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ĮŽANGA

Šio darbo tikslas – skatinti gilesnį keramikos procesų pažinimą, jų pritaikymo gali-
mybes kūrybos procese. Keramikos amato procesai bus nagrinėjami remiantis tra-
dicinės keramikos patirtimi. Tradicine keramika šiuo atveju laikoma visa ikiindust-
rinė keramika, keramika, sukurta (pagaminta) amatininko. Keramikos dirbinius 
nuo pradžios iki galo gamino pats meistras (kartais jam talkino šeimos nariai, sam-
dyti žiedėjai, degikai). Kalbama apie keramiką, kuriai gaminti naudotos archaiškos 
gamybos priemonės, daugiau dėmesio skiriama kaimiškajai keramikai. Kalbama 
bus apie XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos kaimo keramikos gamybos būdus, į juos 
žvelgiant platesniame Rytų Europos keramikos kontekste. Pasidomėsime kitų šalių 
panašiais tradicinės keramikos gamybos būdais. Laiko prasme neapsiribojama vien 
tik pastaraisiais amžiais, nemažai keramikos gamybos priemonių ir būdų, gyvavu-
sių dar XX a. pradžioje, buvo naudojami šiuose kraštuose jau ne vieną šimtą metų. 

Jei į amatą žiūrėtume kaip į nenutrūkstamą besitęsiančią tradiciją, tai XIX–XX a. 
kaimo keramikos tradicija iki mūsų dienų atnešė labai daug profesinės informacijos, 
kuri kaupėsi ne vieną šimtmetį ir kuri, veikiant industrializacijai, vis labiau pamiršta-
ma. Būtent kaimo keramikos tradicija išsaugojo daug keramikos amato priemonių ir 
praktinių įgūdžių, kurie sparčiai augančių miestų pramonėje nebenaudoti. 

Kadangi beveik visa XIX–XX a. keramika gaminta naudojant žiedimo ratą, tai 
ir leidinyje daugiau dėmesio sulaukė toji, kuriai gaminti naudotas žiedimo ratas 
(rotacinis įrenginys). 

Standartizuotų medžiagų (molio, glazūros), degimo priemonių (elektrinių de-
gimo krosnių) naudojimas riboja, niveliuoja patį kūrybos procesą. Neretai technolo-
giniai dalykai nebesiejami su kūryba, jie atiduodami specialistams – technologams. 
Todėl šiuolaikinis keramikas nebesuvokia viso keramikos proceso nuo pradžios iki 
pabaigos, neretai tampa visiškai priklausomas nuo pramonės pateikiamų medžiagų 
ir darbo priemonių. Keramika nuo seno labai lokalus amatas, tampriai susietas su 
vietove, kurioje gyvuoja. Turima omenyje molį, kurą degimui – juk visa tai neatsie-
jama nuo tam tikros gana apibrėžtos erdvės.

Lietuvoje yra labai daug gero molio, turinčio įvairių cheminių ir plastinių sa-
vybių. Reikia tik įsiklausyti į medžiagą, suprasti jos trūkumus, privalumus. Įvairaus 
vietinio molio naudojimas keramikos kūryboje gali praplėsti plastinės kalbos spek-
trą, kartu ir konceptualiai „įvietinti“ kūrinį. Pavyzdys galėtų būti Japonijos kerami-
kų darbai, kai svarbia kūrinio sudedamąja dalimi neretai nurodoma tradicija, kuria 
remiantis keramikos darbas sukurtas. Japonijoje tradicijų arba skirtingų keramikos 
centrų daug, kiekviena keramikos mokykla naudoja vietinį molį, dega tik tam tik-
rose krosnyse ir tik tam tikru būdu (Shigaraki, Tamba, Bizen, Tokoname, Echizen, 
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Seto). Mes neretai mėgaujamės įvežtinėmis keramikos medžiagomis, nors nepa-
kankamai pažįstame vietines, esančias mums po kojomis. Primirštas medžiagas ir 
senuosius keramikos formavimo būdus bei priemones galima pritaikyti, nebūtina 
kopijuoti konkrečius dirbinius (daryti dirbinių replikas), bet žvelgti į tai kaip į visiš-
kai „naujas“ išraiškos priemones.

MOLIS

Molis gamtoje susidarė suirus lauko špatams.Visas Lietuvos molis – tai pastarojo le-
dynmečio, vadinamo Nemuno arba Viurmos tirpsmo padarinys. Tirpstančio ledyno 
vandenyje susisluoksniuoja nuosėdinės uolienos – smėlis, molis. Smulkesnės molio 
dalelės ilgiau laikosi vandens paviršiuje, sunkesnės smėlio, žvirgždo nusėda greičiau, 
sudarydamos nuosėdinį „pyragą“. Todėl neretai molio, smulkesnės frakcijos, randama 
žemės paviršiuje, iškart po juodžemio sluoksniu. Molio klodo storis gali svyruoti nuo 
keliasdešimties centimetrų (Šlininkos k. Zarasų r.) iki keliasdešimties metrų (Šaltiškių 
molio karjere). Net jei molio sluoksnis pakankamai storas, jis būna nevientisas. Rie-
baus molio klodas suskaidytas horizontaliais lieso molio intarpais (Viekšnių karjere). 
Labai įdomus šiuo požiūriu Ukmergės ir Šaltiškių karjeruose randamas molis. Riebų, 
tamsiai raudoną molį horizontaliai dalija šviesiai žydro molio sluoksniai. Raudonasis 
molis dar pakankamai plastiškas ir tinka žiesti, o žydrasis (išdegęs tampa dramblio 
kaulo spalvos) – neplastiškas. Puodžiai, kasdami molį, jį atrinkdavo, rūšiuodavo – 
nuo to priklausė keramikos dirbinių kokybė.

Lietuvos teritorijoje randamas molis yra geležingas, žemos sukepimo tem-
peratūros (deformuojasi degant 1000–1150°C temperatūroje), plastiškas. Išdegto 
molio šukės spalva varijuoja nuo šviesiai gelsvos iki tamsiai raudonos. Visiškai 
balto molio Lietuvoje nėra. Lietuvoje randami XVI–XVII a. šviesios molio šukės 
indai pagaminti iš įvežtinės žaliavos. Po glazūravimo dekoravimui naudotą taip 
vadinamąjį glinką (baltą angobą) irgi jau nuo XVI a. įveždavo iš piečiau esančios 
Lenkijos ar dabartinės Ukrainos teritorijos. (Leidinio pabaigoje esanti lentelė rodo 
kai kurio Lietuvos molio cheminę sudėtį, degimo temperatūrą).
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MOLIO KASIMAS

Nuo seniausių laikų molis buvo viena leng-
viausiai prieinamų statybinių žaliavų. Tvar-
tų ar namų statyboms naudojo molį, esantį 
netoli statybvietės. Po lietaus suardavo mo-
lingą žemę ir ją veždavo plūkti. Keramikos 
dirbiniams gaminti reikia daug švaresnio 
molio. Tokio dažniausiai ieškodavo van-
dens telkinių krantuose, žemumose. Šeimi-
ninkės, lipdančios puodus savo reikmėms, 
naudojo žemės paviršiuje esantį mėlynąjį 
arba pilkąjį molį, taip vadinamą šlyną. Taip pat savo pilkos spalvos molį vadino 
ir Viekšnių puodžiai. Negiliai, vos per plaštaką nuo žemės paviršiaus esantį molį 
buvo nesunku kasti, paprastai šlyno molio sluoksnio storis ne daugiau kaip 1 metras 
(pvz., Šlyninkos k. Zarasų r. molio sluoksnis 30–50 cm). Tokį paviršinį molį neretai 
kasdavo išnuomotoje žemėje. Nuėmę „molio plutelę“, žemės plotą toliau naudoda-
vo žemdirbystei. Paviršinis molis paprastai turi mažai kalkinių akmenų. Jie, veikia-
mi lietaus ir šalčio (žiemą žemė įšąla iki 1,5 cm), ištirpsta ir vandens išplaunami. Be 
minėto privalumo, paviršinis molis turi ir trūkumų – jis paprastai labai geležingas, 
o tai labai žemina sukepimo temperatūrą, ir degant, ypač glazūruotą keramiką, ne-
sunku indus perdeginti. Tada jie deformuojasi, be to, paviršiniame molyje gausu 
augalų šaknų, kitų augalinių priemaišų. Pateikiame molio kasimo aprašymą tarpu-
kario Viekšniuose (Mažeikių r.):

Molį užpirko sieksniais (plotis), o į gylį galėjo kasti, kiek tiktai molis buvo geras, 
kol vanduo pasirodydavo. Iš gilios duobės molį išmesti sunku, tai darbininkai pasida-
rydavo „talažus“ (pastolius) du arba tris. Ant įkaltų į molį mietų (kuolų )prikaldavo 
lentas ir ant jų mesdavo molį. Pirmas „talažas“ buvo žemesnis, antras – aukštesnis, o 
tretysis tokiame aukštyje, kad molį galima būtų lengvai iš duobės išmesti. Paprastai 
„talažų“ būdavo du. Vienas darbininkas iškastą molį mesdavo ant pirmo „talažo“, 
antrasis nuo pirmojo ant antrojo, o čia jau trečiasis darbininkas išmesdavo lauk iš 
duobės.(A. Urbienė. 1972, Etnorafiniai užrašai. Aplanko Nr.2, Viekšniai).

Molis – pagrindinė keramiko medžiaga, ir nuo jos savybių priklauso galutinis 
produktas. Gera molio žaliava buvo vienas svarbiausių veiksnių, lėmusių dirbtuvių 
kūrimąsi vienoje ar kitoje vietoje. Taip XX a. ketvirtajame dešimtmetyje nedideli 
Viekšnių ir Kuršėnų miesteliai tapo žinomais keramikos centrais, dirbtuvių skaičiumi 
lenkusiais Kauną. Pagrindinė priežastis buvo geras, pakankamai švarus molis. Iš tokio 
molio pagaminti dirbiniai geriau išdega (mažiau broko), jam paruošti, valyti nereikia 

Molio kasimas Graikijoje. Korintinė plokštelė. 
Penteskouphia 575–550 m. pr. m. e.
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daug pastangų. O jei žaliava ne tokia gera, naudoti 
įvairūs būdai molio savybėms pagerinti.

Visas keramikos dirbinio gamybos procesas 
susideda iš tam tikrų etapų, kurių sekos jokiu būdu 
negalima pažeisti. Vienas procesų – molio paruo-
šimas. Labai retai pasitaiko tokio molio, kurį tik 
iškasęs iškart gali naudoti keramikai lipdyti. Pa-
prastai reikia bent jau perrinkti molio gabaliukus, 
išmesti didesnes augalų šaknis, akmenis, priemolio 
(labai smėlingo molio) gabalus. Kai molis nelabai 
plastiškas arba nevienodos konsistencijos (suda-
rytas iš daug skirtingo riebumo gabaliukų, augalų 
šaknelių, kalkinių akmenų), buvo naudojami įvai-
rūs jo plastines savybes gerinantys būdai. Pirminį 
molio paruošimą jau aptarėme – rankomis pašali-
name nereikalingas stambias priemaišas. Tolesnis 
paruošimas – iš molio pašalinamos smulkesnės 
priemaišos, jis minkomas. 

Molio plastiškumui pagerinti, be mums dabar 
žinomo minkymo, buvo naudojami tokie būdai, 
kaip molio šaldymas, pūdymas. Esminis šio apdorojimo tikslas – susmulkinti, su-

vienodinti visas molio masės daleles. Tada molis 
tampa vientisas ir maksimaliai plastiškas.

Minkymo būdu į molio masę buvo įmaišomi 
mineraliniai ir organiniai priedai. Kalbama apie 
smėlio, šamoto, granito graužo minkymą į molio 
masę. Minkant molio masę su šiais priedais, gru-
bios priemaišos pertrina, susmulkina nevienodas 
molio masės daleles.

Valymo metu pašalinami akmenukai, šaknelės. 
Tai atliekama tiesiog rankomis pergnaibant molį, 
molio krūvą drožiant specialiu įrankiu – drožtuvu 
(Viekšniuose vadino kaišena), košiant skystą molį 
per sietus. 

Molio kasimas tarpukarioViekš-
niuose. T. Urvikio ir A. Spingio 

molinių indų ir keramikos dirbtuvių 
darbininkai kasa molį Strigūniškėse. 
Apie 1930 m., Viekšnių kraštas. Bi-
bliografija ir žinios krašto istorijai. 

B. Kerys

Ką tik iškastas molis. Kadangi 
kastas paviršiuje esantis, tai jame 

nėra kalkinių akmenukų, bet gausu 
augalų šaknų. Dūkštos
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MOLIO RUOŠIMAS

Molio šaldymas. Tai vienas senų, nebenaudojamų molio paruošimo būdų.
Iškastas ir mechaniškai išvalytas molis sukraunamas į 0,7–1 m pločio ir tokio pat 

aukščio ilgus pylimus. Taip sukrautas laikomas mažiausiai metus, o pageidautina ir 
ilgiau. Toks molis, veikiamas lietaus vandens, šalčio, tampa vienodos konsistencijos, 
kietesnės molio dalelės išminkštėja, net nedideli kalkiniai akmenukai suyra.

Kuo daugiau užšalimo-atšilimo ciklų molis iškenčia, tuo jis tampa plastiškes-
nis, pagaminti gaminiai (plytos, čerpės, kokliai) atsparesni atmosferos poveikiui. Jau 
tarpukario Viekšnių puodžiai dėl ilgo proceso šio būdo nebetaikė, didelė keramikos 
dirbinių apyvarta skatino skubėti. Molio šaldymą ir pūdymą kokybiškų statybinės 
keramikos (plytų, čerpių) dirbinių gamyboje naudojo jau viduramžiais. Analizuo-
jant Vilniaus XIV–XVII a. keramiką nustatyta, kad tuo metu puodžiai dažniausiai 
naudojo nedidelius molio telkinius, esančius grunto paviršiuje (0,8–1 m gylyje). Gali 
būti, jog iškastą molį kurį laiką laikė žemės paviršiuje – tai rodo nedidelis karbonatų 
(kalkakmenių) kiekis jame. Karbonatai paviršiniame molyje natūraliai ištirpinami ir 
išplaunami lietaus. (G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 2004 m., 195 p.).

Molio pūdymas. Tai užmirštas molio paruošimo būdas, šiandien nenaudoja-
mas.

Iš molio rankomis išrenkami akmenukai ir 
didesnės augalų šaknelės, tada molis sukrauna-
mas į rūsį ar kitą drėgną tamsią patalpą (senie-
ji meistrai būtent akcentuoja tamsią patalpą). 
Žemaitijoje molį sukraudavo į iš lentų sukaltą 
keleto kvadratinių metrų aptvarą lauke. Molis 
laistomas ežero, ne šulinio, vandeniu, kad su 
juo į molį patektų ir ežero vandenyje esančių 
mikroorganizmų, gerinančių pūdymo procesą. 
Pūdymas trunka mažiausiai metus, nors kuo il-
giau molis pūdomas, tuo jo savybės gerėja. Per 
tą laiką molis įgauna tamsią spalvą ir specifinį 
kvapą. Molyje suyra smulkios augalų dalys, jo 
masė tampa vienalytė, žymiai padidėja plastiš-
kumas, džiūstantys ir degami gaminiai mažiau 
trūkinėja. (Vėliau kalbėsime apie organinių 
priemaišų įtaką molio plastiškumui). Žinoma, 
prieš naudojant tokį molį dar būtina labai gerai 
jį perminkyti.

XVIII a. Prancūzijoje naudoti įrankiai 
moliui paruošti, valyti. Apačioje pavaiz-
duotos duobės ir įrankiai, skirti moliui 

košti, dumblinti
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Molio plovimas (dumblinimas, košimas). Didelėje talpykloje arba duobėje mo-
lis išplakamas su vandeniu iki skystos konsistencijos. Plakama buvo tiek rankomis, 
tiek pasitelkiant arklio sukamus mechanizmus. Kurį laiką skystas molis paliekamas 
nusistoti. Tuo metu sunkios molio frakcijos, tokios, kaip smėlis, akmenys, nusėda 
ant talpyklos dugno. Skystas riebus molis, nejudinant nuosėdų dugne, nuleidžiamas 
į kitą talpyklą. Kitoje negilioje talpykloje iš molio išgarinamas vandens perteklius. 
Perpilant iš vienos talpyklos į kitą kartais buvo naudojami metaliniai sietai. Tada 
nereikėjo laukti, kol molio frakcijos nusės, stambios dalelės tiesiog susirinkdavo ant 
sieto sienelių. Toks molio paruošimo būdas XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje buvo 
taikomas akmeningam moliui valyti (Josvainiai, Kernavė, Kuršėnai, Parudaminys, 
Švenčionys).

MOLIO KAIŠIMAS, MINKYMAS

Paprastas arba greitas molio paruošimo būdas – plastiško molio mynimas ir kaiši-
mas (drožimas, skutimas). Palaistytas vandeniu, molis ant medinių grindų sumina-
mas kojomis, tada metaliniu drožtuvu (Viekšniuose vadintu kaištuvu, kaišena) plonai 
perdrožiamas. Drožiant išrenkami akmenys, augalų šaknys. Sudrožtas molio gabalas 
vėl perminamas kojomis, palaistomas vandeniu. Tai kartojama bent du kartus. Po to 
molis bent parą laikomas apdengtas drėgnu audeklu, ir jau tinka indams formuoti. 
Kartais molį ne mindavo kojomis, o plakdavo mediniu plaktu ar kūle, moliui minkyti 
naudojo ir arklio sukamas mašinas. Taip lengviau minkyti kietą, apdžiūvusį molį. Ko-
jomis minti įmanoma tik gerai išmirkytą, minkštą.

Molio minkymas-mynimas.
1904 m. Skopinas. Rusija

Molį mina puodžius Leonas 
Gružauskas. 1961 m.
Fot. V. Bortkevičius

Puodžius Liudas Klenauskas 
valo (skuta) molį. 1938 m.

Fot. J. Timukas. Etnografija
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Molio minkymas rankomis. Molis 
minkomas rankomis prieš pat formuo-
jant indą. Pastovėjęs molis sukietėja, 
paprastas perminkymas jį suminkšti-
na (Viekšniuose tokį minkymą prieš 
pat žiedžiant vadindavo valkavojimu). 
Minkant molį sukamaisiais judesiais ne 
tik suvienodinama jo masė, bet ir paša-
linami oro burbulai, kurie degant gali 
suskaldyti indą. Lietuvoje įprasta molį 
minkyti jo gabalą horizontaliai sukant į 
save. Taip minkoma net iki 15 kg molio. 
Žinomi ir kiti minkymo būdai. Vienas 
jų – Tolimuosiuose Rytuose žinomas 
minkymas ratu. Šį būdą japonai gražiai 
vadina „ramunėle“. Beje, Lietuvoje taip 
šeimininkės minko miltinę tešlą.

MOLIO PRIEMAIŠOS

Gamtoje randamas molis jau dažniausiai 
savaime turi priemaišų: smėlio, kalk- 
akmenių, akmenų, granito žvirgždo, au-

galų dalių, moliuskų kiautų. Kalkakmeniai, dideli akmenys, augalų šaknys pašalina-
mi, o smėlis ir granito žvirgždas, jei jų ne per daug, molio šukės negadina. Siekiant 
pagerinti natūralias molio savybes, žmonės jau nuo akmens amžiaus į jį dėjo įvairių 
organinės ir mineralinės kilmės priemaišų.

Molį minko Ona Misionytė su seserimi,
1957 m. Fot. M. Jankauskaitė 

XVIII a. Prancūzijoje naudotos priemonės ir įran-
kiai moliui minkyti. Apačioje pavaizduotas arklio 

sukamas minkytuvas. Tokius minkytuvus dar XX a. 
pradžioje naudojo ir Lietuvos kaimo puodžiai

Romualdas Voveris minko (valkavoja) molį.
2007 m. keramikos stovykla Viekšniuose
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Garsus Rusijos archeologas, keramikos tyrinė-
tojas A. A. Bobrinskis (А. А. Бобринский), kalbė-
damas apie molio (pagrindinės keramikos medžia-
gos) panaudojimo evoliuciją, išskiria tris etapus. 
Visi šie etapai susiformavo ir vystėsi nepriklauso-
mai vienas nuo kito.

Pirmasis etapas. Molis naudojamas tik kaip 
užpildas, rišamoji keraminės masės medžiaga – 
plastiškos, klijingos organinės priemaišos (dumb-
las, gyvūnų ir paukščių ekskrementai, moliuskai 
ir jų kiautai). Toks molio žaliavos naudojimas 
pirmiausia būdingas neolito ir vėlesnei keramikai. 
Ankstyvąjame geležies amžiuje organinių priemai-
šų naudojimo lieka tik pėdsakai, o vėliau jos visiš-
kai nebenaudojamos.

Antrasis etapas. Molis naudojamas kaip ri-
šančioji medžiaga keraminėje masėje, kurios kitą 
dalį sudaro neplastiškos priemaišos (granito grau-
žas, smėlis, šamotas). Paprastai ankstyvuose pavyzdžiuose priemaišos sudaro pusę 
arba didžiąją dalį visos keramikos masės. Neorganinių liesiklių naudojimas kera-
mikoje prasideda irgi neolito laikotarpiu, plačiai naudojamas bronzos ir geležies 
amžiais, vėliau viduramžiais ir drauge su kaimo keramika (žvirgždine) pasiekia 
XX a. pradžią.

Trečiasis etapas. Naudojamas grynas molis (dviejų ir daugiau skirtingų mo-
lių mišinys), kai papildomų priemaišų nededama arba jos sudaro mažiau nei vieną 
trečdalį ar ketvirtadalį visos keraminės masės. Ankstyviausi Rytų Europos gryno 
molio gaminiai pradėti gaminti Tripolio kultūroje (5 tūks. pr. Kr.), vėliau, geležies 
amžiuje, – antikos pasaulyje. Lietuvoje apie ankstyviausius gryno molio indus gali-
ma kalbėti tik nuo pavienių radinių geležies amžiuje, vėliau XV a. – minint gotikinę 
(juodąją), vėliau žiestą renesansinę keramiką.

Remiantis R. Rimantienės tyrinėjimais, jau Narvos kultūros keramikoje nau-
dotos gausios organinės ir neorganinės molio priemaišos: dumblas, grūsti sraigių 
kiauteliai, kartais sukapotų augalų dalys, grūstas granitas, šamotas. Ankstyvieji ke-
ramikos dirbiniai lengvi (daug išdegusių organinės kilmės priemaišų). Tyrinėjant 
vėlesnius gyvenvietės keramikos radinius, pastebima, kad šukės sunkėja – vis di-
desnę priemaišų dalį sudaro grūstas granitas, šamotas. (R. Rimantienė, Šventoji. 
Narvos kultūros gyvenvietės. Mokslas, 1979 m., p. 136).

Molio minkymas ratu arba 
„ramunėle“ 

Paprastasis molio minkymas, stu-
miant molio gabalą į priekį
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XIV a. ir ankstesnėje keramikoje pagrindinė molio masės priemaiša buvo grani-
tas. Pagal gausų žėručio kiekį granite galima spėti, kad graužui gaminti buvo naudoja-
mi natūraliai yrantys akmenys. (G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 2004 m., 194 p.). Be 
granito graužo, naudojamas šamotas, smėlis, liesas molis. Vėlesnėje gotikinėje ir rene-
sanso keramikoje granito grūdeliai naudojami vis smulkesni, jų mažiau, vietoje dirb-
tinai gaminto granito graužo vis dažniau pradedami naudoti natūraliai gamtoje ran-
dami liesikliai, įvairus smėlis, liesas molis. Pastebima tendencija indus gaminti lygiu 
paviršiumi, o tai įmanoma tik mažinant molio priemaišų. XVII a. pradėjus masiškai 
gaminti žiestus stalo serviravimo indus, į molio masę priemaišų beveik nebededama, 
naudojamas iškastas molis, kurio sudėtyje natūraliai yra liesiklių. Grūstas granitas ir 
šamotas ir toliau naudojamas virtuvės keramikoje (G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 
2004 m., 194 p.). Mieste vystėsi ir keitėsi įvairios keramikos technologijos (juodoji, 
glazūruota, fajansas), o kaimo vietovėse keramikai gaminti ir toliau buvo naudojamas 
granito graužu liesintas molis. Gryno molio glazūruoti puodai Lietuvos kaime pradėti 
gaminti tik XIX a. Be grynmolio, ir toliau gaminami žvirgždiniai indai.

XIX a. pab.–XX a. pr. granito žvirgždui gaminti naudojo perdegusius pirties 
akmenis, kai kurie puodžiai krosnyse nuolat kaitino po keletą akmenų, kad pri-
reikus turėtų. Išdeginti akmenys pasidaro trapūs ir nesunkiai susismulkina patry-
nus kitu akmeniu ar grūdant piestoje. Puodams gaminti buvo naudojamas sijotas 
žvirgždas. Sijodavo per du sietus – per stambesnįjį atmesdavo didesnius akmenu-
kus, o per smulkųjį pašalindavo dulkes. Maisto virimo ar kepimo indams naudotas 
stambesnis granito žvirgždas, ir į molio masę jo maišoma daugiau. Tuo tarpu pieno 
puodynėms, dubenims bei kitiems maistui laikyti skirtiems indams naudotas smul-
kesnis žvirgždas, nuo kurio indų paviršius tampa švelnesnis. 

Galima išskirti keletą priežasčių, kodėl į molio masę dedamos organinės ir mi-
neralinės priemaišos: 

1. Naudojant mineralines priemaišas, tokias, kaip granito žvirgždas ar smėlis, 
palengvinamas indo formavimo procesas – molio masė tampa stabilesnė, ne taip 
greitai suglemba, tuo pačiu sumažėja molio plastiškumas, todėl dažniausiai naudo-
jami skulptūriniai indo formavimo būdai (iš volelių, molio juostų), rečiau – žiedi-
mas iš vieno gabalo. Naudojant organines priemaišas, tokias, kaip dumblas ar gyvū-
nų išmatos, padidinamas neplastiško molio plastiškumas. Granito graužas, įdėtas į 
minkomą molį, palengvina patį minkymą, aštrūs akmens grūdeliai minkant tarsi 
girnomis sutrina kietesnius molio gabaliukus.

2. Iš tokios molio masės suformuotas indas atsparesnis trūkimui džiūstant, 
džiūdamas mažiau traukiasi ir deformuojasi – apie molyje esančias daleles susida-
riusios mikroporos iš indo sienelių tolygiau išgarina drėgmę. 
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3. Gaminiai su priemaišomis molio masėje lengviau pakelia terminius svyravi-
mus degant. Priemaišos keramikos degimo metu šukėje veikia kaip savotiškas kar-
kasas. Organinės priemaišos sudega, bet iki joms sudegant (400–500°C ) šukė ne 
taip jautriai reaguoja į degimo netolygumus.

4. Terminiam maistui ruošti skirti indai, pagaminti naudojant priemaišas mo-
lio masėje, yra tvirtesni. Tokie indai netrūksta juose ant tiesioginės ugnies verdant 
ar kepant maistą. Vilniaus ankstyvojoje istorinėje keramikoje (XIV–XVa.) naudota 
vidutiniškai 20 proc. grūsto granito priemaiša.(G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 
2004 m., 195 p.). Didesnis granito kiekis molio masę silpnina, ji tampa trapesnė.

INDŲ FORMAVIMAS 

Keramikos indams formuoti naudojamus įrankius 
reikėtų suskirstyti į: rotacinius (įvairios konstrukcijos 
pasukamieji staleliai, žiedimo ratai) ir smulkiuosius 
(braukai, balanėlės).

Pirmiausia aptarsime rotacinius įrenginius. Žiedi-
mo ratas – tai keramikos indų ir kai kurių kitų gaminių 
formavimo įrenginys, kur, naudojant sukimosi iner-
ciją, dirbinys dailinamas. Rankinis žiedimo ratas yra 

rotacinis įrenginys, 
kuriam sukimosi 
judesį meistras suteikia ranka. Kita ranka for-
muojamas gaminys. Kojinis žiedimo ratas su-
kamas kojomis, taigi abi rankos lieka laisvos in-
dui formuoti. Ant tokio rato formuojami indai 
ne tik iš volelių, galima ištempti indą iš vientiso 
molio gabalo. Tai leidžia jau gana didelis rato 
svoris ir jo inercinė jėga. Visi minėti rotaciniai 
įrenginiai Rytų Europoje gaminti iš medžio, 
kartais ašys arba jų antgaliai – iš metalo.

Pasukamasis stalelis – įrenginys, naudoja-
mas lipdytų keramikos indų gamyboje. Skir-
tingai nuo žiedimo rato, pasukamasis stalelis 
yra lengvas, dėl to neturi inercinio sukimosi. 
Tai vienas pirmųjų rotacinių įrenginių, kuriuos 
žmonės pradėjo naudoti ankstyvosios kerami-
kos gamyboje.

Akmeninis rotacinis įrenginys, 
archeologų rastas Viduržemio 

jūros šalyse

Paprastos konstrukcijos medinis pasu-
kamasis stalelis, dar XX a. pr. naudotas 
Kaukazo keramikų. S. M. Agamalijeva, 

„Gončarstvo Azerbaidžana“, 1987 m.
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Žiedimo rato atsiradimas pasaulinėje kultūrų istorijoje siejamas su kerami-
kos amato atsiradimu. Iki tol moliniai indai buvo gaminami tik šeimos, giminės 
reikmėms, ir lipdė juos dažniausiai vien moterys. Su rato atsiradimu keramikoje 
atsiranda ir keramikos degimo krosnis. Žiedimo ratas įvairiose pasaulio kultūrose 
atsirado ne vienu metu: Tarpupyje, Egipte, Indijoje – 4000–3000 pr. m. e., Irane, 
šiaurinėje Azijoje, Graikijoje, Kinijoje – 2000 pr. m. e., Italijoje, Ispanijoje, Prancū-
zijoje, Kaukazo šalyse – 1000 pr. m. e., Britanijoje – 1 a. m. e., Rusijoje, Vokietijoje, 
Skandinavijoje, Lietuvoje – 9–10 a. m. e. Afrikoje (išskyrus šiaurinę), Pietų ir Šiau-
rės Amerikoje iki europiečių kolonizacijos žiedimo ratas nebuvo žinomas.

Įvairūs rotaciniai įrenginiai Rytų Europoje naudoti jau nuo 8–10 a. Apie tai by-
loja archeologų radiniai. Tai indų šukės, ant indų dugno likę atspaudai nuo žiedimo 

rato (tiksliau, rato ašies), atskiros medi-
nės žiedimo ratų detalės. Įdomiausia tai, 
kad beveik visi ankstyvieji žiedimo ratai 
(turima omenyje konstrukcijas) išliko 
iki mūsų dienų, iki XX a. vidurio buvo 
naudojami kaimo puodžių. Sprendžiant 
pagal XI–XII a. radinius iš Novgorodo, 
Pskovo, galima teigti, kad visų konstruk-
cijų (pasukamieji staleliai, rankiniai, ko-
jiniai) žiedimo ratai naudoti vienu metu. 
Beje, įdomu tai, kad kojinių žiedimo 
ratų randama išskirtinai miesto tipo gy-
venvietėse (A. A Bobrinskij). Teigti, kad 
įvairių tipų apžiestoji keramika gaminta 
tik ant rankinio rato, o žiestoji tik ant 
kojinio, negalima, nes kojinis ratas buvo 
taip pat sėkmingai naudotas apžiestajai 
keramikai gaminti iki maždaug XVII a., 
kai žiedimas paplito masiškai. XVII a. 
labai padidėjo miestiečių buityje naudo-
jamų indų įvairovė – be nuo seno nau-
dotų puodų, atsirado dubenų, lėkščių, 
keptuvių, taupyklių. Miestiečių namuose 
pradėta statyti daugiau koklinių kros-
nių. Visa tai paskatino greito kojinio rato 
paplitimą pirmiausia miestuose, juolab 

Etnografinių žiedimo ratų tipai.
 Rateliai su nejudančia ašimi: 1. Rankinis ratelis 
su grybo formos disku (Čiudskoje k., Kapšino r., 
Leningrado sritis); 2. Rankinis ratelis su stipinais 
(Belec k., Šimsko r., Novgorodo sritis); 3. Pasuka-
masis stalelis (Uimonskoje k., Bijsko apskr., Toms-
ko gub.); 4. Kojinis ratas su stipinais (Bešenkoviči 

vietovė, Vitebsko gub.); 
Rateliai judančia ašimi: 5. Rankinis ratelis plačiu 
disku (Vangudos k., Onegos apskr., Archangelsko 
gub.); 6. Centrinės Azijos kojinis žiedimo ratas 
(Gidžuvan m., Bucharos sr.); 7, 8. Rytų Europos 

kojiniai žiedimo ratai (Ukraina, Rusija). 
A. A. Bobrinskij „Drevneruskij gočarnyj krug“
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kad kojiniu ratu buvo galima pagaminti daug greičiau. „XV–XVI a. riboje Vilniaus 
keraminėje gamyboje, rinkoje ir ją naudojant įvyko esminės permainos. Keramikos 
technologijose, paspartinusi kitas technologines permainas, įsivyravo žiedimo tech-
nika, padidinusi gamybos našumą ir konkurenciją, pareikalavusi didesnių profesinių 
įgūdžių. VI a. pradžioje Vilniaus gamintojai pradėjo gaminti rinkai, o ne užsakovui.“ 
(G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 2004 m., 210 p.). Ant rankinio rato gamino tik ap-
žiestą arba labai nedidelių gabaritų (iki 2 l) žiestą keramiką, tam įtakos turėjo rato 
lengvumas. Aptariant archeologinę keramiką, pagal tam tikrus išorinius radinio po-
žymius galima tiksliai arba iš dalies nustatyti, kokia formavimo technika ir kokiomis 
priemonėmis buvo gaminys pagamintas. Čia apžvelgsime rotacinių įrenginių naudo-
jimo etapus. Nepaisant to, kad formavimo technikos atsirado ir vystėsi parodyta seka, 
Lietuvos kaime jos liko ir gyvavo iki XX a. pradžios.

1. Lipdyta (skulptūriniu būdu) keramika, kur rotacinis įrenginys naudotas tik 
kaip pasukamasis staliukas, neturintis inercinio sukimosi (žiūr. pvz.). Toks rato 
naudojimas tiesioginės įtakos indo formavimui ne-
daro (pvz., ant ratelio galvos lipdyta ovalo formos 
keptuvė). Tyrinėjant archeologinę ar etnografinę 
medžiagą, iš ant indo dugno likusių medinio pa-
grindo įspaudų galima spręsti apie tokio rato gali-
mą naudojimą. 

2. Ant ratelio skulptūriškai lipdyta keramika 
iš išorės apglaistoma, palyginama ir dekoruojama 
naudojant sukamąjį judesį. Kartais indas gali būti 
nulipdytas ant kito pagrindo, tarkim, ant suolo ir 
tik po to ant ratelio apdailintas. Sukant ratelį apdai-
linamas ir indo kraštelis. Tokio indo vidinės siene-
lės nedailintos ir išsaugo lipdymo metu suformuotą 
paviršių. Indai nesudėtingo profilio, nesimetriški. 
Kalbant apie keramikos raidą Lietuvos miestuose, 
tokia keramika dar vadinama ankstyvąja istorine 
keramika (G. Vaitkevičius, Miestų praeitis, 2004 m., 
190 p.) arba tradicine (J. Poškienė, Miestų praeitis, 
2004 m., 134 p.).

3. Ant žiedimo rato lipdyto indo glaistyta tiek 
išorė, tiek vidus. Tokie indai sudėtingesnio sienelių 
profilio: labiau atriesto kraštelio, labiau išpūsto pil-
velio – žiedimo ratas naudojamas kaip įrankis indui 

XIV a. indo šukė. Kernavė. Nors 
indo išorė aplyginta ant besisukan-

čio ratelio, labai aiškiai matomi 
indo vidinėje sienelėje likę vertikalūs 

glaistymo pėdsakai. Tai puikiai 
iliustruoja indo gamybos proce-

są – formavimą iš volelių ir išorės 
apdailinimą ant rato

XVI a. indo šukė. Vilnius. Ant indo 
dugno akivaizdžiai matomi

pabarstų pėdsakai
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profiliuoti. Indo pilvelis formuojamas stumiant iš 
vidaus į išorę. Tai atliekama pirštais arba specialiu 
pusmėnulio profilio įrankiu. Jei meistras gerai atliko 
savo darbą, dažnai tokius indus nesunku supainioti 
su žiestais. Nebent būtų gerai išsilaikęs indo dugne-
lis, ant kurio matomi lipdytinei keramikai būdingo 
tvirtinimo pėdsakai (apie tai plačiau kalbėsime 
vėliau). Kaukaze tokiu būdu lipdomi gana riebaus 
molio, sudėtingų profilių indai, tiek lengvumu, tiek 
formų sudėtingumu nenusileidžiantys žiestiesiems.

4. Žiedimo būdu suformuota keramika ištem-
piama iš vientiso molio gabalo ant greitai besisu-
kančio žiedimo rato. Tokią keramiką nesunku at-
skirti pagal vidinėje indo pusėje likusius spiralinius 
įspaudimus, likusius į viršų tempiamo molio pa-
viršiuje. Tokie indai būna simetriški, kartais labai 
sudėtingų profilių. Vis tik žiedimo būdu formuo-
toje keramikoje nesutinkama arba retai sutinkama 
grubių molio priemaišų (liesiklių), nes, žiedžiant iš 
tokios molio masės, kenčia pirštai (žiedžiant nau-
dodavo odines pirštines, tam tikru būdu ant ran-
kos užvyniotą audinio skiautę). 

Kuo skiriasi apžiestoji ir žiestoji keramika. Ne-
paisant nedidelio greičio ir mažos inercinės jėgos, 
puodžius, gerai įvaldęs lipdymo techniką, pagamina 
indą, kuris ne daug kuo skiriasi nuo žiesto ant grei-
taeigio rato. Toliau pabandysime tai panagrinėti pla-
čiau. Ar indas lipdytas (apžiestas ant lėtaeigio rato), 
ar žiestas, galima atskirti pagal tam tikrus bruožus.

Pradėti verta nuo indo dugno. Jei puodas žie-
džiamas ant greitaeigio rato, molio gabalas visu pa-
viršiumi priklijuojamas prie rato galvos ir, baigus 
formuoti indą, vielute, siūlu ar arklio ašutu hori-
zontaliai nupjaunamas. Tokiu būdu ant indo dug-
no lieka akivaizdus šoninio pjovimo-braukimo 
pėdsakas. Tuo tarpu ant apžiesto indo dugno išorės 
matomi pabarstų pėdsakai, į vidų atsilenkę dugno 

Puodynės dugno atspaudas, XV a. 
Lenkija

XV a. iliustracija, Italija

Puodžius Jonas Tamulevičius prie 
skritulio puodams dirbti, 1936 m. 

Fot. A. Dargis
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krašteliai. Tokie pėdsakai lieka nuo specifinio mo-
lio ruošinio tvirtinimo prie ratelio. Molio gabalas 
arba ratelio galva prieš formuojant indą pabarsto-
ma neplastiška biria medžiaga – medžio pelenais ar 
smulkiu žvirgždu. Molio gabalas prie ratelio tvirti-
namas tik priglaistant jo kraštelius. Baigus lipdyti, 
indas ant ratelio apipjaunamas peiliu pagal išorinę 
dugno briauną, peilį laikant statmenai į rato gal-
vą. Pjovimo metu peilis pastumia molio kraštelį po 
indo dugnu, suformuodamas tą briauną ant indo 
dugno. Be jau išvardintų bruožų, Lietuvos ir ne tik 
archeologinėje ankstyvųjų viduramžių medžiagoje 
sutinkama indų, tiksliau jų dugnų, su atsispaudu-
siais iškiliais ženklais – svastikomis, saulutėmis. 
Ant medinės žiedžiamojo rato galvos išpjaustomas 
negatyvinis ženklas, ir ant tokio rato nulipdyto 
indo dugno lieka ženklo atvaizdas. Kol kas tiksli šių 
ženklų paskirtis nežinoma. Tai galėjo būti ir sakra-
liniai ženklai, o gal ir puodžiaus „parašas“.

Kitas požymis, rodantis, kad indas lipdytas (ap-
žiestas), yra vidinėje pusėje kartais matomi netaisy-
klingų horizontalių linijų pėdsakai – tai neužglaistyti 
tarpai tarp molio volelių, iš kurių indas nulipdytas. 

Dar vienas požymis, tiesa, ne visada jį lengva 
pastebėti, matomas nuskeltos indo šukės profilyje. 
Indo sienelės profilio lūžyje matomas molio masės sluoksnių nevienalytiškumas, 
molio sluoksniai prasikeičia vieni dengdami kitus. Tai atsitinka formuojant indą iš 
volelių, o žiesto indo profilyje matoma molio struktūra paraleli indo šukės linijai.

Įrankiai dubenims ir puodukams gaminti:
a – lentutė (Alytus), b – šaukšto galva (Plungė), c – 
kaušelis (Akmenės r., Viekšniai), d – lentutė dubens 
vidui lyginti (Tauragės r., Molupio k.), e – kaltas 
dubens dugnui ištekinti, f, g – lentutės dubenėlio 
išorei apdailinti (f – Alytus, g – Plungės r., Getaučių 
k.), h, i, j – lentutės puodukų išorei apdailinti (h – 
Alytus, i – Plungės r., Getaučių k., j – Kėdainių r., 
Josvainiai)

Įrankis indo sienelėms apdailinti. 
XII a. Novgorodas, A. A. Bobrinskij, 

„Drevneruskij gočarnyj krug“

Moliniu įrankiu „bekeriu“ Romual-
das Voveris lygina dubenėlio vidų. 
Keramikos stovykla Viekšniuose, 

2007 m.

a

f g

e

b

h i

c

j

d
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Nežymus indo asimetriškumas kartu su kitais išvardintais požymiais gali byloti 
apie tai, kad indas formuotas lipdymo iš volelių būdu ant rankinio žiedimo rato. 

Kojinio, arba greitojo, žiedimo rato atsiradimas Europoje siejamas su masinės 
gamybos, amatininkų cechų pradžia. Maždaug 17 a. pasikeitę terminio maisto ap-
dorojimo įpročiai pakeitė indų formas ir jų gamybos procesą. Pradėta naudoti daug 
žiestų indų, nors juodpuodžiai ir toliau daromi lipdant. Nepaisant to, kad greitasis 
žiedimo ratas šiaurinėje Europoje buvo žinomas nuo 12 a. antrosios pusės, masiškai 

pradėta juo naudotis tik 17 a. Kojinis žiedimo 
ratas neišstumia rankinio, vienu metu naudoja-
mi įvairių konstrukcijų ratai ir indų formavimo 
būdai. XIX a. pab.–XX a. pr. rankinis (lėtasis) 
žiedimo ratas išlieka rytų ir pietryčių Lietuvoje. 
Juo dirba dažniausiai kaimo žemdirbiai, kuriems 
puodų lipdymas, be žemdirbystės, yra tik papil-
domas verslas. Taip lipdyti indus Lietuvos kaime 
mokėjo dar iki XX a. septintojo dešimtmečio.

Braukai, balanos – smulkieji keramikos 
formavimo įrankiai, naudoti molio indams ant 
žiedimo rato apdailinti, aplyginti, dekoruoti. 
Braukai (dar vadinami šėnimi, šnaru) – medi-
nės, rečiau molinės plokštelės su skylėmis pirštui 
įkišti, naudotos indo sienelėms tiek iš vidaus, tiek 
iš išorės nulyginti, indui suteikiant norimą silue-
tą. Braukai gaminti iš lapuočio medžio – virinto 
klevo ar obels. Tam naudotos ir senų šaukštų gal-
vos. Moliniai braukai (Žemaitijoje bekeris) buvo 
daromi iš ant rato nužiesto dubenėlio, išpjovus ir 
išdegus dalį gaubtu paviršiumi.

Be braukų, lipdytai ir apžiestai keramikai 
gaminti naudotos taip vadinamosios balanos. 
Balana – medinis užaštrinta briauna peilio 
formos įrankis, naudotas išorinėms indo sie-
nelėms nulyginti. Baigus lipdyti indą, balana 
jis nupjaunamas nuo rato, sulyginami iš volelių 
nulipdyto indo sienelių nelygumai, aštriuoju 
galu indo paviršius dekoruojamas bangelės mo-
tyvu. Dekoravimui naudojamas iš medžio arba 

Indo aptekinimas, naudojantis mediniu 
peiliu – balana. Kaukazietišką apžies-

tosios keramikos lipdymo techniką rodo 
keramikė iš Dagestano Karimat Mago-

metova. 2010 m. Skopinas, Rusija

Rusijos keramikų naudojami apglaistymo 
arba aptekinimo mediniai įrankiai (ap-
tekinimui naudojami įrankiai, turintys 
aštrią briauną): 5.–7. dabar naudojami 

puodžių instrumentai, 8.–10. archeologi-
niai radiniai, 8., 9. Novgorodas, 

XI–XII a., 10. Minsko piliavietė, XII a.
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kaulo padarytas įrankis – rėžiklis, paliekantis 
pėdsaką, panašų į šukų (žiūr. pvz.). Be minėtų 
įrankių, naudota metalo vielutė (dar anksčiau 
arklio ašutų virvelė) žiestam indui nuo rato nu-
pjauti, odos arba audinio skiautė indo krašte-
liui, sienelėms nuglaistyti.

APŽIEDIMAS

Kaip jau truputį aptarėme anksčiau, apžiedi-
mo būdu indai Rytų Europoje pradėti gaminti 
IX–X a. Indo cilindras ant rato formuojamas iš volelių, kurie, sukant ratu, klijuo-
jami vienas ant kito. Vėliau, sukant ratą, indo paviršius sulyginamas, formuojamas 
siluetas. Tokiu būdu indus ir iki šiol lipdo kai kurios Šiaurės Azijos, Tolimųjų Rytų, 
Kaukazo tautos.

Įrankiai, naudoti Lietuvoje apžiestai keramikai gaminti, yra rankiniai rateliai – 
stovylai (krijeliai, vytukai, skrituliai). Tai 29–35 cm skersmens skrituliai su keturiais 
ir daugiau į pakraščius įstatytais stipinais (rusų literatūroje tokie rateliai dar vadinami 
stipininiais), kurie žemiau jungiasi su kryžma arba kitu skrituliu. Stovylą viršutinio 
disko apačioje remia nejudanti ašis, žemiau perverta per kryžmą ar apatinį diską ji 
įtvirtinama trinkoje arba tiesiog įkalama į žemę. Paprastai nejudančios ašies aukš-
tis nuo žemės ne daugiau kaip 100 cm. Naudoti stovylai trejopos konstrukcijos: su 
kryžma apačioje, cilindriniai ir kūginiai. Kryžminiai stovylai apačioje baigiasi kryžma 
(dviem sukryžiuotomis lentutėmis su skyle centre) ir turi keturis stipinus. Stipinai 
tokiuose stovyluose įtvirtinti statmenai skrituliui. Stovylai su kryžma būna nuo 21 iki 
90 cm aukščio. 

Cilindrinių stovylų pasitaiko ir su 3–6 sti-
pinais, apačioje įtvirtintais į tokį pat, kaip ir 
viršutinis, skritulį. Cilindrinių stovylų aukštis 
svyruoja nuo 46 iki 90 cm. Toks stovylas jau 
sunkesnis, ir, jį sukant koja, nulipdyti indai kar-
tais aptekinami.

Kūginiai stovylai – tai kojomis sukamas 
cilindrinio stovylo variantas. Kadangi kūginio 
stovylo apatinis skritulys didesnis už viršutinį, 
tai ir jo stipinai leidžiasi ne statmenai, bet 
nuožulniai. Tokio stovylo ašis įkalama į žemę, 
įtvirtinama trinkoje arba trečiame skritulyje. 

Medinės balanos panaudojimas nupjau-
nant indą nuo rato. 

Demonstruoja V. Vasaitis

Stovylų tipai: a – stovylas su kryžma 
(Eišiškių r., Rimašių k.), b – cilindrinis 

stovylas, XX a. pradžia (Utenos r., 
Asmalų k.), c – cilindrinis stovylas, 

XX a. 2 dešimtm. (Prienų r., Naujosios 
Ūtos k.), d – kūginis stovylas, XX a. pr. 

(Švenčionių r., Bačkininkų k.).
J. Kudirka. „Lietuvos puodžiai ir puo-

dai“, 1973 m., 24 p.
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Viršutinio skritulio skersmuo 29–30 cm, apa-
tinio 48–54 cm, visas stovylo aukštis 55 cm. 
Kūginai stovylai tai pereinamoji grandis tarp 
rankinio ir kojinio žiedimo rato, nes ant tokio 
rato jau galima žiesti indus iš vientiso molio 
gabalo.

Visi Lietuvoje naudoti, o tiksliau išlikę, 
rankiniai puodžiaus rateliai yra stovylų 
tipo (stipininiai), tuo tarpu gretimose slavų 
kraštuose naudoti ir kitokių konstrukcijų rate-
liai. Vienas tokių yra suolelis su gale įstatytu 
ratu. Ratą sudaro 5–10 cm storio ir ne didesnis 
kaip 50 cm skersmens diskas, į kurį nejudamai 
įtvirtinta medinė, kartais metalinė ašis. Ašis 
per skylę suolelio plokštumoje remiasi į sker-
sinį, įtvirtintą tarp dviejų suolelio kojų arba į 
medinę trinką.

Kitas archaiškas ratelis, naudotas Rusijoje, 
vadinamas grybo formos rateliu. Jį sudaro trin-
koje ar platesnėje lentoje nejudamai įtvirtinta į 
viršų siaurėjanti konu-

sinė ašis ir ant jos uždėtas grybo formos diskas. Ašis į diską 
remiasi disko apačioje esančioje siaurėjančioje į viršų skylė-
je (žiūr. pvz.). Labai panašių ratelių randama Kretoje, kitose 
Graikijos salose, tik jie daug ankstesni (2000 pr. Kr.). Ratelį, 
o tiksliau pasukamąjį stalelį, sudaro ant žiedžiamojo rato 
suformuota keraminė galva – darbinė plokštuma ir medi-
nė ašis, kuri greičiausiai buvo įkasama į žemę. Ratelio galva 
(apie 30 cm skersmens diskas), kurios apatinėje plokštumo-
je prižiestas tuščiaviduris piltuvėlio formos pailginimas – 
vieta, kur įstatoma ašis.

Ratelis, kurio konstrukciją dabar apžvelgsime, yra 
vienas seniausių, iki XX a. jis naudotas Kaukaze. Panašios 
konstrukcijos akmeninių ratelių randama visoje Centri-
nėje Azijoje (Sirijoje, Irane, Egipte), nors mokslininkai 
vieningos nuomonės tuo klausimu neturi, tai galinčios 
būti ir malimo girnelės. 

Indų formavimas ant rankinių žiedimo 
ratų. 1904 m., Rusija, Skopinas.

Е. Н. Хохлова, „Керамика Скопина“, 
2000 m., p. 81

Grybo formos medinis žiedimo ratelis. 
XX vid. Grišina Gora k., Pustoškino r., 
Pskovo sr. Ratelio nuolauža, rasta Nov-

gorode (XI–XII a.)

Keraminis žiedimo ratas, 
Kreta (2600 – 1100 m. pr. 

m. e.). Radiniai Zominthos 
keramikos dirbtuvėse
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Ratelį sudaro dvi užapvalintais kampais medžio lente-
lės, kurių viršutinėje padarytas iškilimas (ašis), o apatinė-
je duobutė. Ratelis sukamas viena ranka, kita dailinamos 
indo sienelės.

Beje, verta paminėti, kad 
Balcharų mieste (Dagestanas) 
puodus rankiniu žiedimo rateliu 
lipdo tik moterys, vyrams drau-
džiama net prisiliesti prie ratelio 
– matriarchato atgarsiai. Čia lip-
doma iš volelių, ir apžiesta kera-
mika mena kelių tūkstantmečių 

tradicijas. Indai neglazūruoti, tik truputį poliruoti ir deko-
ruoti angobu. Tuo tarpu ne per toliausiai – pietiniame Da-
gestane – gaminta kojiniu žiedimo ratu žiesta glazūruota 
keramika, kurios gamyba rūpinosi tik vyrai.

Kad po degimo bendroje krosnyje atskirtų vienodus 
indus, Balcharų keramikės juos žymi iš motinos ir senelės 
perimtu giminės ženklu. Įdomu tai, kad stovylo tipo žiedi-
mo ratai naudoti ir naudojami Korėjoje, Japonijoje.

Yra du pagrindiniai indo iš volelių ar juostų formavi-
mo būdai: žiedinis (kartais vadinamas juostinis) ir spira-
linis. Žiūrint į jau pagamintą indą suprasti, kokiu būdu – 
žiediniu ar spiraliniu – jis pagamintas beveik neįmanoma. 
Informaciją apie tokius formavimo būdus mums pateikia 
etnografinė medžiaga. Remiantis ja, dabartinės Lietuvos 
teritorijoje XIX a. pab.–XX a. pr. naudotas taip vadina-
masis žiedinis indo formavimo būdas, nors niekas negali 
paneigti, kad, tarkim, XV a. Vilniaus meistrai indų nega-
mino spiraliniu būdu, juolab kad išsamesnių tokių tyrimų 
neatlikta. 

Kuo skiriasi žiedinis ir spiralinis apžiedimo būdai.
Būdas žiediniu lipdymo metodu vadinamas todėl, kad 

indo sienelės formuojamos iš volelių ar juostų, kurios lip-
dant sudaro uždarus žiedus. Tuo tarpu spiraliniu lipdymu 
formuojamo indo sienelės auga spirale, ir juostos daromos 
iš vidinės pusės molio volelį spaudžiant į delną.

Egiptas. 1570–1200 m. 
pr. m. e.

Japoniškas žiedimo ratas. 
Tokios konstrukcijos ratus 
naudoja ir Korėjoje, iš kur 
greičiausiai jie ir „atkelia-

vo“ į Japoniją

Rankų padėtis formuojant 
indą spiraliniu būdu.(Smo-

lenskas, 1957 m.).
A. A. Bobrinskij, „Gončars-

tvo vostočnoi Jevropy“
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INDŲ FORMAVIMAS APŽIEDIMU, ŽIEDINIS LIPDYMAS

Indas pradedamas formuoti nuo dugno. Ant stovylo galvos pabarstoma smulkių 
granito atsijų, pelenų ar švaraus smėlio. Kartais tiesiog pats molio gabalas pabado-
mas į indą su pabarstais, kad šie prie jo gerai priliptų. Pabarstai naudojami tam, kad 
lipdomo indo dugnas nepriliptų prie rato. Indo dugnas prie rato tvirtinamas tik du-
gno krašteliu, tvirtai priklijuojant. Į rato centrą dedamas molio gabalas ir kumščiu 
arba plaktuvu išplojamas, atlenkiami išploto gabalo krašteliai – būsimo indo siene-
lių pradžia. Kad indas būtų lipdomas tiksliai rato centre, prieš užriečiant kraštelius, 
pirštu ar balana ant išploto molio gabalo sukant pažymimas ratas. Galima visą indo 
apačią (dugną su atlenktais kraštais) suformuoti ant kito pagrindo ir tik tada ją 
pritvirtinti prie rato galvos. Tvirtinama molio voleliu, juosiančiu visą indo apačią, ir 
tvirtai pritrinama prie pagrindo.

Indo sienelės lipdomos iš 3–4 cm skersmens ir 25–40 cm ilgio volelių, kuriuos 
sutrina tarp delnų arba ant suolo. Lipdant didesnius indus (nuo 10 ir daugiau litrų tal-
pos), voleliai daromi storesni. Voleliai prie sienelės klijuojami žiedais iš lauko arba iš 
vidinės pusės. Kartais prieš klijuojant voleliai suplojami į juostas. Remiantis lietuviš-
kąja lipdymo tradicija, iš volelių suklijuojamas visas indo cilindras, ir tik tada jis pra-
dedamas lyginti, dailinti. Tokiu atveju sunkiau išlaikyti indo simetriją. Indo sienelės 
pirmiausia lyginamos nesukant rato. Prilaikant viena ranka iš indo vidaus, per sienelių 
išorę iš apačios į viršų braukiama sudrėkinta balana – tokiu būdu sulyginamos siūlės 

tarp volelių, suvienodinamas, suploninamas sienelių 
storis. Naudojantis brauku, sulyginamas ir indo vidi-
nis paviršius (žiūr. pvz.). Vėliau indas formuojamas 
ant besisukančio rato. Viena ranka sukant, kita prie 
indo sienelės glaudžiama balanėlė. Taip formuoja-
mas indas stumiant sienelę į vidų. Iš vidaus lygina-
mas indas brauku (jei tai uždara forma) arba balana, 
ir taip formuojamas indo pilvelis, atriestas kraštas. 
Kitas formavimo būdas, kai po kiekvienos prikli-
juotos juostos indas sužiedžiamas sukant ratelį – 
indo sienelės tampa vienodo storio, plonesnės.

Baigtas lipdyti indas sukant aptekinamas ba-
lana. Ta pačia balana pjaunamas indą prie rato 
laikantis molio kraštelis. Pjovimo metu ant puodo 
dugno išorės susiformuoja kraštelis, būdingas tik 
apžiestiems indams. Nuo rato galvos puodas nuke-
liamas ir pastatomas džiūti.

Indų formavimas lipdant spirali-
niu būdu. 1. Indo vidinėje sienelėje 
liekantys būdingi spiralinio forma-
vimo įspaudai. 2. Indo dugnelyje 

susiformuoja vėduokliniai įspaudai, 
Belgorodka, XI–XII a. 3.,4. Spiraliniu 
būdu lipdytų indų šukės iš Novgorodo 
XVI–XVII a. A. A. Bobrinskij, „Gon-

čarstvo vostočnoi Jevropy“
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Indo formavimas žiediniu būdu, 2010 m.

INDŲ FORMAVIMAS APŽIEDIMU, SPIRALINIS LIPDYMAS

Toks lipdymo būdas truputį greitesnis nei žiedinis. Spiraliniu būdu formuojamo 
indo sienelės klijuojamos iš molio juostų, kylančių aukštyn spirale. Lipdyti prade-
dama nuo dugno, atriečiant išploto molio gabalo kraštus. Prie suformuotų krašte-
lių klijuojamos molio juostos. Kaire ranka glaudžiama pie indo išorinės sienelės, 
o dešine sukamuoju judesiu į kairės rankos delną spaudžiamas molio volelis. Taip 
lipdant tuo pačiu judesiu indo sienelė ir klijuojama, ir kartu išploninama. Gerai 
įvaldęs tokio lipdymo techniką, meistras taip suformuoja indo cilindrą, kad papil-
domo centravimo nebereikia. Toks cilindras kartais siekia 50 ir daugiau centimetrų, 
indo sieneles jau tinkamo storio. Vėliau, sukant ratą, siūlės tarp juostų sulyginamos, 
užglaistomos; formuojamas indo siluetas. Baigtas lipdyti indas aptekinamas balana, 
vėliau apipjaunamas pagal dugną apačioje. Azijoje dažniausiai lipdomi indai iš gry-
no molio, todėl tekinti jų paviršių labai lengva. 

Formuojant sudėtingų formų arba labai didelius indus, lipdoma etapais. Tar-
kim, vieną dieną suformuojamas indo pagrindinis tūris, kitą dieną jis aptekinamas, 
ir, klijuojant iš volelių, suformuojama trūkstama viršutinė indo dalis. Viskas suly-
ginama, apžiedžiama ir paliekama apdžiūti. Trečią dieną ant apversto ir ant rato 
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fiksuoto indo dugno priklijuojama 
ir apžiedžiama kojelė. Tokiu būdu 
lipdo Kaukazo keramikai (Dages-
tano keramikės).

ŽIEDIMAS

Kasinėjant Vilniaus žemutinės pi-
lies teritoriją, XIII a. sluoksnyje 
archeologai rado puodų šukių, ku-
rių profilis liudija, kad jie buvo ne-
lipdyti, o žiesti ant dideliu greičiu 
besisukančio puodžiaus rato. Pasa-
kyti, kokios konstrukcijos žiedimo 
ratas naudotas tiems puodams žiesti, neįmanoma, tačiau pagal dokumentinę Euro-
pos medžiagą – graviūras, piešinius – galima spėti apie naudotų ratų konstrukcijas. 
Nepaisant to, kad Lietuvoje archeologams nepavyko rasti žiedimo rato ar bent jo 
dalių, tokios informacijos duoda kaimyninių šalių archeologinė medžiaga.

Įprasta manyti, kad žiedimo ratas – kojomis suka-
mas ratas, tačiau nebūtinai turi būti taip. Pietų ir piet-
ryčių Azijoje, Tolimuosiuose Rytuose naudojamas ra-
tas, sukamas lazda, ranka. Tokio tipo ratas naudotas ir 
Europoje, 1698 m. pavaizduotas Vokietijos graviūroje. 
Tokį ratą sudaro horizontalus 90–200 cm skersmens 
medinis (vežimo ratas), ant trumpos ašies keraminis 
ar akmeninis diskas, kuris įsukamas stovint, laikant 
dviem rankomis lazdą. Tada lazda paguldoma ir sė-
dint, klūpant ar pritūpus žiedžiama abiem rankomis. 
Paprastai puodui nužiesti užtenka vieno išsukimo.

Grįžtant prie X–XX a. Lietuvos teritorijoje naudo-
tų žiedimo ratų, pirmiausia būtina pasakyti, kad yra 
dvi pagrindinės jų konstrukcijos. Tai jau aptartas stipi-
ninis ratas – stovylas (kūginis) ir žiedimo ratas su pa-
koja. Stovylas, kaip jau minėta, yra ratas su nejudančia 
ašimi, o žiedimo rato su pakoja ašis sukasi. 

Tokį ratą sudaro du nejudančiai prie ašies pritvir-
tinti diskai, viršutinis mažesnis – rato galva, ir apatinis – 
pakoja. Viršutinis ir apatinis ratai daromi iš medžio. 

Keramikas iš Omsko Andrej Zadorij demonstruoja, kaip 
spiraliniu būdu formuojamas aukštas indas.

2007 m., Skopinas, Rusija

Puodžius. J. Amman, 1539–1591 m.

Keramikos žiedimas Nepale
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Ašys paprastai būdavo metalinės, nukaldintos pas kalvį, 
kartais medinės, tada ašies apačia apkaustoma metalu ir 
gale įkalamas metalinis smaigalys. Ašys drauge su gal-
vute ir ratu būdavo 46 cm (aptikta Parudaminyje) – 74 
cm (Kernavėje) aukščio. Varstoto galvutė daroma 24–26 
cm skersmens ir 3–4 cm storio. Puodžiai kartais turė-
davo po keletą galvučių, kurias pagal poreikį keisdavo. 
Apatiniai ratai daromi 80–100 cm skersmens ir 4–8 cm 
storio. Kuo sunkesnis ratas, tuo ilgiau ir tolygiau sukasi 
varstotas. Apatinių ratų skersmens didinimas ypač buvo 
pastebėtas XX a. 3–4 dešimtmetyje.

Apie ankstyvuosius kojinius su pakoja ratus gali-
ma kalbėti tik remiantis kaimyninių šalių archeologi-
ne medžiaga. A. A. Bobrinskis senovinio rato proto-
tipu laiko Centrinėje Azijoje išlikusius kojinius ratus, 
nemažai informacijos pateikia Novgorode ir Pskove 
rastos X–XI a. atskiros kojinio rato dalys. Rato ašis 
profilyje stačiakampė, apačioje užsibaigianti apvers-
tos piramidės formos išplatėjimu. Ant jo per viršų už-
maunamas apatinis medinis ratas – pakoja. Viršutinis 
diskas užsimauna ant į viršų smailėjančios ašies, rato 
galvoje pragręžta siaurėjanti skylė, todėl rato galva 
tvirtai laikosi ant ašies. Rato ašies apačioje tvirtinamas 
metalinis antgalis, kuris remiasi į kietą, greičiausiai 
akmeninį pagrindą.Toks ratas tvirtinamas taip: per 
skylę suolo lentoje iš apačios įkišama varstoto ašis su 
užmautu apatiniu disku ir ant ašies galo užkalama rato 
galva. Puodžius sėdėdavo apsižergęs suolą arba ant ša-
lia pastatomos kitos pakylos. 

Yra keletas rato įtvirtinimo į suolą būdų: XIX a. 
pab.–XX a. pr. ratas su pakoja buvo tvirtinamas prie 
suolo, ant kurio sėdi puodžius, arba prie sienos. Tvir-
tinama medinėmis žirklėmis (žiūr. pvz.), metaline su-
lenkta plokštele, vėliau imta naudoti metalinį guolį. 
Apačioje užsmailinta metaline ašimi ratas remiasi į 
akmeninį, titnaginį ar metalinį padėklą (akmenį ir tit-
nagą įstato į medinę trinkelę). 

Graviūra iš „De Re Metallicus“.
Georgius Agricola, 1556 m.

Indo formavimas ant stovylo.
XV a., Vokietija

Puodžius. Graviūra iš „Stände-
buch“ Christoff  Weigel, 1698 m.
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ŽIEDIMO PROCESAS

Žiedžiant ratas sukamas dešinės kojos pirš-
tais, spiriant į priekį, o žiedžiant didelius indus 
padedama ir kairės kojos kulnu. Jei sukamas 
didelis indas, rankomis formuojama ir kojo-
mis sukama vienu metu. Jei indas nedidelis, 
tai, įsukus ratą, kojos padedamos ant aukščiau 
apatinio rato esančio pakojo (gali būti suolas, 
kartelė, lentelė). Toliau formuojant indą, kad 
būtų galima palaikyti reikiamą rato greitį, jis 
vis pasukamas koja. Šalia puodžiaus dešinėje padėtas indas su vandeniu, kartais 
prie suolo pritvirtinta metalinė plokštelė – skystam moliui nuo rankų nusibraukti, 
audinio gabalas rankoms nusišluostyti. 

Prieš žiedžiant molis pirmiausia perminkomas, tada jis tampa plastiškesnis, 
minkštesnis. Paprastai žiedžiama keletas, kartais ir daugiau vienodų indų. Vienodo 
dydžio indai lengviau sukraunami į krosnį, talpiau susideda dedant vieną ant kito 
eilėmis. Tam, kad žiedžiant lengviau būtų išlaikyti vienodą indų dydį (aukštį), sten-
giamasi molį padalinti vienodo dydžio, svorio gabalais. Įgudęs meistras iš akies 
supjausto vienodus molio gabalus, kartais jie sveriami paprastomis svarstyklėmis. 
Per centrą ant virvelės pakabinama lazdelė, ant vieno jos galo lėkštelėje – norimas 
molio gabalas, o į kitą dedamas sveriamas molis. Pavyzdžiui, žinoma, kad trijų litrų 

Kojinio žiedimo rato sudedamo-
sios dalys. XVIII a., Prancūzija, 

„Art de la Céramique“

Kojinis žiedimo ratas. XVIII a., 
Prancūzija

 „Art de la Céramique“

Žiedimo ratai ir kiti žiedimo 
įrankiai. XVIII a., Prancūzija,

„Art de la Céramique“

Kojinis žiedimo ratas su pusrutulio for-
mos apatiniu disku. Azerbaidžanas.

S. M. Agamalijeva,
„Gončarstvo Azerbaidžana“, 1987 m. 
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talpos puodui nužiesti reikia 1,5 kilogramo, keturių litrų – 2 kilogramų, o šešių 
litrų – 3 kilogramų molio. Žiedimo metu vienodas indų aukštis nustatomas pagal 
šalia varstoto galvos įtvirtintą vytelę, storos vielos gabalą, kartais naudojama lentelė 
su išpjovomis, žyminčiomis skirtingų indų aukščius. Vytele, o tiksliau orientuojan-
tis į vytelės galą, matuojamas ne tik indo aukštis, bet kartu ir jo viršaus plotis. Jei 
tiksliai reikia nužiesti indo ir viršutinį, ir, tarkim, pilvelio plotį, naudojamos kelios 
vytelės. Žiedžiant daug nedidelių indelių, ant rato iškart centruojamas didelis molio 
gabalas, ir žiedžiama naudojant tik tam tikrą nedidelę įcentruoto molio dalį, vis 
nupjaunant baigtą gaminį. Kad tokiu būdu nužiestum vienodus indus, reikia būti 
labai įgudusiam, tačiau taip sutaupoma laiko kiekvieno molio gabalo centravimui. 
Gaminys plonu stipriu siūlu nupjaunamas nestabdant rato. Viena ranka laikomas 
siūlo galas, kita pridedamas laisvas siūlo galas prie pjaunamos vietos. Kai siūlas 
vieną kartą apsisuka apie indo paviršių, kita ranka jis sulaikomas – siūlo kilpa nup-
jaunama. Taip gaunamas horizontalus pjūvis. 

Molio gabalas prie varstoto galvos klijuojamas taip: subraižius molio gabalo 
apačią, stipriai trenkiama į galvos centrą. Kartais, kad geriau priliptų, prieš tai gal-
vos paviršius patepamas vienodo storio molio sluoksneliu.

Molio gabalas centruojamas vandeniu suvilgytomis rankomis, spaudžiant jį į rato 
centrą. Svarbu, kad centruojant būtų spaudžiamas visas molio paviršius vienu metu. 
Jei molis nepakankamai išminkytas ar jaučiama, kad yra oro burbulų, ant rato, kartu 
centruojant, jis išminkomas – molio gabalas tempiamas aukštyn, po to spaudžiamas 
žemyn. Tai pakartojus keletą kartų, molio masė pasidaro vientisa, o oro burbuliu-
kai spaudimo ir tempimo metu išsproginėja. Jeigu centruojamas labai didelis molio 
gabalas, tai daroma dalimis – pirmiausia ant rato centruojama pusė norimo gabalo, 
po to ant įcentruoto gabalo uždedama kita dalis – ir vėl viskas kartu centruojama. 
Molio centravimui naudojamos rankų padėtys gali būti labai įvairios, tai priklauso 
nuo žiedėjo įpročio, molio gabalo dydžio, pagaliau molio plastinių savybių.

Iš įcentruoto molio gabalo formuojamas arba tempiamas cilindras. Jei bus 
žiedžiama lėkštė, dubuo ar kitas žemas atviras indas, cilindras iš karto daromas 

Molio gabalo centravimas žiedžiant.
Kiekvienas meistras turi savo patogiausias rankų padėtis centruojant
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Ąsočio žiedimo procesas
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platėjantis į viršų. Pirmiausia molio gabalo 
centre nykščiais daroma duobutė, kuri, pirštais 
tempiant į save, praplatinama – suformuojamas 
indo dugnas. Jo storį paprastai puodžius jaučia 
žiesdamas, jei reikia patikrinti, duria į dugną yla 
iki rato galvos. Sienelės keliamos žiedimo metu 
traukiant už jų į viršų – kairė ranka prilaiko 
indo sienelę iš vidaus, dešinės pirštai kelia molį 
aukštyn. Kai kurie meistrai prilaiko išorinę indo 
sienelės pusę, o tempia spausdami į išorę vidinę 
pusę. Paprastai XX a. pr. žiedžiant trijų litrų 
talpos ąsotį toks cilindras buvo iškeliamas du 
kartus tempiant, antrą kartą tempiama dešinėje 
(indo išorėje) rankoje laikant brauką (šeiną, 
šėną, šnarą). Taip nulyginamas indo paviršius, 
užsilygina pirštų paliktas pėdsakas.Tokiu būdu 

padaromas į viršų siaurėjantis cilindras, paprastai aukštesnis nei būsimas indas. For-
muojant indo sieneles, pučiamas pilvelis, todėl cilindras žemėja. Iš turimo cilindro 
brauku ir toliau formuojamas indo siluetas – kaire ranka iš vidaus į išorę stumiama 
indo sienelė, brauku keliant ir prilaikant iš išorės daromas indo pilvelis. Indo pete-
liai formuojami spaudžiant į vidų puslanke brauko plokštuma, kraštelis atlenkiamas 
pirštais. Kartais puodžiai nužiesto indo apatinę dalį iškart aptekindavo, brauku su-
formuodavo indo kojelę. Žiestų indų apačia nuo lipdytųjų ant stovylo skiriasi aiškiau 
akcentuota kojele. Žiedimo būdu gaminamoje keramikoje, kaip ir apžiedžiant, kar-
tais naudojamas molis su žvirgždo ar kitomis grubiomis priemaišomis. Tokiu atveju 
žiedžiama mūvint odines pirštines arba ant plaštakos užvyniota storos drobės skiaute. 
Drobė vyniojama ant dešinės rankos ta kryptimi, kad žiedžiant neapsivyniotų ant 
puodo paviršiaus. 

Dubenėliai ir lėkštės, kaip jau minėta, 
žiedžiami iš platėjančio cilindro. Kairėje rankoje 
laikant brauką, vidinė sienelė stumiama į išorę, 
prilaikant dešine iš išorės. Tokiu būdu formuo-
jamo indo paviršius jau nebedrėkinamas, nes 
nuo drėgmės pertekliaus lėkštė gali deformuo-
tis arba sukristi. Naudojant brauką gaunamas 
lygus vidinis paviršius, o dubens ar lėkštės išorė 
nulyginama vėliau aptekinant.

Romualdas Voveris žiedžia dubenį. Ke-
ramikos stovykla Viekšniuose, 2007 m.

Snapelio formavimas
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Dideli arba sudėtingos formos indai žiedžiami dalimis. Pirmiausia nužiedžiama ir 
nuimama nuo rato viršutinė indo dalis, tada žiedžiama apatinė. Ant nužiestos apatinės 
dalies uždedama viršutinė ir ant besisukančio rato jos abi sujungiamos. Abiejų dalių 
siūlės kraštelis jau iš karto žiedžiant paliekamas storesnis, kad geriau susiklijuotų. La-
bai dideli indai žiedžiami naudojant du žiedimo ratus – vienas, ant kurio žiedžiamos 
žiedo formos dalys, ir kitas, ant kurio visos dalys jungiamos į vieną indą. 

Nužiesti indai nuo rato nupjaunami viela (anksčiau naudodavo arklio ašutą, 
stipriai suvytą vaškuotą kanapinį ar lininį siūlą). Maži indai nupjaunami ratui su-
kantis, dideli sustabdžius varstotą. Nuimant nuo rato, platūs indai už sienelių lai-
komi kuo didesne plokštuma, rankos prie indo liečiasi trijose keturiose vietose. 
Nužiesti indai statomi džiūti ant pušinių lentų, nes šlapi neprilimpa, tokios lentos 
geriau sugeria vandenį.

Ąsos klijuojamos, kai indai apdžiūva iki odos kietumo – po trijų, šešių 
valandų. Tai daroma, kad, klijuojant ąsą, nesideformuotų indo sienelės. Lipdyto ar 
apžiesto indo ąsos klijuojamos iškart indą nulipdžius. XV–XVII a. indų ąsos buvo 
ištempiamos ir tik po to klijuojamos prie indo, viršutinė ąsos dalis suplonėja kli-
javimo metu spaudžiant ją prie indo sienelės. Nuo XVIII a. ąsos tempiamos ant 
indo (kalbama apie indus, žiestus iš gryno molio). Kadangi ąsos paprastai buvo kli-
juojamos iškart keliems ar kelioms dešimtims 
indų, meistras tempdamas ir nugnybdamas 
iš vientiso molio gabalo pasiruošia ruošinius. 
Tokie vienodo dydžio pailgi molio gabaliukai 
klijuojami prie indo ir drėkinant bei tempiant 
formuojamos ąsos. Jei indai gaminami iš molio, 
linkusio atsisukti džiūstant, ąselės klijuojamos 
kreivai, išdžiūvus indui jos lieka vertikalios. 

Ąsos klijavimas. Romualdas Voveris 
tempia ąsą „dviausiui“. Keramikos 

stovykla Viekšniuose, 2007 m.

Ąsočio ąsos klijavimas
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Ąsočių snapeliai daromi iškart indą nužiedus – įspaudžiami naudojantis medi-
ne mentele arba tik pirštais. Tokiu pat būdu formuojamos puodyninių koklių angos. 
Vamzdelio formos ąsočių snapeliai-piltuvėliai daromi formuojant molio gabalą ant 
medinės lazdelės, arba jie ištempiami žiedimo būdu ant varstoto. 

INDŲ APTEKINIMAS

Apie indo sienelių aptekinimą užsiminėme aptardami 
apžiedimo procesą, kai ką tik suformuoto indo siene-
lės mediniu peiliu, sukant ratelį, nudrožiamos – nuly-
ginamos ir suploninamos. Apžiedimo būdu formuotų, 
ypač žvirgždinių, indų dugnai paprastai netekinami. 
Grynmolio arba molio masės su nedideliu priemai-
šų kiekiu indai jautresni trūkimams ir deformavimui 
džiūnant. Dažniausiai trūksta dėl nevienodo sienelių ir 
dugno storio, ir tai nutinka platiems, žemiems indams. 
Lėkštes ir dubenis pradėta tekinti jau XVII a. (kalbama 
apie miestietiškąją keramiką).

Iš XIX–XX a. gamintų dirbinių aptekinami buvo 
dubenys, dubenėliai, lėkštės. Kitų indų (ąsočių, bute-
lių, puodynių) dugneliai paprastai netekinami, tik nu-
lyginami drėgna ranka. Kad džiūdamas indo dugnas 
neišlinktų į išorę (indas tada stovės nestabiliai), minkš-
to indo dugnelis dar delnu įlenkiamas į vidų. 

Apdžiūvusio (odos kietumo) gaminio dugnelyje specialiu tekinimo peiliu iš-
drožiama žiedo formos kojelė. Nedidelis indelis aptekinamas jį prie rato galvos pri-
klijavus keliais molio gabaliukais. Kai tekinama daugiau vienodų indų, ant rato gal-
vos žiedimo būdu suformuojamas pusrutulio formos molio gabalas ir apdengiamas 

drėgno audinio skiaute. Molio pusrutulis sufor-
muojamas toks, kad tekinamas indas, apvožtas 
ant jo, stovėtų stabiliai (pusrutulis užpildo visą 
vidinę indo erdvę). Jei viskas atlikta tiksliai, 
kiekvieno tekinamo indo nereikia atskirai cent-
ruoti ir klijuoti prie rato. Dideli dubenys, ku-
rių skersmuo didesnis nei rato galvos, prie rato 
klijuojami taip: ant rato nužiedžiamas laikinas 
dubens formos indas ir apdengiamas drėgnu 
audiniu. Ant tokio indo dugnu į viršų guldo-

Indo sienelių aptekinimas prieš 
lipdant viršutinę ąsočio dalį 

(tekinama apatinė indo dalis, 
nulipdyta prieš parą ir jau 

apdžiūvusi – odos kietumo). 
Keramikė iš Dagestano Kari-
mat Magometova. 2010 m., 

Skopinas, Rusija

Kad džiūdamas indo dugnas netrūktų ir 
neišsigaubtų į išorę, apdžiūvus indui jis 

įspaudžiamas delnu
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mas dubuo ir tekinamas. Labai dideliems dube-
nims tekinti naudojamas ir šis būdas: prie pat rato 
galvos kraštų prilipdomi trys vienodo (maždaug 
kumščio) dydžio molio gabalai, ant kurių dedamas 
apvožtas dubuo.

Tekinimui naudojamas tekinimo peilis – tai 
stačiu kampu lenkta plieninė geležtė (užgaląstos 
abi kampu sulenktos plokštumos), įstatyta į medi-
nę rankeną.

DEKORAVIMAS

Įspaudų ir duobučių, įrėžimų ornamentas indo pa-
viršiuje – seniausias dekoravimo būdas. Čia galima 
paminėti virvelinės keramikos indus, dekoruotus 
įspaustos virvelės ornamentu. Vėliau – brūkšniuo-
toji keramika, puošta brūkšneliais, pirštų įspaudais, 
gnaibymu. Dar vėliau – grublėtosios keramikos 
indai, puošti kiek kitaip. Jų paviršius apdrebiamas 
skysto molio sluoksniu. Dekoravimas kitos spalvos 
moliu – angobu (paprastai ant šviesaus pagrindo 
tamsiu moliu) – dažnai naudotas ankstyvose kul-
tūrose, Lietuvoje nebuvo naudojamas.

Apie X a. pradėjus naudoti žiedimo ratą, at-
siranda dekoravimas horizontaliomis įrėžtomis 
linijomis, ant briaunelių daromos įkartėlės. Vėliau 
minėtas dekoras derinamas su bangelės motyvu. 
Naudojantis rantytu įrankiu bangelė brėžiama vienguba, taip pat – ir keliagubos. 
Įvairiai pakreiptas brėžimo įrankis ant besisukančio indo paviršiaus kuria skirtin-
gus bangelės ornamentus. Gotikos laikotarpiu keramika nepuošni, naudojamas 
kuklus horizontalių ir banguotų linijų ornamentas. Kokliai glazūruojami viena 
spalva – žaliai, rudai, rausvai rudai. Šiuo metu pradėtos statyti koklinės krosnys. 
Jos mūrijamos iš puodyninių, dubeninių, ant žiedimo rato formuotų koklių. Plokš-
tiniai reljefiniai kokliai spaudžiami nuo medinių matricų (negatyvinių formų). 
Puodyninių koklių angų kraštai formuojami tam tikromis figūromis (apskritimo, 
kvadrato, kryžmos). Puodyniniai kokliai – tai ant žiedimo rato nužiestos, į viršų 
platėjančios puodynėlės, angos kraštelis formuojamas ką tik nužiedus, kol molis 
minkštas. Puodyninių koklių, dažniausiai kvadratine anga, dekoruojamas vidinis 

Pasiruošimas dubens aptekinimui 
ir tekinimas. Paprastai taip pasi-

ruošiama visos dienos nužiestiems 
indams (20 ir daugiau) tekinti. Te-

kina Romualdas Voveris. Keramikos 
stovykla Viekšniuose, 2007 m.
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dugnelio paviršius – žiedžiant pirštais išspaudžiami 
koncentriniai ratilai, kuriuos paspaudžiant pirštais 
suformuojamas gėlės-saulutės motyvas. Vėlesniuose 
kokliuose puodyninio koklio angą pradedama dengti 
ažūriniu ornamentu, pradžioje lipdytu rankomis, vė-
liau atspaustu nuo medinės matricos. Skylės tiek vie-
nu, tiek kitu atveju grotelėse išpjaustomos peiliu. Ko-
kliai neglazūruojami arba glazūruojamas puodyninio 
koklio vidus. Jei dengtas grotelėmis, tai tik grotelių 
paviršius. 

Renesanso laikotarpio keramika sužydi gaminių 
įvairove. Gaminiai (nuo statybinės iki buitinės stalo 
keramikos) pradedami glazūruoti, puošiami iškiliu 
reljefiniu ornamentu, dekoruojami angobu, vėles-
niu laikotarpiu – polichrominiu dekoru. Nuo XVI 
a. atsiranda skirtingų konstrukcijų koklių: grotelinių 
(jie kaip ir puodyniniai, tik angą dengia ažūrinis, iš 
formos atspaustas ornamentas), nišinių arba lovinių 
(atspaustas rėmelis uždengiamas perpjauto cilindro, 
reljefiniu fonu), plokštinių (reljefinis stačiakampis su 
priklijuota žiesta kojele). Naudoti karnyziniai, kam-
piniai, karūniniai ir kt. kokliai. Reljefinių koklių de-
koro motyvai: geometrinis (treliažas, žuvies žvynai, 
kvadratai), augalinis (rožė, tulpė, ąžuolo lapai, stili-
zuoti granatai, arabeskos), figūriniai (mitologinės, 
alegorinės kompozicijos, portretai, giminių herbai, 
heraldiniai motyvai). Koklių gamybai naudotos me-

dinės (gotika), molinės, gipsinės matricos. Molinės atspaudžiamos nuo jau pada-
ryto išdegto koklio pozityvo arba išskutinėjamos ant negatyvinio ruošinio. Gipsi-
nės liejamos nuo molinio nulipdyto pozityvo, vėliau retušuojamos.

Mėgstama koklių spalva – žalia žvilganti glazūra, nors naudota ir ruda, gelsva. 
Kokliai taip pat glazūruojami balta, mėlyna (iki tol mėlyna spalva keramikoje ne-
naudota), violetine, geltona, juoda spalva. Neretai koklis puošiamas visomis išvar-
dintomis spalvomis.

Kokliai prieš glazūruojant dažnai dengiami plonu angobo sluoksneliu, spalvos 
ant tokio pagrindo tampa skaistesnės. Baltai spalvai išgauti naudotas baltas angobas, 
padengtas bespalve glazūra (naudojo ir baltą alavo glazūrą). Baltu angobu dengiamos 

XIV a. puodynė, Kernavė

Plokštinis koklis su Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės herbu 
(XV a.), V. Abramausko nuotr.

Plokštinis koklis su herbu
(XV a.), V. Abramausko nuotr.
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lėkštės, imituojančios fajansą. Fajansas nuo XVI a. buvo įvežamas iš Vokietijos. Rudo 
molio baltu angobu arba balta pusiau matine glazūra dengtos lėkštės dekoruojamos 
mėlyna spalva. Stilizuotas augalinis, geometrinis dekoras tapomas teptuku. 

Iš Vakarų Europos XVII a. atkeliauja ir dekoravi-
mas rageliu. Lėkštės, ąsočiai dažniausiai puošiami bal-
tu, truputį iškiliu augaliniu geometriniu ornamentu. 
Pagal iki XX a. etnografijoje užfiksuotą dekoravimo 
rageliu techniką galima spėti, kad panašiu būdu deko-
ruoti ir XVII a. indai. Dekoravimui naudojamas karvės 
ragas, kurio plonąjame gale kiaurai pragręžta skylutė, į 
skylutę įstatytas šiaudas arba paukščio plunksnos sta-
garas. Dekoruojami sausi gaminiai. Į ragelį įpiltas skys-
tas spalvotas molis piešiant teka pro šiaudelį, ant deko-
ruojamo paviršiaus palikdamas plastišką, kaligrafišką 
liniją. Jos plotis priklauso nuo šiaudelio storio, angobo 
tirštumo, dekoruojamo paviršiaus. Iškilesniam pieši-
niui gauti naudojamas ragelis su oda aprištu plačiuoju 
galu, dekoruojama pirštu spaudžiant odelę. Taip tirš-
tas angobas, išspaustas iš instrumento, ant paviršiaus 
palieka iškilią liniją. Be minėto ragelio, XIX–XX a., 
ypač Žemaitijoje, naudotas taip vadinamasis margin-
tuvas. Tai iš molio nužiestas indelis siaurėjančiu galu. 
Jo šone arba viršuje prapjauta skylutė angobui įpilti, į 
galą, kaip ir ragelyje, įstatytas šiaudelis. Indai margi-
nami juos laikant rankose, taip pat ir ant žiedimo rato, 
ypač lėkštės, dubenys. Dekoruojant besisukančio indo 
paviršių gaunamas lygiagrečių, banguotų linijų raštas.

Vienas mėgstamiausių XIX a. pabaigoje–XX a. pra-
džioje dekoravimo būdų – indų paviršiaus dekoravimas 
baltojo molio poglazūriniu piešiniu. Baltuoju moliu 
buvo dekoruojami tik glazūruoti dirbiniai. Dekoruo-
jama piešimo būdu jau minėtais rageliais, margintu-
vais, teptukais, taip pat visame pasaulyje gerai žinoma 
sgrafito technika, kai ant indo, aplieto baltuoju moliu, 
aštriu įrankiu skutinėjamas ornamentas ar piešinys 
(indo sienelės turi būti apdžiūvusios). Prarėžtas bal-
tojo molio sluoksnelis atidengia rudojo molio spalvos 

Dekoravimas rageliu

Oda aprištas dekoravimo 
ragelis

Dekoravimas oda aprištu rage-
liu. Dekoruoja Baiba Dumpe. 
Ryga, Latvija. Baltramiejaus 

mugė, 2010 m., Vilnius
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liniją. Raižoma yla, šaukšteliu, vielute, medžio šakele. Gautas grafinis piešinys den-
giamas transparantine ar bespalve glazūra, kartais reikiamos detalės paspalvinamos 
kitos spalvos glazūra. Prie ant rato besisukančio indo sienelės prispaustas lankstus 
įrankis pramuša ritmišką taškelių-duobučių ornamentą. Kaip įrankis naudojama 
užlenkta vielutė, lanksti eglės šakelė su ataugėle. Tuo metu baltojo molio, kaip ir 

kitų medžiagų, keramikai atveždavo iš užsienio (Vokieti-
jos, Čekoslovakijos) ir parduodavo parduotuvėse (J. Ku-
dirka, Lietuvos puodžiai ir puodai, 1972 m., 83 p.).

GLAZŪRAVIMAS

Pirmasis glazūruotas radinys Lietuvoje datuojamas XV a. 
Tai Žemutinės pilies teritorijoje rastas glazūruotos plytos 
fragmentas. Glazūruoti keramikos gaminiai, galima sakyti, 
iki XIX a. pabaigos buvo išskirtinai miestietiškos buities da-
lis, išimtis – dvarai. Kaimo vietovėse glazūruota keramika 
paplito tik XIX a. viduryje.

Nuo XV iki XX a. vidurio Lietuvoje naudotos glazūros 
bazinė sudėtis faktiškai vienoda – tai švino oksido ir 
smėlio mišinys. Priklausomai nuo naudotų medžiagų 
grynumo, degimo temperatūrų, glazūrai naudota viena 
dalis švino oksido ir dvi (ar viena su puse) dalys smėlio. 
Lydingesnės glazūros darytos iš vienos dalies švino oksi-
do ir vienos dalies smėlio, o sausam glazūravimui naudo-
tos net dvi ar trys dalys švino oksido vienai daliai smėlio 
(Kulių apyl., Plungės r.). Dalis smėlio glazūroje kartais 
pakeičiama moliu.

Rageliu arba margintuvu 
dekoruotas XVII a. ąsočio 

fragmentas, Vilniaus 
žemutinė pilis

Dekoruota XVII a. lėkštė, 
Vilniaus žemutinė pilis

Vaza, Kauno valstybinis 
M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. Buiviškių k. 

Saločių vals.,Biržų apsk. 

Puodžiaus Juozo Vilimo gla-
zūravimo indai, apie 1952 m. 

Šiaulių r., Kuršėnai

Dekoravimas moliniu margintuvu.
Dekoruoja V. Vasaitis,

VšĮ „Amatų gildija“
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Tam tikriems glazūrų atspalviams gauti, be švino oksi-
do, dar naudotos ir šarminės medžiagos – potašas (plautų 
medžio pelenų šarmas). Glazūroms spalvą suteikia metalų 
oksidai ir jų deriniai. Net identiškos sudėties glazūra 
(turima omenyje cheminė sudėtis), priklausomai nuo 
glazūruojamo paviršiaus spalvos, degimo temperatūros, 
degimo aplinkos (redukcinė ar oksidacinė), glazūros sto-
rio, išdegus gali atrodyti skirtingos spalvos. Visi išvardinti 
faktoriai, ypač degimo aplinka ir temperatūra, labai veikia 
gaminių spalvą degant malkinėje krosnyje. Tik malkinėse 
krosnyse gaunama tokia plati (ir kartais neprognozuoja-
ma) spalvinė glazūrų skalė. Todėl degti buvo stengiamasi 
oksidacinėje aplinkoje nes „nuo dūmo puodai patamsėja“.

Net naudojant tuos pačius spalvinančius oksidus, spal-
va keičiasi keičiant glazūros fliusą (šarminis ar rūgštinis). 
Pagrindiniai metalų oksidai, naudoti XVII–XX a. kera-
mikos glazūrai spalvinti:

Geležies oksidas – gelsva, rusva, raudonai ruda (ant 
šviesaus pagrindo), tamsiai ruda, juoda (ant tamsaus 
pagrindo).

Vario oksidas – šaltai šviesi žalia (ant šviesaus pagrin-
do), žydra turkio (su šarminiu fliusu), šilta žalia, tamsi 
žalia, žalia-juoda (ant tamsaus pagrindo).

Mangano oksidas – šalta ruda (ant šviesaus pagrindo 
su rūgštiniu fliusu), violetinė (su šarminiu fliusu).

Kobalto oksidas – įvairių atspalvių mėlyna, žydra, 
šalta juoda.

Alavo oksidas – junginiuose su švino oksidu dažo 
baltai.

Stibio oksidas arba alūnas – geltona. 
Balta, gelsva spalva buvo gaunamos naudojant baltą 

(gelsvą) angobą, padengtą bespalve glazūra.

GLAZŪROS PARUOŠIMAS 

Švino oksidas gaminamas kaitinant švino metalą plačiame 
metaliniame inde. Tai labai ilgas ir nuodingas procesas, 
todėl kaitinama buvo lauke ar gerai vėdinamoje pastogėje. 

Ąsotis. Kauno valstybinis 
M. K. Čiurlionio dailės 

muziejus. Vietovė nenu-
rodyta

Lekas. Kauno valstybinis 
M. K. Čiurlionio dailės 

muziejus. Vietovė nenu-
rodyta

Ąsotis. Kauno valstybinis 
M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. Radviliškis, 

Šiaulių aps.
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Kad greičiau susidarytų oksidas, kaitinamas švinas 
nuolat maišomas. Norėdami oksidą alavo baltoms 
glazūroms gaminti, iš karto virindavo švino ir 
alavo metalus. Dažantys oksidai gaminami meta-
lus iškaitinus (sudeginus) paprastoje degimo kros-
nyje. Tam dažniausiai naudodavo molinį puodą, į 
kurį sudėdavo metalo gabaliukus. Viską degindavo 
drauge su degamais puodais. Išdegintus meta-
lo gabaliukus nugrūsdavo, paimdami oksidą, o 
neoksiduotą metalą vėl degindavo. Vietoje geležies 
oksido kartais naudodavo geležingą smėlį, molį, 
geležies nuokalų puodžiai gaudavo iš kalvių.

Visos glazūroms naudojamos medžiagos turi 
būti gerai susmulkintos. Tam naudotos rankinės 
(didesniuose keramikos centruose ir arkliais 
sukamos) girnos. Kartais smėlio, naudojamo 
glazūrų gamyboje, meistrai nemaldavo, o labai ge-
rai išdžiovintą sijodavo per audinį. Žinoma, tam 
buvo naudojamas jau natūraliai smulkus smėlis. 
Jei reikėdavo, toks smėlis buvo gabenamas net iš 
gana toli.

Rankinėmis girnomis švino oksidas malamas kelis kartus, vis pridedant ne-
malto oksido, vėliau malama kartu su smėliu. Malamos medžiagos skiedžiamos 
vandeniu ir indeliu pilamos į girnas. Vieną kartą permaltos dar atskiedžiamos 
vandeniu ir malamos dar kartą. Ar glazūra sumalta, nustatoma patrynus ją skystą 
tarp pirštų – jei šiurkštumo (smėlio) nesijaučia, tai tokia jau sumalta. Permalti 
glazūros irgi negalima, nes, jei ji būna per smulki (riebi), džiūnant ar degant ima 
atsilupinėti, ypač tai nutinka glazūruojant riebaus molio gaminius. Nepakanka-
mai sumaltos glazūros trūkumai pataisomi pridėjus daugiau švino oksido. Prieš 
glazūruojant sumalta glazūra skiedžiama vandeniu ir iškošiama per drobę, kar-
tais per retą sietą. Tam, kad būtų galima nustatyti reikiamą glazūros tirštumą, 
į ją buvo įmetamas molio gabaliukas. Jei glazūra reikiamo tirštumo, gabaliukas 
panyra iki pusės. 

SAUSAS GLAZŪRAVIMAS

Sausu būdu keramika glazūruota viduramžių ir renesanso laikotarpiu (nors buvo 
glazūruojama ir skysta glazūra). Taip glazūruota stalo keramika, krosnių kokliai, 

Glazūros malimas rankinėmis gir-
nomis. XIX a., La Borne, Prancūzija

Glazūros malimas. 1904 m.,
Skopinas, Rusija
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grindų plytelės. Sausuoju būdu glazūruojama taip: ant klijais ištepto nedegtos 
keramikos paviršiaus per sietelį barstoma sausa glazūra. Prie klijų glazūros milte-
liai prilimpa vienodu sluoksniu, neprilipusi sausa glazūra 
nukrečiama. Žvelgiant į archeologinę keramiką labai ne-
sunku matyti sausam glazūravimui būdingus požymius. 
Tai padūmavęs smulkių šlakelių perėjimas tarp glazūruoto 
ir neglazūruoto paviršiaus. Glazūruojant šlapia glazūra, 
riba tarp glazūruoto ir neglazūruoto paviršiaus labai 
aiškiai matoma. 

Kaip jau anksčiau minėta, sausam glazūravimui nau-
dota glazūra su didesniu švino oksido kiekiu. Indai tepami 
klijais, pagamintais iš organinių degiųjų medžiagų: stip- 
riai su vandeniu suvirintų ar plikytų miltų, XIX a. puodžius 
klijus virdavo iš liepų žievių. Indo vidus buvo tepamas 
tirštesniais klijais (jis turėjo būti geriau išglazūruotas), 
išorė – skystesniais. Klijai ant indų tepami teptuku arba 
nupylimo būdu. Jie greitai džiūva, todėl glazūruodavo 
dviese: vienas, įpylęs į indą klijų, išteliuškuodavo ir apipil-
davo arba teptuku nutepdavo indo išorę, o kitas į nuteptą 
indą įberdavo glazūros, uždengdavo rankomis ir pakratęs 
prie sienelių neprikibusįjį išberdavo. Išorę apibarstydavo 
per sietelį, indą sukiodamas rankoje. Renesanso buitinių 
indų vidus, kaip ir išorė, dažniausiai nebuvo ištisai 
glazūruota. Glazūros sluoksnelis dengia tik indo hori-
zontalius ar pasvirusius paviršius, glazūruotas indo angos 
kraštas. Glazūrai barstyti naudojamas tam tikros formos 
sietelis – siaurėjantis molinis indelis be dugno, kurio 
apačioje pririštas audinio arba metalo tinklelis.

GLAZŪRAVIMAS SKYSTA GLAZŪRA

Glazūravimas skysta glazūra daug spartesnis, mažiau kenksmingas darbas. Glazū-
ruojami, kaip ir sausuoju būdu, nedegti gaminiai. Jeigu dėl glazūros ir molio ne-
sutapimo glazūra degant nuteka ar atsilupa, dirbiniai glazūruojami jau vieną kartą 
išdegus. Kad glazūra geriau priliptų prie puodo paviršiaus, į ją pilama organinių, 
degimo metu sudegančių klijų – ruginių miltų tyrės, duonos raugo, saldaus pieno, 
bulvių tyrės. Glazūra taip paruošiama greitam naudojimui (vienos krosnies puo-
dams glazūruoti), nes, ilgiau pastovėjusi, surūgsta.

Glazūruotas XVII a. ąsotė-
lis. S. Skapo g. 12

Glazūruota XVII a. puody-
nėlės šukė, Vilnius

Sietelis sausai glazūrai 
barstyti, XIX a. pab.–XX a. 

pr. Zarasų r., Dusetos
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Skysta glazūra indai dengiami merkimo, nupyli-
mo būdu, XX a. pradžioje atsiranda glazūravimas 
purškiant. Indų vidus glazūruojamas taip: į indą įpilama 
glazūros, jį sukant glazūra išpilama. Išorė dengiama 
glazūrą pilant samčiu ar nedideliu indeliu, apverstas 
indas laikomas už kojelės. Dar taupesnis ir greitesnis 
būdas, kai visas puodas, laikant jį už kojelės, panardi-
namas į didelį glazūros indą. Glazūros perteklius nu-
varvinamas, pirštu nubraukiamas indo kraštelis – jis 
turi likti neglazūruotas (kad indai, kraunami į krosnį, 
nesuliptų). Atskiros polichrominių koklių dalys XVI–
XVII a. buvo glazūruojamos teptuku. Tam galėjo būti 
naudojamas ir dekoravimo ragelis. Po glazūravimo in-
dai gerai išdžiovinami ir tik tada degami.

Glazūravimas paplito kartu su žiestąja keramika. 
Ankstyvoji drumstai žalios spalvos glazūra, naudota 
XV–XVI a. sandūroje, vėliau tampa skaidresnė, prade-
damos naudoti įvairių atspalvių žalios ir rudos spalvos 
glazūros. Skirtingai dozuojant dažančias medžiagas 
(manganą, magnį, varį, geležį), gaunami įvairūs atspal-
viai: nuo geltonos iki juodos-rudos ir nuo šviesiai 
žalios iki juodos-žalios. XVII a. pradedama naudoti 
balta drumsta alavo glazūra. (G.Vaitkevičius,  Miestų 
praeitis, 2004 m., 215 p.). Kartu su balta glazūruojama 
įvairių atspalvių mėlynos, žydros, violetinės, ryškiai 
geltonos spalvos glazūromis. Dažniausiai tokie 
prabangūs spalvų deriniai naudoti gaminant repre-
zentacines kokles. (D. Strazdas, XVI-XVII a. koklinės 
krosnys. Konferencijos medžiaga, 2006 m., 81 p.). 

DEGIMAS

Tik išdegtas molio dirbinys vadinamas keramika. 
Neretai degtos keramikos artefaktai yra vieninteliai 
išlikę pėdsakai, galintys ką nors papasakoti apie bu-
vusias civilizacijas, jų gyvenimo būdą. Degtas molio 
dirbinys nesuyra kelis tūkstančius metų. Degimo metu 
molyje įvyksta negrįžtamieji pokyčiai, degti dirbiniai 

Indo glazūravimas merkimo 
būdu. Keramikos stovykla 

Viekšniuose, 2007 m.

Keramikas O. Anderberg glazū-
ruoja puodus. Švedija, 1925 m.
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sutvirtėja, tampa atsparūs drėgmei (dėl jos 
nepraranda formos). Žmonės tai pastebėjo 
gana anksti – pirmieji degto molio gaminiai 
datuojami XXII a. pr. m. e. Tai žmogiškas 
būtybes vaizduojantys amuletai, daugiau-
sia Vilendorfo Venerą primenantys deivės-
motinos atvaizdai. Įdomiausia tai, kad kera-
mikos žinios, kuriomis naudojosi dievybių 
lipdytojai, pradėtos taikyti indams gaminti 
tik po dešimties tūkstančių metų. Ankstyvo-
sios žmonių bendruomenės vertėsi medžiokle, gyveno klajodamos paskui gyvulių 
kaimenes, ir indai iš sunkios bei trapios keramikos netiko tokiam gyvenimo būdui. 
Naudoti lengvai transportuojami odiniai, mediniai, pinti pluošto indai. Degto mo-
lio indų naudojimas maisto produktams saugoti ir ruošti – tai sėslaus gyvenimo 
atributas, siejamas su žemdirbystės atsiradimu. Moterys pirmosios, norėdamos pa-
lengvinti savo buitį, pradėjo lipdyti ir degti keramiką. Tai patvirtina ant ankstyvųjų 
indų rastų pirštų antspaudų tyrimai. Ir dabar daugelyje Afrikos tautų puodų gamy-
ba yra išskirtinai moterų užsiėmimas.

Keramikos gaminių degimas – vienas sudėtingiausių ir atsakingiausių procesų 
keramikos gamyboje. Nepaisant, kokiomis priemonėmis naudojamasi degant, pa-
grindiniai degimo etapai, išlaikant jų eiliškumą, galioja visais atvejais: lėtas šildymas 
(kartais vadinamas džiovinimu); kaitinimas, temperatūros kėlimas; galutinis terminis 
apdorojimas, kurį reikėtų sieti su dirbinių aušinimu (juodinimas, merkimas į raugą).

Pirmajame etape keramikos dirbiniai šildomi arba džiovinami. Jei kalbama 
apie degimą malkomis, šiame etape malkos deginamos taip, kad liepsna nesiektų 
dirbinių. Šildymas neretai užima nuo vieno trečdalio iki pusės, kartais ir daugiau 
viso degimo laiko. Šio proceso metu dirbiniai spalvos nekeičia, temperatūra lėtai 
keliama iki 400–500°C. Tiksli šildymo trukmė priklauso nuo degamų dirbinių kie-
kio, jų drėgnumo, molio masės, iš kurios jie padaryti, degimo įrenginio (krosnies, 
laužo ir pan.), kuro kokybės (malkų drėgnumo). Kuo ilgiau trunka šildymo proce-
sas, tuo didesnė tikimybė išvengti degamų gaminių trūkimo. Dažniausiai dirbiniai 
trūksta šildymo ir aušinimo metu.

Degimo kulminacija – kaitinimas. Palaipsniui didinant kuro, dirbiniai kaitina-
mi iki raudonumo. Priklausomai nuo reikiamos temperatūros, raudonumo spalva 
skiriasi – lengvai rausti keramika pradeda 500–600 laipsnių temperatūroje. Aukš-
čiausia degimo temperatūra priklauso nuo pasirinkto degimo būdo (neglazūruo-
ta ar glazūruota), degamų indų molio savybių, degamų dirbinių paskirties (indai 

Krosnies degimas Graikijoje. Korintinė 
plokštelė. Penteskouphia, 575–550 m.

pr. m. e.
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maistui virti degami žemesnėje temperatūroje). 
Lietuviško molio degimo temperatūra papras-
tai ne didesnė, kaip 1000 laipsnių, molis pra-
deda deformuotis 1050–1100 laipsnių tempera-
tūroje. Minimali degimo temperatūra 400–500 
laipsniai.

Trečiasis degimo etapas tiesiogiai priklau-
so nuo degimo būdo. Jei degama juodoji kera-
mika, aušinama redukcinėje aplinkoje, degant 
glazūruotus dirbinius stengiamasi apsaugoti 

nuo vėjo. Taip pat aušinami dirbiniai iš gryno molio – tokie dirbiniai staiga atša-
lę trūksta. Paprastai degti glazūruoti dirbiniai iš krosnies iškraunami po paros, o 
kartais ir dar vėliau. Raugo keramikos dirbiniai aušinami greitai, juos dar karštus 
mirkant organinėje terpėje. 

DEGIMAS LAUŽE

Kalbant apie degimą lauže ar duobėje, pirmiausia reikia pažymėti, kad vieno, ben-
drai naudojamo, metodo nėra. Kadangi įvairios tautos degdamos naudoja skirtingą 
kurą, puodams – skirtingą molį, tai degimas ugniakure truputį skiriasi. Pavyzdžiui, 
Amerikos indėnai kurui naudoja džiovintą gyvulių mėšlą, Afrikoje dažniausiai 
naudojamas kuras – sausa žolė, žabai; Šiaurės Europoje – naudotos malkos. 

Degimui numatytoje vietoje iškasama duobė (kartais degama tiesiog ant lygaus 
paviršiaus). Tai apsaugo degamus indus nuo vėjo – staiga pakilusi temperatūra gali 
suskaldyti.

Degti keramiką duobėje geriausia nevėjuotą, be kritulių dieną, nes, ypač pra-
diniame etape, vėjas ir lietus gali sugadinti indus. Duobė kasama 20–60 cm gylio 
ir maždaug dviejų metrų diametro (degant 10–20 vidutinio dydžio indų). Žinoma, 
duobės matmenys priklauso nuo gaminių kiekio. Duobės centras išklojamas stam-
besnėmis malkomis, ant kurių, į tarpus dedant malkų, dugnais į viršų kraunami 
indai. Stengiamasi kraunant nedėti vieno indo į kitą – taip geriau perkaista degant. 
Duobės kraštuose sukuriami nedideli laužai, pradžioje du, trys, keturi – palaipsniui 
laužų daugėja iki kol laužas sudaro ištisą ugnies žiedą, supantį indus. Laužo ugnis 
deginama išlaikant nepavojingą atstumą. Taip šildoma 3–5 valandas. Paskui laužo 
žiedas siaurinamas – ugnis palaipsniui artinama prie jau įšilusių indų. Kitame etape 
malkas atsargiai pradedama dėti ant indų. Po kurio laiko ugnis dengia visą indų 
krūvą. Užsidega malkos, sudėtos po indais. Laužas kūrenamas vis pridedant mal-
kų, kol indus pradeda dengti žarijų sluoksnis. Degimas baigtas, po keletos valandų 

Degimas lauže. Keletą valandų indai 
buvo tik šildomi, dabar liepsna palaips-
niui didinama – prasideda kaitinimas. 

2010 m. 
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Degimo lauže etapai. Keramikos stovykla Viekšniuose, 2009 m.
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indus galima atsargiai traukti iš atšalusių pelenų. Galima degimą baigti sukuriant 
redukcinę atmosferą. Baigiamajame degimo etape, kai indai maksimaliai įkaitę ir 
dar dengia žarijos, jie užklojami velėna, šlapiais lapais, tiesiog užkasami žeme. Re-
zultatas: gaunami juodos, pilkos šukės indai. 

Panašus degimas, artimesnis degimui krosnyje, naudojamas Afrikoje. Paruoš-
tų degti indų krūva apdengiama žabų ir žolės sluoksniu, vėliau viskas aptepama ir 
apglaistoma moliu – padaromas apsauginis gaubtas, laikina krosnis. Degama paku-
riant ugnį gaubto apačioje paliktose skylėse, dūmai išeina per skyles gaubto viršuje. 
Procesas reguliuojamas užkemšant ar atidarant tam tikras skyles. Apačioje užkim-
šus skylę kuras negauna oro, toje vietoje degimas sulėtėja, ir priešingai – reikiamoje 
vietoje atidarius, ten pakyla temperatūra.Tokiu būdu degami indai apsaugomi nuo 
vėjo ir kartu taupiau naudojamas kuras – ne taip greitai išsisklaido karštis. Išdegus 
ir indams atvėsus, gaubtas suardomas.

Degimas lauže naudojant pakurą – dar vienas degimo būdas, kuris savo kon-
strukcija jau artimas degimui krosnyje. Kalno šlaite išrausiamas griovelis, jo viršus 
perklojamas 3–4 cm storio žalio medžio šakomis. Ant šakų krečiamas molio ir žolės 
mišinys, tuo pat mišiniu išglaistoma priekinė griovio-pakuros sienų dalis. Molio 
perdengime padaromos skylės, reikalingos liepsnai iš pakuros išeiti. Pakura išdžio-
vinama, ir ant jos dugnais į viršų kraunami indai bei dedamos malkos. Malkomis 
stengiamasi apdengti indus kuo sandariau. Šiuo atveju jos atlieka krosnies gaubto 
funkciją. Degimas pradedamas kūrenant nedidelę ugnį pakuros priekyje. Šildoma, 
kaip ir degant krosnyje – keletą valandų. Paskui liepsna palaipsniui didinama tol, 
kol užsidega malkos, dengiančios puodus. Toliau degimas tęsiamas kūrenant laužą, 
pakura nebenaudojama. 

Degama toliau nuo gyvenamųjų namų, paprastai pavėjinėje puseje. Šiaurinėje Tur-
kijoje ir dabar keramika degama tokiu archajišku būdu – tiesiog ant smėlėtos žemės 
vienu sluoksniu sukrauti puodai kaitinami pavėjui slenkančia ugnimi. Degikai kursto 
ugnį, ant puodų pridėdami malkų, išdegusius puodus nurisdami ilgomis kartimis.

„Žinomas atvejis, kad praeito šimtmečio pabaigoje Antalksnės k. (Linkmenų 
apyl., Zarasų r.) puodai buvo degami duobėje sukurtame lauže: ant malkų statomi 
keturi puodai, ir juos apdėjus malkomis, vėl keturi, šie irgi apkraunami malkomis, 
ir tada užkuriamas laužas. Toks puodų degimas žinomas ir Lenkijoje.“(J. Kudirka, 
Lietuvos puodžiai ir puodai, 30 p.). 

Pastarasis aptartas degimo būdas, naudotas Europoje bronzos amžiuje, jau 
labai artimas krosniai. Pirmosios krosnys, kuriose buvo degama keramika, buvo 
dengtas ugniakuras, naudotas kartu ir apšvietimui, ir šildymui, ir maistui ruošti. 
Tokių krosnių liekanos, randamos Europoje, datuojamos net 4, 5 tūkstantmečiu 
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prieš mūsų erą. Ugniakuras savo konstrukcija labai 
artimas duonkepei – tai apvali arba pailga kupo-
lo formos krosnis, turinti vienintelę angą. Tokios 
konstrukcijos duonkepių krosnių Lietuvoje išliko 
dūminėse Aukštaitijos pirkiose. Duonkepė su ka-
minu savo vidine konstrukcija niekuo nesiskiria 
nuo anksčiau minėtos, tik dūmai iš jos nerūksta tie-
siog į patalpą, o patenka į kaminą. Kadangi puodų 
degimas duonkepėse krosnyse dar gyvavo ir XX a. 
viduryje, yra nemažai aprašymų, kaip tai buvo daroma. Duonkepėse krosnyse buvo 
degami žvirgždiniai puodai (vienu kartu 6–10). Meistrai, kurie vertėsi puodų par-
davimu, pasistatydavo didesnes duonkepes, kur sutalpindavo iki 100 puodų (J. Ku-
dirka, Lietuvos puodžiai ir puodai, 29 p.). Kartais duonkepę krosnį, skirtą puodams 
degti, statydavo lauke. Kraunant duonkepę krosnį, pirmiausia išilgai jos padedami 
du žalio medžio rąsteliai, ant kurių skersai dedamos sausos pušies ar eglės malkos. 
Taip suformuojama laikina pakura. Ant malkų dugnais į viršų kraunama pirmoji 
eilė puodų. Mažesni indeliai įdedami į didesniųjų vidų. Pirmiausia kraunami puo-
dai, turintys daugiausiai žvirgždo, ant jų, krosnies viršuje, dedami indai, nulipdyti 
iš riebesnio molio-žvirgždo mišinio. Ugnis pakuriama priekyje ir pastumiama po 
pakura į krosnies galą. Taip smulkiais pagaliukais šildoma apie porą valandų, tada 
leidžiama įsiliepsnoti visoms malkoms. Indai krosnyje išdega per 4–6 valandas.

Degimo krosnis kaip savarankiškas įrenginys atsiranda kartu su žiedimo ratu. 
Abu šie faktai rodo keramikos amato įsitvirtinimą: keramikos amatas visiškai at-
siskiria nuo žemdirbystės. Dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje keramikos degimo krosnys pradėtos 
naudoti apie XIV a., kitose šalyse (Mesopotamija, 
Tripolio kultūra Ukrainoje) – nuo 4 tūkstantmečio 
prieš Kristų. Ankstyvosios krosnys plūktos iš molio 
(molis maišomas su smėliu, akmenukais, šiaudais), 
vėlyvesnės mūrijamos iš degtų arba nedegtų plytų 
(buvo statomos ir iš akmenų).

Pagal tam tikrus požymius galima nustatyti, ar istorinė keramika (jei ji nėra vi-
siškai sudūlėjusi) degta lauže, ar degimo krosnyje. Krosnyje degtos keramikos šukė 
turi vienodą spalvą visame šukės pjūvyje, o lauže (donkepėje) degtos šukės centri-
nėje dalyje spalva tamsesnė – dėl trumpo degimo nespėjo sudegti visos organinės 
priemaišos. Lauže degtos keramikos šukės išorė taip pat nevienodos spalvos – daž-
niausiai dėmėtos: juodos, pilkos, rausvos, tamsiai raudonos.

XII–XIV a. duonkepės rekonstrukci-
ja. Sudeikiai, Utenos r.

XV a. dubenėlio fragmentas, 
Kernavė
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Paprasčiausios degimo krosnys susideda iš 
dviejų dalių – pakuros ir degimo kameros. Pakura 
(kuro degimo vieta) paprastai yra tiesiog po (arba 
šalia) degimo kamera. Jas skiria skylėtas perdengi-
mas. Kartais pakura daroma išilginta. Tai paleng-
vina krosnies šildymą pradiniame degimo etape: 
kūrenant ugnį, tokios pakuros priekyje į degimo 
kamerą patenka tik šiltas oras, liepsna puodų ne-
pasiekia – tai labai svarbu, nes neįšilę puodai, pa-
liesti liepsnos, gali trūkti. Pakura paprastai būna 
viena, bet, priklausomai nuo krosnies dydžio, jų 
gali būti dvi ir daugiau. Žemaitijoje naudotose 
XIX–XX a. krosnyse yra dvi pakuros priešingose 
pusėse. Degimo kamera gali būti dengta, kupolo 
formos (graikų-romėnų tipo krosnis) arba atvira 
– statinės, stačiakampio formos.

Kupolu arba arkiniu perdengimu dengtose 
krosnyse daromos dūmų išėjimo angos. Graikiš-
ko-romėniško tipo krosnyse daroma viena anga 
kupolo viršuje. Kaukazietiškose krosnyse tokia 
anga yra kupolo šone, tiesiai virš pakuros angos 
(naudota ir dirbiniams pakrauti). XVI–XVII a. 
itališkose arkiniu skliautu dengtose krosnyse buvo 
paliekamos kelios ir daugiau dūmų išėjimo angų 
(atitinkamai uždarant ar atidarant angas buvo re-
guliuojama degimo temperatūra).

Krosnies degimo kamera, jei ji atviru viršumi, 
durelių arba puodų pakrovimo angos neturi, indai 
į ją pakraunami per viršų, tačiau neretai net ir ku-
bilinėse krosnyse paliekama anga – neužmūrytas 
plyšys krosnies sienoje. Krosnys statomos žemės 
paviršiuje, kartais dalinai ar visiškai įleidžiamos į 
žemę. Visiškai į žemę įleista krosnis kūrenama iš 
pakuros, kurios anga įrengta duobėje, šalia kros-
nies, arba jei krosnis statyta kalvos šlaite, pakura 
įrengiama žemesnėje šlaito pusėje. Visiškai į žemę 
įleistoje krosnyje degama juodoji keramika – taip 

Sumažintos XIII–XIV a. keramikos 
degimo krosnies rekonstrukcija 

Klasikinė graikų degimo krosnis
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degimo pabaigoje lengviau sandariai už-
daryti krosnį. Į žemę įleisdavo krosnis ir 
dėl kitos priežasties – gruntas, spausda-
mas krosnies sienas, jas suveržia panašiai 
kaip statinės lankas ir apsaugo nuo irimo.

Kalbant apie Lietuvos XIX a. pab.–
XX a. pradžios kaimo meistrų naudotas 

keramikos krosnis, pirmiausia paminėsime tris (nekalbant apie degimą duonke-
pėje) keramikos krosnių tipus: kubilinę lauko krosnį, stačiakampę lauko krosnį ir 
atraminę (stenderinę) degimo krosnį. 

Kubilinių lauko krosnių korpusai primena 1,7–2,5 metro aukščio nupjautus 
kūgius, kurių viduje 50–60 cm aukštyje nuo dugno įrengtas perdengimas. Tokio-
se krosnyse puodus degdavo suvalkiečiai ir žemaičiai. Suvalkietiškos krosnys buvo 
statomos iš plytų upelių šlaituose, iki pusės įleistos 
į žemę arba apkasamos. Pakura primūrijama šalia 
krosnies.

Žemaitiškos krosnys buvo statomos žemės pa-
viršiuje su dviem truputį atsikišusiomis pakuro-
mis, po vieną iš abiejų šonų. Perdengimą, skiriantį 
pakurą nuo degimo kameros, suplūkdavo iš molio. 
Skylėto perdengimo centras rėmėsi į sumūrytą ant 
krosnies pado koją. Taigi skirtingai nuo suvalkiečių, 
žemaičiai ugnį kūreno tiesiai po puodais. 

Kiek kitokias, ovalo formos, krosnis statė Ku-
lių puodžiai. Jų krosnys plūktos iš molio su kapotų 
šiaudų ar spalių priemaiša. Perdengimas remiasi ne 
ant vienos kojos, o ant dviejų pailgų atramų – jungų, 
kurie erdvę po degykla dalija į tris dalis. Apie metro 
ilgio pakura sumūrijama viename jungo gale.

Keturkampės lauko krosnies konstrukcija pa-
naši, kaip kubilinės, ji statoma tik iš plytų. Krosnys, 
naudojamos juodajai keramikai degti, įleidžiamos į 
žemę. Priekinės pusės, prie pakuros, sutvirtinamos 
plytų arba basliukų sienele. 

Keturkampės lauko krosnys buvo naudojamos 
Biržų, Rokiškio, Švenčionių, Zarasų, Varėnos, Vilniaus 
rajonuose. Jose degami glazūruoti ir neglazūruoti 

Rytų Europoje naudotos plytinės degimo krosnys

Įleista į žemę keramikos degimo 
krosnis. Sudeikiai Utenos r.

Kubilinė keramikos degimo kros-
nis. Vingio parkas, Vilnius



48

gaminiai, juodinti puodai. Puodžiai, gaminę žvirgž-
dinius ir grynuolio puodus, pirmuosius degdavo 
duonkepėse, o antruosius – stačiakampėse degimo 
krosnyse. Meistrai, degantys glazūruotą keramiką, 
savo krosnis dengė arkiniu plytų stogu, gaminiai 
pakraunami ir dūmai išeidavo pro angas arkinio 
stogo galuose.

ATRAMINĖ KERAMIKOS DEGIMO KROSNIS

Vėliausiai Lietuvoje pradėtos naudoti greičiausiai 
iš Vokietijos atkeliavusios atraminės (stenderi-
nės) krosnys. Šis gana sudėtingas įrenginys buvo 
statomas iš plytų dirbtuvėse ir buvo skirtas glazū-

ruotiems dirbiniams degti. Atraminės krosnys pradėtos statyti vakarinėje Lietu-
vos dalyje XIX pabaigoje, vėliau paplito ir kitose Lietuvos vietose. Jas išplatino 
keliaujantys Žemaitijos puodžiai. Stačiakampė atraminė krosnis viršuje užsibaigia 
skliautu, priekinėje krosnies dalyje dvi, kartais trys metro ilgio pakuros, kurias 
nuo degimo patalpos skiria iš plytų sumūryta kiaura sienelė – stenderis. Sienelės 
apačia (vienas trečdalis) sumūryta aklinai, viršuje mūrijant paliktos skylės, kurios 
į viršų tankėja. Sienelė dirbinius apsaugo nuo tiesioginės liepsnos ir dūmų, o kar-
tu tolygiai paskirsto karštį. Tuo pačiu tikslu krosnies apačioje pasieniais sumūryti 
du kanalai (liuftai). Jie, paliekant tarpelius, apdengti plytomis. Plytos nemūrytos, 
tik sudėtos – kai perdega, lengviau pakeisti kitomis. Krosnies galinėje sienoje yra 
anga, pro kurią gaminiai pakraunami ir iškraunami. Pakrovus krosnį, anga už-
mūrijama, paliekamos dvi (viena viršuje, kita apačioje) plyta užkemšamos skylės 
degimui stebėti.

Krosnies pakrovimas
Puodai į krosnį kraunami eilėmis – ant krosnies grindų sudedama eilė puo-

dų, ant jų kraunama kita eilė ir t. t., kol iki viršaus užpildoma visa sienelė. Tada 
nuo apačios kraunama kita. Pirmiausia tokia eilė kraunama prie atraminės siene-
lės, kol iki krovimo angos užpildoma visa krosnis. Krosnis visada turi būti pilna, 
tuščia erdvė užpildoma plytomis, perdengimo plokštelėmis (blatais), kitu atveju 
netolygiai pasiskirsto temperatūra. Pirmoji apatinė puodų eilė kraunama taip, 
kad puodų viršus atsidurtų viename aukštyje su kanalais. Jeigu puodai nevienodo 
aukščio arba žemesni, išlyginama blatais. Blatai – tai molinės colio storio, pėdos il-
gio ir sprindžio pločio, iš abiejų pusių subraižytu paviršiumi plokštelės. Blatai turi 
būti siauresni už puodų angas – kad kraunant neuždengtų. Tokiu būdu liepsna 

Juodosios keramikos degimo krosnys 
Petro Pretkelio dirbtuvėje Zakavolių 

k., Merkinės sen.
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gali lengvai įeiti į puodo vidų. Antroji puodų eilė 
dugnais į viršų kraunama per visą krosnies plotį. 
Šonuose indai statomi ant kanalų. Taip apvožtų 
puodų eilėmis užpildomas visas krosnies aukštis. 
Kraunant į didesnius indus talpinami mažesni ir, 
jei telpa, į šiuos – dar mažesni. Kad glazūruoti 
puodai nesuliptų, tarp jų dedamos blatų nuolau-
žos, molio plokštelės, moliniai trikojėliai. Ąsočiai, 
skirtingai nei kiti puodai, eilėmis į krosnį statomi 
ant dugno, ir į jų vidų kiti indai nededami. Dubenėliai ir vidutiniai dubenys krau-
nami horizontaliomis eilėmis, pastatyti ant briaunelės, dedant vieną į kitą. Kad 
nesuliptų ir geriau praeitų liepsna, tarp dubenėlių klijuojami molio gabaliukai. 
(A. Lėgaudaitė Urbienė, Etnografiniai aprašai, aplanko Nr. 2, 1972 m., 74 p.).

Krosnies degimas
Pakrovus krosnį ir užmūrijus pakrovimo angą, atidaromos pakuros angos. Po 

degimo jos vėl bus užmūrijamos iki kito degimo. Apie 3–5 valandas ugnis kūre-
nama tik pakuros priekyje – džiovinama krosnis, šildomi gaminiai, po to liepsna 
palaipsniui didinama ir kokias tris valandas kūrenama visu pajėgumu. Ilgas šil-
dymas būtinas todėl, kad degami glazūruoti ir dar nedegti gaminiai. Degimas ne-
nutraukiamas staiga, baigiant kūrenama po truputį mažinant liepsną. Jei degant 
nekaista krosnies viršus, malkos pakuroje statomos stačios, jei nekaista krosnies 
apačia – guldomos taip, kad kuo daugiau liepsnos eitų kanalais. Degimą baigiant, 
pakuros neužmūrijamos tol, kol nesudega visi nuodėguliai. Turi likti tik žarijos, 
nes kitaip puodai aprūks (pajuoduos) – užsiredu-
kuos. Krosnis degama vidutiniškai 16–19 valan-
dų. Ar gaminiai išdegė, nustatoma pagal įkaitusių 
gaminių spalvą, glazūros žvilgėjimą. Į gaminius 
žiūrėdavo pro pakrovimo angoje paliktas skyles. 
Puodžiai, pradėję degti vakare, degdavo visą naktį – 
tamsoje lengviau nustatyti degimo temperatūrą. 
XX a. 1–2 dešimtmetyje Kidulių (Šakių r.) ir Vil-
kyškių puodžiai atraminėse krosnyse degė ir juo-
duosius puodus.

Apie glazūruotų dirbinių degimą plačiau kal-
bėjome aptardami degimą atraminėse krosnyse. 
Galima tik paminėti, kad glazūruotus dirbinius 
degė ir kubilinėse, ir keturkampėse krosnyse.

Blatai, naudoti Romualdo Voverio. 
Viekšniai, Mažeikių r.

Išdegti auštantys juodosios kerami-
kos dirbiniai. Vingio parkas, Vilnius
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Juodosios keramikos degimas niekuo 
nesiskiria nuo paprasto neglazūruotos ke-
ramikos degimo – kraunant krosnį dirbi-
niai dedami vienas ant kito, degimas pra-
dedamas dirbinių šildymu, po 4–5 valandų 
kūrenama visu pajėgumu. Baigus degti, tai 
yra kai dirbiniai nuo karščio pabąla, ku-
riam laikui krosnis paliekama pravėsti (tai 
trunka 1–2 valandas). Kai dirbiniai atvės-
ta tiek, kad tampa tik vos rausvi, į išvalytą 
nuo žarijų pakurą įmetama keletas speci-

aliai parinktų storų, sakingų malkų. Tada krosnies pakura ir viršutinė anga už-
dengiamos skarda ir užkasamos žeme. XIX–XX a. pradžioje krosnis ir pakuras 
uždengdavo drėgna velėna, karvės mėšlu ir apkasdavo žemėmis. Užsandarinimas 
būtinas, norint gauti redukcinę aušinimo aplinką. Dirbiniai išimami anksčiausiai 
po 12 valandų. Geriausiai užsijuodina geležingo molio keramikos dirbiniai.

Raugo keramikos degimas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje labiausiai buvo 
paplitęs rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos dalyje, nors ir Žemaitijos puodžiai tokį 
degimą žinojo, rauge mirkytų keramikos gaminių randama jau tarp XIV–XV a. 
radinių.

Degama buvo duonkepėse, iki rau-
donumo įkaitinti indai replėmis ar lazda 
ištraukiami iš krosnies ir merkiami į taip 
vadinamąją rūgštį arba raugą. Didesni in-
dai pavoliojami po raugą, įpiltą į geldą, po 
to merkiami į vandenį. Kad indai netrūktų, 
raugas, prieš merkiant puodus, pašildomas. 
Pats raugas daromas iš ruginių ar kitų mil-
tų – užmaišyta skysta tešla šiltai rauginama 
keletą dienų (dėl naudojamų konservantų 
parduotuvėje pirktų miltų tešla ne visada 
rūgsta). Be miltinio raugo, naudojami ir kiti 
organinės kilmės produktai – pienas, pieno 
išrūgos, burokų nuoviras, raugintų kopūstų 
skystis. Raugo keramika – tai paprastai tik 
žvirgždiniai indai, nes gryno lietuviško mo-

Išdegtas puodas keliamas iš krosnies merkti 
į raugą. 1972 m., Linkonių k. Švenčionių r. 

Adutiškio aps., fot. V. Bernotas

Merkimas į raugą. Kernavė, 2010 m.
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lio indai terminio šoko neatlaikytų – trūktų. Ru-
sijoje keramikai mirko į raugą indus, pagamintus 
be liesiklių (žvirgždo ar šamoto) – vietinis molis 
po papildomo pūdymo ir šaldymo tampa atsparus 
termošokui. Keramikos mirkymas organiniuose 
tirpaluose – tai senas ir daugelyje kultūrų naudoja-
mas indų impregnavimo būdas. Kaip impregnantai 
naudojami augaliniai ir gyvuliniai riebalai, medžių 
dervos, degutas, bičių vaškas, įvairių augalų švie-
žios ir raugintos sultys.

Žinomas ir kitas impregnavimo būdas – 
„moločenije“(rus.), kai jau išdegti dirbiniai įmir-
komi organinio skysčio (saldaus arba rauginto 
pieno). Kai šukė gerai prisigeria skysčio, indas 
išdžiovinamas ir kaitinamas neaukštoje tempera-
tūroje – organika, esanti šukės viduje, suanglėja ir 
uždaro keramikos poras, indas įgauna tamsesnę 
spalvą ir nebepraleidžia skysčių. Dagestano (Šiau-
rės Kaukazas) keramikai, gaminantys neglazūruotą 
keramiką, impregnuoja indus, juos paskalavę karš-
tu riebiu avienos sultiniu.

Vazelė. Skopino keramikos muzie-
jus. Rusija

Mirkyta arba raugo keramika iš 
Žemutinio Kongo. Afrika
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Kai kurio Lietuvos molio cheminė sudėtis, degimo temperatūra

Rajono pav. SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO MgO
Al2O3+

TiO2
SO3 Deg. temp.

Biržų r.
Daniūnų telk. 49,52 6,307 0,86 16,71 7,82 3,36 900–950°C

Pasvalio r.
Kraštų telk. 57,16 6,06 2,93 27,29

Paiešmenės telk. 49,73 6,38 0,67 17,11 6,85 3,24 920–950°C
Joniškėlio telk. 45,20 5,69 14,27 11,80 4,60 850–900°C

Joniškėlio-Laisvės 
telk.

46,21 5,30 0,70 16,23 10,57 3,75 950°C

Zarasų r.
Dervinių telk. 55,97 6,01 0,56 14,67 5,32 3,75 950°C

Alytaus r.
Simno telk. 46,32 6,75 0,70 15,69 9,51 4,03

Geišiškių telk. 51,67 4,45 16,79 9,31 3,78 0,1 1000°C
Varėnos r.

Viečiūnų telk. 55,20 6,07 0,64 16,11 5,33 2,71 950°C
Sraujos telk. I 70,09 5,6 13,6 1,8 1,2
Sraujos telk. II 50,2 8,8 14,4 7,2 3,1

Miliūniškių telk. 51,5 20,89 13 0,49
Puvočių telk. 49,03 8,6 17,0 7,7 1,7

Kauno r.
Sargėnų telk. I
(rudos spalvos)

55,96 5,45 14,89 7,39 2,98

Sargėnų telk. II 
(šokoladinės 

spalvos) 
54,30 3,09 14,39 9,06 3,06

Aukščių telk. 59,91 5,28 14,11 2,98 6,21 0,5 1000–1050°C
Vieskūnų

Palemono telk.
47,60 2,95 9,06 4,95 19,64 900–950°C

Krunų telk. 51,50 6,80 4,50 3,34 17,70 850–900°C
Garliavos telk. 49,77 9,12 17,25 6,08 3,11 950°C

Rokų telk. 55,18 4,69 0,43 14,26 7,41 2,73 850–950°C
Pajiesio telk. 54,94 5,68 14,75 7,50 3,44 0,04

Vilniaus r.

Gudelių telk. 63,73
19,48 (Fe 
o,AlO,TiO)

4,24 2,75

Antarenės telk. 56,53 6,5 7,43 3,16 13,9
Bukčių telk. 57,52 7,3 6,34 3,47 14,0 950°C

Grybiškių telk. 48,80 7,9 14,62 11,0 4,92
Salininkų telk. 47,29 5,98 0,50 14,52 9,89 4,17 0,13
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Rajono pav. SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO MgO
Al2O3+

TiO2
SO3 Deg. temp.

Vaidotų telk. I 50,91 4,68 0,54 13,16 9,82 3,68 0,13 950°C
Vaidotų telk. II 65,07 3,19 0,44 9,24 7,24 2,52 950°C
Užubalių telk. 63,0 23,1 8,9 3,4

Akmenės r.
Viekšnių telk. 49,96 4,76 0,528 13,14 9,57 4,59 – 950°C

Kuršėnų r.
Kuršėnų telk. 48,075 5,292 10,968 4,40 15,14 900–950°C
Daugelių telk. 46,10 5,12 12,06 4,36 14,24 950–980°C

Pakuršėnų telk. 46,28 5,05 0,52 12,18 12,37 4,405 950–1000°C
Geišiskių telk. 51,67 4,45 16,79 9,31 3,78 0,1 1000°C

Mažeikių r.
Ventos telk. 46,96 6,21 0,49 14,44 9,83 4,21 950°C

Mažeikių telk. 47,69 2,45 0,33 19,56 10,74 4,25 0,003
Daubarių telk. 49,94 6,13 0,61 13,47 8,15 3,92 950°C

Milių telk. 60,97 4,85 0,38 16,78 12,64 4,14 0,05
Klaipėdos r.

Klapėdos telk. 73,82 4,69 10,41 12,04 12,04
Jakų telk. 71,21 2,41 0,19 11,20 4,49 1,85

Kretingos r.
Palangos telk. 51,56 2,68 0,30 15,52 9,31 3,59 950–1000°C

Telšių r.
Siraičių telk. 52,15 5,03 0,55 12,72 9,63 3,66 950°C
Gerulių telk. 50,70 7,57 10,47 3,62 12,48 900–950°C

Duseikių telk. 48,26 5,66 1,05 12,35 12,86 2,80 0,21 950°C
Plungės r.

Skurvydų telk. 55,39 5,58 0,53 13,18 7,89 2,7 900–950°C
Platūkių telk. 55,06 3,86 9,34 2,85 14,43 0,14

Plungės (Mūro) 
telk.

75,79 6,88 7,72 3,16 13,96

Marijampolės r.
Puskelnių telk. 48,44 5,18 0,58 13,71 9,88 3,81 950 C

Dzenzdzelaukos 
telk.

51,22 5,61 9,05 3,38 14,61 950-980 C

Astrulių telk. 56,17 5,78 0,58 14,04 6,21 3,34 900-950 C
Vilkaviškio r.
Pilviškių telk. 49,97 5,22 0,61 14.22 9,10 3,74 950-1000 C

Šakių r.
Norkūnų telk. 48,02 5,83 0,47 14,44 9,96 4,12 0,15 950 C

Gelgaudiškio telk. 48,67 5,73 8,21 3,72 17,50 950 C
Ritinių telk. 50,07 7,04 16,64 8,73 10,88 950 C
Šakių telk. 52,33 7,03 16,73 6,87 3,13
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