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Marius Daraškevičius, 
architektas, menotyros doktorantas (LkTi) 

ant valgomojo stalo išsirikiuoja visa 
virtinė taikomosios dailės dirbinių – 
tekstilės, brangių ir pusbrangių metalų, 
fajanso, porceliano, stiklo, krištolo net ir 
kaulo. šių menų sintezę galima lyginti 
su opera, kurioje susipina muzika, šokis, 
vaidyba, dailė ir šviesa.

Stalo triumfas! 
Stalo puošyba Lietuvos dvaruose
ketvirtasis straipsnis iš ciklo apie Lietuvos dvarų valgomuosius 

Didysis servizas (surtout de table) XiX a. paprastai yra sidabrinis ar auksuoto 
sidabro. Jį sudaro veidrodinis padėklas (pranc. mirror plateau), ant jo sustatytos 
vaisių piramidės (pranc. geridon) ir žvakidės, epernė, skirta vaisiams ir gėlėms. šio 
padėklo ilgis gali būti keičiamas kaip ir stalo – pridedant ar nuimant vidurinę dalį
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Įvairiomis epochomis vyravę skirtingi papročiai, 
mados keitė ir estetinę stalo puošybos sampratą, tačiau 
visuomet išliko namų svetingumo, šeimininkų kultūros 
ir turto rodikliu.  

XVII–XVIII a. stalo reikmenis bajorai gaminosi patys 
dvarų dirbtuvėse arba įsigydavo miestų auksakalių, stiklių, 
audėjų ir puodžių cechuose. XVIII–XIX a. steigtos manu-
faktūros ir fabrikai, jų produkcija sėkmingai prekiauta ir 
Vilniuje. Visais laikais bajorai noriai įsigydavo prabangos 
prekių iš artimo ar tolimo užsienio. 

Žinoma, diduomenės stalas savo kokybiniu ir 
kiekybiniu užmoju gerokai pranoko smulkesnių bajorų 
stalo operos repertuarą. Aristokratija buvo naujovių gene-
ratorė – ji greičiausiai perimdavo naujoves ir pritaikydavo 

vietinėms tradicijoms. Šios socialiniais laiptais žemyn 
keliaudavo ant bajorų stalų, o nuo jų – ir ant valstiečių.

BALTA STALTIESĖ
Valgomojo stalas ne pietų metu būdavo uždengtas 

kilimu ar kitu, dažniausiai rytietišku, audiniu. Be atvež-
tinių (persiškų, turkiškų), buvo ir vietinių kilimų, išaustų 
didikų dvarų manufaktūrose – A. Tyzenhauzo (Šiauliuose, 
Horodnycioje (Городниця  /  Horodnytsya), Lososinoje 
(Łososina), kunigaikščių Oginskių (Mūro Strėvininkuose, 
Slanime), Upytės pavieto maršalkos Eidrigevičiaus, taip pat 
miestų cechuose, o nuo 1840-ųjų –V. Lopacinskio kilimų 
fabrike. Išsiskyrė Radvilų Nesvyžiaus ir Koreličių (Balta-
rusija) gobelenų manufaktūros, kurios audė ir kilimus. 

Per pietus stalas uždengiamas balta linine staltiese. Po 
apačia esantis kilimas atstojo garso slopintuvą – jei kas sti-
priau trinktelėdavo šaukštu per stalą, garsas būdavo gerokai 
duslesnis ir mažiau erzindavo valgančiuosius. Lietuviškų 
tradicinių staltiesių ypatybė – per centrą dekoratyviais nėri-
niais sujungtas audinys. Staltiesės, kaip ir kita stalo bei namų 
tekstilė, – tai bajorės kraičio dalis, atkeliaudavusi į jaunikio 
dvarą kartu su kraičio skryniomis ir spintomis.

Bene simboliškiausias kraičio audinys – rankšluostis. 

Įvairiomis epochomis vyravę skirtingi papročiai, 
mados keitė ir estetinę stalo puošybos 

sampratą, tačiau visuomet išliko namų svetin-
gumo, šeimininkų kultūros ir turto rodikliu.  

Baltasis reprezentacinis valgomasis Jekaterinos rūmuose Puškine (rusija). 
čia galėjo puotauti ir Lietuvos didysis kunigaikštis stanislovas augustas. 
stalas padengtas Xviii a. Meiseno manufaktūros procelianu, kurį juosia 
gėlių girlianda, mat gėlėmis puošti stalo centrą tampa priimtina tik XiX a.
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Jis dalyvaudavo ritualinėje rankų apsiplovimo ceremonijoje. 
Valgomajame rankšluostis kabojo ant dailiai puoštos rankš-
luostinės. Šalia stovėjo dubuo ir ąsotis. Prie stalo sėdinčiam 
svarbiam ponui ir garbiam svečiui dubenį ir rankšluostį pri-
nešdavo patarnautojai. Apsiplauti naudotas šiltas iškvėpintas 
vanduo buvo laikomas namų aptiekėlėje (plačiau apie namų 
aptiekėlę skaitykite 2017 m. pavasario numeryje). 

Stalo servetėlės kartu su staltiese prieš pietus laiky-
tos stipriai suspaustos, kad išsaugotų formą, standumą ir 
žvilgesį. Tokius dailius stovus baroko epochoje matomoje 
vietoje laikė valgomuosiuose, vėliau jie pasislėpė kreden-
se  – pagalbinėje pasiruošimo patalpoje šalia valgomojo. 
Puikiai suspaustas servetėles buvo patogu lakstyti įvairiau-
siomis formomis, o apie jų įvairovę byloja specialiai leisti 
lankstymo vadovai, kuriuose be šiandien mums žinomų 
lelijų, vėduoklių, būta ir zoomorfinių formų, skirtų, pa-
vyzdžiui, medžioklės proga keltoms puotoms.  

DIDYSIS SERVIZAS – DIDŽIOJI STALO OPERA
Stalo puošyba labiausiai suspindėdavo per ypatingas 

iškilmes – politinių, šeimos ar religinių švenčių progomis. 
Tokių iškilmių stalas buvo neįsivaizduojamas be didžiojo 
servizo – svarbiausio iškilmių puotos stalo akcento. 

Šios tradicijos šaknys siekia Italijos ir Vokietijos 
viduramžių vestuvių, politinių aljansų puotas. Įvairiomis 
kalbomis šis stalo akcentas vadinamas skirtingai, tačiau 
pažymi kulminacinį stalo dekoravimo tašką – pranc. le 
surtout de table (sur tout – liet. virš visko), it. ultimo servicio, 
trionfo da tavola (liet. stalo triumfas), vok. tafelaufsatz (liet. 
stalo rinkinys), lenk. wielki serwis (liet. didysis servizas). 

Vokiečių žemėse klestėjo tradicija kurti didžiojo 
servizo architektūrines pasakas. Pilys ir alegorinės figūros 
buvo lipdomos iš cukraus, į jas pilama vyno. Tradicija iš cu-
kraus formuoti didžiojo servizo pasaką egzistavo ir Radvilų 
dvare, kuriame dirbo vokiečių virėjai. Didžiojo servizo 
architektūrinė-skulptūrinė stalo kompozicija buvo speci-
aliai kuriama atsižvelgiant į iškilmių specifiką: vestuvėms 
parenkama alegorinė „meilės ir pastovumo“ tema, religinei 
užstalei – „Jeruzalės“ motyvas. Šiai stalo operai perskai-
tyti, o ypač sukurti, buvo reikalingos istorijos, poezijos, 
mitologijos ir net architektūros bei perspektyvos žinios.

CUKRŲ KEIČIA PORCELIANAS
XVIII a. pradžioje Lietuvos, Lenkijos ir Saksonijos 

bendro valdovo Augusto II įkurtoje porceliano manu-
faktūroje Meisene (Meissen) buvo pasiūlyta alternatyva 

Balta staltiese uždengtas velykų stalas rokiškio dvare. ryškios ir 
aiškios staltiesės lankstymo linijos išduoda, kad ji buvo laikyta 
po staltiesės ir servetėlių spaustuvu. XX a. 4 deš. 
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Grafų kosakovskių vaitkuškio dvaro valgomasis iki 1914 m.
staltiesės ir servetėlių spaustuvas, skirtas laikyti preciziš-
kai sulankstytai ir suspaustai stalo tekstilei. Tokiu įtaisu 

suspausta tekstilė įgauna lygų ir žvilgantį paviršių, aštrias ir 
aiškias lankstymo linijas

rokiškio dvaro velykinis stalas,
 XX a. 4 deš.

Pietų stalas padengtas XiX a. i pusės sevro manufaktūros 
porceliano indais iš nežinomo Žemaitijos dvaro. servizas 

dekoruotas monogramomis „JsJ“
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Plintant antikos madai, spal-
vingas porcelianines stalo 

figūrėles Xviii a. pab. ir XiX a. 
pr. išstumia baltos, prime-
nančios graikų ar romėnų 

marmuro skulptūras.
amūros garbintojai, iš neži-

nomo Žemaitijos dvaro

Barokinis didysis 
servizas. aukščiausias 

pasaulyje didysis servi-
zas priklausė Lietuvos 
didžiajam kunigaikš-

čiui, Lenkijos karaliui ir 
saksonijos kiurfiurstui 

augustui iii saksui. 
Porcelianas
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sidabrinis šaukštas, Xvii a. ryga. Tokius sidabrinius šaukštus 
baroko epochoje itin mėgo Lietuvos pasiturinčioji bajorija

auksuoto sidabro (3 720 g) 
sriubinė su kamarauskų herbu 
„korczak“, 1787–1820 m. vilnius 
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šventosios romos imperatoriaus Juozapo ii karūnavimo 
banketas Frankfurte, 1764 m. Tolumoje matyti padengtas 
stalas imperatoriui, o šonuose – 9 atskiri stalai jį renkan-
tiems elektoriams. vienas iš jų yra Lietuvos ir Lenkijos 
valdovo augusto iii  anūko Frederiko augusto i, vėliau 
tapusio varšuvos kunigaikštystės (1807–1815) kunigaikščiu, 
kuriai priklausė ir Lietuvos užnemunė. už valdovo regime 
sustatytą paradinį kredensą - jo paties atsivežtą stalo 
sidabrą. atskirų stalų pagal rangą tradicija iš valdovų dvarų 
persikėlė ir į provincijos dvarelius
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Porceliano skulptūros buvo neatsieja-
ma prabangaus didžiojo servizo dalis. 
Dzeusas su ereliu, Meisenas, XiX a. 
iš nežinomo Žemaitijos dvaro
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cukriniam didžiojo servizo stalo dekorui – porcelianas. 
Žaibiškai išplitusios porcelianinės skulptūros užkariavo 
Europos aukštuomenės puotų stalus. Didįjį servizą su 
siužetine porcelianinių figūrėlių kompozicija Adomas 
Mickevičius vaizdžiai aprašo bajorų puotoje:

Tuo tarpu salėje sveteliai, kaip girdėtis,
Didžiuoju servizu vis nebaigė stebėtis,
kurs stalo vidury pūpsojo kaip dievaitis. <...>
Pripildė lig kraštų virėjai jį apsukrūs:
čia kremas, o tenai kaip sniegas baltas cukrus – 
Žiemos kraštovaizdis, kur iš uogienės kilo
vingiuoja linija plataus ir tankaus šilo;
Pašilėje namai, kaimeliai sustatyti
ir cukrum kaip sniegu stogai jų pabarstyti.
servizo pakraščiais pulkavosi kaip lėlės
Jau porcelianinės spalvotos figūrėlės; <...>
Figūromis, kuriom servizas dekoruotas,
kaip matote visi, seimelis pavaizduotas – 
Tarybos, sandėriai, kova dėl savo teisių...
XVIII a. pabaigoje, klasicizmo epochoje, ir toliau ant 

šventinių stalų karaliavo didysis servizas, tik spalvingas 
porceliano figūrėles pakeitė baltos, primenančios antikos 
skulptūras. Romantizmas vėl sugrąžino pilis, kiniškus sodo 
paviljonus, grotas ant puotų stalų. XIX a. antroje pusėje ar-
chitektūrinių pasakų mada nuslūgo – stalus užtvindė gėlės, 
vaisių piramidės ir žvakių kandeliabrai. Tokie mažai pakitę 
didieji servizai ir šiandien puošia monarchų puotų stalus.  

BAJORAS – AUKŠTAS 
SIDABRINIS ŠAUKŠTAS
Aplink cukrinį, porcelianinį, sidabrinį ar auksuotą 

didįjį servizą nuguldavo brangiųjų ar pusbrangių metalų 
indai ir stalo įrankiai. 

Nors šakutės Lietuvoje jau buvo žinomos ir XVI a., 
tačiau dar XVIII a. jos nebuvo visuotinai paplitusios. Pa-
grindinis bajorų puotų įrankis buvo šaukštas. Turtingiau-
sieji mėgavosi kabindami kopūstienę, vadinamąjį bigosą, 
sidabriniu šaukštu, mažiau pasiturintys tenkinosi raginiu, 
skardiniu ar tiesiog mediniu. 

Šaukšto bajoras nepalikdavo ir eidamas į svečius – 
užsikišdavo jį už kontušo juostos, bato aulo ir saugiai paslėp-
davo ištapytame, siuvinėtame, savininko herbu ir inicialais 
pažymėtame odiniame dėkle. Pats šaukštas yra lašo formos 
(Rytų įtaka), dekoratyviai puoštas, pagal sarmatišką tradiciją 
išrašytas įvairiomis sentencijomis. XVI–XVII a. pr. popu-

SENTENCIJOS, ĮRAŠYTOS 
BAJORIŠKUOSE BAROKO EPOCHOS 
SIDABRO ŠAUKŠTUOSE

• Atmink, žmogau, kad tavo laikas Žemėje trumpas.
• Nedėk manęs užantin, kad neiškrisčiau.
• Svarbiausias – sąžiningumas maloningasis. 
• Be šaukšto blogai, nors ir valgis geras. 
• Blaivybė, nuolankumas – nebūdingi aukštuomenei.
• Kas kam duobę kasa, tas pats į ją įkrenta. 
• Nebūk išrankus, kai pakvietė prie stalo ir pavaišino. 
• Tave Dievas apdovanojo – žinok saiką.
• Ką bedarytum, atmink, kad atmintis apie 
  tavo darbus išliks.
• Viskas praeina, lieka tik prisiminimai. 
• Nuolat linksminantis, širdis išlieka saugi.
• Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
• Pagirdyk ištroškusį, pamaitink alkaną.
• Suteik Dievui teisę pamaloninti tave. 
• Neprarask vertybių dėl naudos.
• Kai neturi pinigų, priprask prie vargo.
• Net jeigu viską prarasi, išsaugok vertybes.
• Vertybės brangesnės nei auksas. 
• Atmink, kad esi žmogus ir kas tau pridera.
• Jeigu tave Dievas apdovanojo, žinok saiką.
• Saugokis blogų įpročių.
• Tas teisuolis, kas žino savo vertę.  
• Aš čia tam padėtas, kad manimi naudotųsi.
• Galima manimi naudotis valgant, pavogti – ne.
• Džiugu, kai kviečia valgyti.
• Kas mane iš čia išneš, to laukia mirties bausmė.
• Darykime tai, kas miela.
• Laikykis sąžiningumo principo. 
• Gera žmona vyrą puošia.
• Kurgi, pone, turtai tavo? Išleidai viską žmonos suknelėms.
• Mokinys paprastai būna alkanas kaip vilkas.
• Viešpaties palaiminimas padaro turtingą.
• Mano vaikeliai, valgykite ir nesirūpinkite 
  postais (kilme).
• Valgykite ir naudokite mane, tačiau kukliai 
  ir negalvodami apie mane.
• Girtuokliai neturi paslapčių.
• Jeigu esi liesas, gerk alų, o ne vyną.  
• Nuoširdumas visur pasiteisins.
• Pasitikėk Dievu, o ne tikėk laime.
• Iš kalbos aišku, kas nėra pastovus 
  (kieno jausmai permainingi).  
• Nešti ramybę reikia protingai.
• Akiplėša, pavogęs sidabrą, bus pakartas.
• Kas nesirūpina svečiais, tam turtų nedaugėja.
• Šaukšto neprašo tas, kas jį nešiojasi su savimi.
• Gyvenk saikiai ir sugyvenk taikiai. 
• Jokūbas sako meiliai „naudokis manimi“.
• Bajoras be šlovės yra kaip doras asilas.

Nors šakutės Lietuvoje jau buvo 
žinomos ir Xvi a., tačiau dar 
Xviii a. jos nebuvo visuotinai 
paplitusios. Pagrindinis bajorų 
puotų įrankis buvo šaukštas.

Istorija
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rietavo porcelianas su Oginskių monograma 
„BMO“. karališkoji Bonn’os manufaktūra 
(Franz Mehlem, F&M), XiX a.
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augusto iii karūnacijos servizas

Platelių dvaro porceliano lėkštė, XiX a., Prancūzija.
1797 m. caras Pavlas i Platelių dvarą  padovanojo prancūzų grafui rusijos armijos 
pulkininkui, caro rūmų kamergineriui augustui šuazeliui Gufjė (Choiseul de Gouffier), 
karaliaus Liudviko Xiv ministro hercogo šuazelio-Gufjė jaunesniosios linijos palikuoniui. 
Platelių dvaro aplinkoje kiekviena detalė dvelkė prancūzija, taip pat ir porcelianas. Be 
prancūziškojo porceliano grafai taip pat turėjo Meiseno (Mėlynojo svogūno raštas), 
vienos augarten (vienos rožės raštas) manufaktūrų porceliano
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augusto ii 
stipriojo sūnus 
augustas iii 
tęsė manufak-
tūros veiklą. Jo 
valdymo metu 
skulptorius 
Johann Friedrich 
kändleris sufor-
mavo unikalią 
porceliano figūrė-
lių stilistiką, kurios 
tradicijos tebe-
tęsiamos dar ir 
šiandien. Lietuvos 
bajorai Meiseno 
manufaktūros 
gaminius vadino 
„saksų porcelia-
nu“

Bendras Lenkijos,
Lietuvos ir sakso-
nijos valdovas
augustas ii
stiprusis 1710 m.
Meisene įsteigė
pirmąją europoje
kietojo porcelia-
no manufaktūrą.
čia dirbęs Frie-
drich  Wilhelm 
Böttger yra  laiko-
mas europietiš-
kojo porceliano 
išradėju. 
auksinis manu-
faktūros amžius 
buvo 1720-1760 
metai

rietavo porcelianas su
Oginskių herbu, rusijos
imperatoriškoji porceliano
manufaktūra, XiX a.
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liariausi „bajoriškų“ sidabrinių šaukštų gamintojai buvo 
Gdansko ir Torūnės meistrai, tokius šaukštus gamino ir 
Rygos cechai. Vilniaus auksakaliai XVII a. gaminius žymėjo 
Gediminaičių stulpais, XVIII a. Šv. Kristoforu.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. susitraukė tauriųjų metalų ir 
alavinių indų gamyba. Juos pakeitė aukšto lygio keramika. 
Tačiau diduomenė ir toliau mėgavosi itin brangiais sidabro 
ar auksuotais indais. Šis statusą žymintis rodiklis buvo 
demonstruojamas ir per puotas: aukščiausio luomo svečiai 
valgydavo iš auksuotų sidabrinių indų, ne tokie svarbūs – 
iš sidabrinių. 1785 m. Radvilos Nesvyžiuje priėmė karalių 
Stanislovą Augustą, o nepamirštamą įspūdį perteikia 
vakarienėje dalyvavęs bajoras Kersnovskis: 

„Buvo paruošti du stalai. vienas karališkas, keturiasdešimčiai 
asmenų, visas auksu [serviruotas]. kitas bajoriškas, penkiems 
šimtams asmenų, visas sidabru [serviruotas].“

XIX a. pirmoje pusėje brangiųjų metalų stalo indų 
gamyba Vilniuje garsėjo auksakalys K. Wagneris. XIX a. 
populiarumo neprarado ir alavo indai – jų formos ir puošyba 
mažai tenusileido brangiųjų metalų dirbiniams. Kiek ku-
klesni ir saikingesni buvo vario ir bronzos stalo indai.

 
BALTASIS AUKSAS
XVIII a. porcelianas buvo tik karaliams ir aristokra-

tams prieinama prabanga, o XIX a.  vadinamasis „baltasis 
auksas“ vis dažniau sužiba ir ant bajorų stalų. Dėl istorinių 
saitų geidžiamiausias Lietuvoje buvo Meiseno, vadinamasis 
„Saksų“, porcelianas. Būta ir pagal užsakymą pagamintų 
indų, pažymėtų šeimininko herbu, monogramomis, pa-
reigybių trumpiniais. Meiseno porceliano manufaktūros 
raštai buvo (ir tebėra šiandien!) mėgdžiojami įvairiose Eu-
ropos manufaktūrose. Iš įvairių dvarų į Žemaičių „Alkos“ 
muziejų pateko Meiseno stilius indai iš Čekijos, Berlyno, 
Koldono (Cauldon) fabrikų.

1784 m. Gediminaičių palikuonys kunigaikščiai 
Čartoriskiai įsteigė pirmąją Lietuvos ir Lenkijos teri-
torijoje porceliano manufaktūrą Kožece (Korzec, dab. 
Ukraina). XVIII a. pab. Lietuvoje pradedamos steigti 
fajanso manufaktūros (Antano Tyzenhauzo Gardine, 
kun. Oginskių Telemachuose, Radvilų Bialoje, Sveržanyje 
(Свержень / Sverzhen’, Nebrove). Vilniuje buvo prekiau-
jama šių manufaktūrų produkcija, tad buvo prieinama ir 
platesniam bajorijos ratui. Buitinius indus Vilniuje gamino 
Mato Navickio ir Jurgio Simanausko fajanso fabrikai bei 
keliolika puodžių cechų. XIX a. pab. porcelianas kurtas 
Baranausko, Karevos ir Römerių dirbtuvėse.

Lietuvos dvaruose buvo paklausūs ir kitų Europos 
manufaktūrų dirbiniai – Vienos Augarteno, Berlyno, Ba-
varijos Hutschenreutherio, Rosenthalio, Bonnos (Šventosios 
Romos imperija), Sevro (Sevre), Darte Frères, Sarreguemi-
nes (Prancūzija), Peterburgo, Gardnerio, Kusnetzoffo (Ru-
sija), Chmeliovo (Lenkija) ir kt. Be europietiškojo, dvaruose 
būta ir kiniškojo bei japoniškojo porceliano.

vivaT!
1663 m. Vilniuje patvirtinus stiklių cecho statutą, 

pradėta gaminti stiklinius servizus, vazas, taures, taureles 

Zwiebelmuster, liet. mėlynasis svogūnas, populiariausias Meiseno sukurtas raštas. 
Per beveik 300 metų jį kopijavo nesuskaičiuojama galybė kitų porceliano manu-
faktūrų ir fabrikų. Dar ir šiandien rankomis tebegaminamą ir dekoruojamą servizą 
drąsiai kopijuoja čekijos Dubio (Dubí) fabrikas. Mėlynasis svogūnas buvo vienas iš 
populiariausių porceliano raštų Lietuvos dvaruose

europos porceliano manufaktūrų įvairovė Lietuvos dvaruose:

Berlynas, XiX a. i p.

viena, XiX a.

rosenthal (kronachas-Bavarija, Hildegard). XiX a. pab.–XX a. pr.

Darte Frères, Paryžius, XiX a. pr.
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ir indelius. Indų atsivežta ir iš svetur. 
Išliko indų, puoštų bajorų herbais, 
monogramomis, augaliniais ir geome-
triniais motyvais. 

Pirmąją Lietuvoje stiklo manufak-
tūrą Nalibokuose 1724 m. įsteigė Ona 
Sanguškaitė-Radvilienė, garsėjusi taurių, 
stiklinių, bokalų, lėkščių, grafinų ir žvakidžių 
gamyba. Manufaktūrai vadovavo ir joje dirbo 
vokiečiai. Pradžioje gamintos įvairios taurės ir 
vaistinės indai, kiek vėliau – ir aukščiausios 
kokybės raižytas krištolas. Čia sukurtos 
pokylių taurės nenusileido geriausiems 
Drezdeno ir Potsdamo karališkųjų stiklo 
manufaktūrų dirbiniams.  

XVIII a. indų dekore buvę populiarūs he-
raldiniai, simboliniai ir alegoriniai motyvai, o XIX 
a. jų sumažėjo, vyravo girliandos, gvazdikų žiedai. 
XIX a. pr. stiklo manufaktūras įsteigė kunigaikš-
čiai Vigtenšteinai (Vilnius), Valavičiai (Šiauliai), 
o šimtmečio antroje pusėje funkcionalius indus ir 
taures gamino O. Vagnerio (Šalčininkų dvaras), K. 
Balinskio (Jačiūnų dvaras), Tyzenhauzų ir Pšez-
deckių (Rėkiškių dvaras) manufaktūros.

Padidėjo taurių formų įvairovė, 
pavyzdžiui, Nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio muziejuje saugoma dalis 
išlikusio servizo (81 vnt.). Tai įvairios 
paskirties taurės (degtinės, spirituoto, 
baltojo ir raudonojo vyno, saldaus šam-

Baroko epochoje stiklo taurių 
reikėjo daug ir nuolatos, mat 

egzistavo puotų tradicija pasakius 
tostą ir išgėrus ją sudaužyti.

kunigaikščių radvilų Nalibokų 
stiklo manufaktūros taurė su 

„Leliwa“ herbu, Xviii a. vid. 

pano, vandens, alaus)  ir indai (deserto, vyno grafinai, 
vaisių vaza). Spėjama, kad servizas buvo užsakytas 1916 
m. grafo Alfredo Tiškevičiaus ir kunigaikštytės Elžbietos 
Radvilaitės vestuvių proga. Indai puošti raižytais herbais: 
Tiškevičių Leliwa ir Radvilų ereliu (skyde heraldinė figū-
ra – trys trimitai). 

Baroko epochoje stiklo taurių reikėjo daug ir nuo-
latos, mat egzistavo puotų tradicija pasakius tostą ir išgė-
rus ją sudaužyti. Specialiai iškilmėms buvo gaminamos 
„šlubosios“ (lenk. kulawka) taurės be kojelės. Gavus tokią 

taurę buvo privalu išgerti iki paskutinio lašo 
arba perduoti kitam svečiui. Tokio rituali-
nio gėrimo iš vienos taurės tradicija buvo 
gaji ne tik Lietuvoje. Jos ištakų aptinkama 

tiek ikikrikščioniškoje, tiek krikščioniškoje 
kultūroje. Komunikacijos specialistas prof. 

Rimvydas Laužikas ritualinį gėrimą iš vienos 
taurės taikliai vadina „socialiniais klijais“, 

leidžiančiais padidinti pasitikėjimą kraujo gimi-
nyste ir „pažintimi nuo vaikystės“ nesusijusiais 

svetimaisiais. Lietuvos aukštuomenės paprotys 
gerti iš vienos taurės nyko kartu su baroko kultūra 
ir pasikeitusia higienos samprata XIX a. Tačiau 
tam tikrą ritualinio gėrimo iš vienos taurės 
forma pasiekė ir mūsų dienas.

Iš skirtingų medžiagų pagaminti stalui 
skirti taikomosios dailės dirbiniai, stilistiškai 

sujungti į darnią visumą, sukurdavo išties nepa-
prastą, operai prilygstantį reginį, kurį užbaigdavo 
griausmingi puotaujančiųjų tostai. 

Paskutinio, ketvirtojo, straipsnio iš ciklo apie Lie-
tuvos dvarų valgomuosius pabaigoje verta prisiminti 

penkis garsiuosius bajorų tostus (lot. vivat  – liet. 
tegyvuoja), aprašytus A. Mickevičiaus po-

emoje „Ponas Tadas“:
Pirmasis „vivat“ už Jomylistą karalių,
už Primą antras, trečias karalienės daliai,

Paskui respublikos ir šlėktos garbei lenkta,
O kai sušaukdavo išgėrę jau po penktą:
„Mylėkimės!“, tada jau tostų neskaityta.

kunigaikščių 
radvilų Nalibokų 
stiklo manufaktū-
ros žvakidė, 
XiX a. i p. 
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stalas dvaro rūmų 
valgomajame, XX a. 4 deš.
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