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Dvaro stalava ir valgomasis –
bajoriškų puotų 
didžioji ir mažoji scenos
Trečiasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų 
valgomuosius ir jų patirties pritaikymą šiandien

Banketams skirta Didžioji galerija Rundalės pilyje (XVIII a. vid., Kuršo 
kunigaikštystė, Abiejų Tautų Respublika, dab. Latvija). Tokios puotoms skirtos 
galerijos atitinkmuo Lietuvoje buvo Stalavos galerija Sapiegų rūmų Antakalnyje. 
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Marius DARAšKeVIčIuS, 
architektas, menotyros doktorantas (LKTI) 

Puota dvare – tai tarsi teatras, kuriame visi susirinkusieji yra kartu ir aktoriai, ir žiūro-
vai. čia, dvaro valgomajame, šeimininkai, svečiai ir tarnai –  visi žino savo vaidmenis. 
Namų šeimininkai kaip įmanydami stengiasi pasirodyti, reprezentuoti savo giminę, 
herbą ir kilmę, svečiai, atsidėkodami už vaišingumą, giria, o aplinkui su maisto padė-
klais vikriai sukdamiesi liokajai įtvirtina kilnių ir turtingų namų statusą.

Lietuvos dvaruose galima išvysti kelių tipų valgymo 
patalpas: didelę banketų salę, vadinamąją stalavą, ir nuo 
XVIII a. pabaigos pradedančius atsirasti valgomuosius 
kambarius, skirtus kasdieniam šeimos ir draugų valgymo 
ritualui. Siekiant aiškumo, toliau straipsnyje banketinę salę 
vadinsime istoriniu, šiandien jau nebevartojamu, stalavos 
vardu, o kasdienį valgymo kambarį – valgomuoju.

STALAVA – GAUSIOMS BAJORŲ SUEIGOMS 
Erdviose stalavose bajorai susirinkdavo šeimos ar 

giminės švenčių progomis (krikštynos, vardadieniai, 
gimtadieniai, vestuvės, laidotuvės), dėl politinių aplinkybių 
(seimeliai, valdovų karūnacijos, gimtadieniai ir vardadie-
niai), bažnytinių (Kalėdos, Velykos) ir kitų švenčių proga. 
Lietuvoje ši banketinė salė vadinta įvairiai: pagrindine 
stalavos mene (lenk. izba wielka stołowa), stalavos galerija 
(lenk. galerya stołowa) ar tiesiog puotų sale (lenk. sala 
balowa).

Stalavos dydis ir ištaigingumas priklausė nuo bajoro 
turtingumo. Milžiniškus žemės plotus valdę ir solidžias 
pajamas gaudavę Lietuvos didikai neretai samdė užsienio 
architektus, tad jų pilys ir rūmai atspindi Vakarų Europos 
stilius, interjeras dekoruotas profesionalių užsienio meis-
trų kūriniais, apstatytas užsienyje įsigytais ar nuosavose 
manufaktūrose pagamintais meniškais baldais. 

Gerokai mažesnes žemės valdas valdžiusi bajorija į 
pagalbą kvietė vietinius architektus, vadinamąsias dailides, 
kurie profesionaliai rentė tradicinius lietuviškus rąstinius 
dvarų namus. Stalavos puošyba funkcionali ir reprezen-
tatyvi, nulemta bajoriškos savimonės ir mentaliteto. Šis 
bruožas kartu atspindėjo lokalų ir palyginti uždarą kultū-
rinį bei intelektinį lygį ir menkas menines kompetencijas. 
Meninėms priemonėmis stalavose bajorija siekė įvaizdinti 
tris esmines bajoriškos sąmonės, kartu ir bajoriškos tautos 
vertybes – seną ir plačią bajoriškos giminės kilmę ir jos 
genealogijos raidą, katalikišką tradiciją bei ištikimybę 
karališkai valdžiai. Kitaip nei diduomenės stalavose, čia 
estetinis dėmuo liko antraeilis. 

DIDIKŲ STALAVA – PALEMONO 
PALIKUONIŲ IR OLIMPO DIEVŲ PUOTA
Lietuvos didikai, siekdami pabrėžti savo įsivaizduotą 

romėnišką kilmę, stalavos puošybai baroko epochoje rin-
kosi antikos siužetus. Olimpo dievų puota aptinkama ir 
Antakalnyje iškilusių kunigaikščių Sapiegų rūmų stalavos 
lubų tapyboje. Šios salės sienos karnizą puošė bareljefai, 
salę supo šešiolika dirbtinio marmuro kolonų ir statulos. 
Stovėjo židinys, virš kurio puikavosi Sapiegų herbas, taip 

pat buvo indų spinta – didelė, sena, ąžuolinė, drožinėta. 
Barokinės Lietuvos didikų stalavos vaizdą galime 

įsivaizduoti skaitydami bajoro Stanislovo Moravskio at-
siminimus, kuriuose autorius aprašo savo akimis matytą 
grafų Pacų Jiezno rūmų puotų salę: 

„Užlipęs tais milžiniškais iš vestibiulio į aukštesnį 
aukštą vedančiais laiptais rasdavai didžiulę, per visą rūmų 
korpuso plotį, puotų salę. Jos pasieniais buvo sustatytos 
puikios indaujos, o sienos papuoštos nuostabiomis iš 
Italijos atsivežto dailininko freskomis, kuriose tų sienų 
matmenis atitinkančiu dydžiu buvo vaizduojami Apolonas, 
mūzos, Bakchas, Silenas ir daugybė kitų linksmų Olimpo 
dievukų.“ 

XIX a. Lietuvos didikų tradicija įrengti stalavas nie-
kur nedingsta. Vokiečių kilmės kunigaikštis Vigtenšteinas, 
vedęs kunigaikštytę Radvilaitę Verkių rūmuose įrengia 
erdvią puotų salę, kuri, kaip ir Nesvyžiuje, pavadina Riterių 
sale ir padabinta iš ten atgabenta Radvilų šarvų kolekcija. 

Didikų pamėgta stalava pasiekė XX a. Rokiškio dvaro 
rūmuose vietoje priemenės įrengtas angliško stiliaus didy-
sis holas (Great Hall) – lietuviškosios stalavos ir vokiškosios 
Rittersaal atitikmuo. Pagal anglišką tradiciją virš pasažo 
įrengtas balkonas orkestrui: čia jis atlieka priemenės zonos 
funkciją. Sienos aptaisytos medžio buazerijomis, salėje 
karaliauja didingas židinys.

erdviose stalavose bajorai 
susirinkdavo šeimos ar giminės švenčių 
progomis, dėl politinių aplinkybių, 
bažnytinių ir kitų švenčių proga. 
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Sapiegų rūmų Antakalnyje stalavos galerija, kurią 
puošė freskos, lipdiniai, statulos, marmurinės grindys

Baroko epochos Lietuvos didikų puotų salės buvo 
erdvios, užimdavo du aukštus, teatrališkos 
dekoracijos kurdavo nepamirštamą puotos įspūdį

Kaip galėjo atrodyti kunigaikščių Sapiegų rūmų 
Vilniuje didžioji stalava, įrengta 1690 m. (kairėje) galime 
įsivaizduoti pasižiūrėję į senatoriaus Francesco Rattos 
(Bolonija) pokylio graviūrą, sukurtą 1693 m. Sapiegų 
rūmus projektavę ir dekoravę italų dailininkai galėjo 
įrengti panašią itališko stiliaus salę ir Sapiegoms
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BAJORŲ STALAVA – VIETINĖ 
SARMATIŠKOJI TRADICIJA
Dviaukščių banketinių salių, dar vadinamų itališ-

komis (salon al l’italienne), pasitaiko tik Lietuvos didikų 
pilyse ir rūmuose. Bajorų mediniuose dvarų namuose 
stalavos buvo erdvios, tačiau vieno aukšto. Lietuvos ba-
jorija, perėmusi iš lenkų šlėktos kilimo iš sarmatų genties 
idėją, puoselėjo vietines tradicijas, gyveno kaime, mėgavosi 
auksinėmis laisvėmis, priešinosi naujovėms, o skaitymą 
dar XVIII a. apskritai laikė žalingu sveikatai. 

Sarmatiškosios XVII a. bajorų stalavos nepasiekė 
mūsų dienų, tačiau, kaip jos atrodė, galime sužinoti iš 
Želvių dvaro interjero ikonografijų, kuriose matyti erdvi 
patalpa tinkuotomis sienomis, vožtinės lubos virš sijų, 
kampinė koklinė krosnis, didelis židinys, laikrodis ir 
kraičio skrynia. Joje galėjo būti laikoma stalo tekstilė, indai 
– jaunosios atsineštas turtas. Amžiaus pabaigoje senosios 
barokinės stalavos keitė dekoracijas. Antai XVIII a. pab. 
Aristavėlės dvaro stalava jau pasipuošusi nauju klasikiniu 
rūbu – salės balkiai paslėpti po naujai sukaltomis ir Zodi-
ako ženklais ištapytomis lubomis, sienos puoštos tapyba, 
imituojančia piliastrus. Kukliau gyvenantys bajorai, kurie 
neišgalėdavo įsirengti atskiros stalavos, svečius priimdavo 
moliu plūktoje ar plytomis grįstoje priemenėje.

VALGOMASIS – MAŽOJI SCENA 
KASDIENIAM VALGYMO RITUALUI
Lietuvos dvarų inventoriuose valgomojo terminas 

jadalnia (valgomasis) vartojamas nuo XVIII a. pabaigos. 
Tačiau tvirtinti, kad iki XVIII a. pabaigos Lietuvoje nebuvo 
valgomojo kambario, negalima, nes dar XVII a. dvaruose 
neretai aptinkami du valgomieji – kasdieniam pasisotini-
mui skirta patalpa, vadinamoji stalava (lenk. stołowa), ir 
banketinė salė – pagrindinė stalava (lenk. stołowa wielka). 
Tačiau paprastai bajorai iki XVIII a. pabaigos dvaruose 
kasdien valgydavo privačiuose apartamentuose arba 
priemenėje. Barokiniai rūmai atspindėjo paradinę, viešą 
gyvenseną, namų erdvės buvo mišrios paskirties – toje pa-
čioje privačių apartamentų patalpoje galėjo būti miegama, 
gyvenama, valgoma, o prireikus už širmos ir tuštinamasi. 

XVIII a. pabaigoje Lietuvoje pradėjo plisti prancūziš-
ko stiliaus literatūriniai salonai ir vakarienės nedideliame 
draugų ratelyje. Tapo įprasta užsukti į svečius vakarienės 
be įspėjimo. Iš Prancūzijos kartu atkeliavo ir salle à manger 
(valgymo salė), kuri Lietuvoje pradėta vadinti jadalnia. 
Prancūziškoji salle à manger, atnešusi naują valgymo 
kultūrą, gastronomiją, kambario estetiką, keitė vietines 
stalavos tradicijas, o kartu ir kambario pavadinimą. 

Valgymo kultūros raidą vaizdingai atspindi anksčiau 
aptartų Sapiegų rūmų patalpų funkcijos kaita XVIII  a.: 
šimtmečio pradžioje didžioji salė atlieka stalavos funkciją, 
o pabaigoje ši funkcija persikelia į šiaurinę galeriją. XVIII 
a. pab. šiuose rūmuose atsiradusi naujiena  – kasdienis 
valgomasis. Tuo pačiu metu jau egzistuoja du valgyti skirti 
kambariui – stalava ir valgomasis. Į Sapiegų rūmų Anta-
kalnyje valgomąjį vedė dvivėrės dažytos durys, kambarį 

Grafų Pšezdzieckių valgomasis Rokiškio dvaro 
rūmuose įrengtas pagal „Vitkevičiaus stilių“, dar 

žinomą „Zakopanės stiliaus“ vardu. šio stiliaus 
pradininkas XIX a. pabaigoje buvo Žemaitijos 

bajoras, dailininkas, architektas ir rašytojas 
Stanislovas Vitkevičiaus iš Pašiaušės dvaro 

Senąsias dviaukštes stalavas primenantis Rokiškio dvaro rūmų 
didysis holas (XIX a. pab.) tarnavo kaip gyvenamasis kambarys, 

tačiau prireikus galėjo tapti ir didžiąja puotos scena
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Grafų Tiškevičių užutrakio dvaro valgomasis, kuriame iki šių dienų išlikusi sienos 
konsolė. Ant jos liokajai pasidėdavo indus ir gėrimus, skirtus patiekti į stalą

Kunigaikščių Radvilų Nesvyžiaus 
pilies-rūmų mažasis  valgomasis, 
kuriame matome širmą – dažną 

valgomojo elementą

Grafų Tiškevičių Trakų Vokės dvaro valgomojo lubos imituoja 
gembinę-sijinę (angl. Hammerbeam) konstrukciją

Auksuotas paradinis kredensas akina ir žiba Vindsoro pilyje 
1844 m. vykusio Garterio banketo šv. Jurgio salėje metu (After 
Joseph, leidėjas Thomas McLeanas, Londonas, 1848 m.). Tokio 
tipo daugiaaukščius paradinius kredensus statė ir Lietuvos 
diduomenė priimdama ypatingus svečius
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apšvietė trys langai, akis džiugino tapytos sienos, gipso 
lipdiniai, parketo grindys, šildė didelė, marga krosnis su 
žaliomis juostomis ir karūna, jaukumo ir šviesos teikė 
dirbtinio marmuro židinys, ant kurio stovėjo septynios 
gipsinės statulos. Patalpą puošė gotikinio stiliaus lubos. 

Gotikos stilius valgomajam kambariui dekoruoti 
didikų rūmuose išlieka populiarus visą XIX a. Štai grafų 
Tiškevičių rūmuose Gorodoke, Trakų Vokėje, įrengiant 
valgomąjį taip pat pasirinktas gotikos stilius.  Be šio riteriš-
ko stiliaus, XIX a. antroje pusėje valgomiesiems dekoruoti 
buvo priimtini ir kiti istoriniai stiliai – didingas renesanso, 
karališkasis Liudviko XVI ir kt. 

Pačioje XIX a. pabaigoje interjero puošyboje papučia 
nauji vėjai. Grafų Pšezdzeckių Rokiškio dvaro valgomaja-
me jaučiama Vitkevičiaus stiliaus (dar žinomo Zakopanės 
stiliaus vardu) dvasia.

 Žemaitijos bajoras Stanislovas Vitkevičius iš Pašiau-
šės dvaro, susižavėjęs Karpatų kalnų regiono architektūra, 
sukūrė savitą kūrybinį braižą, kurį vėliau perėmė kiti 
Lenkijos bei Lietuvos architektai ir kūrė remdamiesi 
S. Vitkevičiaus suformuotomis idėjomis. Tai – unikalus 
interjeras, nes visos įrangos detalės yra vientiso stiliaus – 
nuo stalo iki durų.

„KAS BEBŪTŲ BIČIULIU, TEĮEINA“
Į valgomąjį paprastai vedė dvivėrės durys. Jei išgalė-

davo tik vienas tokias turėti, tai jos ir būdavo čia, valgoma-
jame. Pasiturinčiuose dvaruose durys stalių darbo, tapytos, 
drožinėtos ar puoštos savininkų herbu. Virš durų baroko 
epochoje mėgta rašyti palinkėjimus, sveikinimus. Verkių 
rūmuose XVII a. pr. virš valgomojo durų buvo parašyta: 
„Kas bebūtų bičiuliu, teįeina.“ 

LUBOS IR GRINDYS – 
NAMŲ VIZITINĖ KORTELĖ
Pravėrus duris, pirmiausiai dėmesys krypdavo į lubas. 

Ne veltui sakoma, kad lubos ir grindys – tai kambario vizi-
tinė kortelė, todėl šios dalies puošybai skiriama itin daug 
dėmesio. Didžiosios stalavos interjero tema baroko epochoje 
buvo kupina džiaugsmo ir triumfo – lubose skraidė Olimpo 
dievai, šoko mūzos, sukosi Zodiakas. Siužetai tapomi ant 
drobės, tiesiai ant lentų, atvaizduojami stiuko lipdiniuose. 
Jei lubos buvo sijinės, dekoruota tiesiai ant medinių perden-
ginių. Verkių rūmuose ant stalavos lubų sijų buvo užrašyta: 
„Nedidelis ir saikingas valgis naudingas ir kūnui, ir sielai.“ 

XIX a. linksmumas paliktas salonui, o valgomajame 
buvo kuriamas „vyriškas“ interjero stilius. Vokiškasis termi-
nas Rittersaal labai tiksliai apibūdina ir padiktuoja stilių – 
riterių, taigi bajorų, salė. Siekdami sukurti solidžią, rimties 
kupiną ir praeitimi alsuojančią erdvę, savininkai XIX a. rin-
kosi renesanso, gotikos stilius ir valgomojo lubose formavo 
dekoratyvius renesansinius kesonus, gotikinę gembinę-sijinę 
(angl. Hammerbeam) konstrukciją primenančius elementus.

Grindys bajorų stalavoje, o ir vėliau valgomajame buvo 
medžio lentų, liaudiško (stambaus) parketo, turtingųjų 
namuose įvairiaraščio parketo ar net su kitų rūšių medie-
nos intarsijomis. Vakarų ir Pietų Europos valgomuosiuose 
ypač dažnos akmens grindų dangos, Lietuvoje dėl vėsaus ir 

drėgno klimato jos retos. Didikų rūmuose buvo paplitusios 
įvairiais raštais sudėtos plytų, keramikos, marmuro grindys. 

SIENOS, PASAKOJANČIOS ŠEIMOS ISTORIJĄ
Valgomojo sienos pratęsdavo bendrą padiktuotą 

kambario stilių. Barokinių salių sienos puoštos kolonomis, 
piliastrais, freskomis, kordobos oda, tekstilės ir popieri-
niais apmušalais, meniniais audiniais (gobelenais). Sienos 
dengtos medžio plokštėmis. Langų draperijų audinys 
derintas su sienų, baldų apmušalais.

Svarbūs valgomojo sienų dekoro elementai buvo 
šeimos portretai, įprasmindavę bajoriškos giminės kilmę, 
socialinį prestižą. Bajorų valgomajame kabėdavo bent keli 
portretai, didikų giminių portretų skaičius siekdavo net ir 
kelias dešimtis. Nuo XVII a. privalomu interjero elementu 
tapo ir valdovų portretai, demonstravę ištikimybę valsty-
bei, karališkai valdžiai, liudijo pilietinę laikyseną.  

Stalavą, kaip riterių susibūrimo salę, tradiciškai 
puošdavo su riteryste susiję taikomosios dailės dirbiniai – 
šarvai, ginklai, karo ir medžioklės trofėjai. Visa tai turėjo 
byloti, kad namuose esama riterių, turinčių gilias šaknis 
ir garbingus protėvius. 

DANGUJE SLEPIUOSI, ŽEMĖJE 
NUŠVINTU, UGNYJE MATAUSI, 
PELENUOSE DINGSTU. KAS?
Centrinė valgomojo kambario kompozicijos ašis buvo 

židinys, dažnai padabintas šeimos herbu, inskripcijomis. 
Ant grafų Pacų Jiezno rūmų židinio buvo mįslės formos 
užrašas: In sublimi, delitesco; In sublimi, splendesco; In 
foeo appareo, In cinere pereo (vertimas iš lotynų kalbos 
yra šios pastraipos pavadinimas). Įminimas  – malkos. 
Židinys apšviesdavo, vėdindavo patalpą, tačiau didžiausiai 
namų salei šilumos skleidė nepakankamai, todėl visuomet 
būdavo viena ar net kelios koklių krosnys. 

Koklinė krosnis buvo masyviausias patalpos ak-
centas. Tai skatino dekoratyvių koklių gamybą. Vietinių 

XVIII a. pabaigoje Lietuvoje pradėjo 
plisti prancūziško stiliaus literatūriniai 
salonai ir vakarienės nedideliame 
draugų ratelyje. Tapo įprasta užsukti 
į svečius vakarienei be įspėjimo.

Svarbūs valgomojo sienų dekoro 
elementai buvo šeimos portretai, įpras-
mindavę bajoriškos giminės kilmę.

Istorija
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meistrų darbo kokliai išmarginti 
augaliniais, gyvūniniais ornamen-
tais, groteskais, herbais, inicialais, 
buitinėmis ir mitologinėmis sce-
nomis. Barokiniai kokliai dengti 
gintaro, rudos, žalios, mėlynos 
spalvos glazūromis, XIX a. vyrau-
ja balta spalva. Didikų rūmuose 
randama ir atvežtinių koklių iš Ny-
derlandų, Vokietijos ir kitų šalių.

Be židinio, valgomajam apšviesti buvo naudojamas 
sietynas, sieninės ir stalo žvakidės. Pirmenybė teikiama 
vaško žvakėms, mat jos kvepia vasara, pievomis, medumi 
ir kelia malonius jausmus. Sietynų būta įvairių – flaman-
diški variniai, Venecijos stiklo, Meiseno porcelianiniai, 
bohemiško krištolo su žirindoliais. Čapskių Beržėnų 
dvaro valgomajame kabėjo subtilių rokoko formų sietynas, 
išskaptuotas iš riešutmedžio. Čia buvo ir medinių rokoko 
stiliaus žvakidžių. XIX a. pab. paplinta kerosenės (žibalinė 
lempa) ir viešpatauja kasdieniuose valgomuosiuose, kol jas 
išstumia elektros lemputės.

KREDENSAS – AKINTI IR SUŽAVĖTI
Simbolinis valgomojo baldas, skirtas akinti ir sužavė-

ti, buvo kredensas (it. credenza liet. k. reiškia pasitikėjimą). 
Šis baldas XVI a. atkeliauja iš Italijos ir pakeičia iki tol 
stalavose karaliavusią rusėnišką službą. Kredensas liudijo 
itin turtingą namų atmosferą ir buvo būtinas diplomatinės 
vakarienės elementas. 

Per ypatingas iškilmes buvo specialiai išstatomas 
paradinis kredensas (vok. Credenze zur Parade). Kredenso 
sustatymas – raktas į vakarienės sėkmę, o lentynėlių aukš-
tų skaičius žymi šeimininko statusą, svečio lygį. Keliais 
aukštais rikiuojami indai buvo efektingai iliuminuoja-
mi – tarp lėkščių sustatytų žvakių liepsna atsispindėdavo 
sidabro paviršiuje.

Tokie paradiniai kredensai minimi ir Adomo Mic-
kevičius bajorų puotoje: 

„Protazas ir dabar, nors draudė jam Teisėjas, 
Vėl vaišes pilyje paruošt jau buvo spėjęs 
Ir dar prieš vakarienę, taip, kaip pats numatė, 
Jis kredensą, kad būt visiems matyt, sustatė.“ 
A. Mickevičius „Ponas Tadas“

Blėstant Credenze zur Parade madai ir XVIII a. 
Europoje plintant Service à la française (apie tai 

skaitykite pirmajame šio ciklo straipsnyje), 
kalnai sustatyto ir nenaudojamo paradinio 

sidabro ant sienų nyksta, nes atsiranda po-
reikis naudojamiems stalo sidabro indams. 
Taip nuo lentynų paradinis sidabras per-

sikelia ant stalo. 

DANCIGO BALDAI – 
TURTINGŲ NAMŲ SIMBOLIS

XVIII–XIX a. I pusėje ša-
lyje garsėjo Vilniaus mokyklos 
baldai. Didikai taip pat turėjo 
savo valdose įsteigę baldų ma-
nufaktūras. Ištaigingus baldus 
gamino Radvilų, Oginskių, A. 
Tyzenhauzo manufaktūros. Val-
gomojo baldai išpuošti reljefi-
niais geometriniais ir augaliniais 
bei gyvūniniais ornamentais, 
herbais, polichromine tapyba, 
laku. Baldams naudota vietinė 
mediena, tik furnitūrai įveždavo 

riešutmedį. Baroko epochoje didžiosiose stalavose be 
kredenso stovėjo stalas, suolai, išskirtinė šeimininko 
kėdė, laikrodis, skrynios. Radvilų valdose plito ąžuoli-
nės „Nalibokų darbo“ skrynios. Skrynių populiarumui 
blėstant, XVIII a. pab. Lietuvoje plinta indų ir servira-
vimo įrankių spintos. Jos, kaip ir knygų spintos, turėjo 
įstiklintas duris. 

Nepaprastai paklausūs ir geidžiami XVII–XVIII a. 
Lietuvoje buvo giliai raižyti vokiški baldai, žinomi Danci-
go (Gdansko) baldų (sztukwarkowy) vardu. Tai buvo tur-
tingų namų simbolis. Šie baldai populiarumo neprarado 
ir vėlesniais laikais – buvo perduodami iš kartos į kartą, 
gaminamos jų kopijos. Meikštų dvaro valgomasis taip pat 
daugiausia buvo apstatytas Dancigo baldais, tačiau iš 24 
drožinėtų krėslų tik 6 autentiški, kitus pagal jų pavyzdį 
buvo pagaminęs vietinis stalius. 

XIX a. visiškai susiformavo valgomojo kambario 
baldų komplektas. Jį sudarė kredensas, stalas, kėdės, stačias 
dėžinis laikrodis, taip pat galėjo būti ir arbatos staliukas 
(samovarui laikyti), padėklas, geridonas (liokajaus sta-
liukas su ratukais). Visi valgomojo baldai gaminti užsa-
kovo pageidaujamo stiliaus, kuris derintas prie interjero: 
vokiško renesanso, angliško, modernizuoto romaninio, 
modernaus ar kitokio. 

Stilistinė valgomojo kambario dekoracijų įvairovė 
puotautojus nukeldavo į skirtingas šalis, skirtingas pra-
eities epochas. Baldai darėsi vis praktiškesni – atsiradęs 
ištraukiamasis stalas buvo patogus ir kasdienei šeimos 
vakarienei, ir gausiai giminės šventinei užstalei.

Sustoję prie valgomojo stalo, čia ir pasilikime, o kitame 
ciklo straipsnyje atidžiai pažvelgsime, kuo savo stalą puošė 
Lietuvos didikai ir bajorai.

XX a. 2 deš. ąžuolinis neorenesansinis 
kredensas, kurį iš nežinomo savininko 

įsigijo Jonas Mačiulis-Maironis

Visi valgomojo baldai gaminti 
užsakovo pageidaujamo stiliaus, 

kuris derintas prie interjero: vokiško 
renesanso, angliško stiliaus, 
modernizuoto romaninio, 

modernaus ar kitokio


