamoji medžiaga (derva, 
medus, molis ar kt.). 

Eskizas [pranc. esquisse] – dailės arba architektūros kūrinio metmenys: parengiamasis pieši-
nys, paveikslas, skulptūra.

Faktūra [lot. Factura - apdirbimas] – juvelyrinio dirbinio paviršiaus pobūdis. Faktūra būna 
lygi, grūdėta, reljefinė ir kt.

Filigranas [lot. Filum – siūlas + granum – grūdas]. Juvelyrikos dirbinių dekoravimo technika. 
Iš plonų briaunuotų, suktų ar apvalių aukso ar sidabro vielelių išraitomas ažūrinis dirbinio 
ornamentas, kartais suformuojamas visas dirbinys. Ornamentas paprastai komponuojamas 
iš lenktų geometrinių, augalinių, rečiau – gyvūninių motyvų, kartais tvirtinamas prie metali-
nio pagrindo. Filigranas derinamas su pertvarinio emalio, granuliavimo technika. Filigranas 
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žinotas jau sen. Egipte, ypač populiarus sen. Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose, tai-
kytas Kretos – Mikėnų laikotarpiu. Ištobulintas renesanso laikotarpiu Italijoje, vėl suklestėjo 
19 a. sidabro papuošalų gamyboje. Filigrano technika sukurtas juvelyrinis dirbinys. Stiklo 
dirbinių puošybos technika – filigrano stiklas.

Fliusas [vok. Fluss < fliesen – tekėti] – medžiaga, padedanti kitoms medžiagoms lydytis. Bo-
raksas ar kt.

Furnitūra [pranc. fourniture < fournir – aprūpinti] – dekoratyvinės ir funkcinės juvelyrikos ar 
bižuterijos detalės: rutuliukai, karoliukai, kilputės, užsegimai ir kt.

Galvanoplastika [galvano - pgl. It. fiziologo Luigi Galvani pvardę + plastika] – technika, kuria 
elektrolizės būdu iš metalo gaminamos tikslios reljefinės įvairių daiktų kopijos. Išrasta 1837 m. 
Taikoma skulptūroje, medalių gamyboje bei muziejininkystėje (gaminant archeologinių iška-
senų, medalių, monetų ir pan. kopijas).

Graviravimas [pranc. graver - raižyti] – raižymas.

Heraldika [vok. Heraldik < vidur. lot. heraldica < heraldus – šauklys] – istorijos mokslo pa-
galbinė disciplina. Heraldika – herbų kilmės, raidos ir taikymo tyrinėjimas. Artimai susijęs su 
genealogijos studijomis. Heraldika kaip herbų kūrimo ir aiškinimo taisyklių visuma susiklostė 
viduramžiais. 14 a. sudarytas pirmasis herbynas „Zuereicher Wappenrolle“ (1320 m.) ir pir-
masis heraldikos taisyklių aprašas – italų heroldo Bartolo da Sassoferato veiklas „Tractatus de 
isigniis et armis“ (1356 m.).

Heraldinės spalvos – herbo kompozicijoje (pirmiausia jo skydo lauke) naudojamos spalvos 
(vad. tinktūros). Yra penkios pagrindinės: žydra (sen. pranc. azure), raudona (gules), juoda 
(sable), žalia (vert), purpurinė (purpure). Metalai, iš kurių būdavo daromi seniausi herbai – 
riterių skydai, – žymimi balta (sidabro) ir geltona (aukso) spalvomis. Iki šiol galioja 17 a. italų 
heroldo Silvestro Pietros Sanctos sukurtos heraldinių spalvų grafinio vaizdavimo taisyklės: žy-
dra žymima horizontaliomis lygiagretėmis linijomis, raudona – vertikaliomis, juoda – stačiai 
sukryžiuotomis, žalia – įstrižomis žemyn iš dešinės į kairę, purpurinė – įstrižomis žemyn iš 
kairės į dešinę, sidabras – baltu plotu, auksas – taškučiais. Pagal heraldikos taisykles heraldinių 
spalvų negalima maišyti, herbas turi būti sukomponuotas taip, kad spalvos nesiliestų viena prie 
kitos – tarpe turi būti metalo – geltonojo ar baltojo.

Herbas [lenk. Herb < vok. Erbe – palikimas] – paveldimas asmens, šeimos, luomo (ar pa-
reigybės), korporacijos, miesto, valstybės skiriamasis ženklas, sudarytas pagal heraldikos 
taisykles. Pagrindinės herbo dalys: skydas (šildas), šalmas, antšalmis, karūna, mantija, sky-
do laikytojai, pagrindas, devizas. Herbo simboliai kuriami vaizdų motyvais, įrašais bei abs-
trakčiomis priemonėmis – skydo siluetu, geometriniu skydo lauko skaidymu, heraldinėmis 
spalvomis. Skydo laukas dalomas išilgai, skersai, įstrižai ir kryžmai. Padalų derinius bei jų 
reikšmę nustato heraldikos taisyklės. Heraldikoje taikomi įvairiausi simboliniai įvaizdžiai: 
antropomorfinės būtybės (riteris, karys, antikiniai dievai, krikščionių šventieji, rankos su 
kardu, kryžiumi, raktų motyvas ir kt.), žvėrys (liūtas, žirgas, vilkas, lokys, elnias), paukščiai 
(erelis, balandis, varnas, povas), vabzdžiai (bitė, skruzdė), augalai (rožė, lelija, alyvmedis, 
ąžuolas, javai, vaisiai), fantastiniai gyvūnai (grifonas, vienaragis), dangaus kūnai (saulė, mė-
nulis, žvaigždės, debesys).

Imitacija [lot. Imitatio – sekimas, mėgdžiojimas]: 1. Regimos tikrovės mėgdžiojimas dailės 
kūrinyje, siekiant sukurti tikroviškumo iliuziją. 2. Netikras, dirbtinis dalykas, pakaitalas.
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Impregnavimas [pranc. impregnation <lot. Impreagno – apvaisinu] – dailės kūrinių konserva-
vimo būdas: medžio, drobės, popieriaus, akmens, audinio prisotinimas emulsijomis, alyvomis, 
natūralių ar sintetinių dervų tirpalais, karštu vašku. Taip kūriniai sutvirtinami ir apsaugomi 
nuo drėgmės, pelėsių, vabzdžių.

Inkrustacija [lot. Incrustatio – aptepimas]. Taikomosios dekoratyvinės dailės dirbinių puo-
šybos technika – vienos medžiagos įterpimas į kitos medžiagos paviršių; dažniausiai abiejų 
medžiagų paviršiai vienodo lygio. Į išskobtą, įrėžtą metalą, medį, dramblio kaulą, stiklą ar kitą 
paviršių įlydoma, įklijuojama arba įspaudžiama metalo, medžio, spalvoto stiklo, perlamutro, 
brangakmenių gabalėlių, plokštelių, vielelių. Taip formuojamas kontrastingų medžiagų orna-
mentas, figūrinės bei peizažinės kompozicijos.

Intalija [ital. Intaglio < intagliare – raižyti, graviruoti] – gema su įgilintu reljefu – atspaudas, 
palieka reljefinį atspaudą vaške, molyje. Gaminta iš brangiųjų ir pusbrangių akmenų (dažniau-
siai korneolio), fajanso, stiklo. Įvairiausių formų – cilindro, ovalo ar apskritos plokštelės; nešio-
ta ant grandinėlės arba įmontuotą į žiedą-signetą.

Juodinimas, nielas, metalo dirbinių puošybos technika. Metale (dažniausiai sidabre) raižomas 
piešinys, kurio grioveliai pripildomi sidabro, vario alavo ir borakso sulfidų masės (juodmasės), 
primenančios juodos ar granato spalvos emalį. Masei sukietėjus, metalo dirbinys poliruojamas, 
jo šviesiame fone išryškėja tamsus ornamentas.

Juvelyrika [angl. Jewel(le)ry, pranc. joaillerie, ital. gioielleria <lot.] – taikomosios dekoratyvinės 
dailės šaka: papuošalų iš tauriųjų bei spalvotųjų metalų, jų lydinių ir brangakmenių kūryba. Ju-
velyrika susijusi su kultūra, gyvensena, drabužių stiliumi. Turi dekoratyvinę ir socialinę (prie-
šistoriniais laikais – ir magiškąją) funkcijas. Juvelyriniai dirbiniai gaminami iš aukso, sidabro, 
platinos, vario, kitų metalų, puošiami brangiaisiais ir pusbrangiais akmenimis, perlais, gintaru, 
perlamutru, dramblio kaulu, ragu. Naudojama įvairi technika: kalyba, kalstymas, filigranas, 
granuliavimas, liejyba, juodinimas, inkrustacija, puncavimas, ėsdinimas, šlifavimas, poliravi-
mas, emaliavimas, taip pat mechaniniai metalo apdorojimo būdai: štampavimas, presavimas, 
valcavimas, tempimas ir kt.

Kabošonas [pranc. cabochon < caboche – galvutė] – brangakmenis, kurio apatinė pusė nupjau-
ta plokščiai, o viršutinė nušlifuota iškiliai be briaunų. Kabošono siluetas būna ovalus, apvalus 
ar eklipsiškas. Dažniausiai taip šlifuojami neskaidrūs arba pusiau skaidrūs akmenys: turkis, 
lazuritas, jaspis, nefritas, opalas, labradoritas, mėnulio akmuo, tamsusis granatas, kai kada sa-
fyras, rubinas, smaragdas ir kt.

Kalyba – metalo apdorojimo technika rankomis ar mechanizmais šaltuoju arba karštuoju 
būdu. Specialiais įrankiais (priekalu, kūju, įvairiais kaltais, plaktuku, replėmis, žnyplėmis) me-
talas tempiamas, lenkiamas, lankstomas, pinamas, virinamas, gniuždomas. Viena seniausių 
metalo apdorojimo technikų.

Kalstymas – metalo lakšto apdorojimo technika rankomis ar mechanizmais šaltuoju būdu. 
Kalstukais, puncais, žnyplėmis išmušamas reljefinis vaizdas. Taip modeliuojami bei deko-
ruojami aukso, sidabro dirbinių (indų, liturginių reikmenų, ginklų, šarvų, papuošalų, baldų 
bei muzikos instrumentų detalių, knygų apkaustų) paviršiai. Gilūs reljefai kalstomi iš abiejų 
lakšto pusių, dideli dirbiniai – dalimis, kurios paskui sutvirtinamos. Paplitęs nuo seniausių 
laikų.

Kalstukas, repusuaras – plaktuko pavidalo įrankis metalo lakštui kalstyti.
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Kamėja [pranc. camee < ital. cammeo] – gema iš sluoksniuoto neskaidraus akmens (agato, 
onikso, sardoniko), kurį pjaustinėjant bei raižant gaunamas šviesus reljefinis vaizdas tamsiame 
fone. Vėliau tuo principu buvo gaminamos kamėjos iš kriauklės, kaulo, stiklo pastų. Dažniau-
siai nešiotos kaip papuošalai metaliniuose aptaisuose.

Klasika [lot. Classicus] – tobuliausi, pavyzdiniai meno kūriniai; dailė, ryškiausiai įkūnijanti 
tam tikros meno epochos, laikotarpio, stiliaus idealus.

Kolekcija [lot. Collectio – rinkinys] – dailės kūrinių ar kultūrinę, mokslinę, pažintinę vertę 
turinčių daiktų rinkinys.

Kompozicija [lot. Compositio – sudėstymas, sukūrimas] – meno kūrinio elementų išdėstymas, 
jų tarpusavio ryšys ir santykis su visuma.

Kopija [lot. Copia – daugybė, gausa] – meno kūrinio pakartojimas, kurį gali padaryti pats 
autorius (autorinė kopija arba replika) bei kitas asmuo. Kopijuojant sekama originalu, tačiau 
kopija gali nuo jo skirtis dydžiu, medžiaga, technika.

Kulonas [pranc. coulant] – kaklo papuošalas: grandinėlė su kabučiu iš vieno ar kelių brang-
akmenių. Grandinėlė dažniausiai daroma iš tauriųjų metalų, kabutis – iš brangiųjų ar pus-
brangių akmenų, mineralų (gintaro, kalnų krištolo, akvamarino, kt.), spalvoto stiklo, dirbtinių 
brangakmenių.

Liejyba – dirbinių iš lydžiųjų medžiagų (metalų, stiklo) gamybos technika. Dirbinys liejamas pa-
gal iš anksto pagamintą modelį – liejimo formą. Išlieja paprastai papildomai apdorojama: nupjaus-
tomi liečiai, gludinama, šlifuojama, poliruojama, raižoma, auksuojama, sidabruojama ir kt. Viena 
seniausių metalo apdorojimo technikų, žinoma IV tūkstantmetį pr. Kristų Mezopotamijoje.

Linija [lot. linea] – meninės raiškos priemonė, kuria apibrėžiamas daikto siluetas, modeliuoja-
ma forma (štrichavimas), kuriama erdvė, linijinė perspektyva, atspindimas autoriaus požiūris 
į vaizduojamąjį objektą. Būna tiesi, lenkta, vingri, laužyta, nutrūkstanti, stora, plona; emociniu 
požiūriu – rami, ekspresyvi, šiurkšti, subtili ir kt. Labiausiai taikoma piešiniuose, grafikoje.

Maniera [ital. maniera – braižas, būdas]: 1. Terminas vartojamas dailininko individualiam sti-
liui, mokyklos, laikotarpio dailės savitumui nusakyti. 2. XVI a. įgijo neigiamą reikšmę: maniera 
vadinta neoriginali, pamėgdžiojanti kūryba.

Medalionas [pranc. medaillon, ital. medaglione – didelis medalis]. Apskritas arba ovalus skri-
dinėlis - papuošalas ir atminimo ženklas. Daromas iš metalo (dažniausiai tauriojo), brangiųjų 
ir pusbrangių akmenų. Puošiamas reljefais, raižiniais, emalio tapyba, inkrustacija. Perveriamas 
grandinėle ir kabinamas ant kaklo arba sodinamas į žiedą kaip akutė.

Medalis [pranc. medaille, it. medaglia < lot. mettalum – metalas] – apdovanojimo, pagerbi-
mo arba atminimo ženklas: apskrita, kartais ovali ar kampuota plokštelė. Dvipusis medalis 
turi aversą ir reversą. Vienpusis medalis vadinamas plakete. Meninėmis ypatybėmis medalis 
artimas monetai. Kuriamas laikantis ikonografijos taisyklių. Averse komponuojamas svarbus 
vaizdo motyvas arba pagerbiamo asmens portretas, reverse – jį papildančios alegorijos, her-
bai, kt. ženklai. Reljefinis vaizdas derinamas su įrašais – legenda. Medalis daromas iš metalo, 
naujaisiais laikais – ir iš molio bei įvairių sintetinių medžiagų. Tradicinės technikos – kalyba, 
liejyba, štampavimas. Būna unikalių ir tiražinių medalių.

Melchioras [pranc. maillechort; pagal pranc. išradėjų Mejo (Maillot) ir Šorjė (Chorier) pavar-
des]. Sudėtis 62 proc. Cu, 15 proc. Ni, 22 proc. Zn. Kietas, stiprus, atsparus mechaniniam po-
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veikiui, korozijai. Tarybiniais metais naudotas juvelyriniams dirbiniams ir bižuterijai gaminti. 
Gerai poliruojasi, spalva panašus į baltąjį auksą.

Modeliavimas [pranc. modeler – formuoti, lipdyti] dailės kūrinyje – erdvės ir tūrio vaizda-
vimas skulptūros, tapybos ar grafikos priemonėmis. Skulptūroje, juvelyrikoje erdvinė forma 
(dažniausiai modelis) kuriama medžiagos pridedant, nuimant, apdirbant medžiagą ar jos pa-
viršių. Terminas pradžioje naudotas tik lipdybos procesui apibūdinti, vėliau – bet kokiam me-
niniam trimatės (taip pat ir iliuzinės) formos kūrimo būdui įvardinti.

Modelis [pranc. modele, it. modello < lot. modus – matas]: 1. Parengiamoji versija, pavyzdys, 
pagal kurį daromas kūrinys. 2. Liejimo forma (skulptūroje, juvelyrikoje). 3. Maketas (dizaine, 
architektūroje). 4. Dailininko vaizduojamas tikrovės objektas: dažniausiai skulptoriui ar tapy-
tojui pozuojantis žmogus, kartais daiktas.

Moneta [lot. monete < Moneta – sen. romėnų deivės Junonos prievardis] – piniginis ženklas: 
metalinis skrituliukas, turintis nustatytą pavidalą, svorį, prabą ir mainų vertę. Teisę leisti mo-
netas turi valstybė. Kuriama pagal griežtas ikonografijos taisykles. Meniniu požiūriu artima 
medaliui. Priekinė monetos pusė vadinama aversu, atvirkštinė reversu, briauna – gurtu. Averse 
žemu reljefu vaizduojami valdovų portretai, herbai, kartais nurodoma monetos vertė. Reverse 
paprastai vaizduojamos alegorijos, emblemos, žymima monetos vertė, išleidimo metai.

Monograma [vidur. Lot. monograma < graik. Monos + gramma – raidė]: 1.Vardaženklis, pa-
tvirtinantis nuosavybės teisę, nurodantis daikto savininką, užsakovą, gamintoją. Dažniausiai 
sudaryta iš vienos ar kelių pirmųjų vardo ir pavardės raidžių. Kai kada derinama su datą žy-
minčiais skaitmenimis, įvairiais simboliais bei insignijomis, puošiama dekoratyviniais elemen-
tais (kartušu, vainikais). 2. Autorystės ženklas, signatūra.

Mufelis [vok. Muffel] – nuo liepsnos uždara degimo kamera. Krosnelė.

Originalas [lot. originalis – pirminis, įgimtas, savitas]: 1. Tikras, autentiškas, paties autoriaus su-
kurtas kūrinys. Antonimai – falsifikatas, kopija, replika. 2. Dailės kūrinio pirminė versija, sukurta 
paties autoriaus arba jam prižiūrint perkelta iš modelio. Viduramžiais traktuotas kaip prototipas, 
kurio pagrindu kurti nauji kūriniai. Originalo reikšmė pradėta vertinti renesanso laikais.

Paladis žymimas Pd, lydymosi temperatūra 1557°C. Platinos grupės metalas, sidabriškai bal-
tas, minkštas, kalus.

Patina [it. patina < lot. patina – dubenėlis] – plonytė žalsva, melsva, rusva arba raudona plėvelė ant 
metalo (vario, žalvario, bronzos), kartais marmuro ar gipso dirbinių paviršiaus. Natūrali atsiranda 
nuo drėgmės. Dirbtinė patina sukuriama specialiai apdorojant (patinuojant) metalo paviršių. 

Patinavimas [patina] – vario, žalvario, bronzos (kai kada marmuro ar gipso) paviršiaus dengi-
mas plėvele – patina. Šaltas ar įkaitintas liejinys tepamas rūgštimis arba druskomis (dažniausiai 
nitratais ar chloridais).

Plagiatas [pranc. plagiat <vidur. Lot. plagiatus] – meno kūrinys, sukurtas pagal kito autoriaus 
darbą siekiant pasisavinti autorystę.

Plaketė [pranc. plaquette – plokštelė]: 1. Juvelyrikos, smulkiosios skulptūros kūrinys: vienpu-
sis, dažniausiai stačiakampės formos medalis. Atsirado kaip apdovanojimo ir atminimo žen-
klas antikos kultūroje. 2. Architektūros ir taikomosios dailės kūrinių puošybos elementas: me-
talinė, keraminė, kaulinė plokštelė, vienoje pusėje dekoruota ornamentiniais reljefais ar tiesiog 
piešiniu. (Emalio plaketė).
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Platina žymima Pt ( lot. Platinum), lydymosi temperatūra 1774°C, aukščiausia iš naudojamų 
tauriųjų metalų. Sunki, 21,5g/cm³, (kai švinas 11, 34 g/cm³). Platinos grupės metalas, spalva 
plieninė pilka. Minkšta, kali, lengvai tempiama, štampuojama ir valcuojama.

Poliravimas [pranc. polir < lot. polire – lyginti, gludinti] – baigiamoji dirbinio apdorojimo 
procedūra, suteikianti jo paviršiui veidrodinį lygumą ir blizgesį.

Praba [lot. proba – bandymas] – santykinis tauriojo metalo (sidabro, aukso, platinos, paladžio) 
kiekis lydinyje ir jį nurodantis ženklas (įspaudas) ant juvelyrinio ar auksakalystės dirbinio. Prabą 
sudaro miesto arba valstybės prabavimo institucijos emblema, taurųjį metalą žyminčios raidės 
ir jo kiekį lydinyje nurodantys sutartiniai skaičiai. Kartais tiesiog skaičius, nurodantis santykinį 
grynojo tauriojo metalo kiekį lydinyje. Pvz., 585° praba reiškia, kad lydinyje yra 585° tūkstanto-
sios dalys arba 58,5 proc. grynojo aukso, kitas 415 tūkstantųjų dalių arba 41,5 proc. sudaro kitų 
metalų, dažniausiai sidabro (Ag) bei vario (Cu), priemaišos. Kai kuriose šalyse tradiciškai naudo-
jama karatinė prabavimo sistema. Vienas karatas atitinka vieną dvidešimtketvirtąją (1/24) lydinio 
masės dalį. 24 karatai atitinka 999,9 prabą, o, pvz., 14 karatų atitinka 585° prabą.

Proporcijos [lot. proportio – santykiavimas] – dailės ar architektūros kūrinio dalių arba visu-
mos ir dalies dydžių santykiai. Vienas svarbiausių kompozicijos elementų. Susijusios su kūri-
nio ritmika, harmonine struktūra. Proporcijos ypatumus lemia laikotarpiui būdingos estetinės 
pažiūros, mitologiniai, religiniai įsitikinimai apie visatos sandaros darną ir tikslingumą. Pro-
porcijos turi matematinę (abstrakčiąją) ir grafinę (vaizdo) išraišką. Architektūroje reiškiamos 
linijinių matmenų (aukščio, ilgio, pločio), plotų arba tūrių santykiais; dailėje ypač būdingas 
žmogaus kūno vaizdavimo kanonas.

Puncavimas, nuo įrankio puncas [vok. Punze < lot. puctio – įdūrimas] – metalo kalstymo 
technika. Specialiu kalteliu ar plaktuku – puncu dirbinio paviršiuje iškalstomi smulkūs orna-
mentai (taškeliai, brūkšneliai, žvaigždutės ir kt.).

Raižiklis – štichelis, grafikos ar juvelyro įrankis. Plonas plieninis įvairaus skerspjūvio strypelis, 
įstrižai nupjautu galu ir medine rankena. Juo raižomas metalas, kaulas, skersinė medžio lenta, 
plastmasė. Medžio ir metalo raižikliai skiriasi rėžiančiosios dalies profiliu.

Replika [pranc. peplique, it. replica < lot. replico – perlankstau, iš naujo išdėstau] – originalui 
artimas dailės kūrinio pakartojimas. Sukurta kūrinio autoriaus (autorinė replika), kai kada kito 
asmens, koreguojant autoriui ir pastarojo pasirašyta. Nuo originalo gali skirtis formatu, kai 
kuriomis detalėmis, technika.

Rodavimas – metalo paviršiaus padengimas rodžiu (Rd) galvaniniu būdu. Rd – platinos gru-
pės metalas, spalva primenantis platiną. Visi baltojo aukso gaminiai šiuo metu yra roduojami 
taip išgaunant šviesų spindintį metalo paviršių. Pramoniniu būdu gaminami sidabro dirbiniai 
taip pat dažnai roduojami, dėl to, deja, praranda savo specifinį šiltą atspalvį.

Sidabras žymimas Ag (lot. argentum), lydymosi temperatūra 960°C. Tankis 10,5 g/cm³. Tai 
sidabriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) metalas.

Signetas [vok. Signet < vidur. Lot. signetum < lot. signare]: 1. Tipografijos arba leidybos žen-
klas, atspausdintas knygos tituliniame lape. 2. Žiedas – skiriamasis valdžios ženklas ir antspau-
davimo priemonė. Jo akutėje (dažniausiai šlifuotoje iš brangakmenio ar pusbrangio akmens) 
išraižomas savininko herbas arba monograma.

Siluetas [pranc. silhouette, pgl. Etinienn de Silhuouette pavardę]: 1. Daikto arba žmogaus figū-
ros kontūras, apybrėža. 2. Dailės (dažniausiai grafikos) kūrinys: plokščias, vienspalvis žmogaus 
figūros arba daikto vaizdavimas.
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Simbolis [lot. symbolum < gr. sýmbolon] dailėje sutartinis ženklas, išreiškiantis tam tikrą 
sąvoką ar idėją. Su ženklinamuoju objektu gali būti susijęs tiesioginiais sentimentaliais arba 
sudėtingais asociatyviniais ryšiais. Simbolinę paskirtį gali turėti meninio vaizdo detalė 
(žmogaus, daikto, gyvūno, augalo atvaizdas, kūrinio visuma arba pavienė išraiškos priemo-
nė (spalva, perspektyva, šviesokaita). Simbolinis turinys priklauso nuo konkrečiu istoriniu 
laikotarpiu vyraujančių pažiūrų bei kultūros tradicijų. Pvz., griežtai reglamentuota Egipto, 
ankst. krikščionybės ir viduramžių dailėje bei individuali ir spontaniška romantizmo, sim-
bolizmo, art nouveau dailėje.

Stailingas [angl. Styling] – komercinio dizaino apraiška – pramonės gaminių estetinis moder-
nizavimas. Gaminiui suteikiama patrauklesnė, komercijai naudingesnė išvaizda, nekeičiant jo 
funkcinių, techninių, eksploatavimo savybių. Terminas pradėtas vartoti apibūdinant 3-4 de-
šimt. JAV dizainą.

Stilius [lot. stilus – rašymui naudojamas pagaliukas; rašysena], išraiškos vienovė, būdinga 
meno kūriniui arba kūrinių grupei (dailininko, tautos, meninio regiono, epochos kūrybai). 
Stilius – viena prieštaringiausių, įvairiais laikotarpiais skirtingai interpretuotų dailėtyros sąvo-
kų. Dažnai jai suteikiama istorinio (arba epochos) stiliaus reikšmė, nurodanti istorinio periodo 
kūrinių savitumą (bizantiškasis stilius, gotika, barokas ir t. t.).

Stilizacija [pranc. stylisation < style –stilius]: 1. Sąmoningas kokio nors istorinio stiliaus (kryp-
ties, meninės tendencijos) ar jo elementų imitavimas. Yra paviršutiniškas – sekama forma, bet 
neįsigilinama į jos reikšmę. Tai vienas svarbiausių neostilių formos kūrimo principų. 2. Meno 
kūrinyje vaizduojamų tikrovės objektų apibendrinimas – formų ir spalvų apibendrinimas sie-
kiant dekoratyvumo įspūdžio.

Šlifavimas [vok. Schleifen – galąsti, gludinti], akmens, medžio, stiklo, metalo, kaulo paviršiaus 
lyginimas rankiniu arba mechaniniu būdu, taikant abrazyvus. Šlifuotas paviršius vėliau gali 
būti poliruojamas.

Švinas žymimas Pb (lot. Plumbum), lydosi 327°C, garuoja 400–500°C temperatūroje. Spalva 
melsvai balta. Minkštas, sunkus – tankis 11,34 g/cm³.

Tiglis [vok. tiegel] – ugniai atsparus apvalus indas medžiagoms kaitinti, sudeginti, lydyti. Ga-
minamas iš metalo, molio, grafito, porceliano ir kt. Nuo senų laikų naudojamas metalo ir stiklo 
dirbiniams gaminti.

Tombakas [vok. tombak < malaj. tombaga – varis] – žalvario atmaina: vario ir cinko (iki 10 proc.) 
lydinys. Lengvai liejamas, atsparus korozijai, gali būti auksuojamas, emaliuojamas.

Užsakovas – privatus, visuomeninis arba valstybinis dailės kūrinio pirkėjas, išankstinio asme-
ninio susitarimo ar teisinės sutarties forma įsipareigojęs tą kūrinį įsigyti ir apmokėti.

Varis žymimas Cu (lot. Cuprum), lydymosi temperatūra 1083°C. Spalva raudonai rusva. Tai 
vienas pirmųjų žmogaus naudojamų metalų. 3500 pr. m. e. jį naudojo šumerai ir sen. egip-
tiečiai.

Žalvaris – vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantis elementas – cinkas. Būna vienfazis 
(iki 39 proc. Zn) ir dvifazis (40-45 proc. Zn).Vienfazis žalvaris, kuris turi apie 15 proc. cinko ir 
0,5 proc. aliuminio, yra gražios spalvos, atsparus korozijai, lengvai auksuojamas ir emaliuoja-
mas; iš jo daromi papuošalai, ženkliukai, monetos. Dvifazis žalvaris, be cinko, kartais dar turi 
alavo, aliuminio, švino, nikelio. Naudojamas pramonėje.
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SUMMARY

Jewelry accessories
A study programme for costume design students at Vilnius Academy of Arts´, 
Department of Costume Design, review of history from ancient jewellery to 
present day and analysis of fashion trends over past hundred years. Information 
on precious metals and stones used in jewellery making, jewellers working 
table, practical exercises applying gradient of complexity.
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