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Žodis keramika kildinamas iš senosios graikų kal-
bos žodžio keramos, kuris reiškia – molis, degti molio 
dirbiniai.

Keramika priskiriama prie seniausių žmogaus ūki-
nės veiklos rūšių. Keramikos dirbiniai, išlaikę amžių 
išbandymus, randami žemėje ir jūros dugne šiandien 
pasakoja  žmogaus evoliucijos istoriją. Pirmieji dirbi-
niai iš molio datuojami 6 tūkst. pr. m. e. Azijos regio-
ne, o Lietuvoje – apie 4 tūkst. pr. m. e. Tai primityvūs 
lipdyti rankomis indai, apdeginti ant laužo, kad būtų 
tvirtesni ir nelaidūs vandeniui. Priklausomai nuo lai-
kotarpio, regiono, dekoravimo ir lipdymo būdo yra 
šukinė, virvelinė, brūkšniuotoji, grublėtoji, lygioji, 
tekstilinė keramika.

Šukinė keramika – turi duobučių ir šukučių orna-
mentu puoštą paviršių.

Virvelinė keramika – lipdyti degto molio puodai, 
puošti virvelių įspaudais.

Brūkšniuotoji keramika – lipdyti degto molio puo-
dai, turintys vertikaliais ir įstrižais brūkšniais išraižytą 
išorinį sienelių paviršių.

Grublėtoji keramika – lipdyti degto molio puodai, 
turintys nelygų, grublėtą paviršių.

Lygioji keramika – turinti gražiai nulygintą, kartais 
iki blizgesio nugludintą paviršių.

Tekstilinė keramika – puodai, kurių paviršius puoš-
tas audinio įspaudo ornamentu.

KERA- 
   MIKA
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Archeologiniai tyrimai rodo, kad jau XIII a. galima 
kalbėti apie puodininkystę kaip amatą Lietuvoje. Vyk-
dant archeologinius tyrinėjimus, kasinėjimus, žvalgy-
mus Skuodo rajono piliakalniuose, kapinynuose ran-
dama nemažai to laikotarpio molinių puodų šukių. 
Atliekant Apuolės piliakalnio, kapinyno kasinėjimus 
rasta to laikotarpio žiestos keramikos puodo šukių. 

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu Skuo-
do senamiestyje surinkta radinių, tarp kurių vyrauja 
XVII–XIX a. datuojamos buitinės keramikos dirbinių 
šukės, puodų šukės datuojamos XV a. 
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Skuodo miesto aikštėje aptikta buitinės kerami-
kos šukių, datuojamų XIX a., ir glazūruoto koklio šu-
kių iš XVII a. 

Skuodo muziejaus archeologijos rinkinyje saugo-
ma 612 eksponatų – puodų, indų šukių.
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Nuo XIV–XV a. miestuose paplito kojinis žiedžia-
masis ratas, kuris įsigalėjo XVI a. Pradėjus žiesti ke-
ramiką, gaminami tobulesni įvairios paskirties, nau-
jų formų indai: lėkštės, keptuvės, ąsočiai, gertuvės, 
taupyklės.

Lietuvių liaudies keramika pasižymi giliu medžia-
gos savybių pajautimu, logiška forma, atskirų detalių 
proporcingumu, raštų kuklumu. Molio dirbiniai skirs-
tomi į indus maisto produktams nešioti, valgiui virti, 
valgyti, gėlėms auginti ir merkti, žvakides, žibintus ir 
vaikų žaisliukus. Nuo indo paskirties priklauso darbo 
technika, forma ir raštai.

Keraminiai dirbiniai gaminami iš natūralios me-
džiagos – molio, jie saugo žemės šilumą ir energiją. 

Skuodo muziejaus fonduose saugomi etnografi-
niai keramikos eksponatai.
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Kaimuose liaudiška puodininkystė kaip amatas 
atsigavo XIX a. viduryje, kai Lietuvos miesteliuose, 
bažnytkaimiuose ir kaimuose imtos degti įvairaus 
dydžio ir formų puodynės. Tada daugiausiai buvo ir 
puodžių dirbtuvių. Skuodo rajone apie puodžius ir jų 
dirbtuves išlikę nedaug medžiagos.
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Daugiausia žinoma apie puodžių Antaną Piekų,  
gimusį 1901 m. Mosėdžio valsčiuje Būdvietės kaime. 
Tėvų žemė buvo labai nederlinga, akmenuota. Todėl 
išmoko meistrauti, pečius dirbti. 1941 m. persikėlęs 
gyventi į Trumplaukės kaimą, nuvažiavo pas puodžių 
Baršių kaime. Ten pirmą kartą pamatė, kaip daromi 
puodai, ir puodininkyste susidomėjo. Vėliau pas tą 
ūkininką-puodžių pragyveno metus, dirbo ir parda-
vinėjo įvairius puodus. Kaip pats yra rašęs: „Į Ylakių 
krautuves atveždavo puodų iš Viekšnių. Bet mano 
buvo biški pigesni ir stipresni. Galėdavo gerai duoti 
su palka – neskildavo, stiprūs, skambėdavo kaip var-
pas.“ Viską išmoko pats. Stakles pats buvo pasidaręs. 
Dirbo bliūdelius (tada indų mažai buvo), puodus, 
sviestinyčias, merkinyčias, vazas su viršais uždaro-
mais, 30–40 litrų talpos puodus medui. Degdavo vie-
ną sykį. Gerai išdžiovintą gaminį pamerkdavo į stiklo 
smėlio mišinį (parsiveždavo tokio stiklingo smėlio ir 
su sudeginto švino pulverio milteliais), atskiestą van-
deniu. Dekoravo lygiai, be jokių pagražinimų. Kartais 
įmesdavo geležies – sudeginto pulverio, pasidaryda-
vo rusvos spalvos lyg rožės. Savo puodus iki Sibiro 
tremties pardavinėjo Ylakiuose. 1944 m. išvežė į Vor-
kutą. Po tremties gyveno Skuodo r. Gintalaičiuose. 
(informacija iš  žurnalisto Juozo Vyšniausko krašto-
tyros darbo „Liaudies dailė Skuodo rajone“ 1987 m.)

Propaguojant tautos kultūros paveldą, plečiant 
etnokultūrinį pažinimą daug prisideda Skuodo kraš-
to dailės mokytojai, tautodailininkai ir profesionalūs 
menininkai.



9

Skuodo r. keramikos paslaptimis domėjosi Ge-
novaitė Rimkuvienė, Antanas Kazlauskas, Audrona 
Žutautienė, Antanas Jankauskas, Juozas Vyšniauskas, 
Saulius Pašilis. Tautodailininkų Juozo Vyšniausko ir 
Audronos Žutautienės keraminių dirbinių yra  Skuo-
do muziejaus tautodailės rinkinyje.

Autorė A. Žutautienė

Autorė A. Žutautienė
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Autorius J. Vyšniauskas

Autorė A. Žutautienė

Autorė A. Žutautienė
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Juodoji keramika yra viena seniausių žmogaus 
sukurtų ir laiko patikrintų keramikos gaminimo tech-
nikų. Jos gaminiai geriausiai liudija žmonijos vysty-
mosi istoriją, nes jie mažiausiai paveikūs gamtinės 
kaitos išbandymams: irimui, puvimui, rūdijimui, dū-
lėjimui.

XVI a. kartu su miestų augimu plinta naujos tech-
nologijos Europoje ir Lietuvoje, bet juodosios kera-
mikos gamybą išsaugojo Lietuvos kaimų puodžiai 
perduodami gamybos paslaptis iš kartos į kartą, kaip 
amatą tėvas sūnui ir t. t. XIX–XX a. juodoji keramika 
ypač paplito Žemaitijoje.

KERA- 
   MIKA

J U O D O J I
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Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje juo-
doji keramika išliko ir čia sėkmingai gaminami ne tik 
buitiniai, bet ir dekoratyviniai dirbiniai. Juodosios 
keramikos klasika – dubenys ir ąsočiai. Yra dvi gamy-
bos technikos: krosnies užkasimo (arba juodoji) ir ar-
chajinė (arba raugo). Jos skiriasi tik degimo proceso 
pabaigoje. Juodojoje keramikoje, pasiekus reikiamą 
temperatūrą, krosnies pakura pridedama smalingų 
malkų ir užkasama smėliu, samanomis, taip kūriniai 
įgauna juodą spalvą. Raugo keramikoje dirbiniai iš-
imami iš krosnies ir dar karšti merkiami į paruoštą 
raugą (duonos arba burokų), jie įgauna įvairių atspal-
vių ornamentus. Juodosios keramikos technika labai  
priklauso nuo slėgimo, vėjo krypties, malkų, jų sau-
sumo, sudėjimo į krosnį.

Juodosios keramikos gaminiai atrodo lyg būtų 
pagaminti iš metalo. Juodos spalvos, skamba kaip 
varpas, yra tvirti kaip metalas. Šia technologija pa-
gaminti indai, vazos yra interjero puošmena, tinka 
maistui gaminti, laikyti. Taip apdirbtas molis nebijo 
aukštos temperatūros. Be to, juodoji keramika laiko-
ma ekologiškiausia, nes gaminant nenaudojami jokie 
dažai ar glazūros.

Lietuvoje likę vos keletas meistrų, mokančių pa-
prastą molį paversti juodos spalvos, metalo stiprumo 
ir gražaus skambesio kūriniais. 

Viena tokio amato meistrė yra iš Skuodo rajono 
Šauklių kaimo tautodailininkė, keramikė, tapyto-
ja  Renata Jankauskienė. Renatos rankomis žiesti, 
lipdyti puodai, puodynės, vazos, ąsočiai, žvakidės 
dekoruoti laikantis senosios tradicijos – saikingai, 
lietuviškais, baltiškais ornamentais. Kiekvienas jos 
sukurtas juodosios keramikos gaminys yra unikalus, 
beveik nepakartojamas, šiltas, meniškas, kaip ir pati 
kūrėja Renata, kuri savo šilumą, švelnumą, meilę yra 
sudėjusi į kiekvieną savo kūrinį. 

Jos sodyboje įkurtos dirbtuvės, organizuojami  
edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos. Renata Jan-
kauskienė, pristatydama savo kūrybą kaip etninio ta-
patumo išraiškos elementą, prisideda prie kultūrinio 
turizmo plėtros.
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Siekiant saugoti, gaivinti ir populiarinti juodą-
ją keramiką kaip unikalų Lietuvos kultūros paveldą 
Skuodo muziejuje organizuojami edukaciniai užsiė-
mimai.

Edukacinė programa 

JUODOSIOS  
KERAMIKOS  

GAMYBOS IR  
GROŽIO PASLAPTYS

• Skiriama mokinių ir suaugusių žmonių gru-
pėms iki 20 asmenų.

• Programos trukmė: 1 užsiėmimas – 1 val.

• Užsiėmimus veda keramikė Renata Jankauskienė.
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Keramikė supažindins su juodosios keramikos 
kilmės istorija, gamybos technologija, juodosios ke-
ramikos degimo būdais. Lankytojai patys pasimokys 
lipdyti ir dekoruoti pasirinktą dirbinį.

Juodosios keramikos gaminiai labai gražiai atrodo 
unikalioje, natūralioje aplinkoje, bet kartu gražiai įsi-
lieja ir į baltą šiuolaikinę aplinką. Juodosios kerami-
kos gaminį reikia mylėti, kasdien paglostyti, gėrėtis 
juo, klausytis jo skambesio, jos gamybos tradicijas 
privalu saugoti ir perduoti ateinančioms kartoms. 
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DARBO LAIKAS

1 2 3 4   8–17 val.

5   8–15.45 val.

6   10–14 val. (Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.)
 

BILIETŲ KAINOS
0,70 Eur – suaugusiesiems 
0,30 Eur – moksleiviams, studentams, senjorams
3,50 Eur – ekskursijos grupei
0,30 Eur – moksleiviams edukacinio užsiėmimo metu

NEMOKAMAI 
Ikimokyklinio amžiaus vaikams 
Vaikų namų globos auklėtiniams
20 proc. darbingumo lygio asmenims
35 proc. darbingumo lygio asmenims

ADRESAS
Šaulių g. 3, LT-98124 Skuodas
Tel.: (8 440) 73638, 8 687 95136

www.skuodomuziejus.lt

Leidinį rėmė Skuodo rajono savivaldybė

SKUODO 
muziejus


