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Stalo 
serviravimo 
tradicijos 
Lietuvoje: tarp 
Rytų ir Vakarų
Marius Daraškevičius

Lietuva, esanti pusiaukelėje tarp Rytų ir Vakarų, 
skirtingais laikotarpiais laviravo nuo vieno prie kito 
pasaulio susiurbdama jų kultūrą ir imponuojančius 
papročius. Viduramžiais, būdama Rytų pasaulio kultūros 
įtakos sferoje, Lietuvos diduomenė perėmė Kijevo Rusiai, 
Bizantijai, Vidurio Azijos klajokliams būdingą svetingumo 
sampratą. Renesanso epochoje žavėjosi italų, vėliau kitų 
Vakarų šalių skleidžiama šviesa. Mūsų virtuvė šią paribio 
istoriją gausai iliustruoja tiek rytietiškos (šaltibarščiai, 
balandėliai, kibinai, koldūnai ir t. t.), tiek vakarietiškos 
(paštetai, padažai, konfitiūrai (uogienės), „Napoleonas“, 
bulvių patiekalai) kilmės gastronominiu paveldu. 
Amžiams bėgant sugebėjome išsaugoti bene svarbiausią 
rytietišką paprotį  – ypatingą svetingumą ir vaišingumą. 
Juk sakoma, kad „svečias į namus – Dievas į namus“. 

Paprastai vadovaujama per stalą
Užsienio politika ir draugystė su viena ar kita šalimi turi 
įtakos ir stalo kultūrai, nes, kaip Napoleonas sakė markizui 
Armandui de Coulaincourt, „paprastai vadovaujama 
per stalą“. Natūralu, kad, aristokratams giminiuojantis 
tarpusavyje, Europoje valgymo kultūra pamažu suvienodėjo, 
galiausiai persikėlė į kolonijas ir tapo vyraujančia pasauline 
stalo kalba, kurią mokantieji susikalba be žodžių. Nors, tiesą 
sakant, įrankių vieta ant stalo nusistovėjo palyginti neseniai, 
tik XIX a., o dar XVII a. įrankių dėjimas valgančiojo dešinėje, 
kairėje ar centre, virš lėkštės, galėjo reikšti ir politines 
pažiūras, priklausymą vienai ar kitai grupuotei. Galiausiai 
pramonės revoliucija, švietimas, gausi knygų leidyba XIX a. 
leido ir mažesnes pajamas turintiems europiečiams, taigi ir 
lietuviams, mėgautis kadaise tik aristokratams prieinamu 
malonumu – šaukštu, peiliu ir šakute.

Pradžioje pakako šaukšto
Lietuvoje dar XIX a. pradžioje net ir bajorams valgant pakako 
vien šaukšto. Juo buvo srebiami visų pamėgti barščiai, vadina-
masis bigosas – kopūstų troškinys su mėsa ir kiti šiaurės kraštui 
mieli patiekalai. Net einant į svečius buvo įprasta neštis savo 
šaukštą užsikišus už kontušo juostos ar bato aulo, nes tik labai 
ypatingiems svečiams šeimininkai padėdavo šaukštus. Ant jų 
tais laikais būdavo išgraviruojamas šeimininko herbas ir kokia 
nors citata: „Šaukšto neprašo tas, kas jį nešiojasi su savimi“, 
„Kas nesirūpina svečiais, tam turtų nedaugėja“, o dažnai net 
sudrausminami ilgapirščiai: „Dėk mane į burną, bet ne į kišenę.“ 

Stalo serviruotės „arsenalas“
1710 m. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir 
Saksonijos kurfiursto Augusto III iniciatyva Meiseno pilyje 
sukūrus pirmąjį Europoje porcelianą, prasidėjo sparti stalo 
indų evoliucija ir per paskesnius kelis dešimtmečius buvo su-
kurta daugybės formų porceliano indų įvairiausiems patieka-
lams. XIX a. šią įvairovę dar papildė nesuskaičiuojama galybė 
įvairiausių itin siauros paskirties stalo įrankių, kurių daugelis 
mūsų dienų nepasiekė.
Stalo puošybos mada laikui bėgant socialiniais laiptais leidosi 
žemyn: jei pradžioje visa ši indų įvairovė spindėjo tik aristo-
kratų ir miesto buržuazijos rūmuose, vėliau, mažiau tviskėda-
ma, pasiekė pasiturinčių bajorų dvarus, galiausiai žybtelėjo ir 
plikbajorių dvareliuose, valstiečių stubose, trobose, gryčiose 
ir pirkiose. Tiesa, didysis stalo spindesys su sidabro polėkš-
tėmis, jūrų gėrybių šakutėmis ir skirtingomis taurėmis ir 
šiandien dažniausiai lieka aukštuomenei ir labiausiai išprusu-
siems, reikliausiems gurmanams. 

Prancūzišku arba rusišku stiliumi
Europoje nuo seno buvo naudojamas prancūziškas servira-
vimo būdas (pranc. service à la française) – tai efektingas si-
metriškas visų patiekalų išdėstymas ant stalo. Tokios gausios 
puotos XIX a. pr. minimos Adomo Mickevičiaus poemoje „Po-
nas Tadas“. XIX a. pr. Rusijos Imperijos pasiuntinys Prancūzijo-
je Gediminaičių palikuonis kunigaikštis Aleksandras Kurakinas 
pristatė naują serviravimo būdą, kuriam prigijo service à la 
russe terminas. Šis serviravimo būdas pasiekė ir mūsų laikus, 
jo pagrindinis skirtumas nuo prancūziškojo tas, kad nelieka 
maisto ant stalo – jį pakeičia gėlės ir vaisių piramidės. Atsira-
dusią tuščią erdvę ant stalo užtvindo sidabro įrankiai. Tokių 
elegantiškų prieškario užstalių galime aptikti ir Lietuvos dva-
rininkų prisiminimuose, nuotraukose. 

Lietuvos tradicinė šeimos švenčių serviruotė – 
prancūziško ir rusiško stilių derinys
Mūsų krašte susipynė keli aptarnavimo stiliai. Didesnių šei-
mos švenčių metu mūsų stalai išmoningai ir simetriškai nu-
kraunami dailiai paruoštais šaltųjų užkandžių kilimais, kurie 
atrodo perkelti tiesiai iš XIX a. prancūziškų kulinarijos vado-
vėlių (įdarytos žuvys, paukščiai, šonkaulių kelmai ir t. t.), taigi 
čia atpažįstame prancūzišką aptaranavimo stilių – service à la 
française. Karštieji patiekalai atkeliauja individualiose kiekvie-
nam asmeniui skirtose lėkštėse ir atspindi rusiškąjį aptarna-
vimo stilių. Pasirinkdami šiuos abu stilius suderinome tai, kas 
abiejuose geriausia, – puošnų, apetitą keliantį užkandžių stalą 
ir lėkštėje dailiai sudėliotą karštąjį patiekalą.

Taurės dėliojamos už lėkščių dešiniau, iš kairės į dešinę: vandeniui, 
raudonam, baltam vynui, degtinei (Lietuvoje bajorai nuo seno ape-
tityvui gerdavo degtinę). Degtinės taurelė Rytų Europos stalo ser-
viruotėje yra unikalus, vakaruose jį atstoja šerio taurė. Taip pat gali 
būti padedama ir šampano taurė (arba atnešama kartu su desertu). 
Negali būti daugiau nei 4 taurės.

Servetėlė dedama kukliai sulankstyta stačiakampio ar trikamio 
forma lėkštės kairėje arba ant lėkštės.

Įrankiai. Iš kairės lėkščių pusės dedamos šakutės (pagal pran-
cūzišką paprtotį – dantukais žemyn – anskčiau mėgtą Lietuvos 
dvaruose), pagal anglišką paprotį – dantukais aukštyn – popu-
liarų  Lietuvoje dabar). Šakutės (ir peiliai) yra keturių rūšių: mėsai, 
užkandžiui,žuviai ir desertui. Iš dešinės pusės dedami šaukštas ir 
peiliai (ašmenimis į vidų). Jūros gėrybių šakutė (austrėms, sraigėms, 
omarui)  dedama taip pat iš dešinės, tačiau replės atnešamos kartu 
su patiekalo lėkšte. Dubenėlis su vandeniu dedamas iš keirės indų 
pusės (su citrinų ar Lietuvoje bajorų taip mėgtu rožių vandeniu).

Lėkštės. Šios erdvės centre, 2 cm nuo stalo krašto dedama didelė 
28 cm skersmens lėkštė – vadinamoji polėkštė. Ji stovi ant stalo iki 
deserto, o ant jos dedamos lėkštės dumamos po kiekvieno patie-
kalo. Pietų lėštė paprastai būna 25 cm.  Ant jos dedama mažesnė 
20 cm skermens lėkštė šaltam užkandžiui (dar vadinama pusryčių 
ar deserto lėkštė). Nedera sudėti viena ant kitos daugiau  nei tris 
lėkštes. Sriuba paprastai patiekiama po šalto užkandžio, tad lėkštė 
ar puodelis sriubai atnešamas po jo. Kairėje pusėje, toliau nuo krašto 
(~20 cm), padedama nedidelė 16 cm skersmens lėkštutė duonai. Ant 
jos dedamas gabaliukas sviesto, duona ir peilis sviestui tepti (ne 
pjauti, nes duona laužoma rankomis mažais gabaliukais telpančiais į 
burną ir tik tada ant jų tepamas sviestas).

1. Duonlėkštė, 16 cm
2. Vardo kortelė
3. Įrankiai desertui
4. Vanduo
5. Raudonas vynas
6. Baltas vynas
7. Šampanas arba degtinė 

(vakaruose įprastai čia dedama 
šerio taurelė)

8. Austrėms

9.  Šaukštas
10. Peilis užkandžiui
11.  Peilis pagrindiniam
12. Meniu
13. Šakutė pagrindiniam
14. Šakutė užkandžiui
15. Servetėlė
16. Šaltam užkandžiui, 23 cm
17. Pietų lėkštė, 28 cm
18. Polėkštė, 32 cm
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Rytų Europoje šeimos švenčių metu įprastai serviruojama 
ir taurelė degtinei.Dažnai degtinė geriama tik pradžioje, prie 
užkandžių, paskui geriamas vynas. Degtine užsigeriant sakomas 
tostas. Lietuvos švenčių metu gausiai valgoma užkandžių, 
paprastai ir prieš karštą ir po karšto patiekalo, tad reikia numatyti 
įrankių poras. Deserto įrankiai tiekiami kartu su desertu.
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1. Servetėlė
2. Šakutė užkandžiui
3. Šakutė pagrindiniam
4. Užkandžių ir sriubos 

lėkštė, 23 cm
5. Pietų lėkštė, 28 cm

Kasdienei serviruotei naudojami praktiški melanimu dengti 
mediniai lėkščių padėkliukai ar medžiaginiai takeliai, kurie atstoja 
sidabrinę polėkštę, naudojamą iškilmių metu. 
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1. Servetėlių laikiklis bendras
2. Šakutė
3. Sriubos arba užkandžių 

lėkštė, 23 cm

KaASDIENIS

6. Peilis karštam
7. Šaukštas
8. Peilis užkandžiams
9. Vanduo
10. Vynas
11. Degtinė

4. Pietų lėkštė, 28 cm
5. Peilis
6. Šaukštas
7. Vanduo

© Marius Daraškevičius

SVENTINE SEIMOS
PIETU SERVIRUOTE

Anglai sako, kad prie stalo reikia 
sėdėti taip, tarsi ant pečių tupėtų 
pelė, o ant kelių – katė. Tai reiškia, kad 
reikia sėdėti tiesiai, neprisitraukus 
iki stalo. Štai dar keletas mandagaus 
elgesio prie stalo taisyklių:

 Į atkaltę nesiremiama (atkaltė skirta 
džentelmenui pristumti damos kėdę). 

 Alkūnės laikomos prie šonų. 

 Valgant prie stalo nesilenkiama, tik 
šiek tiek pasvyrama į priekį. 

 Ant kelių dedama servetėlė. Ja 
naudojamasi kiekvieną kartą prieš 
pradedant kalbėti ir geriant. Jei pietų 
metu prireikia trumpam palikti stalą, 
servetėlė paliekama ant kėdės atkaltės 
ar sėdynės (šios taisyklės griežtai 
laikėsi ir Lietuvos bajorai Pasibaigus 
pietums servetėlė paliekama lėkštės 
dešinėje. 

 Svarbu nepamiršti taisyklės, kad 
alkūnės ant stalo niekada nededamos. 

 „Gero apetito“ linkėti nedera, bet jei kas 
palinki – padėkokime. 

 Pradėdami valgyti pirmus imame 
toliausiai nuo lėkštės esančius įrankius, 
kiekvienam patiekalui imami vis kiti 
arčiau lėkštės. 

 Įrankis laikomas už koto, visais pirštais 
(neatkišant smiliaus). 

 Šakutė laikoma dantukais žemyn ir 
tokiu pačiu būdu keliauja į burną. 

 Peilio nenaudojame valgydami 
omletą, košes, o sukdami makaronus 
nenaudojame nei peilio, nei šaukšto – 
tik šakutę. 

 Įrankių visai galime nenaudoti 
valgydami smidrus ir artišokus, 
pirštais galime suimti ir vištos kulšį.


