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Kas? Kur? Kada?

kuknia, spižarnė, 
aptiekėlė, kredensas ir stalava

Bajorės valdomas 
namų pasaulis:

Dvaras – atskiras pasaulis pasaulyje, kuriame gyveno 
ištisos giminės kartos, nenutrūkstamai perduoda-
vusios šimtametes šeimos tradicijas. Per ilgą laiką 
susiformavę vietinės bajorijos papročiai prisitaikė prie 
atokaus gyvenimo Lietuvos kaime. Ūkio šeimininkas, 
bajoras, pradžioje buvęs kariu, o vėliau tapęs ūkinin-
ku, ir toliau nuolat šeimininkavo ne pačiuose namuo-
se, o už jų ribų. Namų vidaus pasaulis priklausė šeimi-
ninkei, bajorei, kuriai teko organizuoti ruošos, maisto 
gamybos darbus, net spręsti gydymo klausimus.

Marius Daraškevičius, 
architektas, 
menotyros doktorantas (LkTi) 

antrasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų 
valgomuosius ir jų patirties pritaikymą šiandien

IstorijaGrafų edvardo ir Domicelės Mostowskių namai - Cirkliškio dvaro rūmai. 
valgomasis buvo įrengtas rūmų dešinėje pusėje, šalia tarnybinio išėjimo 
atsiveriančio į atskirai stovinčią kuknią (dešinėje) ir ledainę (centre su bokšteliu).
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Šiame straipsnyje įžengsime į dvaro šeimininkės, 
bajorės, valdomą pasaulį  – kuknią, spižarnę, šiandien 
neegzistuojančius aptiekėlės ir kredenso kabinetus, suži-
nosime, kur architektai siūlė įrengti stalavas – valgomuo-
sius kambarius. Senieji, šiandien jau nevartojami patalpų 
pavadinimai straipsnyje pateikiami siekiant atskleisti 
dvaro archajiškumą ir kitų kultūrų įtakas – rusėnų (кyxня, 
cпiжapня, сталовая), lotynų (apotheca, credens). 

MoDernėjančIos Dvarų kuknIos
Iki XIX a. antros pusės, kol dar maisto ruošimo 

įranga buvo primityvi, o valgiai gaminti tiesiog atviroje 

ugnyje, architektai maisto gamybos pastatus rekomendavo 
statyti atokiau nuo gyvenamųjų namų. Kuknias pačiame 
gyvenamajame name įsirengdavo tik neturtingi bajorai. 
Pasiturinčių bajorų kuknios buvo toliau nuo gyvenamojo 
namo, kad nei kvapai, nei triukšmas netrikdytų šeiminin-
kų. Kadangi kuknios pastatai stovėjo reprezentaciniame 
dvaro kieme, jų architektūrai buvo teikiama daug dėme-
sio – jie galėjo priminti net gynybinius bokštus (Kėdainių 
dvaras) ar itališkas vilas (Trakų vokė). Kai kuriuose didikų 
dvaruose rūmai su toliau stovinčia kuknia buvo sujungti 
antžemine (Pagryžuvio, Kėdainių dvarai) ar požemine 
(Trakų Vokės, Cirkliškio dvarai) perėja. 

Tobulėjant technologijoms, naujovės neaplenkė ir 
senosios kuknios. Pranciškus Rauchas XVIII a. gale Lie-
tuvoje ir Lenkijoje pradėjusią plisti vadinamą angliškąją 
krosnelę minėjo kaip naujovę, o XIX a. viduryje Boleslovas 
Podczaszyńskis ją jau pateikė kaip normą rengiant kuknią. 
Dėl šios angliškos naujovės, kurios veikimo principas – 
ugnies reguliavimas metaliniais žiedais, virtuvės tapo 
švaresnės, saugesnės, todėl architektų rekomendaciniuose 
namų projektuose XIX a. antroje pusėje atsirado siūlymų 
prijungti virtuvės ir skalbyklos pastatą prie pagrindinio 
gyvenamojo namo arba įrengti jį žemesniuose aukštuose 

Namų vidaus pasaulis priklausė 
šeimininkei, bajorei, kuriai teko 

organizuoti ruošos, maisto gamybos 
darbus, net spręsti gydymo klausimus.

 Žemaitijos bajorė Ona Gerulskytė-
adamkavičienė, Žemaičių raštininko, LDk pul-
kininko Jono adamkavičiaus žmona, kolainių 

karmelitų vienuolyno fundatorė. 1750 m.

siraičių dvaro tarnaitė valė valinskaitė 
prie kuknios durų su rankine mašina suka 
sviestą. Juliaus Miežlaiškio nuotr. 1938 m. 

kėdainių dvaro rūmai su keturių 
aukštų bokšte esančia kuknia buvo 

sujungti antžemine perėja
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(cokoliniuose, pirmuose aukštuose).
Šie modernizacijos procesai XIX a. pr. plito lėtai ir 

reikšmingesni pokyčiai pradėjo ryškėti tik 1870  m., per 
antrąją pramonės (technologinę) revoliuciją, naujuosius 
technologinius išradimus pradedant praktiškai taikyti 
namų buityje. Šią datą galime laikyti lūžiu, kai kuknias 
imta rengti pačiuose gyvenamuosiuose rūmuose, o nebe 
priestatuose, paprastai cokoliniame aukšte. Paskutiniais 
XIX a. metais įrengtose dvarų kukniose jau galime aptikti 
modernias vokiškas anglines orkaites, gerokai palengvi-
nusias personalo darbą. Pagryžuvio dvare tokia anglinė 
orkaitė buvo naudojama iki pat XX a. 9 dešimtmečio. Dar 
ir šiandien šių buvusių dvaro sodybos rūmų darbuotoja 
pasakoja, kaip prieš trisdešimt metų jai reikėdavo pripildyti 
orkaitės angą anglimis labai anksti ryte, tuomet laukti, kol 
įkais, ir tik tada pradėti ruošti maistą pusryčiams.  

spIŽarrnė – poDėlIs 
MaIsto proDuktaMs
Šalia dvaro virtuvės buvo maisto podėlis, vadinamoji 

spižarnė (brus. cпiжapня, lenk. śpiżarnia). Turtingo bajo-
ro profesionalus kukmistras (šefas) ar mažesnio dvarelio 

paprasta kukninė (virėja) spižarnėje visuomet turėjo rasti 
nesijotų miltų tarnams, trijų rūšių kviečių: rupių, vidutinių 
ir smulkiausiai maltų ponų stalui, taip pat miežių, avižų 
ir kitų kruopų įvairioms košėms. Čia laikydavo sviestą, 
lašinius, lydytus kiaulių taukus, šoninę, mėsą, vištieną, 
jautienos ir vištienos sultinį, daržoves, kiaušinius, krienus, 
grybus ir kitą dvaro ūkio produkciją. Didesniuose dvaruose 
būdavo kelios skirtingos paskirties specializuotos spižar-
nės: jose mėsa, miltai ir gėrimai buvo sudėti atskirai. Eg-
zotiški delikatesai ir vaistai saugoti ypatingoje spižarnėje, 
vadinamojoje aptiekėlėje.

aptIekėlė – trauktInIų, 
DelIkatesų Ir vaIstų saugykla
Kiekviename dvare būdavo aptiekėlė (lot. apotheca, 

lenk. apteczka) – specialus dvejopos paskirties kambarys, 
kuriame buvo laikomi vaistai, trauktinės ir pirkti egzo-
tiški delikatesai. Jis buvo įrengiamas netoli šeimininkės 
apartamentų, garderobinėje, kartu su kredensu. Mažuose 
dvaruose atskirą kambarį atstodavo kampinė spinta ar 
maža pakabinamoji spintelė. Kambario pavadinimas nu-
sako ir pagrindinę jo paskirtį – vaistų laikymo kabinetas. 

aptiekėlė buvo kiekviename Lietuvos dvare ir vienuolyne. Nežinomo Lietuvos 
XiX a. pr. dailininko paveiksle kairėje pusėje pavaizduota aptiekėlė, esanti 

Gailestingųjų seserų savičiaus g. arba šv. Jokūbo ligoninėje. aptiekėlėje yra 
stalčiukai ir indai vaistams, taip pat distiliavimo aparatas 
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lietuvos valdovo stanislovo augusto poniatovskio 
favorito vyskupo Ignoto krasickio 1778 m. parašytoje 
novelėje „ponas pastalininkis“ autorius apibūdina tris 
pagrindinius aptiekėlės produktus – degtinę, delikate-
sus ir vaistus: „prieš vakarienę nuėjome į aptiekėlę, ku-
rioje laikoma nesuskaičiuojama galybė rūšių degtinės, 
konfitiūrų, delikatesų, kuriais gardžiuojamasi geriant 
degtinę <...> namų aptiekėlėje mano žmona laiko ne 
tik degtinę ir delikatesus, bet ir vaistus.“

Šateinių dvaro aptiekėlės vaizdas prieš antrąjį pasaulinį 
karą, iškyla česlovo Milošo prisiminimuose: „aptiekėlė –
magiškiausia Šateinių vieta. Magiškiausias kambarys. 
Dieve švenčiausias! Man dabar atrodo, kad visa mano 
poezija atsirado iš aptiekos <...> tai kambarys, kurio 
sienas sudarė stalčiukai. visas kambarys buvo iš stalčiukų 
<...> ant lentynų stovėjo įvairiausi variniai, stebuklingo 
aukso vermeille atspalvio indeliai, o stalčiukuose – vi-
sokios esencijos, prieskoniai, imbieras ir t. t.“

XiX a. pab. Lietuvos miesto vaistinės interjeras

Lietuvos dvaruose kredenso interjero pavyz-
džių nėra išlikę. kaip atrodė Lietuvos aristo-
kratų kredensas XiX a., galime įsivaizduoti 
pažvelgę į Lenkijos didikų Zamoiskių rūmų 
pavyzdį kozluvkoje (kozłówka) netoli Liublino

Palangos rūmų grafienės Tiškevičienės buduaras (moters darbo ka-
binetas). šiame kambaryje ponia kiekvieną rytą skirstydavo dienos 
darbus tarnams, sudarinėdavo pietų ir vakarienės meniu.

Ignotas krasickis

česlovas Milošas
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piotro Świtkowskio siūlomas stambaus bajoro namo planas 
(1782 m.): a – sienius (geroji priemenė), B – svečių nakvynės 
kambarys, C – šeimininkų miegamasis, D – ponios garderobas 
ar panelės kambarys su aptiekėle, e – vaikų arba antrasis svečių 
nakvynės kambarys, F – salė (didžioji stalava) su durelėmis į 
patalpą l, l – kredensas (apšviečiamas pro įstatytus langus iš 
patalpos g ir k), g – pono prieškambaris arba garderobas, H – 
biblioteka ir kabinetas, I – pono miegamasis, k – reprezentacinis 
kambarys, žiemą – stalava. kambarių D ir I langus siūloma daryti 
iki grindų, atveriamus, ir vasarą naudotis kaip durimis „prispyrus 
reikalui“ išeiti. Išvietė taip pat yra kambariuose e ir I

Čia būdavo sukabintos maišeliuose džiovintos gydomosios 
žolelės, liepžiedžiai, ramunėlės, mėtos, įvairios šaknys, 
rožių, levandų ir kiti eteriniai aliejai bei jiems išgauti skir-
tas distiliavimo aparatas, įvairių gyvulių taukai eterinių 
aliejų esktrakcijoms, iš gyvačių sutaisyti tepalai. Taip pat 
aptiekėlėje buvo galima aptikti ištirpdyto pavasarinio 
sniego, kuris naudotas grožio procedūroms, rožių van-
dens kambariams kvepinti, smilkalų (miros, ladano vel 
frankincenso) – smilkyti.  

Kita svarbi aptiekėlės turinio dalis buvo degtinė ir 
jos produktai. Jie naudoti kaip vaistas, aperityvas apetitui 
sužadinti prieš maistą ar didžestyvas – virškinimui paska-
tinti po vakarienės. Tai įvairios įtrynimams tinkamos gy-
domosios užpiltinės (nuodingųjų grybų, gyvačių, rupūžių, 
ežių inkstų ir t. t.), gerti skirtos karčiosios trauktinės (trejos 
devynerios, pelynų) ir saldieji likeriai (krupnikas, vyšnių). 
Gausi aptiekėlė – šeimininkės prestižo reikalas, todėl šiam 
kambariui buvo teikiama daug dėmesio, o Lietuvos dvarų 
medicinos tradicija ir užpiltinių receptai, surašyti į knygas 
ar perduodami iš lūpų į lūpas, pasiekė mūsų dienas.

Be vaistinių priemonių, dvaro aptiekėlėje rikiavosi 
delikatesai: džiovinti grybai ir žuvys, rožės, citrinų ir apel-
sinų žievelės, medumi užpilti vaisiai, sultys, vyšnių, slyvų, 
rožių ar citrusinių vaisių konfitiūrai, vanilė, šafranas, laurų 
lapai, muskatas, cukatai, imbierai, meduoliai, riešutai, 
rozmarinai, mairūnai, šokoladas, kava, arbata, cukrus. 

Gausūs aptiekėlėje saugomi delikatesai buvo laisvai 
prieinami namų virėjui, tačiau jos raktą sergėjo panelė 
aptiẽkininkė. Tai garbingos pareigos dvare, kurias užim-
davo netekėjusi moteris, paprastai tolimesnė giminaitė, 
buvusi vaikų guvernantė, rūmų dama ar nusigyvenusi 
apylinkės bajorė. Panelei aptiekininkei reikėdavo rinkti 
žoleles, gydomąsias šaknis, ruošti užpiltines, užsakyti iš 
pirklių egzotiškų gardėsių, prieskonių, gydyti bajoro šeimą, 
namų tarnus ir apylinkės valstiečius. 

krèDensas – stalo įrankIų, 
InDų Ir tekstIlės loBynas
Pakeliui iš virtuvės į valgomąjį stabtelėkime dar vie-

name dvaro kambaryje – kredense (lot. credens, it. creden-
za, lenk. kredens). Lotyniškos kilmės patalpos pavadinimas 
nusako patalpos kilmę ir funkciją. Ant specialios,  credenza 
vadinamos spintelės XVI a. tarnai ragaudavo maistą, ar 
šis nėra užnuodytas, ir tik tuomet tiekdavo ponams ant 
stalo. Credenza – reiškia pasitikėjimą (lot. credo – tikiu). Su 
gausia Bonos Sforcos XVI a. šis baldas atkeliauja į Lietuvą 
ir pakeičia anksčiau tą pačią funkciją atlikusią rusėniškos 
kilmės službą. Gausėjant indų ir nesutelpant kredenso 
spintoje, XVIII a. atsiranda atskiras indų laikymo kam-
barys, kuris perima ir kredenso pavadinimą. 

Šis stalo reikmenų laikymo kabinetas bajorų namuo-
se šliejosi prie valgomojo. Leidimą čia patekti turėjo tik 
kredensierius ir jam padėję kiti tarnai, plovę ir blizginę 
indus. Kambario centre pūpsojo stalas, pasieniais iki pat 
lubų stovėjo spintos su kopėčiomis: jose buvo išrikiuotas 
stalo sidabras, porcelianas, krištolas. Smulkesnių bajorų 
namuose indai ir įrankiai buvo iš skardos, pasiturinčių 

bajorų – sidabriniai, valdovai ir turtingiausi aristokratai 
didžiuodavosi auksuoto sidabro indais. Taigi kredensas 
buvo tikras lobynas, todėl buvo nuolat saugomas, o 
kredensierius pats ir miegodavo šioje patalpoje, dėžinėje 
lovoje, kuri dieną tarnaudavo kaip suolas, o naktį – kaip 
lova. Lietuvos turtingų dvarininkų namuose kreden-
sierius buvo nepaprastai vertinamas ir svarbus asmuo. 
Dviejų aukštų namuose šioje patalpoje buvo įrengiamas 
ir maisto keltuvas, skirtas pakelti valgiams iš žemiau 
esančios virtuvės. 

 
MaIsto keltuvas
Maisto keltuvai XIX a. Lietuvos bajorų namuose 

buvo retenybė, nes vyravo vieno aukšto mediniai pasta-
tai. Šią inžinerinę įrangą galime aptikti tik mūriniuose 
dviejų aukštų, išskirtinai tik didikų, rūmuose. Maisto 
keltuvai Lietuvos dvarų rūmuose buvo rengiami kreden-
se. Dviaukščiuose rūmuose jų buvo du:  viršutinis – prie 
valgomojo, o apatinis – netoli virtuvės. 

Maisto keltuvo šachta buvo medinė (Radvilonių dva-
ras) arba mūrinė (Lentvario, Palangos, Trakų Vokės), o jos 
viduje vertikaliai judėjo kelių aukštų kabina su pakrautais 
valgiais. Ankstyvieji keltuvai buvo paprasti, be stabdžių. 

Istorija
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Tokių keltuvų kabinos judėjimas reguliuojamas lynu iš 
pirmo aukšto ir fiksuojamas rišant lyną prie pirmame 
aukšte grindyse įtaisytos metalinės klampės. Jei lynas 
nutrūktų, dėžė nukristų, nes stabdžių sistemos šiame 
įrenginyje nebuvo. 

1883 m. JAV buvo išrastas tobu-
lesnis, saugesnis maisto keltuvas, o 
jo išradėjas George’as W.  Cannonas 
susikrovė milžiniškus turtus. Nauja-
sis maisto keltuvas su svorio atsvara 
leido saugiai kelti krovinį, nebijant, 
kad paleidus lyną kabina su kroviniu 
pajudės žemyn. Toks keltuvas galėjo 
būti sumontuotas Palangos dvaro 
rūmuose, mat juose dar ir šiandien 
yra išlikusi maisto keltuvo šachta. 
Šiuos rūmus jau gerokai po stabdžių 
sistemos atradimo 1897 m. projektavo 
karališkasis architektas iš Vokietijos 
Heinrichas Schwechtenas. Žinant, 
kad rūmuose buvo tokių inžinerinių 
naujovių kaip stumdomosios durys, 
centrinis šildymas, vonios kambariai ir 
tualetai, labai tikėtina, jog buvo įrengtas 
ir saugesnis maisto keltuvas su svorio 
atsvara. 

ponų valgoMasIs kaMBarys – 
DIDŽIojI Ir MaŽojI stalava 
Bajorų namuose kasdieniam valgymui skirtas valgo-

masis atsirado ne iš karto. Nors puotų patalpa, vadinamoji 
didžioji stalava (lenk. stołowa wielka), turtingų Lietuvos 
bajorų dvarų sodybose buvo nuo seno, tačiau ji tarnavo kaip 
banketinė salė ir buvo naudojama tik per gausias bajorų 
sueigas, šventes. Didžioji stalava buvo atskirame pokylių 
name, vadinamame stalų namu (lenk. dom stołowy). Er-
dvioje didžiojoje stalavoje, išsidėsčiusioje per du aukštus, 
stovėjo stalai, suolai, indaujos, antrame aukšte įtaisydavo 
balkoną muzikantams. 

Nuo XVII a. atskiri namai pokyliams jau nebesta-
tomi, ir didžioji stalava persikelia į vieną iš gyvenamojo 
namo menių. Turtingieji bajorai Lietuvoje gyveno namus 
padalinę į du – ponios ir pono – apartamentus. Juos skyrė 
namo centre esantis geroji priemenė, vadinamasis sienius 
(lenk. sien) ir salė. Kiekvieną šeimininkų dalį sudarė 

atskiri, tačiau identiški apartamentai, kuriose buvo trys 
ar keturios patalpos: šildoma menė, seklyčia (lenk. izba, 
świetlica, komnata, pokój) ir nešildoma kamara, alkierius 
(lenk. izby komorę, izba bez pieca, komora, alkierz).    

XVII a. turtingų didikų dvaruose jau aptinkamas 
specializuotos paskirties kambarys, skirtas kasdieniam 
valgymo ritualui, – stalava, stalavinė (lenk. izba (komnata, 
pokój) stołowy, jadalnia). Taigi namuose yra jau du valgo-
mieji: didysis – pokyliams ir mažasis – kasdienai. Dviejų 
tipų valgomieji būdingi ir Anglijos XVIII a. namams. 
Prancūzijoje kasdienis valgomojo kambarys atsiranda tik 
pačioje XVIII a. pabaigoje, tačiau būtent prancūzų aukštoji 
gastronomija ir stalo kultūra visą kitą amžių daro įtaką 
valgomojo kultūros raidai Lietuvoje.

stalava Bajorų Dvaruose 
Atskiras, ne pokyliams, o kas-

dieniam valgymui skirtas kambarys 
Lietuvoje atsirado XVII a., o tarp eilinių 
bajorų įsitvirtino XIX a. Idėjai sklisti 
itin padėjo atpigusi, labiau prieinama 
spauda, Piotro Świtkowskio, Mikołajaus 
Rouget knygos, kiti periodiniai leidiniai, 
kuriuose publikuoti švietėjiški straips-
niai apie statybą ir architektūrą.  

Lietuvos dvaruose dominavo 
tradiciniai vieno aukšto, dažniausiai 
mediniai, namai, dažnai vadinami 
tiesiog dvarais. Kur tokiame tipiniame 
bajoro name buvo valgomasis, galime 
pažvelgti į XIX a. viduryje Vilniaus 
universiteto architektūros profeso-
riaus Karolio Počašinskio sūnaus, taip 
pat architekto, Boleslovo pavyzdinius 
medinio ir mūrinio dvaro planus. 
Autoriaus puoselėjamose vietinėse 
architektūros tradicijose atsispindi 
vietos kultūra ir papročiai, todėl jis 

valgomojo kambarį siūlo įrengti tarp priemenės ir 
kredenso patalpos. Iš priemenės patenka šeimininkai 
ir svečiai, o iš kredenso į valgomąjį įeina tarnai, nešini 
valgiais. Toliau už kredenso yra tarnybinis išėjimas į 
lauką, kur paprastai nuošaliau stovi atskiras virtuvės 
pastatas. Tiek aristokratų rūmuose, tiek ir mediniuose 
eilinių bajorų namuose kartais būdavo keli valgomieji 
(stalava ir didžioji stalava). Galiausiai XX a. pr.  sveikata 
ir namų higiena besirūpinantys praturtėję valstiečiai taip 
pat įsirengia atskirą valgymo kambarį. 

Susipažinę su dvaro virtuve, prisiminę seną virtuvės 
podėlio – spižarnės – pavadinimą, atradę šiandien jau pa-
mirštą aptiekėlę, kredensą, įkėlėme vieną koją ir į stalavą. 
Kitame numeryje žengsime ir antra koja – apžvelgsime, 
kokia buvo valgomojo kambario puošyba, kokie indai, 
įrankiai, taurės tviskėdavo ant bajorų stalo ir kuo vaka-
rienėms puošdavosi bajorai bei jų tarnai.

liepos medienos vaistiniai rokoko sti-
liaus indeliai, skirti laikyti Colla piscium 

(džiovinta eršketo plaukimo pūslė, 
kuri naudojama kvėpavimo takų 

uždegimui ir sutrikusiam virškinimui 
gydyti) ir Gum ladanum (ladanas, aro-
matinė derva, gaunama iš bosvelijų 

genčiai priklausančių medžių, naudo-
jama kaip smilkalai namams kvėpinti). 

XvIII a. II pusė. (aukštis 18,5 cm). 

atskiras, ne pokyliams, o 
kasdieniam valgymui skirtas 

kambarys Lietuvoje atsirado Xvii a., 
o tarp eilinių bajorų įsitvirtino XiX a.


