
Reikšminiai žodžiai: Vilnius, grafai Tiškevičiai, architektūrinė keramika, 
krosnys, koklių gamintojai, restauravimas, paveldas.

Tiškevičių rūmų Vilniuje, 
Trakų g. 10, krosnių 
restauravimas ir gamin
tojų identifikavimas

Straipsnyje, remiantis buvusių Tiškevičių rūmų Vilniuje, Tra-

kų g. 10, krosnių 1997–2018 m. restauravimo patirtimi, parengta medžiaga 

(restauravimo darbų programomis ir metodikomis, Restauravimo tarybos 

protokolais ir krosnių prieš restauravimą, restauravimo metu ir po restau-

ravimo nuotraukomis), aptariama krosnių tvarkybos darbų eiga ir specifika. 

Pasitelkus pastate aptiktuose kokliuose įspaustus gamintojų ženklus, pas-

tato istorinius tyrimus ir koklių gamybos Europoje bei Rusijos imperijoje 

istorijos faktus, pristatomi XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje vilnie-

čiams produkciją siūlę koklių fabrikai.

Dalia Klajumienė
Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas

Domininkonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius

dalia.klajumiene@vda.lt

Aelita Bielinytė
UAB „Ugniavietė“

Žydų g. 4a–7, LT-01131 Vilnius

info@bajoruzidiniai.lt



141

Apie Lietuvos interjeruose išlikusių XIX a. – XX a. pirmos pu-

sės krosnių meninio dekoro restauravimą dažniausiai kalba tik paveldo 

specialistai tai temai skirtuose susibūrimuose (pvz., Restauravimo tarybos 

posėdžiuose) arba galime rasti vieną kitą žinutę, dažniausiai internetinė-

je spaudoje1. Ši sritis menkai analizuojama mokslinėje spaudoje, be to, ir 

profesionalių interjero keramikos dekoro restauratorių Lietuvoje yra tik 

vienetai2. Reprezentaciniuose istoriniuose pastatuose (didikų, dvarininkų, 

naujosios XIX a. buržuazijos rūmuose) keraminės dekoratyvinių koklių 

krosnys yra vieni iš vertingiausių iki mūsų dienų išlikusių autentiškų in-

terjero elementų, atspindinčių savininkų socialinę padėtį, estetikos pajautą 

ir to meto pramonės bei technikos pažangą. Krosnys ir židiniai atliko ne 

tik šildymo funkciją, bet taip pat buvo ir yra interjero puošmenos. Dėl tos 

priežasties daugelis jų pripažintos kultūros vertybėmis ir registruotos LR 

Kultūros vertybių registre, saugomos kaip svarbūs Lietuvos kultūros pavel-

do objektai. Krosnys ir židiniai, kaip meniniai interjero dekoro elementai, 

ne mažiau svarbūs nei sienų tapyba ar lipdiniai, todėl jų gamybos, plastikos 

analizė ir saugojimo galimybių aptarimas yra itin aktualus. 

Buvusiuose Tiškevičių rūmuose (dab. Vilniaus apskrities Ado-

mo Mickevičiaus viešoji biblioteka) Vilniuje, Trakų g. 10, per netrumpą 

1997–2018 m. laikotarpį keliais etapais restauruota net 13 krosnių (penkios 

krosnys restauruotos 1997–1999 m., viena – 2013 m., viena – 2014 m., še-

šios – 2016–2018 m.). Darbams vadovavo ir daugelį jų atliko aukščiausiosios 

kategorijos keramikos restauratorė Aelita Bielinytė. Su ja dirbo meistrai 

Giedrius Radzevičius, Jonas Gelčys, Lech Kežuch, Mykolas Panovas. Nau-

jai išdegtus koklius dengiant glazūra talkino keramikė Onutė Petkevičiūtė.

Nuosekli ir metodiška veikla prie tokio didelio kiekio vienos rūšies 

paveldo objektų leido perprasti nemažai restauravimo procedūrų niuansų ir 

galima konstatuoti, kad pavyko tinkamai parengti koklines krosnis naujam 

gyvavimo etapui. Kadangi krosnys reprezentaciniuose istoriniuose pastatuose, 

ar jos būtų veikiančios, ar neveikiančios, yra restauruojamos turint omenyje, 

Aelita Bielinytė, „Dekoratyvinių XIX a. – XX a. pradžios židinių ir krosnių įvairovė ir 
stilistiniai ypatumai Lietuvoje bei jų restauravimas“, [interaktyvus], [žiūrėta 2018-11-02], http://www.
bajoruzidiniai.lt/index.php/lt/klasikines-krosnys-zidiniai; Nijolė Bulotaitė, „Restauruota krosnis gali 
būti užkurta“, in: Vilniaus universitetas. Naujienos, [interaktyvus], [žiūrėta 2018-11-02], http://nau-
jienos.vu.lt/restauruota-krosnis-gali-buti-uzkurta/.

Straipsnyje kalbama ne apie meistrus, kurie paremontuoja krosnį pakeisdami vieną kitą 
koklį ar kokią lūžusią nuo kūrenimo pakuros vidaus konstrukcijos sąramą, o pristatomas interjero 
keramikos dekoro (kurio didžiąją dalį sudaro krosnys) profesionalių restauratorių darbas.

1

2
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jog tai interjero dekoro meniniai elementai, todėl tenka atsižvelgti į kultūros 

paveldo objekto estetinius, meninius ypatumus. Be to, krosnis yra ir sudėtin-

gas technologinis konstruktas – restauruojant tenka spręsti šildymo funkcijos 

atkūrimo / neatkūrimo klausimus. Nagrinėjamame bibliotekos pastate krosnių 

šildymo funkcija nebuvo atkuriama, nes restauravimo projekte apsispręsta, kad 

krosnys bus ne šildymo įrenginiai, bet liks tik interjero dekoratyviniai elemen-

tai. Todėl pastato sienose išvedžiotos autentiškos dūmtraukių angos panaudotos 

ventiliaciniams kanalams arba pastato komunikacijoms pravesti. Tokį sprendi-

mą nulėmė galiojantys priešgaisrinės saugos ir higienos normų, taikomų viešo-

jo naudojimo pastatuose, reikalavimai. Nepaisant to, kad nereikėjo restauruoti 

krosnių degimo mechanizmų, visgi buvo nemažai technologinių ir konstrukcinių 

iššūkių, kuriuos kėlė pastato perdangų ir patalpų sienų demontavimo darbai. 

Viso restauravimo proceso metu paaiškėjo, kad čia išliko dauge-

lio įvairių fabrikų produkcija, kuri vaizdžiai iliustruoja šių prekių pasiūlos 

gausą Vilniaus gyventojams XIX a. antroje pusėje – XX a. pirmoje pusėje. 

Apie tai jau buvo kalbėta, analizuojant miesto gyvenamųjų namų interjerų 

dekoro elementus nuo klasicizmo iki moderno3, tačiau šiuo atveju tą gamin-

tojų ir įvairios produkcijos gausą galima iliustruoti per vieno pastato krosnių 

analizę. Be to, kai kurie ženklai leido išaiškinti naujus, iki šiol Lietuvos tyrė-

jų neaptartus fabrikus. Iš karto reikia pasakyti, kad 1997–2018 m. vykdant 

krosnių restauravimą, aptikti kokliai su gamintojų spaudais parodė, jog tai 

net 9-ių fabrikų pavyzdžiai. Kai kurių jų spaudai yra iš kelių skirtingų lai-

kotarpių, todėl patvirtino, jog Vilniuje daugeliui gamintojų buvo puiki rinka 

produkcijai realizuoti ne vienerius metus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad toks 

gausus gamintojų identifikavimas buvo įmanomas tik dėl restauravimo, nes 

atsirado galimybė apžiūrėti beveik visų krosnių koklių vidines plokštumas ir 

aptikti ten įspaustus ženklus. Tik jie, o ne krosnių modeliai ar koklių deko-

ras leidžia būti tikriems, jog atpažinsime, kas yra tikrasis gamintojas, nes 

pastarieji modelius kopijuodavo vieni nuo kitų, dažniausiai sekdami didžiųjų 

Vokietijos fabrikų patentuotais pavyzdžiais. Fabrikų identifikavimas leidžia 

praplėsti žinias apie jų įvairiais laikotarpiais gamintos produkcijos savitumą.

1997–2018 m. rekonstruojant pastatą, architektės Irenos Staniū-

nienės sprendimu buvo naikinamos sovietinės patalpų pertvaros ir grąžina-

Dalia Klajumienė, Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasiciz-
mo iki moderno, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 395–504.

3
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mas istorinis interjero planas. Dėl to darbų metu, panaikinus XX a. antroje 

pusėje atsiradusią sieną III aukšto 20 patalpoje, teko demontuoti ir prie 

tos sienos stovėjusią krosnį bei jos šildomą sienelę, kurios savo ruožtu so-

vietmečiu buvo sumontuotos iš originalių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios 

krosnių, tuomet išardytų kitoje patalpoje, dekoratyvinių detalių. Reikia 

pastebėti, kad minėtoje krosnyje išsiskiria ypač puošni terakotinė karūna. 

Nugriovus sovietmečio sieną patalpos viduryje likusi krosnis buvo perkelta 

prie istorinės pastato sienos toje pačioje III a. 20 patalpoje priešais langus, 

o krosnies sienutė po sienos nugriovimo perkelta į II a. 19 patalpą, taip pat 

prie autentiškos pastato sienos. 

Kaip matyti iš netrumpos įžanginės straipsnio dalies, ilgas pasta-

to ir krosnių tvarkymo etapas pateikė daug vertingos medžiagos tiek res-

tauravimo, tiek ir koklių gamintojų identifikavimo klausimais. Todėl ren-

giant straipsnį buvo siekiama kelių kiek skirtingų tikslų: 1) aptarti krosnių 

restauravimo darbų eigą ir specifiką; 2) aptiktų pastato krosnyse ženklų ir 

turimos platesnės kontekstinės medžiagos pagrindu paanalizuoti koklių ga-

mintojus ir jų produkcijos savitumą bei paklausą tarp vilniečių. Visgi šie du 

beveik savarankiški tikslai sujungti į vieną rašinį, tikintis, kad skaitytojas 

gaus išsamesnį vieno pastato krosnių istorijos vaizdą nuo krosnių pastaty-

mo XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje iki jų saugojimo XX a. pabai-

goje – XXI a. pradžioje. Kadangi didžioji dalis klausimų buvo atsakyta dėl 

restauracijos darbų, todėl analizę pradėsime nuo jos.

Krosnių restauravimo 1997–2018 m. darbai buvusiuose
Tiškevičių rūmuose Vilniuje (Trakų g. 10)
Apie krosnių restauravimą svarbu kalbėti, nes tokio pobūdžio dar-

bai Lietuvoje vyksta nuolat, tačiau jie profesionalų beveik neanalizuojami. 

Plačiau nediskutuojama apie parenkamas metodikas, iškylančias restaura-

vimo problemas ir jų sprendimo būdus. Dėl tos priežasties vieno restaurato-

riaus įveikti darbo sunkumai taip ir lieka jo vieno pasiekimais, neteikiantys 

duomenų platesnei diskusijai, kuri galbūt pasitarnautų šios srities profe-

sionalų ugdymui arba padėtų aptariant iškylančias problemas tarp aktyviai 

dirbančių istorinės keramikos restauratorių.
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Kaip jau minėta, Adomo Mickevičiaus bibliotekoje 1997–2018 m. 

buvo atlikti trylikos krosnių ir dviejų šildomųjų sienelių restauravimo dar-

bai [1 A–M il.]. Jų eiga užfiksuota nuotraukose, parengtose restauravimo 

darbų užduotyse ir metodikose. Pastarąsias tvirtino Restauravimo tarybos 

nariai, jie taip pat įvertindavo restauravimo kokybę darbams einant į pabai-

gą arba jiems pasibaigus. Galiausiai visi atlikti darbai apibendrinti „Kultū-

ros paminklo restauravimo pase“4. Kaip jau buvo minėta, penkios krosnys 

(II a. 9 ir 12 patalpose ir III a. 13 patalpoje) buvo tvarkytos 1997 ir 1999 m., 

o likusios po ganėtinai didelės pertraukos – 2013–2018 metais. Dėl bibliote-

kos pastato restauravimo, remonto ir rekonstrukcijos darbų 2017–2018 m. 

teko vėl grįžti ir iš naujo tvarkyti XX a. pabaigoje restauruotas krosnis, nes 

keičiant perdenginius, tiesiant naujas komunikacijas ir atliekant kitus būti-

nus darbus, atsirado jau restauruotų koklių skilimų, glazūros nutrupėjimų, 

glazūruoti ir terakotiniai paviršiai buvo užteršti įvairiais glaistais, dažais ir 

statybinėmis dulkėmis, atskirose vietose buvo nulaužti ir prarasti nedideli 

krosnių metalinių detalių elementai5.

Žr. šiuos dokumentus: 1) Aelita Bielinytė, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (u. k. 16002), 
esančių adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazūruotų koklių su terakotos karnizais 
ir karūna krosnies-šildomosios sienelės I. a. patalpa Nr. 23 restauravimo užduotis ir restauravimo 
programa-metodika, 2013 07 31; 2) Restauravimo tarybos protokolas, 2013 07 31, Nr. 80; 3) Restaura-
vimo tarybos protokolas, 2013 12 17, Nr. 133; 4) Aelita Bielinytė, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų 
(u. k. 16002), esančių adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazūruotų koklių krosnis 
II a. patalpa Nr. 14, restauravimo užduotis ir restauravimo programa-metodika, 2014 04 07; 5) Res-
tauravimo tarybos protokolas, 2014 04 07, Nr. 21; 6) Restauravimo tarybos protokolas, 2014 07 18, 
Nr. 69; 7) Aelita Bielinytė, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (u. k. 16002), esančių adresu Vilniaus m. 
sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazūruotų koklių krosnies ir šildomosios sienelės (rūmų II a. 10 
patalpa, II a. 20 patalpa), baltų glazūruotų koklių su terakotos karnizu ir karūna krosnies (rūmų III a. 
8 patalpa), baltų glazūruotų koklių krosnies (rūmų III a. 9 patalpa), rudos spalvos transparentinės 
(švininės) glazūros koklių krosnies (rūmų III a. 14 patalpa) ir baltų glazūruotų koklių su terakotos 
bei glazūruotais karnizais ir terakotos karūna krosnies-šildomosios sienelės (rūmų III a. 20 patalpa) 
restauravimo užduotis ir restauravimo programa-metodika, 2016 11 29; 8) Restauravimo tarybos 
protokolas, 2016 11 29, Nr. 119; 9) Aelita Bielinytė, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (u. k. 16002), 
esančių adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazūruotų koklių krosnies (rūmų II a. 
9 patalpa), baltų glazūruotų koklių su terakotos detalėmis krosnies (rūmų II a. 12 patalpa), dviejų 
baltų glazūruotų koklių krosnių (rūmų II a. 12 patalpa), žalios glazūros koklių krosnies (rūmų III a. 
13 patalpa) restauravimo užduotis ir restauravimo programa-metodika, 2017 08 28; 10) Restauravimo 
tarybos protokolas, 2018 05 14, Nr. 50; 11) Aelita Bielinytė, Kultūros paminklo (Vilniaus apskrities 
Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos krosnių) restauravimo pasas, Vilnius, 2018.

Visi išvardyti dokumentai saugomi Kultūros paveldo departamente ir Aelitos Bielinytės 
asmeniniame archyve.

Aelita Bielinytė, Kultūros paminklo (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 
bibliotekos krosnių) restauravimo pasas, Vilnius, 2018, in: A. Bielinytės asmeninis archyvas.

4

 

 

5
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1 A–M
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 
bibliotekos 1997–2018 m. restauruotos krosnys, 
vaizdai prieš ir po restauravimo, Aelitos Bielinytės ir 
Liudo Masio nuotraukos, 1997–2018

Stoves of the Adam Mickiewicz Public Library of the 
Vilnius County restored in 1997–2018. View before 
and after conservation

A)
II a. 9 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnies 
fragmentas prieš restauravimą ir krosnies vaizdas po 
restauravimo

Detail of a stove with white glazed tiles in room no. 9 
of the first floor before conservation and a view of the 
stove after conservation

B)
II a. 12 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnies 
su terakotinėmis detalėmis fragmentas prieš 
restauravimą ir krosnies vaizdas po restauravimo

Detail of a stove with white glazed tiles and terracotta 
elements in room no. 12 of the first floor before con-
servation and a view of the stove after conservation
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C)
II a. 12 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnies (1) 
fragmentas prieš restauravimą ir krosnies vaizdas po 
restauravimo

Detail of a stove with white glazed tiles (1) in room no. 
12 of the first floor before conservation and a view of 
the stove after conservation

D)
II a. 12 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnis (2) 
prieš ir po restauravimo

Stove with white glazed tiles (2) in room no. 12 of the 
first floor before and after conservation
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E)
III a. 13 patalpos žaliai glazūruotų koklių krosnies 
fragmentas prieš restauravimą 1999 ir 2017 m.; 
krosnies vaizdas po restauravimo 2018 m.

Detail of a stove with green glazed tiles in room no. 13 
of the second floor before conservation and a view of 
the stove after conservation

F)
I a. 23, 24 patalpų baltai glazūruotų koklių su 
terakotinėmis detalėmis krosnies fragmentas prieš ir 
po restauravimo

Detail of a stove with white glazed tiles and terracotta 
elements in rooms no. 23, 24 of the ground floor before 
and after conservation
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G)
II a. 14 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnies 
fragmentas prieš restauravimą, restauravimo ir 
demontavimo metu bei vaizdas po restauravimo

Detail of a stove with white glazed tiles in room no. 14 of 
the first floor before conservation, during conservation 
and dismantling, and a view after conservation

H)
II a. 10 patalpos baltai 
glazūruotų koklių krosnies ir 
šildomosios sienelės vaizdai 
prieš ir po restauravimo

Views of a stove with white 
glazed tiles and a heated 
wall in room no. 10 of the 
first floor before and after 
conservation
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I)
II a. 20 patalpos baltai 
glazūruotų koklių krosnis 
prieš restauravimą, 
restauravimo metu ir po 
restauravimo

Stove with white glazed tiles 
in room no. 20 of the first 
floor before, during and after 
conservation

J)
III a. 8 patalpos baltai 
glazūruotų koklių su 
terakotinėmis detalėmis 
krosnies fragmentas prieš 
restauravimą, restauravimo 
metu ir krosnis po restauravimo

Detail of the stove with white 
glazed tiles and terracotta 
elements in room no. 8 of the 
second floor before and during 
conservation and the stove 
after conservation
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K)
III a. 9 patalpos baltai glazūruotų koklių krosnies 
fragmentas prieš restauravimą, restauravimo metu ir 
krosnis po restauravimo

Detail of the stove with white glazed tiles in room no. 
9 of the second floor before and during conservation, 
and the stove after conservation

L)
III a. 14 patalpos rudai glazūruotų koklių krosnis 
prieš ir po restauravimo

Stove with brown glazed tiles in room no. 14 of the 
second floor before and after conservation
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M)
III a. 20 patalpos baltai glazūruotų koklių su 
terakotinėmis detalėmis krosnis ir šildomoji sienelė 
prieš restauravimą ir demontavimą; krosnis po 
restauravimo; sienelė po restauravimo ir perkėlimo į 
II a. 19 patalpą

Stove with white glazed tiles with terracotta details 
and a heated wall in room no. 20 of the second floor 
before conservation and dismantling; the stove after 
conservation; the wall after conservation and transfer 
to room no. 19 of the first floor
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Iki restauravimo visos krosnys buvo labai įvairios būklės. Vienas 

reikėjo tik nežymiai patvarkyti, kitas – demontuoti ir iš pagrindų permūry-

ti, daugelį koklių pakeisti naujais, pagamintais pagal autentiškų pavyzdžius. 

Dar kitų – itin sunykusių teko atkurti ištisas dalis. Kai kurios krosnys dėl 

pastato rekonstrukcijos (keičiant patalpų planą ar funkciją) buvo išmontuo-

tos ir perkeltos į kitą vietą. Didžiosios dalies krosnių kokliai buvo ne kartą 

uždažyti emaliniais ir aliejiniais dažais, kuriuos neišvengiamai reikėjo paša-

linti. Kad būtų lengviau suvokti restauravimo darbų prie krosnių chronolo-

giją, apimtis ir įvairovę, pateiksime šiuos duomenis sustruktūravę lentelėje.

Eil. 
Nr.

Restauruotų krosnių 
trumpas apibūdini-
mas, matmenys

Padėtis 
pastate

Restauravi-
mo metai

Atlikti restauravimo, rekonstrukcijos 
darbai6

1. Baltai glazūruotų ko
klių krosnis (h – 3 m; 
pl [I tarpsn.] – 1,2 m; 
[II tarpsn.] – 1,1 m)

II a. 
9 patalpa 

1997

2017 08 28 – 
2018 05 14

Krosnis pastatyta iš redukcijos degimo 
būdu baltai glazūruotų koklių. Daugelis lygių 
koklių buvo suskeldėję, glazūros gabalėliai ir 
smulkios dekoro detalės nuskilusios. Soviet
mečiu daugelis lygių koklių pakeisti neorigi
naliais, kurių glazūros atspalviai nesiderino 
su originaliais. Restauruojant neoriginalūs 
kokliai buvo išmontuoti ir išdegti nauji pagal 
originalų pavyzdį. Sutvarkyti autentiškų ko
klių skilimai, atkurtos netektys, atlikti tarpų 
tarp koklių rievėjimai. Atkurtos ir įmontuotos 
nulaužtos metalo detalių rankenėlės.

2. Baltai glazūruotų 
koklių su terakoti
nėmis detalėmis 
krosnis (h – 3,5 m; 
pl [I tarpsn.] – 1,14 m; 
[II tarpsn.] – 1 m; 
[III tarpsn.] – 0,9 m)

II a. 12 
patalpa

1997

2017 08 28 – 
2018 05 14

Sovietiniais metais krosnis buvo perstatyta 
panaudojant neautentiškus, atspalviu be
siskiriančius baltai glazūruotus koklius. Šio 
restauravimo metu neautentiškus koklius 
reikėjo demontuoti ir pakeisti naujais, išdeg
tais pagal autentiškų pavyzdžius. Sutvarkyti 
autentiškų koklių skilimai, atkurtos netektys, 
atlikti tarpų tarp koklių rievėjimai. Glazū
ruotų koklių paviršius restauruotas šaltuoju 
būdu. Reljefinis terakotinių detalių paviršius 
tonuotas ir konservuotas. Pagamintas ir 
sumontuotas keraminis apvadas aplink 
krosnį – grindjuostė.

1 lentelė
Krosnių restauravimo darbai

Lentelėje neminimas krosnių fotografavimas prieš restauravimą, restauravimo metu ir 
po restauravimo. Tai buvo atliekama be išimties visais atvejais.

6
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3.
4.

Dvi baltai glazūruotų 
koklių krosnys
Pirma krosnis (h – 
3,2; pl [I tarpsn.] – 
1,2 m; [II tarpsn.] – 
1,1 m) 
Antra krosnis (h – 
3,3 m; pl [I tarpsn.] – 
1,1 m; [II tarpsn.] – 
1 m) 

II a. 12 
patalpa

1997

2017 08 28 – 
2018 05 14

Krosnis pastatyta iš redukcijos degimo 
būdu baltai glazūruotų koklių. Vienos iš 
šių krosnių ornamentiniai kokliai vietomis 
padengti viršglazūrine auksuote. Restau
ruojant išmontuoti neautentiški ir smarkiai 
pažeisti kokliai. Pagal autentiškų pavyzdžius 
išdegti nauji ir įmontuoti į krosnis. Sutvarkyti 
autentiškų koklių skilimai, atkurtos netektys, 
atlikti tarpų tarp koklių rievėjimai. Atkurtos 
ir įmontuotos nulaužtos metalo detalių ran
kenėlės. Pagaminti ir sumontuoti keraminiai 
apvadai aplink krosnis – grindjuostės.

5. Žaliai glazūruotų ko
klių krosnis (h – 3,2; 
pl [I tarpsn.] – 1 m; 
[II tarpsn.] – 0,9 m)

III a. 13 
patalpa

1999

2017 08 28 – 
2018 05 14

Išmontuoti smarkiai sueižėję kokliai. Pagal 
autentiškų koklių pavyzdį išdegti nauji 
ir įmontuoti į krosnį. Krosnies paviršius 
nuvalytas nuo dulkių ir statybinių užteršimų. 
Sutvarkyti autentiškų koklių skilimai, 
atkurtos netektys, atlikti tarpų tarp koklių 
rievėjimai. Atkurtos ir įmontuotos nulaužtos 
metalo detalės.

6. Baltai glazūruotų ko
klių su terakotinėmis 
detalėmis krosnis (h 
– 2,56 m; pl – 0,92 m) 
ir šildomoji sienelė

I a. 23, 24 
patalpos

2013 07 31 – 
2013 12 17

Nuo autentiškų išlikusių baltai glazūruotų 
koklių ir terakotinių detalių nuvalyta apie 7 
sluoksnius emalinių ir aliejinių dažų; ypač 
sunykusioms krosnies vietoms priekinėje ir
šoninėse sienelėse iš lieso molio paga minti 
55 vienetai lygių glazūruotų koklių;
pagamintas neišlikęs ažūrinis oro padavimo
koklis; pagamintos sunykusios terakotinės 
dekoratyvinės kampinės juostos ir karnizai; 
suklijuoti suskilinėję koklių fragmentai; 
terakotiniai koklių paviršiai tonuoti ir kon
servuoti. Restauravimo metu visa krosnis 
buvo demontuota. Atstatyta nekeičiant jos 
autentiškų matmenų ir proporcijų. Degimo 
kanalų sistemos neatstatytos, nes įrenginys 
nebus naudojamas šildyti.

7. Baltai glazūruotų 
koklių krosnis (h – 
3,7 m; pl – 0,97 m)

II a. 14 
patalpa

2014 Autentiškas XX a. pr. krosnies vaizdas 
sovietmečiu pakeistas virš pirmo tarpsnio 
įrengiant orkaitės paskirties ketaus metalo 
dėžę su durelėmis. 2014 m. restauravimo 
metu neautentiška ketaus dėžė buvo paša
linta ir vietoje jos įstatyti kokliai, pagaminti 
pagal autentiškų pavyzdį. Taip pat pakeisti 
smarkiai sueižėję ir defektuoti kokliai.
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8. Baltai glazūruotų 
koklių krosnis (h – 
3,4 m; pl – 0,95 m) ir 
šildomoji sienelė (h – 
3 m; pl – 0,84 m)

II a. 10 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Atliekant pastato rekonstrukcijos darbus, 
dėl nepatvarių pastato perdangų, sienų 
vibracijų bei deformacijų pakrypo krosnies 
su šildomąja sienele pamatas ir lūžo kros
nies sienelės konstrukcija. Todėl krosnis ir 
sienelė buvo išmatuotos ir visiškai išmon
tuotos. Dėl deformacijos kokliai sueižėjo ir 
sutrūkinėjo, todėl teko pagaminti 44 naujus 
gaminius pagal autentišką pavyzdį. Sveikų 
autentiškų koklių paviršius buvo nuvalytas 
nuo dulkių, suodžių, statybinių apnašų 
(cementinio skiedinio, tinko, dažų). Atkurti 
prarasti pelenų valymo dangteliai.

9. Baltai glazūruotų 
koklių krosnis (h – 
3,2 m; pl – 0,95 m) ir 
šildomoji sienelė

II a. 20 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Visas krosnies paviršius nuvalytas nuo 
geltonos spalvos aliejinių dažų. Apatinė 
krosnies laikančioji konstrukcija perstatyta, 
suirę kokliai pakeisti naujais, pagamintais 
pagal autentiškus pavyzdžius. Mažiau 
nukentėję kokliai restauruoti užtaisant įski
limus, glazūros sueižėjimus. Užtaisytos tarp 
koklių esančios siūlės. Krosnis demontuota 
ir perstatyta. Kitoje sienos pusėje (19 pa
talpa) krosnies sienelė perkelta iš III aukšto 
20 patalpos. Šiai sienelei restauruotas 
autentiškas viršutinis koklių dekoratyvinis 
karnizas, naujai pagaminti kokliai pagal 
autentiškų koklių pavyzdžius. Pagamintas 
naujas centrinis karnizas pagal I aukšto 23, 
24 patalpų krosnies sienutės terakotinio 
karnizo analogą, tačiau gaminys buvo 
glazūruotas balta emale, kaip ir visi šios 
sienelės dekoratyviniai elementai. Parinktos 
ir įstatytos ketaus metalo pakuros ir pelenų 
valymo durelės.

10. Baltai glazūruotų ko
klių su terakotinėmis 
detalėmis krosnis (h 
– 3,3 m; pl – 0,98 m)

III a. 8 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Visi koklių paviršiai nuvalyti nuo dulkių, suo
džių, statybinių apnašų, cemento skiedinio, 
tinko ir dažų (ypač prie sienų ir grindų). 
Terakotinės detalės nuvalytos nuo aliejinių 
ir vandeninių dažų uždažymų, nuvalytas jų 
paviršius tonuotas ir konservuotas. Neati
taisomai suskilinėję ar neoriginalūs kokliai 
išimti ir pakeisti naujais, išdegtais pagal ori
ginalių pavyzdį. Pagaminti 2 nauji keraminiai 
pelenų valymo kamščiai. Pagamintos naujos 
pakuros durelės.
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11. Baltai glazūruotų 
koklių krosnis (h – 
3,7 m; pl [I tarpsn.] – 
1, 04 m; [II tarpsn.] – 
0,94 m)

III a. 9 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Pastato rekonstrukcijos metu krosnies 
stovėjimo vietoje pravestos komunikacijos, 
pakeistos grindų perdangos. Todėl po minė
tų pastato rekonstrukcijos darbų visą krosnį 
reikėjo demontuoti ir pastatyti ant naujai 
išlieto pamato. Iš krosnies išimti neoriginalūs 
kokliai, kurie sovietmečiu buvo sumūryti 
aplink pakurą, ir pakeisti naujais, pagamin
tais pagal originalų pavyzdį. Sutvarkyti 
autentiškų koklių skilimai, atkurtos netektys, 
atlikti tarpų tarp koklių rievėjimai. Koklių 
paviršiai (ypač palei sienas) nuvalyti nuo 
aliejinių dažų uždažymų. Pagamintos naujos 
pakuros durelės, nes originalios neišliko, 
sovietmečiu jos buvo pakeistos.

12. Rudos spalvos glazū
ros koklių krosnis (h – 
2,9 m; pl – 0,72 m)

III a. 14 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Ornamentuoti, ruda transparantine glazūra 
dengti kokliai nuvalyti nuo dulkių ir kitų 
nešvarumų. Palubėje ir prie sienų esantys 
kokliai nuvalyti nuo aliejinių ir sieninių van
deninių dažų. Išimti apie pakurą sovietmečiu 
įmūryti neoriginalūs kokliai. Jie pakeisti 
išdegtais ir glazūruotais pagal autentišką 
pavyzdį kokliais. Sutvarkyti autentiškų koklių 
skilimai, atkurtos netektys, atlikti tarpų tarp 
koklių rievėjimai. Pagamintos naujos pakuros 
durelės. Restauruota daugelio koklių suskel
dėjusi glazūrą.

13. Baltai glazūruotų ko
klių su terakotinėmis 
detalėmis krosnis (h 
– 3,1 m; pl – 0,95 m) ir 
šildomoji sienelė (h – 
2,9 m; pl – 0,8 m)

III a. 20 
patalpa

2016 11 29 –
2018 05 14

Šildomoji sienelė iš III a. 20 patalpos rekons
trukcijos metu perkelta į II a. 19 patalpą. O 
krosnis toje pačioje patalpoje buvo perkelta 
prie autentiškos sienos priešais langus. Šis 
perkėlimas jau antras. Pirmą kartą krosnis ir 
sienelė buvo perkeltos sovietmečiu. Tuomet 
į krosnies apatinę dalį buvo įmontuota daug 
neautentiškų koklių, kuriuos šio restaura
vimo ir perkėlimo metu teko išmontuoti ir 
keisti naujai pagamintais pagal autentiškų 
pavyzdį. Terakotines detales teko nuvalyti 
nuo kelių sluoksnių aliejinių uždažymų. Buvo 
atkurtos nuskilusios terakotinės reljefinio 
dekoro detalės bei netektys. Paskui terako
tinis paviršius tonuotas ir konservuotas. Visi 
krosnies lygios plokštumos kokliai pagaminti 
naujai pagal autentiškų koklių pavyzdžius.
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Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų ir iš iliustracijų [1 il.], 

restauravimo metu praktiškai visas krosnis reikėjo daugiau ar mažiau de-

montuoti. Visiškai arba didžia dalimi demontuotos I a. 23 ir 24, II a. 10, 14 ir 

20, III a. 9 ir 20 patalpų krosnys. Demontuojant visos detalės buvo kruopš-

čiai numeruotos ir detaliai nufotografuotos, o atkuriant išlaikyti autentiški 

krosnių ir šildymo sienelių matmenys bei proporcijos. Atstatant naudotos 

keraminės plytos, molio ir smėlio mišinys skiestas vandeniu, o koklių mūras 

surištas metalo vielomis. 

Naujų, pagal autentiškų pavyzdį, koklių gamybai buvo atliekami 

molio masės tyrimai. Dalies krosnių kokliai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmo-

je pusėje gaminti iš raudono, dalies – iš geltono molio masės. Atsižvelgiant 

į tai, buvo gaminami nauji kokliai tam, kad pakeistų visiškai sunykusius au-

tentiškus. Gaminant koklius bei dekoratyvines detales, paskaičiuotas molio 

traukimosi koeficientas. Nustatyta, kad šviesiai gelsvos molio masės trauki-

mosi koeficientas 8 proc., o raudonos – 6 proc. Gaminant trūkstamus koklius 

bei detales – pagal originalių koklių analogus nulipdyti atitinkamai didesnio 

dydžio modeliai-matricos, tam, kad būtų kompensuotas molio masės susi-

traukimas gaminiui džiūstant ir degant. Atlietos gipsinės negatyvo formos 

[2 A, B il.]. Trūkstami kokliai bei detalės gaminti rankiniu štampavimo 

technikos būdu. Suformuoti kokliai ir detalės džiovintos, retušuotos, degtos 

vieno degimo krosnyje apie 1000–1030 °C temperatūroje. Išdegti kokliai ir 

dekoratyvinės koklių detalės kalibruotos iki reikiamų tikslių matmenų. 

A) B)

2.
I a. 23, 24 patalpų krosnies terakotinių detalių 
negatyvinės gipsinės formos

Negative gypsum moulds of terracotta details of the 
stove in rooms no. 23, 24 of the ground floor
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Nemenka užduotis, gaminant naujus koklius, buvo išgauti tinka-

mą glazūros atspalvį. Autentiški balta emale glazūruoti kokliai pagaminti 

redukcijos degimo būdu. Jie turi daug nevienodų atspalvių, kai kurios deta-

lės gelsvo ar melsvo, ar net rausvo atspalvio. Degimo aplinkoje redukuojasi 

glazūros sudėtyje esantys elementai iki metalinio pavidalo: sidabras, varis, 

švinas, bismutas, alavas ir kt. Išimti iš krosnies gaminiai būna įvairaus ats-

palvio: su geltonais, žaliais, raudonais, violetiniais atspalviais. Tai priklauso 

nuo redukuojamo metalo, taip pat nuo temperatūros, kurioje vyksta proce-

sas, nuo gaminių sienelių storio ir sukrovimo tankumo. Šiais laikais autentiš-

kas degimo būdas nebenaudojamas, nes kokliai degami ne mechaninėse kie-

to kuro ar dujų krosnyse, bet elektrinėse. Tenka prie to prisitaikyti ir kiek 

keisti technologiją. Atkuriant glazūros spalvinę paletę, siekiant, kad ji būtų 

kuo artimesnė autentiškai, buvo atlikti laboratoriniai bandymai maišant 

baltą emalę su oksidais, pigmentais, spalvotomis glazūromis. Glazūruota 

purškimo būdu ir paskui vėl degta 1050 °C temperatūroje. 

Dvi pastato krosnys išsiskyrė iš kitų, nes jų kokliai dengti žalia 

ir ruda transparantine švinine glazūra. Atkuriant trūkstamus šių krosnių 

koklius taip pat buvo specialiai pagaminta glazūra, kurios atspalvis labai 

artimas autentiško paviršiaus atspalviui.

Nors didelė ir sunki užduotis buvo pagaminti naujus koklius pagal 

autentiškų pavyzdį, tačiau viso restauravimo projekto metu buvo stengtasi 

išsaugoti kuo daugiau autentiškų koklių ir dekoratyvinių krosnių detalių. Tiek 

visos, tiek iš dalies demontuotos krosnies išimtų originalių koklių vidiniai pa-

viršiai buvo nuvalyti nuo seno sudžiūvusio mūrijimo mišinio su šamotinių ply-

tų bei keraminių čerpių gabaliukais. Išplautos suodžių apnašos. Fasadiniai 

koklių paviršiai valyti cheminiu ir mechaniniu būdu; taip buvo pašalinami per 

ilgą laiką atsiradę apnašų bei vėlyvesnių uždažymų sluoksniai. Krosnis užda-

žydavo neišmoningi vėlyvesnio laikotarpio savininkai arba taip buvo specialiai 

maskuojamos keramikos dekoro netekčių, nuskėlimų ar įtrūkimų vietos.

Restauravimo metu klijuoti atšokę, suskilę fragmentai. Pašalin-

tos ankstesnių tvarkymų metu atsiradusios detalės, nes jos, kaip paaiškėjo, 

buvo atkurtos iš neautentiškų medžiagų naudojant gipsą, cementą, aliejinius 

arba emalinius dažus. Kokliai netekčių vietose restauruoti šaltu būdu. Pa-
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žeistų koklių paviršius atkurtas iš plastiškos medžiagos, pagamintos porce-

liano, molio masės pagrindu. Užglaistytas paviršius, suformuotas paviršiaus 

reljefas. Užglaistytos siūlės tarp koklių. Glaisto spalva parinkta labai artima 

koklių glazūros spalvai. Siūlės glaistytos naudojant elastingą medžiagą.

Restauruojant koklių paviršiaus vietas, įskėlimai spalvinti spal-

vą pritaikant prie konkrečios vietos koklių atspalvio. Kruopščiai parengta 

spalvų paletė. Restauruojamų vietų paviršiaus atspalviai išgauti naudojant 

pagrindines šaltos glazūros spalvas. Terakotiniai kokliai tonuoti naudojant 

moliui artimas medžiagas: degto molio pigmentus, geležies oksidą. Vėliau 

paviršius konservuotas specialiai pagamintu vaško tirpalu.

Nemaža dalis krosnių (II a. 10, 20, III a. 8, 9, 14, 20 patalpose) buvo 

netekusios autentiškų pakuros ir pelenų valymo ketaus durelių. Teko mon-

tuoti naujas, bet jų formos parinktos taip, kad stilistiškai atitiktų krosnių 

pastatymo laiką. Metalo paviršius padengtas antikorozine emale. 

Restauravimo darbų pabaigoje krosnys valytos nuo įvairių restau-

ravimo proceso metu atsiradusių medžiagų nutekėjimų. Glazūros blizgesys 

atgaivintas amoniako tirpalu. Visi darbai atlikti laikantis parengtų ir patvir-

tintų restauravimo metodikų. Darbų eiga ir technologiniai niuansai užfik-

suoti „Restauravimo pase“. 

XIX a. II p. – XX a. I p. koklių fabrikų
produkcijos identifikavimas
Pereinant prie buvusiuose Tiškevičių rūmuose (Trakų g. 10) krosnis 

stačiusių koklių fabrikų ir jų produkcijos aptarimo, reikia atkreipti dėmesį, 

kad teorinė krosnių analizė prasidėjo tuomet, kai restauravimo darbai jau ėjo 

į pabaigą. Toks vėlyvas įsitraukimas neleido metodiškai ir tinkamai užfiksuoti 

kurios konkrečiai krosnies vienas ar kitas koklis su spaudu. Nors jie pažymė-

ti skirtingų gamintojų ženklais, tačiau visi yra vienodo formato ir visi dengti 

lygia balta glazūra (gal kiek nežymiai skiriasi glazūros atspalvis). Restaura-

toriams buvo aktualiau turėti pavyzdžius naujų koklių išdegimui, o ne fiksuoti 

ir aiškintis jų gamintojus. Kadangi krosnių restauratoriai iki šiol retai kvies-

davosi kartu dirbti dailės istorikus, todėl gamintojų atribucijos klausimai be-

veik nebuvo sprendžiami. Šiuo konkrečiu atveju tas bendradarbiavimas įvyko, 
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kaip minėta, kiek pavėluotai, todėl kai kurių svarbių momentų išsiaiškinti ne-

pavyko. Tačiau kruopščiai peržiūrėjus visus išlikusius demontuotus koklius – 

identifikuoti 9 skirtingi gamintojai. Kai kurie jų fiksuoti pirmą kartą, arba 

produkcijos ženklinimas liudija apie kitą, iki šiol nefiksuotą gamybos etapą. 

Viename pastate aptikta neįtikėtinai didelė krosnių gamintojų 

produkcijos įvairovė liudija kelis pastato raidos etapus ir, kaip buvo minėta, 

didelę koklių pasiūlą. Jono Jurkšto 1990 m. atlikti pastato istoriniai tyrimai 

parodė, kad XIX a. antroje pusėje (nuo 1863) rūmai priklausė grafienei Sofi-

jai Tiškevičienei, nuolat nuomuodavusiai atskiras rūmų dalis ir leisdavusiai 

nuomininkams įvairias rekonstrukcijas bei atskirų korpusų pristatymus. 

1909 m. savininku tapo Juozapas Tiškevičius, kuris vėlgi inicijavo remontą, 

keitė patalpų dekorą, perstatė laiptines ir pakeitė kai kurių patalpų planą, 

įrengdamas atskirus butus, kuriuos taip pat nuomavo7. Pastatas J. Tiškevi-

čiui priklausė iki 1923-iųjų. Tais metais šią valdą įsigijo Vilniaus prekybos 

bankas8. Kaip teigiama A. Mickevičiaus bibliotekos intertnetinėje svetai-

nėje, Antrojo pasaulinio karo metais pastatas nenukentėjo, 1950 m. jame 

pradėjo veikti biblioteka9. 

Išvardyti istoriniai faktai liudija, kad pastatas nuo XIX a. antros 

pusės iki XX a. vidurio buvo nuolat tvarkomas ir perstatomas, atskiros jo 

dalys priklausė įvairiems nuomininkams, todėl nenuostabu, kad čia išliku-

sios krosnys irgi yra skirtingo laiko ir stilistikos. Aptikti koklių spaudai 

rodo, kad kai kurios krosnys statytos XIX a. paskutiniame ketvirtyje, o ne-

maža dalis – XX a. pradžios gaminiai. Trečioji grupė koklių yra su tarpuka-

rio spaudais, kas liudytų, kad nuo 1923 m. pastatą perėmęs Vilniaus preky-

bos bankas rūpinosi naujų krosnių statyba arba senųjų sutvarkymu naujais 

kokliais. Be to, sovietmečiu atliekant pastato rekonstrukcijas, dalis krosnių 

išmontuotos ir pastatytos kitose vietose, panaudojant kelių šildymo įrengi-

nių puošybines detales. Visa ši paini istorija apsunkina krosnių gamintojų 

identifikavimą ir pavienių koklių susiejimą su konkrečiu gaminiu. Kadangi 

1997–2018 m. restauruojant ne visos krosnys buvo visiškai demontuotos, 

Jonas Jurkštas, A. Mickevičiaus viešoji biblioteka Vilniuje, Trakų g. Nr. 10. Istoriniai 
tyrimai, Vilnius: Paminklų restauravimo projektavimo institutas, 1990, in: Kultūros paveldo centro 
bibliotekos dokumentų fondų archyvas, f. 5, ap. 1, b. 3821 (buv. PRPI archyvas f. 5, b. 5257).

Trumpa pastato istorija, matyt, parengta remiantis ir J. Jurkšto tyrimais, paskelbta Ado-
mo Mickevičiaus bibliotekos internetiniame puslapyje, in: http://amb.lt/lt/kas-mes-esame/apie-mus/
bibliotekos-istorija/198.

Ibid.

7

8

9
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todėl neaišku, ką rodo atrasti fragmentai – autentišką gaminį ar tik pavienį 

koklį, kuris įmūrytas vėlesniais laikais taisant šildymo įrenginį.

Nors Lietuvos istorijos archyve buvo peržiūrėti dokumentai, kurie 

fiksuoja pastato remontų ir perstatymų reikalus10, tačiau pateiktoje medžia-

goje, projektuose, tegalėjome rasti patvirtinimus apie buvusių ar numatytų 

statyti krosnių vietas ir jų formas: kampinės, priesienės stačiakampio plano 

arba apvalios [3 il.]. Galime tik apgailestauti, kad koklių įsigijimo ir krosnių 

statymo dokumentų neišliko arba jų tiesiog dar nepavyko rasti. Dėl tos prie-

žasties, remdamiesi tik aptiktais spaudais ant koklių ir įvairiais pramonės 

žinynais bei XIX a. pabaigos – XX a. pradžios spaudoje pasirodžiusiais re-

klaminiais skelbimais, pristatysime išaiškintus gamintojus.

Remdamiesi koklių įspaudais galime teigti, kad tuo metu, kai pas-

tatas priklausė Sofijai Tiškevičienei, čia buvo pastatytos Gardino „Stanisla-

vovo“ fabriko krosnys. Fabrikas Gardine įsteigtas 1885 m., o 1895 m. Žemės 

ūkio ir amatų parodoje11 Vilniuje jo produkcija buvo apdovanota aukso me-

daliu. Apie apdovanojimą informuoja fabriko 1906 m. reklama12. Tikėtina, 

Byla apie Sofijos Tiškevičienės leidimą nuomininkui pirkliui I. Segaliui statyti mūrinį 
dviaukštį namą, 1886–1888, in: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 938, ap. 4, 
b. 1203; Byla apie grafienės Sofijos Tiškevičienės mūrinį namą ir nedegios laiptinės statybas, 1896–
1898, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 2878; Byla apie grafienės Sofijos Tiškevičienės 3, 2, 1 aukštų namą su 
fligeliu ir namu tarnams, 1898–1900, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3256; Leidimas namo savininkei Sofijai 
Tiškevičienei remontuoti triaukštį mūrinį namą Trakų gatvėje, 1899, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3430; 
Trakų g. namo savininkui Juozapui Tiškevičiui leidimas atlikti remonto darbus, 1909, in: LVIA, f. 938, 
ap. 4, b. 4595; Leidimas Juozapui Tiškevičiui pristatyti trečią mūrinio namo aukštą, 1909, in: LVIA, 
f. 938, ap. 4, b. 4745.

Каталог выставки в г. Вильне 1895 г., Вильна: тип. Сыркин, 1895, p. 40.
Gardino koklių fabriko „Stanisławów“ produkcijos reklaminis skelbimas, in: Kuryer 

litewski, 1906, Nr. 142, p. 4.

10

11
12

3. 
Grafienės Sofijos 
Tiškevičienės mūrinio 
namo Trakų g. III a. 
planas su pažymėtomis 
krosnių vietomis, 1898, 
in: LVIA, f. 938, ap. 4, 
b. 3256, l. 3

Plan of the second 
floor of the brick house 
of Countess Sophie 
Tyszkiewicz on Trakų St. 
with marked places of 
stoves, 1898
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Dalia Klajumienė, Aelita Bielinytė   — — — — 
Tiškevičių rūmų Vilniuje, Trakų g. 10, krosnių restauravimas ir gamintojų identifikavimas

kad rūmuose šio gamintojo krosnys kaip tik ir pastatytos XIX a. pabaigoje, 

gal panašiu metu, kai buvo pasirodyta parodoje, nes kokliai signuoti rusiš-

ku įrašu СТАНИСЛАВОВЬ [4 A–D il.], kuriuo gaminius galėjo žymėti iki 

1905 metų. Fabrikas, kuris gyvavo iki 1939 m., po 1905 m. turėjo dar trijų 

konfigūracijų ženklus, dviejuose jų įrašai jau daryti lotyniškais rašmenimis 

[5 A–C il.]. Baltai glazūruoti lygūs pagal tipišką formatą pagaminti kokliai, 

šalia fabriko pavadinimo dar turintys modelių numerių žymas 3, 4, 8, 10, 

deja, šiandien nebeleidžia identifikuoti, kuri konkreti krosnis buvusiuose 

Tiškevičių rūmuose yra minėto Gardino gamintojo. Į šią problemą galbūt 

galima bus atkreipti dėmesį ateityje, kai vėl prireiks krosnis tvarkyti. 

Peržiūrėjus koklių su spaudais rinkinį, galima teigti, kad iki XX a. 

pradžios rūmuose buvo pastatyta ir Grigorijaus Aizenštadto fabriko iš Mins-

ko gubernijos Vesninkų kaimo (им. Веснинки) krosnis. Restauravimo metu 

aptiktas spaudas ГОНЧАРНЫЙ ЗАВОДЬ / [neįžiūrimi parodų apdovanojimų 

ženklai, – D. K.] / Г. Г. АЙЗЕНШТАДТА / МИНСК. ГУБ. [6 il.] žymi fabriko 

įkūrėjo Grigorijaus Aizenštadto veiklos laikotarpį nuo 1884 iki 1900 metų. 

4. 
Buv. Tiškevičių rūmuose Vilniuje, Trakų g. 10, aptikti 
kokliai su ženklu СТАНИСЛАВОВЬ ir modelių nume-
riais 3, 4, 8, 10, Dalios Klajumienės nuotraukos, 2018

Tiles found in the former Tyszkiewicz Palace 
at 10 Trakų St. in Vilnius with the trademark 
СТАНИСЛАВОВЬ and model numbers 3, 4, 8, 10

A) B)

C) D)
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5. 
Po 1905 m. ir iki 1939 m. Gardino Stanislavovo fabriko 
naudoti koklių spaudai

Imprints used by the Stanislavovo factory in Grodno 
after 1905 and before 1939

6. 
Tiškevičių rūmų 
krosnies koklyje aptiktas 
Grigorijaus Aizenštadto 
fabriko iš Minsko 
gubernijos ženklas, 
Dalios Klajumienės 
nuotrauka, 2018

Trademark of Grigory 
Aisenstadt’s factory from 
the Minsk Governorate 
found on a tile of a stove 
in the Tyszkiewicz Palace 

A) B)

C)
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7. 
S. M. Epšteino koklių fabriko žen klas, XIX a. pab., 
Dalios Klajumienės nuotrauka, 2018

8. 
S. M. Epšteino fabriko spaudas koklyje (XX a. pr.), 
rastame Vilniuje, Rasų rajone, nuotrauka iš privačios 
kolekcijos

Trademark of S. M. Epshtein’s tile factory,
late 19th century

Imprint of S. M. Epshtein’s tile factory on a tile
(early 20th c.), found in Vilnius, Rasos district
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Fabriką į savo rankas 1901 m. perėmė Grigorijaus sūnus Maksimas. Jis, 

kaip fabriko savininkas, jau minimas 1901 m. Žemės ūkio ir amatų parodoje 

Minske, kur eksponavo dvi koklines krosnis su židiniais13, ir 1903 m. Rusijos 

imperijos fabrikų žinyne14. Taigi signuotų koklių kolekcijoje yra koklis su 

unikaliu, retai sutinkamu fabriko istorijos paliudijimu. Deja, jis nepadeda 

atpažinti ir identifikuoti viso buvusio gaminio.

Per buvusių Tiškevičių rūmų krosnis mes galime liudyti ir Solomono 

Michelevičiaus Epšteino fabriko Novoborisove, Minsko gub. (dab. Baltarusi-

ja), istoriją. Žinoma, kad fabrikas įsteigtas 1895 m., 1903 m. turėjo 35 darbuo-

tojus15, 1910 m. – 15 darbuotojų16. Kaip matyti iš nurodomų darbuotojų skai-

čiaus, fabriko klestėjimas buvo XIX a. pabaigoje ir pačioje XX a. pradžioje. 

Atrodo, kad koklio, aptikto Tiškevičių rūmuose, spaudas kaip tik ir yra iš to 

ankstyvojo etapo. Įrašas spaude: ГОНЧАРЫЙ ЗАВОДЬ / С. М. ЭПШТЕЙНA 
/ Г. БОРИСОВЬ / МИНСК. ГУБ. [7 il.]. Yra žinomas ir kiek kitokios konfigū-

racijos to paties fabriko ženklas. Jis aptiktas Vilniuje, Rasų rajone, ir atrodo, 

kad žymi kiek vėlyvesnį gamybos etapą. Jo įrašas: ИЗРАЗЦОВЫЙ ЗАВОДЬ / 
С. М. / ЭПШТЕЙН / НОВОБОРИСОВЬ МИН. Г. / 5 [8 il.].

Dar viena vietovė dabartinėje Baltarusijoje – Kopysė – nuo seno 

garsėjo gero molio klodais ir koklių gamintojais. Restauruojant analizuoja-

mo pastato krosnis aptikti kokliai, pažymėti Izaoko Peselniko (1 gildijos pir-

klio) koklių fabriko Kopysėje, Mogiliavo gub., ženklu [9 A, B il.]. Šiuo metu 

žinomi dviejų konfigūracijų fabriko ženklai: viename įrašas įkomponuotas 

ovale su centre ryškėjančiais parodų apdovanojimų (medalių) kontūrais 

(И. С. ПЕСЕЛЬНИКЬ/ [parodų apdovanojimų ženklai, – D. K.] / Г. КОПЫСЬ 
МОГ. Г.); kitame, aptiktame Trakų g. 10, – įrašas griežtu šriftu, didžiosiomis 

raidėmis И. С. ПЕСЕЛЬНИКЬ / Г. КОПЫСЬ. МОГИЛ. Г. Pastarasis atrodo 

yra vėlyvesnis, galbūt žymintis XX a. pradžios produkciją. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad restauruojant buvusius Tiškevičių rūmus koklių su I. Peselniko 

fabriko spaudu aptikta tikrai nemažai. Tai leidžia spėti, jog šio gamintojo 

kokliai XX a. pradžioje buvo panaudoti naujos krosnies(ių) statybai, o ne 

ankstesnių šildymo įrenginių pataisymui. 

Каталогъ Минской сельско-хозяйственной кустарно-промышленной юбилейной выставки 
1901 года, Минскь, 1901, p. 115.

Списокь фабрикь и заводовь европейской Россiи, Санкт-Петербургь: Вестника Финансовь, 
1903, p. 368.

Ibid., p. 369.
Списокь фабрикь и завадовь Россiи, Санкт-Петербургь, 1910, p. 383.

13

14

15
16
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Tai pirmas kartas, kai Vilniuje aptikti I. Peselniko fabriko kokliai, 

nors surinkti istoriniai duomenys rodo, kad fabrikas buvo pajėgus ir garsus 

visoje Rusijos imperijoje. Remiantis Imperijos fabrikų žinynais išsiaiškinta, 

kad fabrikas įsteigtas 1872-aisiais. 1887 m. leidinyje nurodoma, kad čia dirbo 

18 darbininkų17, o 1903 m. turėjo net 106 darbuotojus18. 1908 m. veikė koklių 

fabrikas ir malūnas, kuriame malė koklių glazūrą ir paprastus miltus, dirbo 

118 darbininkų. 1908 m. žinyne minima, kad iki tų metų Smetankos kaime, 

nutolusiame 7 varstus nuo Kopysės miesto, I. Peselnikas nuomavo dvari-

ninkės Veros Kokliarskajos įsteigtą koklių gamyklą19, tuomet priklausiusią 

L. N. Čačkovui. Nuo 1908 m. Smetankos fabriko nuomą perėmė A. Ch. Šapi-

ro. Atrodo, kad 1908 m. pats I. Peselnikas įsteigė antrą fabriką, nes 1910 m. 

surašyme minimi jam priklausę 2 fabrikai: vienas įsteigtas 1860 m., turintis 

50 darbininkų, o kitas – 1908 m., turintis 30 darbininkų20. Matyt, anksčiau 

I. Peselnikui dirbę per 100 darbininkų buvo paskirstyti į kelias vietas. Per 

kelerius metus apyvarta augo, taigi 1912 m. jau dirbo 34 ir 77 darbininkai21.

Указатель фабрикь и заводовь европейской Россiи и Царства Польскаго. Матерiалы для 
фабрично-заводской статистики, составиль по офицiальнымь сведенiямь Департамента Торговли и 
Мануфактурь П. А. Орловь, Санкт-Петербургь, 1887, p. 301.

Списокь фабрикь и заводовь европейской Россiи, p. 369.
1887 m. Rusijos imperijos fabrikų ir gamyklų žinyne užfiksuota, kad dvarininkė Vera 

Kokliarskaja (Вера Коклярская) 1867 m. čia įsteigė koklių fabriką, kuriame dirbo 4 darbininkai, per 
metus pagamindavo 50 tūkst. koklių už 4 tūkst. rublių.

Н. Х. Метелецкiй, Списокь фабрично-заводскихь, промышленных заведенiй Могилевской 
губернiи. Заведенiя подчинены надзору фабричной инспекцiи на 1 января 1908 года, Могилев на 
Днепре: Скоропечатие и литографiя Ш. А. Фридланда, 1908, p. 14–15.

Списокь фабрикь и заводовь Россiи, Санкт-Петербургь, 1910, p. 383–384; Списокь 
фабрикь и заводовь Россiйской имперiи, Санкт-Петербургь, 1912, p. 289.

17

18
19

20

21

9. 
Dviejų konfigūracijų I. Peselniko fabriko ženklai, 
pirmasis žinomas iš kolekcininkų (radimo vieta 
nežinoma), antrasis rastas Vilniuje, Trakų g. 10, Dalios 
Klajumienės nuotrauka, 2018

Trademarks of I. Peselnik’s factory of two 
configurations. The first is known from collectors 
(place of finding unknown), the second was found in 
Vilnius, at 10 Trakų St.

A) B)



166

Be ką tik paminėtų ganėtinai komplikuotų I. Peselniko fabriko is-

torijos faktų, yra svarbu, kad tai, kas anksčiau tyrinėjant Vilniaus namus 

atrodė, jog Tiškevičių rūmuose, Trakų g. 10, baltai glazūruotos krosnys su 

bydermejerio stiliaus moters biustais ir krosnys su figūrinėmis karūnomis 

bei kaneliūruotais piliastrais šonuose buvo priskiriama Veros Kokliarska-

jos fabrikui iš Smetankos kaimo (to fabriko krosnių iš tiesų aptikta Vilniuje, 

Čiurlionio g. name), čia gi, manytina, yra kito – Peselniko fabriko gaminiai, 

bet greičiausiai gaminti pagal ankstesnius, jau Kokliarskajos įvaldytus mode-

lius. Patys modeliai iš tiesų buvo patentuoti Berlyno ir Felteno fabrikuose ir 

XIX a. paskutiniame ketvirtyje bei XX a. pradžioje pasklidę po visą Europą22.

Tarp baltai glazūruotų ar terakotinėmis detalėmis puoštų pastato 

krosnių išsiskiria dvi transparentine žalios ir rudos spalvos glazūra deng-

tos ornamentinių koklių krosnys [žr. 1 E ir 1 L il.]. Nors krosnys nebuvo 

demontuotos, tačiau koklių ornamentika ir glazūros kokybė leidžia spėti, 

kad jos yra Lenkijoje, Pruškuve netoli Varšuvos, 1880–1939 m. veikusio Tei-

chfeldų fabriko gaminiai. Čia gamino fajansinius indus, baldų bei sienų ap-

dailą ir krosnių koklius. Fabrikas ypač klestėjo, kai jam vadovavo Mečislo-

vas Teichfeldas. Po jo mirties 1905 m. fabriką perėmus kitiems savininkams, 

produkcijos kokybė ženkliai krito. Klestėjimo laikotarpiu šio fabriko majo-

likinių koklių ir fajansinių plytelių sandėlį turėjo ir savo klientams rekla-

mavo Vilniuje veikęs Vladislovo Stipulkovskio ir Augusto Kleino „Vilniaus 

Apie tai rašyta: Dalia Klajumienė, op. cit., p. 472–477.
Plačiau apie tai: ibid., p. 459–466.

22
23

10. 
Koklio aversas ir reversas su Pruškuvo fabriko 
spaudu iš Saldutiškio dvaro rūmų, Dalios Klajumienės 
nuotrauka, 2014

Obverse and reverse of a tile with an imprint of the 
Pruszkuw factory from the Saldutiškis manor

A) B)
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statybų biuras“. Dėl tos priežasties šiame mieste ir visoje Lietuvoje išliko 

nemažai Pruškuvo produkcijos23. Architektūrinės keramikos restauratorių 

dėka, taip pat ir dėl įvairių radinių dvarų teritorijose žinoma, kad Teichfeldo 

fabriko krosnių būta (kai kurios jų išlikusios) Saldutiškio (Utenos r.) [10 A, 

B il.], Gelgaudiškio (Šakių r.) dvaro rūmuose. 

Tarp įvairios atvežtinės produkcijos aptariamame pastate identi-

fikuotos keturios vietinio Vilniaus A. Mereino ir E. Libo fabriko krosnys. 

Įmonė mieste veikė nuo 1885 m. iki maždaug XX a. 4 deš. Iš ankstesnių 

tyrimų žinomi trijų pavidalų gamintojų ženklai. Seniausias, datuojamas apie 

1897–1905 m., turi įspaudą rusiškais rašmenimis Паровой гончарный заводь 
товарищества А. Мерейно и Е. Либо. Вильна. Tokiam datavimui pagrindą 

duoda fabriko modernizacijos etapas, kai 1897 m. į gamybą buvo įdiegtas 

garo variklis24. Apie 1905 m., kada carinės Rusijos valdžia panaikino drau-

dimą rašyti lotyniškais rašmenimis, fabrikas gaminius ėmė signuoti įrašu 

Mereino & Libo / Wilna. Apie 1910 m., kai fabriko savininku liko vienas 

E. Libas, ženklas tapo FABRIK LIBO / WILNA25.

Pagal buvusiuose Tiškevičių rūmuose aptiktus krosnių spaudus 

Mereino & Libo / Wilna galime teigti, kad šio fabriko krosnys buvo pa-

statytos apie 1905–1910 m., t. y. greičiausiai tuomet, kai pastatas tapo Juo-

zapo Tiškevičiaus nuosavybe ir jis 1909 m. ėmėsi rekonstrukcijos darbų. 

Дело по прошенiю купцовь Абеля Морейно и Евеля Либы, о разрешенiи имь постройки 
изразцово гончарнаго завода вь предместье Погулянка вь г. Вильне, 29 декабря 1895 – 22 декабря 
1896 г., in: LVIA, f. 382, ap. 1, b. 1624.

Apie tai rašyta: Dalia Klajumienė, op. cit., p. 412–413.

24

 
25

11. 
Mereino ir Libo fabriko krosnies III a. 20 patalpoje 
terakotinė karūna ir ženklas karūnos viršutinėje 
plokštumoje

Terracotta crown and a sign in the upper part of the 
crown on the stove produced by the Mereino & Libo 
factory in room no. 20 of the second floor

A) B)
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Už nuorodą į spaudą Dalia Klajumienė dėkoja restauratorei Aelitai Bielinytei.
Альбомь белоглазурованныхь, терракотовыхь, маiоликовыхь и позолоченныхь печкй и 

каминовь парового изразцово-гончарнаго завода Е. Либо вь Вильне, Вильна: Скоропечатня Д. Яловнера 
и И. Минкера. [s. a.], in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; Паровой изразцово-
гончарный завод Е. Либо, Вильна. [s. a.], in: Trakų istorijos muziejus, TIM GEK 41008 R 16002.

Plačiau apie Vitebsko fabriką žr. Dalia Klajumienė, op. cit., p. 469–472.
Aelita Bielinytė, Kultūros paminklo (Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 

bibliotekos krosnių) restauravimo pasas, Vilnius, 2018, in: A. Bielinytės asmeninis archyvas.

Vieną šio fabriko krosnį (III a. 20 patalpoje) identifikuojame pagal spaudą 

puošnios terakotinės karūnos viršutinėje plokštumoje26 [11 A, B il.]. Tenka 

atkreipti dėmesį, kad išlikusiuose dviejuose apie 1910–1914 m. išleistuose 

fabriko kataloguose toks modelis nefiksuotas27, todėl išsaugotas in situ, kad 

ir neveikiantis, krosnies pavidalas leidžia kaupti žinias apie daug didesnę 

gaminių įvairovę, nei gali paliudyti katalogai. Aptiktas spaudas leidžia būti 

tikriems dėl Vilniaus fabriko gamintojo. Tenka atkreipti dėmesį, kad miesto 

krosnių palikimo tyrimai parodė, jog šildymo įrenginius tokio paties dekoro 

terakotinėmis karūnomis puošė ir Vitebsko Bronislovo Lisovskio fabrikas. 

Jam priskiriama krosnis išliko Vilniaus g. 31 name28 [12 A, B il.].

Apie Trakų g. pastate buvus ir daugiau Vilniaus Mereino ir Libo 

fabriko krosnių mums liudija restauravimo metu išimti dar trijų modelių 

(Nr. 31, 46 ir 48) baltai glazūruoti kokliai su įspaudais [13 A–C il.]. Res-

tauravimo metu, remiantis gaminių kokybe ir glazūros specifika, dar trys 

krosnys priskirtos Vilniaus fabrikui29. Viena jų stovi III a. 9 patalpoje. Iš-

26
27

28
29

12. 
A) Terakotinė krosnis Vilniuje, Vilniaus g. 31 name, 
nuotrauka iš Aelitos Bielinytės asmeninio archyvo; 
B) Krosnies koklių spaudas, Dalios Klajumienės 
nuotrauka, 2012

A) Terracotta stove in a house at 31 Vilniaus St. in 
Vilnius; B) Imprint on the tiles of the stove

A) B)
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13. 
A–C) Skaičių 31, 46 ir 48 žymos prie Mereino & 
Libo / Wilna ženklo rodo, kad kokliai skirtingų to 
paties fabriko krosnių modelių, Dalios Klajumienės 
nuotraukos, 2018

Marked numbers 31, 46 and 48 at the sign of Mereino 
& Libo / Wilna show that the tiles belong to different 
stove models produced by the same factory

14. 
Koklio aversas su lipde „6,7“ ir reversas su fabriko 
spaudu Mereino & Libo / Wilna / 48, Dalios 
Klajumienės nuotraukos, 2018

Tile obverse with the sticker “6,7” and the reverse 
with the factory imprint Mereino & Libo / Wilna / 48

A)

C)

B)

A) B)
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liko vienas koklis su žyma reverse „48“, o averse turi lipdę su skaičiumi 

„6,7“ [14 A, B il.]. Pastaroji priklijuota krosnies demontavimo metu. Sugre-

tinę darbų eigos nuotraukas, galime įsitikinti, kad tai tikrai minimos baltai 

glazūruotos krosnies su neorokoko stiliaus karūna, esančios III a. 9 pa-

talpoje, dalis. Lygindami Tiškevičių rūmų krosnį, kurios dalys gamintos 

iki 1910 m., su po šios datos pasirodžiusiu katalogu, galime pastebėti, kad 

E. Libo tęsė kartu su Mereinu gamintų krosnių modelių gamybą. Išliku-

siame E. Libo fabriko reklaminiame leidinyje taip pat eksponuojamas šis 

modelis, tačiau jo numeris ne 48, bet 132. Manytina, kad Vilniaus fabriko 

savininkas nekeitė modelių numeracijos, bet leido pirkėjams įsigyti tipi-

nius lygius priekinių sienelių koklius iš visų gaminamų modelių [15 A, B il.].

Pastato krosnių „Restauravimo darbų pase“ taip pat nurodyta, 

kad Mereino ir Libo fabrikui priskirtinos krosnys, esančios II a. 10 ir 20 

patalpose [žr. 1 H ir 1 I il.]. Atribucija atlikta atsižvelgiant į koklių glazūros 

15. 
A) Tiškevičių rūmų III a. krosnis, statyta apie 
1905–1910, Aelitos Bielinytės nuotrauka, 2018;
B) E. Libo katalogo (po 1910) 132 modelis

A) Stove on the second floor of the Tyszkiewicz Palace 
built ca. 1905–1910; B) Model no. 132 from the Libo 
factory catalogue (after 1910) 

A) B)
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dengimo kokybę ir atspalvį. Nors daugelis A. Mickevičiaus bibliotekos kros-

nių koklių yra baltai glazūruoti, bet atskirų šildymo įrenginių balta spalva 

turi skirtingus atspalvius, kas nurodo skirtingą degimo pobūdį, t. y. buvus 

skirtingų gamintojų30.

Kaip jau minėta anksčiau, gamintojų spaudų paieška nebuvo res-

tauratorių darbo prioritetas, todėl apie kitų krosnių gamintojus galime tik 

spėlioti. Galime tik pridurti, kad, be jau paminėtų anksčiau XIX a. pabai-

gos – XX a. pradžios Vilniaus ir kitų Rusijos imperijos gamintojų koklių, 

Iš Dalios Klajumienės pokalbio su restauratore Aelita Bielinyte, 2018 11 12.30

16. 
Neišaiškinto Berlyno fabriko spaudai kokliuose, 
aptiktuose A. Mickevičiaus bibliotekos krosnių res-
tauravimo metu, Dalios Klajumienės nuotraukos, 2018

17. 
XX a. 3 deš. Blumenfeld A G fabriko koklio ženklas, 
Dalios Klajumienės nuotrauka, 2018

Trademark on a tile manufactured by Blumenfeld A G 
factory in the 1920s

18. 
Neišaiškinto gamintojo ženklas ant koklio, Dalios 
Klajumienės nuotrauka, 2018

Unidentified manufacturer’s trademark on a tile

Imprints of an unidentified Berlin factory on tiles 
found during the conservation of the stoves of the 
Mickiewicz Library

A) B)
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restauratoriai išsaugojo gaminius su tarpukario Vokietijos gamintojų žen-

klais bei kelis su kol kas neidentifikuotais spaudais.

Vokietijos fabrikai
Krosnių restauravimas A. Mickevičiaus bibliotekoje mums leidžia 

pažinti kelių Vokietijos gamintojų ženklus. Vienas jų atstovauja Berlyno 

fabriką. Pagal ženklo konfigūraciją atrodo, kad tai XX a. 2 deš. produkci-

jos žymėjimas. Buvo aptikti kelių krosnių modelių (Nr. 40 ir 95(?)) fabriko 

kokliai su apvalios formos spaudu, kuriame įrašyta „Dampf-Ofen Fabriken 

J J. Berlin“. Apskritimo centre esanti monograma kol kas nėra aiškiai iden-

tifikuojama. Tai gali būti raidės JJ, II arba JI [16 A, B il.]. Nors iš inter-

netinių portalų žinoma, kad tokie kokliai paplitę didelėje buvusios Rusijos 

imperijos teritorijoje, tačiau patikslinti gamintojo kol kas nepavyko.

Tarp išmontuotų koklių buvo aptiktas vienas su ženklu Blumen-

feld A G / 190 / Velten-Berlin [17 il.]. Spaudas mums nurodo, kad analizuo-

jamo pastato krosniai(ims) buvo naudoti ir vieno garsiausių 1890 m. Felte-

ne (vok. – Velten) įsteigtų koklių fabrikų, kurio savininkas buvo Richardas 

Blumenfeldas (1863–1943), produkcija. 1924 m. Blumenfeldas supirko ke-

lis keramikos susivienijimo A G fabrikus ir tapo jų savininku. Tuomet ant 

jo koklių spaudų atsiranda šios firminės raidės. Mickevičiaus bibliotekos 

krosnyje (neaišku kurioje) kaip tik ir rastas koklis su spaudu, liudijančiu šį 

Blumenfeldo gamybos išsiplėtimą. Tarp demontuotų baltai glazūruotų kok-

lių pavyko aptikti tik vieną egzempliorių su tokiu spaudu. Tai gali reikšti, 

kad šio fabriko krosnies kokliai gerai išsilaikė ir reikėjo pakeisti nedidelę 

jų dalį arba, kad kažkuri krosnis tarpukariu buvo taisyta naudojant Blu-

menfeldo A G fabriko pavienius koklius. Šis gamintojas tarpukariu buvo itin 

pajėgus, ir jo produkcija buvo paplitusi visoje Europoje31. Minimo fabriko 

pavienių koklių yra aptinkama įvairiose Lietuvos vietose32, kas liudija, kad 

eksportuojama buvo ir į mūsų kraštus. 

Plačiau apie Richardo Blumenfeldo fabriką žr.: KunstKeramik der Moderne– zum 150. 
Geburtstag des Veltener Ofen- und Keramikunternehmers Richard Blumenfeld, Ed. Nicole Seydewi-
tz, Velten, 2013; Krystyna Kirschke, Paweł Kirschke, „Wystawa modernistycznej ceramiki Richarda 
Blumenfelda w Ofen- und Keramikmuseum Velten (Niemcy)“, in: Architectus, 2013, 4 (36), p. 93–102.

Gargždų krašto muziejuje yra saugomas žaliai glazūruotas koklis su analogišku, kaip ir 
A. Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje, spaudu. Tik skiriasi modelių numeriai.

31

32
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Neišaiškinti fabrikai
Trakų g. 10 pastate taip pat aptikta koklių, kurių ženklai kol kas 

liko neišaiškinti. Pagal ženklų konfigūracijas neaiški nei gamybos vieta, nei 

fabriko savininkai. Vieno koklio spaudas itin neaiškus. Jame galima įžvelgti 

lyg ir lotynišką raidę U arba rusišką П [18 il.]. Visgi atrodytų, kad šis žen-

klas priskirtinas ne tarpukarinei, bet XX a. pradžios produkcijai. Pats ko-

klis yra tipinis – baltai glazūruotas ir kažkokios iškirtinesnės informacijos 

mums neteikia.

Dar vienas neidentifikuotas spaudas – su raide „V“ ir trim žvaigž-

dutėmis bei skirtingų modelių (1, 12 ir 19) numeriais [19 A–C il.]. Pagal žen-

klo formą galima spėti, kad tai tarpukariu veikusio gamintojo žymėjimas. 

Manytina, kad tai vieno iš daugelio Feltene veikusio fabriko ženklas. Pana-

šų ženklą, bet dar šonuose papildytą raidėmis F ir L, savo kolekcijoje turi 

Lenkijos krosnininkų draugija33, tačiau jie taip pat nieko daugiau apie šio 

spaudo savininkus nepaaiškina.

„Kolekcja sygnatur kaflarskich“, in: http://www.kaflarnia-zduny.pl/kolekcja-sygnatur- 
kaflarskich/.

33

A)

C)

B)

19. 
Trakų g. 10 pastato krosnyse rasti kokliai su 
neidentifikuotu „V“ raidės ir trijų žvaigždučių ženklu 
bei modelių numeriais 1, 12, 19, Dalios Klajumienės 
nuotraukos, 2018

Tiles found in the stoves of the building at 10 Trakų St. 
with an unidentified trademark consisting of the letter 
V and three stars and model numbers 1, 12, 19
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Apibendrinimas
Vieno pastato krosnių restauravimo darbų analizė parodė, kad iki 

mūsų dienų XIX a. pabaigos – XX a. pirmos pusės šildymo įrenginiai buvo 

ne kartą tvarkyti ir mus pasiekė įgiję nemažai neautentiškų detalių, kurias 

XXI a. pradžioje nutarta pašalinti ir pakeisti naujomis, pagamintomis pagal 

autentiškus pavyzdžius. Taip krosnys vėl įgijo „autentišką“ estetinį pavi-

dalą, tačiau prarado kasdienės istorijos ženklus. Viena vertus, tie „ženklai“ 

tikrai nederėjo su krosnių, kaip dekoratyvinių interjero elementų, estetine 

paskirtimi, todėl buvo pašalinti, kita vertus – įvairių koklių „lopinių“ dai-

lėtyrinis įvertinimas praplėtė žinias apie XIX a. pabaigos – XX a. pirmos 

pusės koklių gamintojus. Atidus kompleksinis žvilgsnis į visus krosnių ele-

mentus leido kalbėti tiek apie gaminių kokybę, tiek ir atkreipti dėmesį į 

eksploatavimo istoriją. Materialiosios kultūros elementų analizė įdomi ne 

tik dėl pradinės – gamybos – fazės, bet ir dėl naudojimo sąlygų bei trukmės 

įvertinimo. Be to, per vieno pastato šildymo įrenginius įmanoma surinkti 

vertingos informacijos apie keramikos pramonę ir pramoninių dirbinių pa-

siūlą. Devynių skirtingų fabrikų kokliai trylikoje išlikusių pastato krosnių – 

neįkainojama informacija tiek krosnių istorijos, tiek ir apskritai pramonės 

istorijos specialistams. 

Gauta  — — — —   2018 11 19
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Dalia Klajumienė, Aelita Bielinytė   — — — — 
Tiškevičių rūmų Vilniuje, Trakų g. 10, krosnių restauravimas ir gamintojų identifikavimas

Rankraštiniai šaltiniai

Bielinytė Aelita, Sofijos ir Juozapo Tiške-
vičių rūmų (u. k. 16002), esančių adresu 
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų 
glazūruotų koklių su terakotos karnizais ir 
karūna krosnies-šildomosios sienelės I. a. 
patalpa Nr. 23 restauravimo užduotis ir 
restauravimo programa-metodika, 2013 07 
31, in: A. Bielinytės asmeninis archyvas.

Bielinytė Aelita, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių 
rūmų (u. k. 16002), esančių adresu Vilniaus 
m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazū-
ruotų koklių krosnis II a. patalpa Nr. 14, 
restauravimo užduotis ir restauravimo 
programa-metodika, 2014 04 07, in: A. Bieli-
nytės asmeninis archyvas.

Bielinytė Aelita, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių 
rūmų (u. k. 16002), esančių adresu Vilniaus 
m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazū-
ruotų koklių krosnies ir šildomosios sienelės 
(rūmų II a. 10 patalpa, II a. 20 patalpa), bal-
tų glazūruotų koklių su terakotos karnizu ir 
karūna krosnies (rūmų III a. 8 patalpa), bal-
tų glazūruotų koklių krosnies (rūmų III a. 
9 patalpa), rudos spalvos transparentinės 
(švininės) glazūros koklių krosnies (rūmų 
III a. 14 patalpa) ir baltų glazūruotų koklių 
su terakotos bei glazūruotais karnizais ir 
terakotos karūna krosnies-šildomosios sie-
nelės (rūmų III a. 20 patalpa) restauravimo 
užduotis ir restauravimo programa-metodi-
ka, 2016 11 29, in: A. Bielinytės asmeninis 
archyvas.

Bielinytė Aelita, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių 
rūmų (u. k. 16002), esančių adresu Vilniaus 
m. sav., Vilniaus m., Trakų 10, baltų glazū-
ruotų koklių krosnies (rūmų II a. 9 patalpa), 
baltų glazūruotų koklių su terakotos detalė-
mis krosnies (rūmų II a. 12 patalpa), dviejų 
baltų glazūruotų koklių krosnių (rūmų II a. 
12 patalpa), žalios glazūros koklių krosnies 
(rūmų III a. 13 patalpa) restauravimo 
užduotis ir restauravimo programa-metodi-
ka, 2017 08 28, in: A. Bielinytės asmeninis 
archyvas.

Bielinytė Aelita, Kultūros paminklo (Vilniaus 
apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 
bibliotekos krosnių) restauravimo pasas, 
Vilnius, 2018, in: A. Bielinytės asmeninis 
archyvas.

Byla apie Sofijos Tiškevičienės leidimą nuo-
mininkui pirkliui I. Segaliui statyti mūrinį 
dviaukštį namą, 1886–1888, in: Lietuvos 
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), 
f. 938, ap. 4, b. 1203. 

Byla apie grafienės Sofijos Tiškevičienės 
mūrinį namą ir nedegios laiptinės statybas, 
1896–1898, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 2878. 

Byla apie grafienės Sofijos Tiškevičienės 3, 2, 
1 aukštų namą su fligeliu ir namu tarnams, 
1898–1900, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3256. 

Jurkštas Jonas, A. Mickevičiaus viešoji biblio-
teka Vilniuje, Trakų g. Nr. 10. Istoriniai 
tyrimai, Vilnius: Paminklų restauravimo 
projektavimo institutas, 1990, in: Kultūros 
paveldo centro bibliotekos dokumentų fon-
dų archyvas, f. 5, ap. 1, b. 3821 (buv. PRPI 
archyvas, f. 5, b. 5257).

Leidimas Juozapui Tiškevičiui pristatyti trečią 
mūrinio namo aukštą, 1909, in: LVIA, f. 938, 
ap. 4, b. 4745.

Leidimas namo savininkei Sofijai Tiškevičienei 
remontuoti triaukštį mūrinį namą Trakų 
gatvėje, 1899, in: LVIA, f. 938, ap. 4, b. 3430. 

Trakų g. namo savininkui Juozapui Tiškevičiui 
leidimas atlikti remonto darbus, 1909, in: 
LVIA, f. 938, ap. 4, b. 4595. 

Restauravimo tarybos protokolas, 2013 07 31, 
Nr. 80, in: Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos archyvas.

Restauravimo tarybos protokolas, 2013 12 17, 
Nr. 133, in: Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos archyvas.

Restauravimo tarybos protokolas, 2014 04 07, 
Nr. 21, in: Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos archyvas. 

Restauravimo tarybos protokolas, 2014 07 18, 
Nr. 69, in: Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos archyvas.

Restauravimo tarybos protokolas, 2016 11 29, 
Nr. 119, in: Kultūros paveldo departamento 
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prie Kultūros ministerijos archyvas. 
Restauravimo tarybos protokolas, 2018 05 14, 

Nr. 50, in: Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos archyvas. 

Дело по прошенiю купцовь Абеля Морейно и 
Евеля Либы, о разрешенiи имь постройки 
изразцово гончарнаго завода вь предместье 
Погулянка вь г. Вильне, 29 декабря 1895 – 
22 декабря 1896 г., in: LVIA, f. 382, ap. 1, 
b. 1624.

Publikuoti šaltiniai

Gardino koklių fabriko „Stanisławów“ pro-
dukcijos reklaminis skelbimas, in: Kuryer 
litewski, 1906, Nr. 142, p. 4.

Альбомь белоглазурованныхь, терракотовыхь, 
маiоликовыхь и позолоченныхь печкй и 
каминовь парового изразцово-гончарнаго 
завода Е. Либо вь Вильне, Вильна: 
Скоропечатня Д. Яловнера и И. Минкера. 
[s. a.], in: Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka.

Каталог выставки в г. Вильне 1895 г., Вильна: 
тип. Сыркин, 1895.

Каталогъ Минской сельско-хозяйственной 
кустарно-промышленной юбилейной 
выставки 1901 года, Минскь, 1901.

Метелецкiй Н. Х., Списокь фабрично-
заводскихь, промышленных заведенiй 
Могилевской губернiи. Заведенiя 
подчинены надзору фабричной инспекцiи 
на 1 января 1908 года, Могилев на 
Днепре: Скоропечатие и литографiя 
Ш. А. Фридланда, 1908.

Паровой изразцово-гончарный завод Е. Либо, 
Вильна. [s. a.], in: Trakų istorijos muziejus, 
TIM GEK 41008 R 16002.

Списокь фабрикь и заводовь европейской 
Россiи, Санкт-Петербургь: Вестника 
Финансовь, 1903.

Списокь фабрикь и заводовь Россiи, Санкт-
Петербургь, 1910. 

Списокь фабрикь и заводовь Россiйской 
имперiи, Санкт-Петербургь, 1912.

Указатель фабрикь и заводовь европейской 
Россiи и Царства Польскаго. Матерiалы 
для фабрично-заводской статистики, 
составиль по офицiальнымь сведенiямь 
Департамента Торговли и Мануфактурь 
П. А. Орловь, Санкт-Петербургь, 1887. 
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The article written by a ceramics restorer and an art historian of-

fers a view of historical stoves of the late 19th and the first half of the 20th 

century from two different perspectives. Firstly, on the basis of the material 

of the conservation of stoves in the former Tyszkiewicz Palace at 10 Trakų 

St. in Vilnius conducted between 1997 and 2018 (programmes and methods 

of the conservation works, records of the Conservation Council and photo-

graphs of the stoves before, during and after conservation), the course and 

specific features of the improvement works on the heating equipment are 

discussed. Secondly, referring to trademarks found on stove tiles, historical 

research on the building and historical facts of tile production in Europe and 

the Russian Empire, tile factories that offered their production for the resi-

dents of Vilnius in the late 19th and first half of the 20th century are identified.

The analysis of the improvement works on the stoves found in one 

building revealed that the heating equipment from the late 19th and the first 

half of the 20th century was repaired several times and reached our days 

having acquired a lot of unauthentic details. In the early 21st century, it was 

decided to remove them and replace them with new details produced ac-

cording to authentic examples. Thus the stoves acquired an “authentic” aes-

thetic shape again, though they lost the traces of everyday history. On the 

one hand, these “traces” did not match the aesthetic function of stoves as 

decorative interior elements and thus were removed, and on the other, the 

art researchers’ assessment of various “patches” expanded our knowledge 
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on tile manufacturers of the late 19th and first half of the 20th century. A 

close and integral look at all the elements of the stoves allowed us both to 

talk about the quality of the products and to draw attention to the history of 

their use. Tiles with trademarks of nine factories that operated in the ter-

ritory of the Russian Empire were found on thirteen restored stoves, some 

of them – for the first time. It expanded the previous knowledge about the 

range of tiles supplied for the residents of Vilnius. Besides, the identification 

of factories and their trademarks allows us to get better acquainted with the 

industrial production of this region, its supply and demand, and at the same 

time deepen our knowledge of the elements of everyday material culture.


