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PROGRAMOS POREIKIS
 
Bėgant metams, archeologinės keramikos pavyzdžių randama vis daugiau, tačiau ji 
nepakankamai analizuojama technologiniu-praktiniu pobūdžiu. Istorinės keramikos 
pateikimas apsiriboja daugiausia tipologiniu suskirstymu, morfologinių požymių 
išryškinimu, kurį paprastai atlieka archeologai tyrėjai. Tačiau tai yra tik pirminio 
masinės medžiagos apdorojimo etapai. Vienas svarbiausių tolesnių žingsnių – moks-
linio eksperimento metodas, kai vienas po kito atkuriami dirbinio atsiradimo etapai. 
Vilniaus puodžių cechas yra sukaupęs didelę patirtį rekonstruojant įvairias istorines 
ir tradicines keramikos technologijas, cecho meistrai eksperimentiniu būdu atkūrė 
ne vieną senosios keramikos technologiją. Tai suteikia žinių ne tik apie keramikos 
amato raidą, bet ir apie andainykščio žmogaus buitį, gyvenseną. Vilniaus puodžių 
cecho meistrai mokslinio eksperimento būdu yra atkūrę gotikinę raugo keramikos 
technologiją, renesansines glazūras, rekonstravę ne vieną keramikos krosnį, kurioje 
išbandomi įvairūs keramikos degimo režimai. Gotikos ir renesanso technologijų pa-
žinimas studentams suteikia galimybę pažinti profesionaliosios mūsų krašto kerami-
kos šaknis, taikyti senąsias technologijas šiandieninėje kūryboje bei gamyboje.

PROGRAMOS KONTŪRAI 

Ši metodika parengta remiantis bene geriausiai ištirta Vilniaus miesto archeologine 
medžiaga. Pirmiausia tai puodžių dirbtuvės, Subačiaus g. 11 (archeologai tyrėjai 
V. Grišinas, 1995 m., S. Sarcevičius, 1996 m.), Šv. Mykolo g. 6 (archeologas tyrėjas 
G. Gendrėnas, 1996–1997 m.), Malūnų g. 4, 6 (archeologas tyrėjas L. Kvizikevičius, 
2004 m.), Malūnų g. 4, 6, 6A (archeologas tyrėjas R. Jonaitis, 2008–2009 m.), Lie-
tuvos valdovų rūmų archeologinė keramika, taip pat kitų Vilniaus miesto radim-
viečių archeologinė keramika. Metodikoje siekiama aprašyti ir iliustruoti praktinę 
vėlyvųjų viduramžių ir renesanso keramikos pusę. Tam pasitelkiami istoriniai, iko-
nografiniai šaltiniai, etnografinė, daugelį istorinių technologijų išsaugojusi, gali-
ma sakyti, „užkonservavusi“ medžiaga. Pateikiama metodika remiasi dabartiniu 
istorinės Vilniaus keramikos ištyrimo lygiu. Ji nepretenduoja į medžiagos apiben-
drinimą. Iki jo, sprendžiant iš dabartinės tyrimų dinamikos, teks palūkėti dar ne 
vieną dešimtmetį. Tačiau čia pateikiami eksperimentinės archeologijos bandymai 
ir rezultatai leis susipažinti su pagrindinėmis istorinės keramikos technologijų re-
konstrukcijos aktualijomis ir suteiks pagrindą tolesnėms paieškoms bei individua-
liems eksperimentams.
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Programa orientuota į buitinę keramiką. Koklininkystės temą atspindi tik epi-
zodiškai, kiek to reikia iliustruoti vienam ar kitam technologiniam epizodui (pavz., 
glazūrų skalei). Vilniaus kokliai nusipelno atskiros programos. Taip pat šioje meto-
dikoje stengiamasi nekartoti ir neperkrauti metodikos tuo, kas jau aprašyta ir nesun-
kiai pasiekiama nurodomoje literatūroje. Čia stengiamasi išsamiau pristatyti mažiau 
žinomas ar nepakankamai argumentuotai su archeologine medžiaga (pvz., raugo 
keramika) susietas technologijas. Toms, apie kurias žinoma plačiai (kaip juodoji ke-
ramika), vietos skiriama mažiau.

GOTIKOS KERAMIKOS APIBŪDINIMAS

Apskritai keramika gali būti apibūdinama pagal molio ar formavimo masės sudėtį 
(žvirgždinė, šamotinė), formavimo būdą (stovylinė, žiesta), išdegimo būdą (juodoji, 
raugo, lauko židinio ar duobės/laužo) ar naudojimą-funkciją (virtuvės, stalo), taip 
pat pagal chronologiją. Mūsų pristatomoji keramika neturi visiškai ir neginčijamai 
nusistovėjusios klasifikacijos ir terminų. Tačiau daugiausia šioje metodikoje bus re-
miamasi G. Vaitkevičiaus („Puodininkystės profesionalizacija XIV–XVII a. Vilniu-
je“) pasiūlyta klasifikacija, kai kur ją papildant jau anksčiau minėtais parametrais. 

Keramika, sukurta pradedant IX–X a. sandūra ir baigiant XIV a. viduriu, bus va-
dinama minėto autoriaus pasiūlytu ankstyvosios istorinės keramikos terminu (tai ben-
driausias jos apibūdinimas, apimantis visą to laikotarpio keramiką). Kalbant apie šio 
laikotarpio, tačiau naudojant stovylą kuriamą lipdytąją keramiką, bus vartojamas sto-
vylinės keramikos terminas (tai autentiškas terminas, mūsų praeities puodžiams savas, 
kuriuo remiantis bus vartojamas ir jo vedinys). Mūsų mokslinėje literatūroje paplitęs 
terminas apžiesta, kaip dirbtinis terminas, čia bus vartojamas rečiau, labiau technolo-
ginį procesą nusakančia prasme. XIV–XV a. keramiką vadinsime ankstyvąja gotikos 
keramika, XV a. keramiką – gotikos keramika. Gotikos keramikos pabaiga laikoma 
XV–XVI a. sandūra, kai Vilniuje pradeda dominuoti žiesta glazūruota keramika.

STOVYLINĖ KERAMIKA 

Stovylinės keramikos terminas apbūdina keramikos dirbinius, nulipdytus naudojant 
stovylą. Lipdytinės keramikos tradicija Lietuvos teritorijoje buvo gaji, tad jau ir pra-
dėjus naudoti stovylą nemaža indų dalis vis dar buvo paraleliai lipdoma tik rankomis. 
Stovylas Lietuvoje pradeda plisti IX–X sandūroje. Jis buvo populiarus visais ankstyvo-
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sios istorinės, ankstyvosios gotikinės ir gotikinės keramikos laikotarpiais, ir, nepaisant 
to, kad Vilniuje nuo XVI a. jį pradeda stelbti žiedimo ratas, tebenaudojamas toliau. 
Įdomu tai, kad, sprendžiant iš etnografinių duomenų, kaimuose stovylas, intensyviai 
naudotas tarpukariu (W. Holubowicz), išsilaiko iki pat XX a. septintojo dešimtmečio 
(J. Kudirka) ir naudojamas, jei taip galima sakyti, klasikiniu būdu: iš rankomis suspau-
dytų molio volelių lipdomai keramikai gaminti. Iš šio fakto galime daryti tris išvadas: 

1. Stovylinės-lipdytosios keramikos tradicija Lietuvoje minėtu laikotarpiu nu-
trūkusi nebuvo;

2. Šios technologijos dirbiniai pakankamai tvirti ir atsparūs, kad tenkintų buiti-
nius-praktinius mūsų šeimininkių poreikius;

3. Stovylinės-lipdytosios keramikos technologija nesudėtinga, ir, nepaisant me-
namo „primityvumo“, pakankamai efektyvi:

a) lipdant iš karto formuojamas galutinis indo sienelių storis, 
b) paprastai negrįžtama prie ankstesnių lipdymo etapų (išskyrus apdailą), 
c) minimaliai naudojant vandens, galima nulipdyti didelį indą, kurio nereikia 

papildomai tekinti. 
Stovylas, kaip visavertis tūkstantmečio patikrintas įrankis, nusipelno grįžti į 

šiandienos keramikų įrangos arsenalą. 

KAS TAS STOVYLAS IR KAIP JIS NAUDOJAMAS

Etnografas J. Kudirka išskiria ir aprašo tris skirtingas stovylų konstrukcijas: a) su 
kyžma, b) cilindrinį, c) kūginį. Seniausias stovylo modelis – apskritu viršumi ir kryž-
momis apačioje, keturiais stipinais sujungtas ir ant nejudančios ašies užmautas įren-
gimas (1–5 pav.). 

Stovylas lipdant bet kokį indą gali būti sukinėjamas lyg stalelis ant ašies, tačiau 
tikroji jo paskirtis kita – apvalių indų lipdymas. Stovylą galima palyginti su šiandien 
naudojamomis turnetėmis (sukučiais), tik reikėtų įsivaizduoti, kad ant jų turi būti žie-
džiama. Derindami lipdymą ir apžiedimą kinai lipdo pialas bei arbatinius.

Yra ne vienas lipdymo, naudojant kryžmą stovylą, būdas. Vienas jų, seniausias ir 
iki septintojo XX a. dešimtmečio Lietuvoje naudotas (74–92 pav.), šis: ant stovylo pa-
barstoma smulkaus žvirgždo ar pelenų, uždedamas rankose apvalų gumulėlį sukant 
ratu nulipdytas „blynas“– būsimo indo dugnas, kuris išplojamas ir išlyginamas, ir, su-
kant sovylą, apipjaunamas. Pertekliniai nelygumai nuimami, kad dugnas būtų centre 
(kitais kartais indo apačia formuojama nulipdant ruošinį jau su kraštais iš vieno mo-
lio gabalo, jis būna panašus į dubenį). Tuomet klijuojamas pirmasis molio volelis. Jis 
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stipriai, nebijant deformuoti, prispaudžiamas prie dugno. Tuo pačiu dalinai prie sto-
vylo paviršiaus priklijuojama ir išorinė lipdomo indo apačios pusė (praverčia, kai, su-
kant stovylą, norima indą padailinti ar apžiesti). Kadangi volelis gerokai storesnis už 
pageidaujamas indo sieneles, jis ploninamas spaudžiant pirštais. Kad būsimasis indas 
nesiplėstų į šalis, pirštais ne tik spaudžiama (tuomet sienelės platėja ir virsta į šalis), 
bet, perkeliant pirštus kas „žingsnelį“, volelio molis ploninamas ir keliamas aukštyn 
sustumiant ir spaudžiant abiejų rankų pirštus. Taip stumiamas molis, galima sakyti, 
trykšta aukštyn, ir volelio molio masė kyla. Kiekvieną kartą, ištempus volelio turinį, 
neverta persistengti ir nuploninti sienelės viršaus, nes kito volelio klijavimas ir ploni-
nimas gali pakenkti jau suformuotai sienelei – tiesiog ją sudraskyti. Tad visada verta 
pasilikti nesuplonintą klijavimo zonos rezervą, ir klijavimo vietos storį suvienodinti 
palaipsniui ploninant volelį. Dažniausiai volelis klijuojamas iš vidaus pusės. Tačiau, 
norint indą platinti, gali būti klijuojamas ir iš išorės. Ką reiškia klijavimas iš vidaus 
ar išorės? Volelis nėra tik pridedamas ir prispaudžiamas iš viršaus, kaip kartais daro 
nepatyrę ar neįsigilinę lipdytojai. Jis, pridėjus maždaug 45º ar didesniu kampu, sti-
priai spaudžiamas, tiesiog „įauginamas“ į sienelę. Spaudžiant šiek tiek deformuojama 
ir jau anksčiau suformuota apatinė sienelė, tačiau ją galima išlyginti krumpliais arba 
įrankiais. Iškėlus reikiamą indo aukštį, jis „pučiamas“ (petelių lygyje) ar siaurinamas 
(kaklelio lygyje). Tai daryti patogu iš išorės prilaikant delnu, o iš vidaus paspaudžiant 
krumpliais ar šaukšto galvos formos mediniu įrankiu. Tuo būdu ne tik vienodinamas 
sienelės storis, bet tankinama pati sienelė. Kaskart tiek viduje, tiek išorėje paviršius 
dailinamas mediniu peiliu, stipriau pasukant stovylą. Suformavus dirbinį, viršus api-
pjaunamas. Apipjovus baigiama formuoti briauna, apdailai naudojama medžiagos ar 
odos skiautė. Indą baigus, apipjaunama apatinio dalinio klijavimo riba, ir indas, ku-
rio jau niekas nelaiko prikabinęs prie stovylo paviršiaus (kadangi pagrindinis dugno 
plotas pabarstytas žvirgždu ar pelenais), nukeliamas. 

Toliau aprašysime kiek kitokį stovylo naudojimo būdą (93–127 pav.). Ši unikali, 
iki šiol neinterpretuota septintojo dešimtmečio puodžiaus darbo medžiaga užfiksuo-
ta 1965 m. lietuviškame dokumentiniame filme „Moku puodą nulipdyti“, aut. D. Ve-
lička. (Dėkui keramikui E. Talmantui, nurodžiusiam šį filmą, taip pat Lietuvos cen-
trinio valstybės archyvo Kino dokumentų skyriaus vedėjui N. Gubanovui, maloniai 
talkinusiam ieškant šio filmo).

Taigi pirmiausia rankomis sudaužius kompaktišką tarsi mažas kepalėlis molio 
gabalą, kumščiu jis priplojamas prie stovylo („sumušam dugnį“). Plojama stengiantis 
iš karto atskirti įgilintą dugną ir suformuoti sienelių pradžią. Paskui, stipriai pasu-
kant stovylą kaire ranka, mediniu įrankiu lyginamas dugnas ir sienelių vidinė apatinė 
dalis. Perėjimas iš dugno į sienelę dailinamas pirštu (kuris gali pradilti „iki kaulo“).
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Vėliau iš vidinės indo pusės klijuojamas rankose suspaudytas volelis. Keldamas sie-
neles, meistras ne tiek lipdo, kaip anksčiau aprašytuoju atveju, kiek glaisto paviršių. 
Vidinėje pusėje tai daro krumpliais, išorėje – mediniu peiliu. Lyginant vidų ir sukant 
stovylą indas „pučiasi“. Taip per visą indo perimetrą lipdymo ir pirštų žymes panai-
kina įrankio prisilietimas braukiant. Braukoma palaipsniui sukant stovylą, ritmiškai. 
„Išpūtus“ vėl lyginama peiliu. Tarpiniuose darbo etapuose susiformuoja ritmiškos 
įrankio žymės. Baigus „auginti“ indo tūrį ir suformavus siluetą, imama šlapia skepeta 
ir, sukant stovylą, baigiama formuoti briauna. Baigus darbą, prie stovylo prilipusi 
apatinė indo dalis išorėje apipjaunama, ir indas nukeliamas. 

Lipdant anksčiau aprašytuoju būdu, sienelės pjūvyje (lūžyje) matosi įstrižos vo-
lelių klijavimo žymės, o lipdant šiuo būdu – tarsi dvigubas sienelių klijavimas. Abu 
minėti būdai užfiksuoti mūsų etnografinėje medžiagoje. Lietuviškoje mokslinėje lite-
ratūroje aprašomas dar vienas, juostinio lipdymo, būdas. Jis užfiksuotas ir išsamiau 
aprašytas slavų kraštuose. Nuo anksčiau aprašytųjų skiriasi tuo, kad prie „auginamo“ 
indo sienelių klijuojamas ne volelis, o iš volelio išplota juosta. Analizuojant viduram-
žių keramiką, šiam formavimo būdui, tiesa, labiau hipoteziškai, galėtume priskirti 
kai kuriuos XIV–XV a. sandūroje gamintus dirbinius – stambius dubenis (46 pav.). 
Juose paprastai matyti dvi klijavimo žymės – viena aukščiau dugno, kita – ties siene-
lės pusiauju. Čia galėjo būti klijuojamos juostos arba, jei ne voleliai, tai riešo storumo 
„dešros“. Šie indai stori ir tvirti, galintys atlaikyti žmogaus svorį, greičiausiai, nakti-
puodžiai. Storesnes sieneles lengviau apdoroti, apžiesti. 

Iki šiol buvo kalbėta apie vadinamąjį žiedinį lipdymo būdą, kai voleliai klijuoja-
mi vienas virš kito. Aprašytas ir kitas – spiralinio formavimo – būdas, kai ilgas volelis 
klijuojamas spirale. Tokio klijavimo požymių galime pastebėti dalies gotikinių ąso-
čių kaklelių zonoje (34 pav.). Pagrindinė ąsočio dalis (iki petelių) lipdoma žiediniu 
būdu.

Ankstyvoji stovylinė keramika lipdyta „laisviau“, indai turi daugiau individualių 
bruožų. Apžiedimas ne toks mechaninis, net ir indų išorėje matyti lipdymo-formavi-
mo žymių, briaunos ir pobriaunio užkarpa neryški. Stovylas šiuo metu dar lengvas, 
sukamas negreitai ir nestipriai. Ankstyvuoju gotikos laikotarpiu kristalizuojasi ir su-
siformuoja indų tipai, o gotikos laikotarpiu visiškai nusistovi standartai, namudinę 
gamybą keičia gamyba dideliu mastu, t. y. parduoti (G. Vaitkevičius). Gotikiniai in-
dai labai apžiesti, išorėje lipdymo pėdsakai visai užglaistomi įrankiais, skudurėliu ar 
odos skiaute. Ankstyvosios gotikinės ir gotikinės keramikos indai stipriau klijuojami 
prie stovylo paviršiaus, kadangi stipresnis apžiedimas sukelia didesnį pasipriešinimą. 
Jei indas silpnai laikosi, jis, pvz., formuojant briauną, gali atitrūkti. Tuo tikslu, ne-
barstant žvirgždo ir sudrėkinus, prie stovylo paviršiaus priklijuojama išplatinta indo 
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apačia (82 pav.). Neretai ant indų lieka šio išplatėjimo apipjovimo prieš nukeliant 
indą žymės (43 pav.). Apipjaunant susiformuoja ir vadinamasis dugno bortelis (44 
pav.). Taip nutinka tuomet, kai, įrankiu apipjaunant dugno išorę, nelieka kas indą 
laikytų prikibusį prie stovylo paviršiaus, ir šis šiek tiek atkimba bei pakyla (keramiko 
V. Vasaičio žodinė konsultacija). Minėti dugno borteliai matomi ir ant ankstyvosios 
stovylinės keramikos dugnų (D. Baltramiejūnaitė), tačiau jie susidarę labiau nuo 
glaistymo ir apžiedimo. Jei čia ir pjaunama, tai nedaug. 

Gotikinė keramika dekoruojama dažniausiai brūkšniais, įkarpom ir bangelėm 
petelių lygyje (61–72 pav.). Norint patikslinti galimą dekoravimo įrankių formą, at-
liktas nesudėtingas eksperimentas – padaryti kelių archeologinių pavyzdžių dekoro 
duobelių atspaudai (67–73 pav.). Šių atspaudų analizė parodė, jog dekoruojant buvo 
naudojamasi keliais skirtingais įrankiais: dvejais aštriabriauniais:

A) aštriu smailiu galu (67, 69 pav.);
B) aštriu užapvalintu galu (71 pav.);
ir dvejais plokščiais:
C) plačiu (70 pav.);
D) plačiu lenktu;
E) siauru (68 pav.).
Atidžiau apžvelgus aštriuosius atspaudus, matome, kad jie padaryti neplaušėtais, 

gerai nupoliruotais įrankiais. Jie galėjo būti padaryti iš kietmedžio arba kaulo. At-
spaudų žymes palyginę su etnografine medžiaga, galime manyti, kad įspaudai, apie 
kuriuos kalbame, galėjo būti padaryti puodžiaus peilių smaigaliais. Puodžiaus pei-
lio smaigaliu apipjaunami indo viršus, apačia, geležtės šonais glaistomi ir svidinami 
indo šonai, o rankena plojamas kaklelis. Platesnieji įrankėliai irgi neplaušėti, gerai 
nupoliruoti. Greičiausiai tai specialūs dvipusiai dekoravimo pagaliukai ar kauliukai, 
bet tai gali būti ir puodžiaus peilio kitas galas.

Aptariamieji Subačiaus gatvės indai dekoruoti daugiausia įstrižomis įkartomis ir 
brūkšneliais. Iš pirmo žvilgsnio skirtingos įkartos ar bangelės galėjo būti padarytos 
tuo pačiu įrankiu. Vienais atvejais buvo braukoma įrankio smaigalį laikant aštriąja 
puse, kitais – šonu. Pirmuoju atveju gaunama gili aštriabriaunė duobė, kitu – pusap-
valė duobelė ar bangelė. Ornamentuojama keliais būdais. Kiek įmanoma tolygiau 
sukant stovylą ritmiškai bakstelint arba virpinant ranką su įrankiu. Baksnojant gau-
nama gilių aštriabriaunių, o virpinant – seklesnė, kartais susiliejanti į ištisinę, ban-
gelių eilė. Virpinant įrankį, grįžtamuoju (atkeliamuoju) judesiu kartais užkabinama 
apatinė įkartos briauna, ir taip susiformuoja netaisyklingos „V“ formos įkartų eilė 
(65 pav.). Brūkšneliai buvo įspaudžiami bakstelint įrankio galu. Spaudžiant statme-
nai, išgaunamas taisyklingas griovelis, spaudžiant įrankio šonu – asimetriškas, vienu 
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statmenu, kitu nuožulniu šonu. (68 pav.). Kartais, ranką virpinant staigiais judesiais, 
grįžtamuoju judesiu iškabinama griovelio apačia. Pasitaiko, kad, stovylui nevienodai 
sukantis, pirmųjų ir paskutiniųjų griovelių kryptys nesutampa (mat ratui sustojus, 
prarandamas sinchroninis rankos ir rato ritmas, griovelius tenka spaudinėti lėčiau, 
kaip sako, „iš akies“(62 pav.).

Iš to, kas pasakyta, aiškėja, kad stovylinės keramikos technologija turi savų meist- 
rystės niuansų, kokybės kriterijų ir išliekamąją vertę. Žvelgiant iš industrinės pusės, 
galima sutikti, kad žiedžiant pagaminama daugiau indų, tačiau kiekybė neturėtų būti 
pagrindinis rodiklis. Liejant ar naudojant matricas ir presus, galima dirbti dar spar-
čiau. Linijinės šių dienų technologijos sudaro galimybę mūsų lentynas užversti men-
kos savikainos, tačiau dar menkesnės vertės dirbiniais. Stovylinė keramika išlaiko 
autoriaus individualumą, ritmingų darbo judesių prisilietimą, įtampas ir atokvėpius. 

1. Įvairūs stovylai. Kudirka, J. Lietuvos puodžiai ir puodai, V., 1973, p. 24

a b c

2. „Skritė“ (stovylas).
V. Kudirkos nuotr.,
1967 m. Istorijjos insti-
tuto archyvas, negatyvo 
Nr. 31214

4. „Vytukas” (stovylas).
V. Kudirkos nuotr.,
1967 m. Istorijos insti-
tuto archyvas, negatyvo 
Nr. 31230

3. „Puodų stovyliokas“ 
(stovylas). V. Kudirkos 
nuotr., 1967 m. Istorijos 
instituto archyvas, 
negatyvo Nr. 30923

5. „Puodžiaus ratas” 
(stovylas). V. Kudirkos 
nuotr., 1967 m. Istorijos 
instituto archyvas, 
negatyvo Nr. 31222
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6. Jeremijas prie puodžiaus namų. Rodos Bibli-
ja (BNF Latin 6 (3), fol. 19v), XI a., 3–4 ketvir-
tis. http://www.larsdatter.com/potters.htm

7. Jeremijas geria puodžiaus namuose. // Concor-
dantiae caritatis (Lilienfeld Stiftsbibliothek 151, fol. 
211v), apie 1349–1351 m. http://www.larsdatter.
com/potters.htm

8. Puodė. Korta iš Vladislovo V kortų kaladės 
„Hofämterspiel", 1455 m. http://en.wikipedia.org/
wiki/Hofamterspiel

9. Agatoklio tėvas puodžius. // De casibus (BNF 
Fr. 235, fol. 158v), pirmoji XV a. pusė. http://www.
larsdatter.com/potters.htm 

Daugiausia tai santūrūs, aukšto meninio lygio dirbiniai. Tokiuose induose dar ne 
taip seniai maistą gaminosi ir valgė mūsų seneliai bei proseneliai. Miestuose stovylą 
išstūmė žiedimo ratas, tačiau kaime jis išsilaikė iki XX a. antrosios pusės, kai dažna 
šeimininkė dar mokėjo nusilipdyti ir išsidegti puodynę, keptuvę, aguonmalę ar žąs-
kepį. Stovylas yra vienas mūsų lietuviško konservatyvumo, tuo pačiu tradiciškumo 
atributų. Jis mums tarnavo apie tūkstantį metų, tetarnauja ir toliau. 
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10. Puodžius. // Des cas des 
nobles hommes et femmes, 1458, 
Handschrift, München, Bayerische 
Staatsbibliothek. Fouquet, Jean, Bu-
chausstattung. Agathocles, Miniatur 
(in der Kolumne). Inventar-Nr. 
Cod. gall. 6 http://mediaephile.
com/forum/cgi-bin/yabb2/YaBB.
pl?num=1217191344/1

11. Astronomas Nigidijus Figulis prie puodžiaus rato // The City 
of God (MMW 10 A 11, fol. 232v), c. 1475–1480. http://www.
larsdatter.com/potters.htm

12. Puodžius // Chants royaux sur 
la conception (BNF Fr. 1537, fol. 
100), 1500. http://www.larsdatter.
com/potters.htm

14. Puodžius. Čekija, XV a. // 
Umeni a remesla. 1965 

13. Puodžius. Pietų Vokie-
tija, 1490 // A. Rieth. 5000 
Jahre Töpferscheibe. 1960 

15. Puodė. Lenkija, 1505 m. // 
Codex picturatus Balthasaris 
Behem. Facsimile. Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1988

16. Elzė Povilaitytė lipdo puodą. 
J. Kudirkos nuotrauka, 1970 
m. Istorijjos instituto archyvas, 
negatyvo Nr. 33230
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17. Puodžius. // Georgius Agricola. 
DE RE METALLICA. 1556, psl. 217. 
http://nausikaa2.rz-berlin.mpg.de/
digitallibrary/digicat.jsp?fn=/perma-
nent/archimedes_repository/large/
agric_remet_001_la_1556/001-01-
pageimg&pn=31

18. Puodžius. // Holzschnitt. Aus Poly-
dor Vergilius, Buch von den Erfindern 
der Dinge. Augsburg, Steiner, 1537. 
http://www.larsdatter.com/potters.htm

19. Puodžius prie rato. Siniavkos 
kaimas (dab. Bltarusijos teritorija) // 
Holubowicz W. Garncarstwo wiejskie 
zachodnich ternow Bialorusi. Torun, 
1950 

20. Puodžius. Jost Ammano medžio 
raižinys // Eygentliche Beschreibung 
aller Stände auff Erden, hoher und 
nidriger, geistlicher und weltlicher, aller 
Künsten, Handwercken und Händeln, 
(Ständebuch), 1568. http://www.
larsdatter.com/potters.htm
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23. Kauno puodžių cecho spaudas. 
Manoma, XVIII–XIX a. Lietuvos nacio-
nalinis muziejus, inv. Nr. S-406 

25. Stovylų rekonstrukcijos, remiantis 
Kudirka. 1999 m., VšĮ Vilniaus puodžių 
cecho metodinis fondas 

26. Stovylų rekonstrukcijos, remiantis 
Kudirka. 1999 m., VšĮ Vilniaus puo-
džių cecho metodinis fondas

24. Vilniaus puodžių cecho meistrų ir pameistrių valdy-
bų atspaudai. XIX a. 3 – 4 ketvirčiai. Lietuvos valstybės 
istorijos archyvas, fondo Nr. 969, p. 538, 675)

21. Puodžiai. Vokietija, XVI a. // Alfred 
Walcher Ritter von Molthein. Bunte Haf-
nerkeramik der renaissance. Wien, 1906

22. Puodžiai. Italija, 1547. // Piccolpasso Cipriano. I tre 
libri dell’arte del Vasaio.Three books of the Potter’s art. t. 
I-II, London. 1980 m., t. I, p.16
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27. Inertinio stovylo rekonstruk-
cija, remiantis XVI a. ikono-
grafija. 2001 m., VšĮ Vilniaus 
puodžių cecho metodinis fondas 

28. Dubens žiedimas ant 
inertinio stovylo. VšĮ Vilniaus 
puodžių cecho metodinis fondas 

29. Inertiniu stovylu bando žiesti 
ir vaikai. VšĮ Vilniaus puodžių 
cecho metodinis fondas

30. Kūginio stovylo rekonstrukcija, remiantis G. Agriko-
los DE RE METALLICA. 1556, p. 217 raižiniu. 2008 m. 
VšĮ Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas

31. XVI a. vidurio itališko puodžiaus rato re-
konstrukcija, remiantis Cipriano Piccolpasso 
piešiniais ir brėžiniais // I tre libri dell’arte del 
Vasaio. 2001 m., VšĮ Vilniaus puodžių cecho 
metodinis fondas 

RAUGO KERAMIKA, DUONKEPIS

Neturime specialių raugo, arba mirkytai keramikai, skirtų tyrimų ir studijų, tad pa-
sakyti ką nors užtikrintai apie jos genezę būtų rizikinga. Iki šiol dar nepakankamai ji 
argumentuota ir siejant su istorine, archeologine keramika. Dar neseniai pas mus ji 
buvo traktuojama kaip viena „liaudiškų“ technologijų.

Raugo keramikos išskirtinumas tas, kad, baigus degti, indai nepaliekami krosnyje 
palaipsniui aušti, kaip paprastai daroma, o dar karšti išimami ir merkiami į specialų 
tirpalą. Kartais tai būna rafinuotais būdais paruoštas raugas, o kartais prieš pat mer-
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kiant puodus užmaišyta miltų buza (merkiama dažniausiai į ruginių, kvietinių miltų, 
taip pat ir į kopūstų, burokėlių ar žirnių raugą). Raugas nuo karščio prie indo sienelių 
prikempa, suanglėja ir lieka visam laikui. Raugui kunkuliuojant, indo paviršius nusi-
margina įvairaus stambumo ir konfigūracijų spurgais (41, 42, 50–56, 59, 60, 128–134 
pav.). Kartais indas, ištrauktas iš raugo, statomas atgal į krosnį. Etnografas J. Kudirka 
raugo keramiką nusako kaip „mirkymą rūgštyje“. Kitas mūsų dailės tyrinėtojas P. Ga-
launė rašo: „...kai kurie indai maistui gaminti buvo lipdomi tik rankomis“ (...). „Kad 
tokie puodai nepraleistų vandens, jų neglaistydavo (turima omenyje neglazūruodavo 
– D. S.), o išdegintus tuoj pat merkdavo į skystą duonos tešlą“. Raugo technologija tebe-
naudojamaRusijoje (obvarnaja keramika), Baltarusijoje (obvarnaja, riabaja keramika), 
Lenkijoje ji žinoma kaip hartovana keramika. Šią technologiją aprašęs lenkų tyrinėtojas 
W. Holubovičius teigia, kad dirbinio kokybę, anot vietinių puodžių, lemia „indų vidun 
įlindusi ugnis“ bei raugo, į kurį merkiamas iki raudonumo įkaitęs indas, „galia“. Rusų 
keramikos tyrėjas A. Bobrinskis raugo keramikos technologijos manipuliacijas sieja su 
apeiginiu indo įvesdinimu į namų „kosmosą“, krikštu. 

Dalis mūsų aptariamų Subačiaus gatvės puodžiaus dirbtuvėje pagamintų dirbinių 
taip pat buvo gaminti naudojant raugo keramikos technologiją (50, 51 pav.). Raugo 
požymiai indo viduje ir išorėje dažnai būna nevienodi. Kartais sunku atskirti, ar ant 
puodo kraštų matyti raugo, ar viralo likučiai. Tuomet pravartu patikrinti abi indo pu-
ses, nes pasitaiko, kad išorė primena buityje aprūkusių ir degėsiais apkerpėjusių puodų 
paviršių, tačiau viduje matyti prikepusio raugo krislelių. Iš to galime spręsti, kad tai ne 
vartojimo buityje, bet išdegimo technologijos požymiai. Maistui gaminti naudotų indų 
paviršiuje raugo požymiai niveliuojasi nuo karščio (nudega specifinis raugo raštas), 
dūmų (aprūksta) bei sudegusio maisto likučių. Dar vienas krosnies ar židinio puodo 
bruožas – nudegusi apačia (57 pav.). Duonkepyje pečiuje kaitriausias krosnies padas, 
o židinyje – po trikoju esančios žarijos, tad puodo apačioje suodžiai dažnai nudega.
Tuo tarpu raugo puodai, nepabuvoję krosnyje ar židinyje, išlaiko savo pirminį raugo 
ornamentą. 52-55 paveikslėliuose matome Vilniuje, Savivaldybės aikštėje, ties įvažia-
vimo keliu į automobilių stovėjimo aikštelę, rastus (archeologas tyrėjas S. Sarcevičius, 
2004 m.) raugo indus, kurie buityje nebuvo naudoti. Panašiai kaip ir Subačiaus gatvėje 
rastieji dirbiniai, jie yra į atliekų duobę suverstas puodžiaus darbo brokas. Apie tai ga-
lime spręsti iš to, kad sukepusio raugo spurgelių matosi ir ant kiaurai išdužusios skylės 
krašto (54 pav.). Nors ir išdužęs, šis puodas buvo pamerktas į raugą. Tokią prielaidą 
patvirtina ir raugo žymes išsaugoję dugnai. Įdomu, kad ant dugnų nesunkiai galime 
įžiūrėti stovyle išraižytą ženklą – ratu apibrėžtą vienuolikastrypę saulutę.

Krosnių, skirtų raugo keramikai degti, archeologai nėra aptikę. Tačiau, remiantis 
etnografiniais duomenimis, galime teigti, kad raugo keramika buvo degama duon-
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kepyje pečiuje. Degant mažiau indų, jie gali būti sukraunami ne tiesiog virš malkų, 
t. y. būsimos liepsnos, o šalia ir kurį laiką šildomi. Duonkepio pečiaus kompaktiš-
kas vidus gerai atspindi karštį, tad indai šyla net negaudami tiesioginės liepsnos.
Ugnį palaipsniui artinant, jie pakankamai įkaista, kad iš pagalių būtų galima statyti 
„ugnies tiltus“, o vėliau ir visai paslėpti po liepsna. Degant pilną pakrautą krosnį (o 
į didesnį, specialiai puodams deginti pastatytą duonkepį telpa apie šimtas vidutinių 
indų), puodai būdavo kraunami pagal sistemą. Apačioje guldydavo du žalio medžio 
rąstelius, o virš jų tarsi ant bėgių skersuodavo sausas stambias malkas. Virš jų eilė-
mis kniūbsčiai buvo kraunami puodai. Apačioje stambesni, viršuje, jei tokių būdavo, 
smulkesni. Krosnis būdavo pakuriama iš galo, kartimi nuo prieždos pro tarp rąstų 
esantį plyšį nustumiant degančias pliauskas ar beržo tošies ryšuliukus. Kūrenama 
palengva, maždaug po poros valandų liepsna didinama, išdegama, priklausomai nuo 
krosnies dydžio, per 5–7 valandas.

JUODOJI KERAMIKA, TERAKOTA, DUOBĖS DEGIMAS 
 

Juodoji keramika mūsų archeologinėje literatūroje dažnai vadinama redukcine, re-
dukuota keramika. Šio termino čia nenaudosime, kadangi redukcinė atmosfera juo-
dosios keramikos savybių dirbiniui savaime nesuteikia. Redukcinę atmosferą, sie-
kiant glazūrų efektų, pasiekiame uždarydami krosnies dureles, tačiau to nepakanka 
juodajai keramikai gaminti. 

Juodoji keramika Vilniuje pasirodo XV a. pradžioje. Ji siejama su profesionalio-
sios keramikos, kai gaminama dideliais kiekiais parduoti, pradžia. G.Vaitkevičiaus 
teigimu, tuo metu baigiasi ankstyvosios gotikinės keramikos etapas, kai formavosi 
nauji standartai, ir prasideda apie šimtą metų trukęs gotikinės keramikos periodas. 
Juodoji keramika, rasta Subačiaus gatvėje, dalinai kartoja raugo keramikos formas 
(troškintuvės), tačiau dalis dirbinių yra tik juodosios keramikos dirbinių grupės. Tai 
ąsočiai ir dubenėliai (32, 33, 34, 45, 47 pav.). Juodosios keramikos dirbiniai formuoti 
ant stovylo analogišku, kaip anksčiau aprašyta, žiedinio formavimo būdu, tačiau iš-
skirti reikėtų ąsočius, kurių vidinėje pusėje matomos įstrižos volelių klijavimo vietos. 
Matyti, kad ąsočio kaklelio zoną puodžius baigdavo ne žiediniu, o spiraliniu būdu 
(34 pav.). Dalis ąsočių išorėje poliruoti, kaklelio lygyje dekoruoti horizontalia zigza-
go linija. 

Dalis gotikinės keramikos nepriklauso nei juodajai, nei raugo keramikai. Tai 
šviesūs, rusvai pilkšvos, mišriai (besikaitaliojančiai) degimo atmosferai būdingo ats-
palvio dirbiniai. Ji greičiausiai buvo degama duobėje (lauko židinyje ar lauže). Duo-
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bės degimo būdas žinomas nuo neolito ir išsilaikė ilgai, iki pat XX a. pirm. pusės. Tad 
tradiciją tęsiant iš kartos į kartą, jos degimo subtilybės turėjo būti gerai žinomos ir 
mūsų aptariamojo laikotarpio puodžiams.

Neturime garantuoto atsakymo, kaip buvo išdegama juodoji gotikinė keramika. 
Vienas variantų – toje pat duobėje. Degimui baigiantis, užmetus smalingo kuro, dir-
biniai apkraunami velėna ir užpilami žemėmis. Tačiau, kalbant apie Subačiaus gatvės 
keramiką, tvirtos išvados būtų per drąsu. Pagal dirbinių išdegimo kokybę, šukės skam-
bumą galime spręsti, kad galėjo pasitarnauti ir specializuota puodžiaus krosnis.

Gotikinės keramikos pabaiga laikoma XV ir XVI a. riba, kai pradedama iš vieno 
molio gabalo žiestų ir glazūruotų dirbinių gamyba.

32. Ąsočio fragmentas. Vidinėje 
pusėje matyti medinio įrankio 
naudojimo žymės. Juodoji kera-
mika. Subačiaus g. 11 (tyrimų 
aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai 

33. Troškintuvės fragmentas. 
Vidinėje pusėje matyti pirštų 
atspaudai. Juodoji keramika. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. 
S. Sarcevičius). Lietuvos naciona-
linio muziejaus fondai

34. Ąsočio kaklelio fragmentas. 
Vidinėje pusėje matyti volelių 
klijavimas spiraliniu būdu. Juodoji 
keramika, Subačiaus g. 11 (tyrimų 
aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai

35. Troškintuvės fragmentas. Lūžyje pastebimos 
volelių jungimo vietos. Didesnis indas dažniausiai 
buvo lipdomas iš penkių volelių, mažesnis – iš 
keturių. Raugo keramika. Subačiaus g. 11 (tyrimų 
aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus fondai

36. Troškintuvės fragmentas. Lūžyje 
pastebimos volelių jungimo vietos. Ši 
troškintuvė nulipdyta iš keturių vole-
lių. Juodoji keramika. Subačiaus g. 11 
(tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai



19

37. Dangtelio fragmentas. Dangteliai buvo 
lipdomi „aukštyn kojomis“, paskui apžiedžiami. 
Dangteliams pakakdavo dviejų volelių. Raugo 
keramika. Subačiaus g.11 (tyrimų aut. S. Sarce-
vičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

38. Dangtelio fragmentas. Išorėje pas-
tebimos medinio įrankio žymės. Raugo 
keramika. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. 
S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondai

39. Gotikos puodžiaus įrankiai, rekonstrukcijos. 
VšĮ Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas

40. Troškintuvės su dangteliais. Raugo 
keramika. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. 
S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondai

41. Troškintuvės su dangteliais. Raugo keramika. Rekon-
strukcijos, remiantis Subačiaus g.11 archeologine medžiaga. 
VšĮ Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas 

42. Troškintuvė. Raugo keramika. Rekon-
strukcija, remiantis Subačiaus g.11 archeo-
logine medžiaga.VšĮ Vilniaus puodžių 
cecho metodinis fondas 
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43. Troškintuvė. Rodykle pažymėta nupjo-
vimo riba. Raugo keramika. Subačiaus g. 
11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai

44. Troškintuvių dugnai. Matyti dugno bortelis, susifor-
mavęs nupjaunant indą nuo stovylo. Raugo keramika. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai

45. Dubenėlis. Juodoji keramika. Suba-
čiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

46. Dubuo ir dubens fragmentas. Raugo keramika. Suba-
čiaus g. 11. Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

47. Ąsočio fragmentas. Juodoji keramika. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevi-
čius). Lietuvos nacionalinio muziejaus 
fondai

48. Ąsotis. Rekonstrukcija, remiantis Subačiaus g. 11 
archeologine medžiaga. Duobės degimas, VšĮ Vilniaus 
puodžių cecho metodinis fondas
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49. Dangteliai. Raugo keramika. Subačiaus g. 11 
(tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondai

51. Troškintuvių fragmentai, vidus. Raugo keramika. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai

50. Troškintuvių fragmentai, išorė. Raugo kera-
mika. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarce- 
vičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

53. Troškintuvių fragmentai, dugnai. Matyti stovyle išrai-
žytų ženklų įspaudai. Savivaldybės aikštė, (tyrimų aut.
S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

52. Troškintuvių fragmentai, išorė. Raugo kera-
mika. Savivaldybės aikštė, (tyrimų aut. S. Sarce- 
vičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

54. Troškintuvės fragmentas. Kairėje matyti 
degimo metu atšokusios skeveldros duobė. Sa-
vivaldybės aikštė, (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

55. Troškintuvės fragmentas, indo vidus. Savivaldybės 
aikštė, (tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacionali-
nio muziejaus fondai

56. Troškintuvės vidus. Rekonstrukcija, remian-
tis Subačiaus g. 11 archeologine medžiaga. VšĮ 
Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas
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60. Ką tik iš raugo ištraukti indai. Trakai, archai-
nių amatų stovykla, 2010 m. liepa

59. Troškintuvė merkiama į raugą. Trakai, archai-
nių amatų stovykla, 2010 m.

57. Troškintuvė. Indas, keletą metų naudotas 
maistui gaminti. Raugo technologijos požy-
miai nudegę ir niveliavęsi. Rekonstrukcija, 
remiantis Subačiaus g. 11 archeologine me-
džiaga, 2005 m. VšĮ Vilniaus puodžių cecho 
metodinis fondas

58. Raugo keramikos degimas duonkepyje pečiuje. Trakai, 
archainių amatų stovykla, 2010 m. liepa

61. Troškintuvių fragmentai. Dekoravimo varian-
tai. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

62. Troškintuvės fragmentas. „Susitinka“ de-
koravimas įkartomis ir brūkšniais. Subačiaus 
g.11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai
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63. Troškintuvės fragmentas. Dekoravimas 
bangelėmis. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sar-
cevičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

64. Dekoravimas įkartomis. Subačiaus g. 11 
(tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos naciona-
linio muziejaus fondai

65. Dekoravimas įkartomis. Subačiaus g. 11 
(tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus fondai

66. Dekoravimas įkartomis. Subačiaus g. 11
(tyrimų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacionali-
nio muziejaus fondai

67. Dekoravimas įkartomis. Kairėje matyti 
įkartoms daryti naudoto įrankio atspaudas. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

68. Dekoravimas įspaudais. Kairėje matyti įspaudams 
daryti naudoto įrankio atspaudas. Subačiaus g. 11 (tyri-
mų aut. S. Sarcevičius). Lietuvos nacionalinio muziejaus 
fondai
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71. Dekoravimas įkartomis ir brūkšniais. Kairėje 
matyti įkartoms daryti naudoto įrankio atspau-
das. Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

73. Įkartų darymo įrankio atspaudai iš arčiau. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

72. Dekoravimas įkartomis. Dešinėje matyti 
įkartoms daryti naudoto įrankio atspaudas. 
Subačiaus g. 11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

70. Dekoravimas įspaudais. Dešinėje matyti 
įspaudams daryti naudoto įrankio atspaudas. 
Subačiaus g.11 (tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

69. Įkartoms daryti naudoto įrankio atspaudas. 
Subačiaus g.11(tyrimų aut. S. Sarcevičius). 
Lietuvos nacionalinio muziejaus fondai

74. Lipdymas naudojant stovylą. Dugno išplojimas 
(lipdo Vilniaus puodžių cecho meistrė Kristina 
Venckūnaitė)
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76. Klijuojamas pirmasis volelis75. Dugno šonai užlenkiami į viršų

78. Vidinė pusė dailinama krumpliais77. Apsukus ratą volelis nugnybiamas

80. Spaudinėjama nauja „dešra“ (volelis)79. Indo išorė glaistoma mediniu peiliu

82. Glaistant į apačią indas priklijuojamas prie 
stovylo

81. Priklijavus antrąjį volelį, indas glaistomas 
iš apačios į viršų mediniu peiliu
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88. Apipjaunama briauna

90. Mediniu peiliu apipjaunama indo apačia

87. Delnu prilaikant išorę, indas „pučiamas“

89. Sukant stovylą, briauna dailinama drėgna skepeta

84. Indo išorė glaistoma mediniu peiliu

86. Klijuojamas ketvirtasis volelis

83. Klijuojamas trečiasis volelis

85. Volelis ploninamas stumiant molio masę 
aukštyn
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92. Indas nukeliamas91. Baigiama apdaila

93. Kasamas paviršinis molis 94. Iš laukų surankioti rapakyviai (sutręšęs 
granitas)

95. Granitas grūdamas akmeninėmis girnomis 96. Sijojamas žvirgždas

97. Puodžius darbo metu 98. Molis su žvirgždu minkomas kojomis
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100. Puodžius delnuose sumuša ruošinį – būsi-
mojo indo dugną

99. Suminkytas molis pjaustomas gabalais

101. Ruošinys priklijuojamas prie stovylo

106. Klijuojamas pirmasis volelis105. Krumpliais iš apačios aukštyn glaistoma indo 
išorė, indas „auginamas“, jo sienelės tankinamos

102. Kumščiu išplotas būsimojo indo vidus

104. Formuojami indo kraštai103. Sukant stovylą indo vidus formuojamas 
mediniu įrankiu
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108. Spaudinėjamas volelis107. Glaistoma

109. Spaudinėjamas volelis 110. Priklijavus volelį, indas toliau glaistomas

111. Indas dailinamas mediniu peiliu 112. Apipjaunama viršutinė briauna

113. Apipjaunama viršutinė briauna 114. Siaurinamas kaklelis
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116. Indo išorė koreguojama mediniu peiliu115. Indo išorė koreguojama mediniu peiliu

117. Briaunos formavimas drėgna skepeta

122. Ugnies ryšulėliai stumiami po puodais121. Puodai prieš degimą duonkepyje pečiuje

118. Dekoravimas mediniu peiliu

120. Baigto indo nukėlimas119. Perteklinio molio nupjovimas
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124. Puodžius ragauja raugą123. Puodai baigiant degimą žarijose

125. Mediniais pagaliais puodai merkiami į raugą 126. Ką tik išdegti puodai

127. Puodas statomas atgal į krosnį

128. Puodai ką tik iš duonkepio pečiaus. 
Analogai, padaryti remiantis Subačiaus g. 11 
archeologine medžiaga. Trakai, archainių amatų 
stovykla, 2010 m.

93–127. Kadrai iš Lietuvos kino studijos 
dokumentinio filmo „Moku puodą nulipdyti“, 
1965 m. Kopija saugoma VšĮ Vilniaus puodžių 
cecho metodiniame fonde, originalas – Lietuvos 
valstybės archyve, Kino dokumentų skyriuje
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RENESANSO KERAMIKA

STOVYLAS IR ŽIEDIMO RATAS

XVI a. pradžioje Vilniuje jau gaminama ir plačiai naudojama vietinė žiesta ir glazūruo-
ta keramika. Tačiau ant kokio rato ji žiedžiama? Ta proga peržvelkime stovylus ir puo-
džiaus ratus vaizduojančią ikonografiją. Bene anksčiausią puodžiaus atvaizdą matome 
XI a. Rodos Biblijos iliustracijoje (6 pav.). Jis čia pavaizduotas prie nediduko rankinio 
stovylo. XIV ir XV a. puodžiai (7, 8, 13, 14 pav.) naudojasi, pagal Kudirkos klasifika-
cją, cilindriniu, koja pasukamu stovylu. Neretas toks stovylas ir XVI a. ikonografijoje 
(15 pav.). Prancūziškuose šaltiniuose matome puodžius naudojant ratus, primenančius 
vežimo ratą. Tai jau turintys nemažą inerciją, efektyvesni ratai. Jais naudojantis galima 
nužiesti indą iš vieno molio gabalo (9, 10, 11, 12 pav.). XVI a. ikonografijoje pastebime 
kitų naujovių: stovylo konstrukcija nesikeičia (ašis išlieka stabili), tačiau, platinant apa-
tinį skridinį, padidinama besisukančios dalies inercija. G. Agrikolos traktato raižinyje 
matome ne ką kita, o Kudirkos aprašytąjį kūginį stovylą (17 pav.). Šiuo stovylu galima 
visaverčiai žiesti. Kitas stovylo inercijos didinimo būdas – stovylo diskų masės storini-
mas. Tokius stovylus matome garsaus graverio J. Amano raižinyje, kitose miniatiūrose 
ir graviūrose (18, 20 pav.). Šio tipo stovyle pagrindinė masė dominuoja viršutiniame 
skridinyje. Kadangi toks stovylas Kudirkos klasifikacijoje neaprašytas, pavadinkime jį 
inertiniu. Puodžių prie inertinio stovylo 1937–1939 metais dabartinės Baltarusijos te-
ritorijoje, Siniavkos kaime, nufotografavo W. Holubovičius (19 pav.). Stovylą matome ir 
Kauno (23 pav.) bei Vilniaus puodžių cechų (24 pav.) atspauduose. Kauno spaude ma-
tome pavaizduotą cilindrinį stovylą, o vilniečių meistrų ir pameistrių valdybų atspau-
duose – kūginį. Įdomu, kad vilniškiai atspaudai yra vėlyvi, užspausti ant XIX a. ketvir-
tojo ketvirčio dokumentų. Pirmąjį žiedimo ratą, tokį, kokį mes įpratę matyti, išsamiai 
aprašytą aptinkame italo Cipriano Piccolpasso XVI a. vidurio rankraštyje „Trys knygos 
apie puodžiaus meną". Šis ratas skiriasi nuo stovylo, kadangi čia kartu su viršutiniuoju 
ir apatiniuoju skridiniais juda ir pati ašis (22 pav.).

Sprendžiant iš archeologinės, ikonografinės ir etnografinės medžiagos kad ir 
trumpos apžvalgos, manytina, jog gotikos laikų Vilniaus puodžių pagrindinis įrankis 
buvo stovylas su kryžma (neneigiama, kad ir cilindrinis stovylas), o renesanso lai-
kotarpiu, prasidėjusiu kartu su XVI amžiumi, atsiranda kūginis ir inertinis stovylai.
Tuometiniai meistrai buvo juos tobulai įvaldę. Manoma, kad ne vien iš pagarbos šim-
tametei senolių tradicijai Vilniaus puodžių cecho atspaude figūruoja kūginis stovylas. 
Panašu, kad tai buvo ne vienai puodžių kartai gerai pažįstamas įrankis. Pažymėtina, 
jog žiesto indo dugnas jau nupjaunamas dažniausiai labai plona, žymės beveik nepa-
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liekančia gija. Pjaunama greičiausiai etnografiniuose šaltiniuose minimu ašutu ratui 
sustojus, vėlesniais laikotarpiais aptinkama ir ratui sukantis nupjautų dugnų.

DIRBINIAI 

Renesanso laikotarpis keramikoje nėra taip preciziškai suformuluotas, kaip, pavyz-
džiui, architektūroje, taigi jų mechaniškai tapatinti nereikėtų. Renesanso pradžia 
keramikoje laikytina XVI a. pradžia, o pabaigą galima apibrėžti technologiškai ir sti-
listiškai.Tai galėtų būti vietinės buitinės keramikos, atliktos fajanso arba majolikos 
technika, pasirodymas (G. Vaitkevičiaus žodinė konsultacija). Ši keramika Vilniuje 
pradedama daryti nuo XVII a. pradžios, tolesnę plėtotę nutraukia 1655 m. prasidėjęs 
karas su Maskva, kai apmiršta ne tik puodžių, bet ir viso miesto gyvenimas. Tačiau 
šioje metodikoje nuo minėtų technikų neatsiribojama, juo labiau kad specialios pro-
gramos, skirtos barokui, pas mus tuo tarpu nėra.

XVI a. pradžia išsiskiria technologinių inovacijų bei dirbinių įvairovės proveržiu. 
Dirbiniai išdegami puodžiaus krosnyse (apie jas smulkiau bus kalbama kitame sky-
relyje), jie glazūruojami. Iki tol glazūruotas dirbinys dar buvo retas svečias, o XVI a. 
glazūravimas tampa masiniu reiškiniu. XVI a. pradedamos gaminti trikojės keptuvės 
ir troškintuvės, vazelės, taupyklės, įvairių dydžių vienaąsės puodynės, dubenys, lėkš-
tės, vazonai, gertuvės, buteliai, taurelės, bokalai, konditerijos formos. Indai petelių 
lygyje puošiami žiedimo metu suformuotomis reljefinėmis juostomis, spaudinėja-
momis „šukų“ ornamentu. Didieji dubenys, kurių briaunos gotikos laikotarpiu buvo 
kiek paplatintos ar atriestos į išorę, dabar dekoruojamos vertikaliąją jų plokštumą pa-
vingiuojant dantytu įrankiu. Kartais dubenys dekoruojami papildomai, greičiausiai 
tuo pačiu įrankiu išspaudinėta juosta (152, 161 pav.). Įdomu, kad kai kuriais atvejais 
glazūruojamas ne visas indas, o tik ornamentuota dalis (G. Vaitkevičius), glazūra 
suvokiama kaip dekoro priemonė (153 pav.).

Nuo XVI a. antrosios pusės pradeda plisti vadinamasis „tinklelio“ ornamentas 
(197, 198 pav.). Ant vienaąsių puodų jis dažnai voleliu įspaudžiamas petelių ar pil-
velio lygyje. Tuo metu paplinta skaidrios  – ruda ir žalia – glazūros, kurios, pateku-
sios į įgilintą ornamentą, išryškina jo tekstūrą. Dažnai abi spalvos derinamos tame 
pačiame inde. Volelio ornamentas neretai ant indo paviršiaus dubliuojasi. Iš to gali-
me padaryti išvadą, kad jis būdavo tvirtinamas ant ašies ir priglaudžiamas prie kiek 
apdžiūvusio indo jį pasukant. Indui apsisukus daugiau nei vieną ratą, ornamentas 
pradėdavo kartotis (171, 172 pav.). Rastas VŽP teritorijoje, importuotas iš dabartinės 
Lenkijos teritorijos, Kielcų). 
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Maždaug tuo pat metu ąsočiai ir lėkštės pradedami marginti angobais. Paprastai 
derinama natūrali molio spalva, tamsus fonas, baltas piešinys, skaidri (bespalvė) ar 
dalinai skaidri (fonui) ir žalia glazūros.Taip išgaunami keturi, įskaitant molį, skirtin-
gų spalvų paviršiai: 

1. rausvai rudas (molio po skaidria glazūra, arba natūralaus molio);
2. tamsiai rudas (juodu arba tamsiai rudu angobu);
3. baltas (baltu moliu, atvežtu greičiausiai iš dabartinės Ukrainos teritorijos);
4. žalias (žalia glazūra).
Juodasis angobas gana lydus, paruoštas greičiausiai maišant mangano oksidą, 

fliusus ir molį (specialūs buitinės keramikos tyrimai pas mus tėra epizodiški ir ne-
pakankami, tad šios pastabos daugiau hipotetinės, paremtos praktinių eksperimentų 
rezultatais). Virš jo, naudojant iš rago padarytą ragelį ar margintuvą, piešiamas orna-
mentas. Atidžiau apžiūrint aptariamas lėkštes ar ąsočius, į akis krinta nevienodas an-
gobo storis. Tose vietose, kur norima ryškaus balto ornamento, dedamas storesnis jo 
sluoksnis. Tokiam sluoksniui padengti reikia ir tirštesnės angobo masės. Nors su tirš-
tu angobu dirbti nepatogu, tai gali būti pasiekiama naudojant ant rago plačiojo galo 
užmautą odinę membraną arba konditerinio maišelio principu veikiančią pūslę (su 
atitinkamai profiliuotu antgaliu). Tuo būdu suformuojami pagrindiniai ornamento 
kontūrai (165–167 pav.). Tuomet šio ornamento vidus užpildomas skystos konsisten-
cijos angobu. Jei piešinys nėra preciziškas, angobuojama grietinėlės tirštumo angobu, 
kurio tekėjimo intensyvumas priklauso nuo ragelio laikymo kampo. Apskritai an-
gobavimas yra viena sudėtingiausių, įgudimo reikalaujančių procedūrų. Renesanso 
meistrai jas buvo nepriekaištingai įsisavinę. 

129–131. Vienaąsė puodynė. 
Savičiaus g. 11. Lietuvos naciona-
linio muziejaus fondai
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134. Dubuo. Raugo keramika, mano-
ma, juostinis formavimas. Lietuvos 
nacionalinio muziejaus fondai

132, 133. Vienaąsė puodynė, analo-
gas, padarytas pagal Savičiaus g. 11 
archeologinę medžiagą. VšĮ Vilniaus 
puodžių cecho metodinis fondas

135. Vienaąsės puodynės. Oksiduojantis degimas, žalia glazū-
ra (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Gintaro muziejaus-galerijos 
ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

136. Vienaąsės puodynės (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Gintaro 
muziejaus-galerijos ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

137. Vienaąsės puodynės. Analogai, padaryti pagal Šv. My-
kolo g. 8 archeologinę medžiagą. VšĮ Vilniaus puodžių cecho 
metodinis fondas
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144. Ąsotis, analogas, padary-
tas, remiantis Šv. Mykolo g. 8 
archeologine medžiaga. VšĮ Vil-
niaus puodžių cecho metodinis 
fondas

140. Vienaąsė puodynė. Ant 
dugno matyti glazūrų nute-
kėjimai. Dažniausiai būdavo 
glazūruojamas tik indų vidus, 
tad jie būdavo kraunami laisvai 
vienas ant kito. Nenuostabu, 
kad iš kniūbsčiai pakrautų indų 
glazūra tekėdavo ir varvėdavo 
ant apačioje esančiųjų (tyrimų 
aut. G. Gendrėnas). Gintaro 
muziejaus-galerijos ekspozicija, 
Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

139. Vienaąsė puodynė. Juodoji 
keramika. Mykolo gatvės krosnyje 
„A“ (pav. Nr. 229) buvo degama ir 
juodoji keramika (tyrimų aut.
G. Gendrėnas). Gintaro muziejaus-
galerijos ekspozicija, Šv. Mykolo g. 
8, Vilnius

141. Vienaąsė puodynė. Ąselė iš 
arčiau. Juodoji keramika (tyri-
mų aut. G. Gendrėnas). Gintaro 
muziejaus-galerijos ekspozicija, 
Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

143. Ąsotis. Baltas angobas, 
šviesiai ruda glazūra (tyrimų 
aut. G. Gendrėnas). Gintaro 
muziejaus-galerijos ekspozici-
ja, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

142. Analogiška technologija 
naudojama XX a. Kuršėnuose. 
Puodžius S. Sabutis „glinkuoja“. 
1967 m., J. Kudirkos nuotrau-
ka. Lietuvos istorijos instituto 
fondai, neg. Nr. 31196

138. Vienaąsė puodynė. Krosnyje 
puodynė buvo pakrauta apačioje, 
ją spaudė kitų dirbinių svoris, nuo 
karščio pertekliaus deformavosi jos 
kaklelio briauna (tyrimų aut. G. Gen-
drėnas). Gintaro muziejaus-galerijos 
ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius
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145. Keptuvė. Žalia glazūra (tyrimų aut.
G. Gendrėnas). Gintaro muziejaus-galerijos 
ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

146–148. Troškintuvės (tyrimų aut.
G. Gendrėnas). Gintaro muziejaus-galerijos 
ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

149. Dubenėliai (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Gin-
taro muziejaus-galerijos ekspozicija, Šv. Mykolo g. 
8, Vilnius

150, 151. Lėkštė. Lėkštės dugno perteklius apipjau-
tas (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Gintaro muzie-
jaus-galerijos ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius
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152, 153. Dubuo. Žalia glazūra, briauna dekoruota „šukų“ ornamentu (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Gintaro 
muziejaus-galerijos ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

154. Neglazūruotas dubens fragmentas. Šv. Mykolo 
g. 8, (tyrimų aut. G. Gendrėnas). Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus fondai

155. Dubuo. Žalia glazūra, juosta dekoruota 
„šukų“ ornamentu (tyrimų aut. G. Gendrėnas). 
Gintaro muziejaus-galerijos ekspozicija, Šv. Myko-
lo g. 8, Vilnius

156–158. Dangteliai. Šv. Mykolo g. 8, Vilnius 
(tyrimų aut. G. Gendrėnas). Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondai
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159. Gėlių vazonas. Juodoji keramika (tyrimų 
aut. G. Gendrėnas). Gintaro muziejaus-galerijos 
ekspozicija, Šv. Mykolo g. 8, Vilnius

160–162. Renesanso puo-
džiaus įrankiai. Rekonstrukci-
ja. VšĮ Vilniaus puodžių cecho 
metodinis fondas

164. Ąsotis, XVI a. pab.–XVII a. I p. Vil-
niaus žemutinės pilies Kunigaikščių rūmų 
vakarų korpuso tyrimai. 2004 m. X rūsys, 
inv. Nr. 199 (tyrimų aut. E. Ožalas)

163. Ąsotis. Analogas. Pagaminta naudojant Vilniaus 
žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ Vilniaus puo-
džių ceche, saugoma nacionaliniame muziejuje „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“
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165. Ąsotis. XVI a. pab.–XVII a. 
I p. Vilniaus žemutinės pilies 
Kunigaikščių rūmų rytų korpuso 
tyrimai. 1989/2005 m., inv.
Nr. 7817 (tyrimų aut. Ė. Striškie-
nė, G. Striška)

168. Ąsotis, XVI a. Vilniaus že-
mutinės pilies Kunigaikščių rūmų 
tyrimai. 1996 m., inv. Nr. 379 
(tyrimų aut. D. Steponavičienė)

166. Ąsotis. Analogas. Pagaminta 
naudojant Vilniaus Žemutinės 
pilies archeologinę medžiagą VšĮ 
Vilniaus puodžių ceche, saugoma 
nacionaliniame muziejuje „Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“

167. Ąsotis. Analogas. 
Tiršto angobo reljefas riboja 
žalios glazūros zoną, o skystas 
angobas sudaro jos foną. 
Pagaminta naudojant Vilniaus 
žemutinės pilies archeologinę 
medžiagą VšĮ Vilniaus puo-
džių ceche, saugoma naciona-
liniame muziejuje „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“

169. Ąsotis. Analogas. Pagaminta naudojant Vilniaus žemuti-
nės pilies archeologinę medžiagą VšĮ Vilniaus puodžių ceche, 
saugoma nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai“

170. Ąsotis. Analogas, kojelė dekoruota „šukų“ ornamentu. Pa-
gaminta VšĮ Vilniaus puodžių ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“
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171. Puodynė. Importuota iš 
Kielcų. Vilniaus žemutinės pilies 
Kunigaikščių rūmų vakarų kor-
puso tyrimai. 2004 m., inv. Nr. 2 
(tyrimų aut. E. Ožalas)

177. Butelis su ąsa. XVI a. pab.–
XVII a. I p. Vilniaus žemutinės 
pilies Kunigaikščių rūmų tyrimai. 
1995 m., neinventorintas. (Tyri-
mų aut. V. Urbanavičius,
A. Tautavičius)

174. Butelis. XVI a. pab.–XVII a. 
I p. Vilniaus žemutinės pilies 
Kunigaikščių rūmų rytų korpuso 
tyrimai. 1989/2005 m., inv.
Nr. 2330 (tyrimų aut. Ė. Striškie-
nė, G. Striška)

173. Butelis. XVI a. pab.–XVII a. 
I p. Kojelės dekoravimas „šukų“ 
ornamentu. Vilniaus žemutinės 
pilies Kunigaikščių rūmų rytų 
korpuso tyrimai. 1989/2005 m., 
inv. Nr. 2330 (tyrimų aut.
Ė. Striškienė, G. Striška)

172. Puodynė. Importuota iš Kiel-
cų. Analogas. Dekoruota voleliu. 
Voleliui prasisukant keletą kartų 
ornamentas dubliuojasi. Analogas. 
Pagaminta VšĮ Vilniaus puodžių 
ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai“

178. Butelis su ąsa. Analogas. 
Pagaminta VšĮ Vilniaus puodžių 
ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai“

175. Butelis. Analogas. Pagaminta VšĮ Viliaus puodžių 
ceche, saugoma nacionaliniame muziejuje „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“

176. Butelis. Analogas. Kojelės 
dekoras iš arčiau. Pagaminta VšĮ 
Vilniaus puodžių ceche, saugoma 
nacionaliniame muziejuje „Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“
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179. Lėkštė. XVI a. pab.–XVII a. I p. Angobai, skuti-
nėjimas, bespalvė glazūra. Vilniaus žemutinės pilies 
Kunigaikščių rūmų vakarų korpuso tyrimai. 2004 m., 
inv. Nr. 11 (tyrimų aut. E. Ožalas, aut. nuotr.)

181. Lėkštė, XVI a. pab.–XVII a. I p. Baltas ir tamsiai 
rudas angobai, žalia ir bespalvė glazūra. Vilniaus žemu-
tinės pilies Kunigaikščių rūmų vakarų korpuso tyrimai. 
2004 m. X rūsys, inv. Nr. 193 (tyrimų aut. E. Ožalas)

180. Lėkštė. Analogas. Pagaminta naudojant 
Vilniaus žemutinės pilies archeologinę me-
džiagą VšĮ Vilniaus puodžių ceche, saugoma 
nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai“

182. Lėkštė, XVI a. pab.–XVII a. I p. Orna-
mentas iš arčiau. Vilniaus žemutinės pilies 
Kunigaikščių rūmų vakarų korpuso tyrimai. 
2004 m. X rūsys, inv. Nr. 193 (tyrimų aut.
E. Ožalas)

183. Lėkštė. Analogas. Pagaminta naudojant 
Vilniaus žemutinės pilies archeologinę me-
džiagą VšĮ Vilniaus puodžių ceche, saugoma 
nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai“
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185. Angobavimo ragelis. Jis padarytas iš karvės 
rago, plunksnos ir odinės membranos. Rekonstruk-
cija, VšĮ Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas 

187. Lėkštė, XVI a. pab.–XVII a. I p. Baltas ir tam-
siai rudas angobai, žalia ir bespalvė glazūra. Vil-
niaus žemutinės pilies Kunigaikščių rūmų tyrimai. 
1994 m., inv. Nr. 976 (tyrimų aut. V. Urbanavičius, 
A. Tautavičius, aut. nuotr.)

184. Lėkštės angobavimas. Angobuoja Vilniaus 
puodžių cecho meistrė Elena Aleksejeva

186. Lėkštės angobavimas. Angobuoja Vilniaus 
puodžių cecho meistrė Elena Aleksejeva

188. Lėkštė. Analogas. Pagaminta naudojant Vil-
niaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ 
Vilniaus puodžių ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“
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189. Dviąsis puodelis, XVI a. pab.–XVII a. 
I p. Vilniaus žemutinės pilies Kunigaikščių 
rūmų tyrimai. 2002 m., inv. Nr. 668 (tyrimų 
aut. E. Ožalas)

191. Vienaąsis puodelis, XVI a. pab.–XVII a.
I p. Vilniaus žemutinės pilies Kunigaikščių 
rūmų tyrimai. 1995 m., inv. Nr. 3385 (tyrimų 
aut. V. Urbanavičius, A. Tautavičius)

193. Medicininis indas, XVI a. pab.–XVII a. 
I p. Vilniaus žemutinės pilies Kunigaikščių 
rūmų vakarų korpuso tyrimai. 2004 m.,
S rūsys, inv. Nr. 67 (tyrimų aut. E. Ožalas)

190. Dviąsiai puodeliai. Pagaminta naudojant Vilniaus 
žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ Vilniaus 
puodžių  ceche, saugoma nacionaliniame muziejuje 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“

192. Vienaąsiai puodeliai. Analogai. Pagaminta naudo-
jant Vilniaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ 
Vilniaus puodžių ceche, saugoma nacionaliniame muzie-
juje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“

194. Medicininiai indai. Analogai. Pagaminta naudojant 
Vilniaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ Vil-
niaus puodžių  ceche, saugoma nacionaliniame muziejuje 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“
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195. Gertuvė, XVI a. pab.–XVII a. I p. Vilniaus že-
mutinės pilies Kunigaikščių rūmų vakarų korpuso 
tyrimai 2004 m. X rūsys inv. Nr. 13 (tyrimų aut. 
E. Ožalas)

196. Gertuvė. Pagaminta naudojant Vilniaus 
žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ 
Vilniaus puodžių  ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“

197. Naktipuodis, XVI a. pab.–XVII a. I p. Vil-
niaus žemutinės pilies Kunigaikščių rūmų tyrimai. 
2000 m., inv. Nr. 1569 (tyrimų aut. E. Ožalas)

198. Naktipuodis. Analogas. Pagaminta naudojant 
Vilniaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą 
VšĮ Vilniaus puodžių ceche, saugoma nacionali-
niame muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmai“

199. Taupyklės. Pagaminta pagal Malūnų g. 4, 6 archeologinę medžiagą. 
VšĮ Vilniaus puodžių cecho metodinis fondas
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200. Bokalas, XVI a. pab.–XVII a. I p. Vilniaus že-
mutinės pilies Kunigaikščių rūmų vakarų korpuso 
tyrimai. 2004 m. inv. Nr. 6 (tyrimų aut. E. Ožalas)

202, 203. Bokalai. Analogai. Pagaminta naudojant Vilniaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ Vil-
niaus puodžių ceche, saugoma nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“

201. Dubuo, XVI a. pab.–XVII a. I p. Vilniaus 
žemutinės pilies Kunigaikščių rūmų rytų korpuso 
tyrimai.1989/2005 m., neinventorintas (tyrimų 
aut. Ė. Striškienė, G. Striška)

204. Dubuo. Analogas. Pagaminta naudojant Vil-
niaus žemutinės pilies archeologinę medžiagą VšĮ 
Vilniaus puodžių ceche, saugoma nacionaliniame 
muziejuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai“

205. Dubuo. Ornamentas iš arčiau. Pagaminta 
naudojant Vilniaus žemutinės pilies archeologinę 
medžiagą VšĮ Vilniaus puodžių ceche, saugoma 
nacionaliniame muziejuje „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai“
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208. Lėkštės fragmentas. Majolikos technika. Ma-
lūnų g. 4. Archeologiniai tyrimai. Vilnius, 2004 m., 
Malūnų g. 4, 6. (Tyrimų aut. L. Kvizikevičius). Lietu-
vos nacionalinio muziejaus fondai, inv. Nr. 2082

206. Lėkštės fragmentas. Baltas ir tamsiai rudas 
angobai, žalia glazūra. Malūnų g. 6. Archeologiniai 
tyrimai: Vilnius, 2004 m., Malūnų g. 4, 6. (Tyrimų 
aut. L. Kvizikevičius). Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus fondai, inv. Nr. 1486.fondai, inv. Nr. 2082

209. Lėkščių fragmentai. Majolikos technika. Malū-
nų g. 4. Archeologiniai tyrimai.Vilnius, 2004 m., 
Malūnų g. 4, 6. (Tyrimų aut. L. Kvizikevičius). Lietu- 
vos nacionalinio muziejaus fondai, inv. Nr. 3825 3824

207. Ąsočio fragmentas. Baltas ir tamsiai rudas 
angobai, žalia glazūra. Malūnų g. 4. Archeologi-
niai tyrimai. Vilnius, 2004 m., Malūnų g. 4, 6. (Ty-
rimų aut. L. Kvizikevičius). Lietuvos nacionalinio 
muziejaus fondai, inv. Nr.1721

210. Lėkštės fragmentas. Majolikos technika. Malū-
nų g. 6. Archeologiniai tyrimai.Vilnius, 2004 m., 
Malūnų g. 4, 6. (Tyrimų aut. L. Kvizikevičius). Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus fondai, inv. Nr. 419

211. Lėkštės fragmentas. Majolikos technika. Malū-
nų g. 6. Archeologiniai tyrimai.Vilnius, 2004 m., 
Malūnų g. 4, 6. (Tyrimų aut. L. Kvizikevičius). Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus fondai, inv. Nr. 636
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212–224. Valdovų rūmų XVI a. koklių glazūrų rekonstrukcijos. Che-
minius tyrimus atliko R. Taraškevičus. Pagal cheminių tyrimų duo-
menis ir istorinių traktatų aprašymus pagamino Aidas Launikonis
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228. Šv. Mykolo g. 8 krosnies „A“ piešinys iš natū-
ros. D. Strazdas, 1996 m.

227. Šv. Mykolo g. 8 krosnių dislokacija.
G. Gendrėno, E. Aleksejevos, D. Strazdo brėž. // 
D. Strazdas. Šv. Mykolo g. keramikos krosnies „B“ 
rekonstrukcija VU Kairėnų botanikos sode, pritai-
kant šiuolaikines plytas, 2006 m. (Rekonstrukcijos 
projektas)

229. Šv. Mykolo g. 8 krosnių rekonstrukcijos pieši-
nys. D. Strazdas, 1996 m.

225, 226. Valdovų rūmų koklių glazūrų rekonstruk-
cija. Glazūrų fritas (lydalas) pilamas į vandenį
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232. Malūnų g. 6 krosnies rekonstrukcijos piešinys. 
D. Strazdas, 2004 m.

231. Šv. Mykolo g. 8 krosnies „B“ rekonstrukcijos 
statyba VU Kairėnų botanikos sode, 2006 m. 

230. Šv. Mykolo g. 8 krosnies „B“ pado rekons-
trukcijos brėžinys. G. Gendrėno, E. Aleksejevos, 
D. Strazdo brėž. // D. Strazdas. Šv. Mykolo g. 
keramikos krosnies „B“ rekonstrukcija VU Kairėnų 
botanikos sode, pritaikant šiuolaikines plytas,
2006 m. (Rekonstrukcijos projektas)
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POLICHROMIJA, MAJOLIKA, FAJANSAI

Kalbant apie renesanso glazūras reikėtų susitarti dėl terminų. Majolika klasikine 
prasme yra italų tobulinta ir išpopuliarinta technologija, kurios pagrindinė savybė 
labiau lydingų glazūrų tepimas ant balto mažiau lydingos glazūros pagrindo. Šis pa-
grindas paruoštas vyno akmens pelenų (potašo, kalio karbonato) ir malto smėlio 
frito (marzacotto) pagrindu, į kurį, dar kartą sumalus, įmaišoma alavo oksido, sutei-
kiančio baltą spalvą. Abul-Kasimas, aprašęs XII-XIII a. persiškas keramikos techno-
logijas (rankraštis datuojamas 1301 m.), gerokai anksčiau nei Piccolpasso nupasakoja 
analogišką skirtingų komponentų lydymą, fritavimą. Sustiklėjusio nuo karščio frito 
arba lydalo pylimą į vandenį jis nusako vaizdingais žodžiais. Anot jo: „Kai susitinka 
vanduo ir ugnis, kyla toks triukšmas ir riaumojimas, tarsi perkūno griausmas. Jis yra 
kaip tikro griaustinio [nes kiekvienas, nors jo ir nemato, tačiau išgirsta, drebėdamas 
ir tirtėdamas baimingai suklumpa ant kelių]“. 

233–235. Malūnų g. 6 krosnies rekonstrukcijos 
statyba Trakų Pusiasalio pilies kieme. Dirba
E. Aleksejeva ir J. Šimukonienė, 2005 m. 

236. Malūnų g. 6 krosnies rekonstrukcija.
Baigta krosnis. Trakai, 2005 m.
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Tačiau literatūroje dažnai naudojamas ir kitoks majolikos terminas, kai žodžiu 
majolika vadinamos apskritai visos alavu drumstos spalvotos glazūros. Šiandienos 
ir tarpukario Lietuvoje majolikos terminas iki šiol buvo taikomas daugiau siaurąja 
istorine prasme, apibūdinant italų majolikos dirbinius, nors carinės Rusijos laikais 
Vilniuje išleistoje brošiūroje polichrominiai kokliai buvo vadinami majolikiniais, t. 
y. plačiąja termino prasme. Nors ir akivaizdu, kad polichrominės Vilniaus renesanso 
koklių glazūros atsiradusios dėl majolikinės tradicijos įtakos, šioje metodikoje majo-
likos terminas taikomas tik XVII a. vietinei buitinės keramikos produkcijai apibūdin-
ti. Vietinės majolikos klausimas toli gražu nepakankamai ištirtas, vienos pagrindinių 
radimviečių – Malūnų gatvės dirbtuvių komplekso – medžiaga dar neįsisavinta (tam 
reikia glazūrų cheminės sudėties ir kitų išsamių tyrimų).

Nuo XVI a. pirmosios pusės kokliams glazūruoti Vilniuje pradedamos naudoti 
polichrominės – alavo oksidu drumstos ir metalų oksidais dažytos neskaidrios glazū-
ros. Alavo oksidas joms suteikia „baltumą“ arba neskaidrumą, o metalų oksidai, pri-
klausomai nuo jų kiekio, – spalvos pobūdį ir intensyvumą. Kalbant apie šias glazūras, 
nevertėtų manyti apie kokį nors vieningą standartą ar šabloną, kurį, papildant vienu 
ar kitu oksidu, būdavo išgaunama vienokia ar kitokia spalva (nebent kalbėtume apie 
kelis standartus ar šablonus). Mat koklius gaminant buvo derinamos skirtingos – 
skaidrios (žalia, ruda) ir drumstos (mėlyna, violetinė, geltona, balta, turkio) – glazū-
ros. Iš to galime spręsti, kad meistrai buvo susipažinę ne tik su naujovėmis, bet ir su 
tradicine vietine gamyba. Atstatant Lietuvos valdovų rūmų krosnis, buvo atliekami 
koklių glazūrų mėginių tyrimai (cheminės sudėties tyrimų autorius R. Taraškevi-
čius). Nustatyta, kad glazūroms spalvinti buvo naudojami:

Kiekvienas dažiklis, priklausomai nuo glazūros bazės (pagrindo) savybių, veikia 
skirtingai. Pavyzdžiui, varis, priklausomai nuo rūgštesnės ar šarmingesnės aplinkos, 
gali suteikti nuo žalios samanų iki dangiško mėlio, turkio spalvos. Arba manganas, 
priklausomai nuo bazinės glazūros sudėties, gali įvairuoti nuo rudos kaštonų iki ryš-

glazūros spalva metalo oksidas
ruda geležies 
žalia vario 

mėlyna kobalto
violetinė mangano
geltona stibio

balta alavo
turkio vario
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kios violetinės (212-224 pav.). Tačiau kad šie atspalviai atsiskleistų, dar reikia ir alavo 
oksido, nes be balto elemento glazūroje minėti dažikliai norimo efekto neduotų. Šis 
epizodas sintezuoja majolikos, arba alavu drumstos glazūros, ir jau minėtų dažiklių 
panaudojimo tradicijas. Kuriame krašte ši sintezė įvyko, nesistengsime atsakyti. Pa-
kaks konstatuoti, kad vilniškės XVI a. koklių glazūros akivaizdžiai veikiamos majoli-
kos tradicijos. Taip pat svarbu žinoti, jog XVII a. vietinė buitinės keramikos majoli-
kos tradicija tęsė XVI a. meistrų suformuotas patirtis. Nuo XVII a. pirmojo ketvirčio 
pradžios prasideda vietinės majolikos, kitaip dar vadinamos fajansais, gamyba. 

Majolikos dirbiniai tęsia jau renesansinių koklių pradėtą glazūrų atspalvių skalę, 
taip pat naudoja naujus, ryškesnius atspalvius. Nemažai vietinės majolikos dirbinių 
rasta Valdovų rūmuose (200-205 pavz.). Viena dirbtuvių, XVII a. gaminusių vietinę 
majolikos produkciją, vykdant archeologinius tyrimus, rasta Malūnų g. 4 ir 6 (208–
211 pav.). 

Kalbant apie renesanso keramiką, nedera užmiršti ir stovylinės keramikos, ku-
rios gamyba, nors ir mažesniu mastu, buvo tęsiama (129–134 pav.). 

DIRBINIŲ IŠDEGIMAS 

Jau anksčiau kalbėjome, jog ir XIV–XV a. sandūroje galėjo egzistuoti puodžiaus kros-
nis, kuri galėjo būti naudojama paraleliai su duonkepiu pečiumi. Tačiau jokių tokio 
buvimo įrodymų, išskyrus kokybiškai išdegtus dirbinius ir tyrimų rezultatus (Vaitke-
vičius), nėra. Renesanso laikotarpiu jau turime visiškai kitą situaciją. 1996–1997 m. 
Šv. Myklo g. 8, gyvenamojo namo rūsyje (šiuo metu ten įsikūrusi Mizgirių gintaro 
galerija), atliekant archeologinius tyrimus, randamos dvi XVI a. pirmosios pusės kros-
nys. Vienoje jų (krosnis B) paskutinį kartą buvo išdegama glazūruota keramika, o 
kitoje (krosnis A) – juodoji keramika (141,159 pav.). Ištisa krosnių ir jų fragmentų 
grupė rasta 2004 m. Malūnų g. 4 ir 6, 6A. Šiuo metu jų priskaičiuojama net aštuonios. 
Nuo 1999 m. Trakuose Pusiasalio pilies kieme vykstančių Vilniaus dailės akademi-
jos keramikos specialybės studentų praktikų metu buvo statomos įvairios Šv. Mykolo 
ir Malūnų g. krosnių rekonstrukcijų modifikacijos (227–237 pav.). 2006 m. tiksli Šv. 
Mykolo B krosnies rekonstrukcija pastatyta Vilniaus universiteto botanikos sode Kai-
rėnuose. Išdegant minėtose krosnyse dirbinius, įsitikinta minėtų krosnių efektyvumu 
ir našumu. 
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