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1 Didelio formato (35,2 x 27,3 cm) tonuota litografijos būdu spausdinta  meniu korta, dail. M. Klodtas, tipolitografija N. Evstifeevos, 1883 m., Sankt Peterburgas
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La belle époque, arba „gražioji epocha“, 
trukusi nuo 1871 iki 1914 m., – tai kartu ir 

aukštosios gastronomijos klestėjimo laikas 
Europoje. Šiuo metu šveicarų hoteljė Césaris 

Ritzas (1850–1918) suformuoja tokius ap-
tarnavimo standartus, kurie tebegalioja ir 
šiandien, galutinai įsivyrauja service à la 

russe – maisto patiekimo atskiromis porci-
jomis kiekvienam svečiui būdas, o tai neįsi-

vaizduojama be meniu kortelės.
Kaip atrodė la belle époque periodo 

meniu kortelės Lietuvoje? Į šį klausimą gali 
padėti atsakyti Nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje saugomos keturiasdešimt dvi 
pusryčių, pietų ir vakarienių meniu kortelės, 
kurias sukaupė Vyžuonėlių (Utenos r.) dva-

rininkas, Kauno ir Vilniaus gubernatorius 
Piotras Veriovkinas (Пётр Владимирович 

Верёвкин, 1862–1946). Taigi toliau apie 
„gražiosios epochos“ meniu korteles pa-

sakosiu per šio gurmano, pirmojo asmens 
gubernijoje, kolekciją. Tačiau pradėkime 

nuo pradžių – nuo maisto meniu kortelių 
trumpos istorijos apžvalgos.

La belle époque 
meniu kortelės
Iš Vyžuonėlių dvarininko, 
Kauno ir Vilniaus 
gubernatoriaus Piotro 
Veriovkino kolekcijos 
Vienuoliktas straipsnis iš ciklo apie 
valgomojo kultūrą Lietuvos dvaruose

Marius DaRaŠKEVičiUS, 
architektas, menotyros doktorantas (LKTi) 

Istorija

MenIu IstorIja
Menu  – tai prancūziškos kilmės žodis, reiškiantis 

„sąskaitą“. Nėra aišku, kur atsirado meniu kortelės pir-
miau  – Prancūzijoje ar Anglijoje, tačiau žinoma, kad, 
valdant Henrikui VIII (1591–1547), per kunigaikščio 
Brunswicko surengtą banketą 1541 m. meniu jau egzista-
vo. Ant stalo tuo metu buvo popieriaus lapas su patiekalų 
sąrašu. Tai buvo daroma dėl tos pačios priežasties kaip ir 
šiandien – trokštant pasirinkti geidžiamiausius patieka-
lus iš visos gausos. Sumani meniu idėja palaipsniui buvo 
visuotinai priimta ir plito. 

Iki pat XIX a. puotų metu ant stalo buvo patiekiama 
kelios dešimtys patiekalų – juos buvo galima rinktis laisvai, 
pagal pageidavimą. Šis puotavimo būdas vadinamas service 
à la française (aptarnavimas pagal prancūzišką paprotį). 
Pradžioje buvo vienas didelis meniu stalo gale: kartais jis 
būdavo dekoratyviai iliustruotas. Galiausiai šis meniu lapas 
virto mažesniu ir jau XIX a. pradžioje būdavo pateikiamas 
atskirai kiekvienam svečiui. Visgi vėliau matysime, kad 

didieji meniu visiškai neišnyksta – jie atgaivinami per ypa-
tingas progas. Asmeninei meniu kortelei teikta vis didesnė 
reikšmė, siekta meniškumo – ji tapo savotišku vakarienės 
suvenyru. Būtent iš tokių meniu-suvenyrų ir sudaryta 
šiame straipsnyje nagrinėjama P. Veriovkino kolekcija.

Pirmosios asmeninės meniu kortelės pasirodo XIX a. 
pradžios restoranuose Paryžiuje. Juos iliustruodavo dai-
lininkai, tarp jų net ir garsieji, pvz., Pierre’as-Auguste’as 
Renoiras. Daugiausia informacija buvo spausdinama ar 
rašoma ranka ant kietų popierinių kortelių, tačiau būta ir 
kūrybiškesnių sprendimų – ant šilko, papjė mašė (pranc. 
papier-mâché) ar kiauraraščiu marginto popieriaus. 

Iki Antrojo pasaulinio karo meniu pietų meniu 
sudarydavo ne mažiau nei 5 valgiai. Tai buvo užkandžiai, 
sriuba, keli karštieji patiekalai (žuvis, mėsa, žvėriena ar 
laukiniai paukščiai) ir desertas (plačiau apie prancūziško 
meniu struktūrą kviečiu skaityti „Gero skonis 2017/4“). 
Toliau analizuojamuose meniu pastebėsime, kad šios 
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XiX a. kulinariniuose leidiniuose buvo pateikiama rekomendacijų, 
kur ant pietų ar vakarienės stalo dera dėti meniu kortelę

Vakarėlio arba puotos bufetinis stalas
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Vakarienės staliukai su bufetiniu stalu

Pietų stalas (service à la russe)

P. Veriovkinas mėgo lankytis prancūziškame restorane  „Contant“ Sankt Peterburge. 
1915 m. nuotraukoje galima pastebėti ant restorano stalų išdėliotas meniu korteles
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minimalių penkių patiekalų taisyklės buvo 
griežtai laikomasi. 

KaIp sKaItytI MenIu
XIX a. atsiradus asmeniniams me-

niu, Paryžius jau buvo Vakarų pasaulio 
gastronomijos sostinė, todėl natūra-
liai susiklostė tradicija valgiaraščio 
patiekalus rašyti prancūzų kalba. 
Galiausiai tai buvo to meto lingua 
franca, kurią derėjo mokėti kiekvie-
nam išsilavinusiu save laikiusiam 
piliečiui. Ši tradicija pasiekė XX a. 
pradžią. Prancūziškajai madai plisti 
didelę įtaką darė du svarbūs šefai – tai 
haute cuisine tėvu laikomas Marie-An-
toine’as Carême (1784–1833) ir garsusis 
šefas Auguste’as Escoffier (1846–1935), 
kuris neatsiejamas nuo savo partnerio, gar-
siųjų viešbučių Londone ir Paryžiuje įkūrėjo, 
hoteljė C. Ritzo. Tiek Carême, tiek Escoffier rašė 
knygas, kurios tapo kulinarinėmis biblijomis visoje 
Europoje. Analizuojamuose P. Veriovkino kolekcijos 
meniu pamatysime, jog didžiąją jo dalį sudaro patiekalai 
prancūzų kalba, kiti – vietine, valstybine to meto rusų kalba. 

pIotro VerIoVKIno 
MenIu KorteLIų KoLeKCIja
Grįžkime prie mūsų šio straipsnio herojaus – „meniu 

kortelių kolekcininko“. P. Veriovkinas didelę gyvenimo dalį 
praleido senosios Lietuvos žemėse. Gimė 1862 m. Tuloje, 
tačiau jau 1863-iaisis šeima persikėlė į buvusias Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemes, nes tėvas generolas-
majoras Vladimiras Veriovkinas (1821-1896) buvo paskirtas 
Vitebsko karo gubernatoriumi, o vėliau ėjo Vilniaus karinės 
apygardos viršininko pareigas. Vilniuje apsigyveno Pylimo 
gatvėje, o vasaromis šeima lankydavosi Vyžuonėlių dvare, 
kurį įsigijo 1879 m. (konfiskuotas iš 1863 m. sukilime daly-
vavusio grafo Edvardo Čapskio). Kalbant apie Veriovkinų 
šeimą, negalima nepaminėti Piotro sesers, pasaulinio garso 
vokiečių ekspresionizmo atstovės Marianos Veriovkinos 
(Марианна Верёвкина, 1860–1938), kuri dvarą Vyžuonė-
lėse laikė savo gimtaisiais namais. Čia jai specialiai tapybos 
užsiėmimams buvo pastatyta studija (išlikusi iki šių dienų). 
Lietuvoje 2007 m. išleista Laimos Laučkaitės monografija 
apie M. Veriovkinos gyvenimą ir kūrybą.

Tačiau, kalbant apie meniu korteles, mums įdomiau-
sias sėkmingos P. Veriokino karjeros la belle époque laiko-
tarpis. Šio periodo gyvenimo vingius atspindi 42 meniu 
kortelių kolekcija, sukaupta 1886–1913 m., aktyviai einant 
svarbias pareigas Peterburge, Kaune ir Vilniuje. Kolekcija 
pradedama kaupti P. Veriovkinui išvykus mokytis į Peter-
burgą, tuometinę Lietuvos sostinę. 

IšKILMės IMperatorIšKaMe DVare 
P. Veriovkino Peterburge praleistus metus re-

prezentuoja gausiausias meniu 
kortelių skaičius. Dalis jų yra be 
datos, tačiau didžioji dauguma – 
su nurodyta data, rečiau – proga 

ar vieta. Seniausia datuota meniu 
kortelė yra 1886 m. 1889–1900 m. 

laikotarpiu turime gausiausią meniu 
kortelių, kurios iliustruoja kiekvienais 

metais P. Veriovkino lankytas vakarie-
nes, kolekciją. Didžioji datuotų kortelių 

(17) dalis yra prancūzų kalba, tik keturios – 
rusų.

1882 m. P. Veriovkinas baigė tą pačią kaip ir jo tė-
vas, prestižinę Rusijos imperijos karo akademiją „Pažų 
korpusą“ ir, gavęs paporučiko laipsnį (atitinka leitenanto 
laipsnį), priimtas į elitiškiausią Rusijos imperijos kariuo-
menės dalį – Jo didenybės Sargybos Preobražensko pulką. 
Tik pradėjus tarnauti, P. Veriovkinui teko dalyvauti ir 200 
metų minėjimo iškilmėse, skirtose šio pulko pirmtakui – 
Petro pulkui, dar vadinamam „Linksmąja armija“, kurią 
suformavo caras Petras I Didysis (1672–1725), o 1683 m. 
lapkričio 30 d. žirgininkas Sergejus Bukhvostovas (Сергей́ 
Леон́тьевич Бухвос́тов, 1642–1728) buvo pirmasis, ku-
ris užsiregistravo į šį pulką, todėl pramintas „pirmuoju 
Rusijos kariu“. 

Tikėtina, kad šiai „pirmojo Rusijos kario“ 200 metų 
sukakčiai pažymėti ir buvo surengta vakarienė 1883 m. 
gegužės 24 d., kuri sutapo su tuo pačiu metu vykusiomis 
imperatoriaus Aleksandro III karūnacijos iškilmėmis. 

 Šioje didelio formato (35,2 x 27,3 cm) tonuotoje lito-
grafijos būdu spausdintoje meniu kortoje (žr. 1 nuotrauka) 
matome išskirtas dvi svarbias datas – 1683 ir 1883 m. Meniu 
neretai puošiami vakarienės šeimininkų herbais ir mono-
gramomis. Šis meniu – tai tikra monogramų galerija, jų yra 
net trylika. Svarbiausia – meniu centre viršuje, spėjama, im-
peratoriaus Aleksandro III (1845–1894) pirmoji vardo raidė 

Piotras Veriovkinas

asmeninei meniu kortelei 
teikta vis didesnė reikšmė, siekta 

meniškumo – ji tapo savotišku 
vakarienės suvenyru.

Paryžius buvo gastronomijos 
sostinė, todėl susiklostė tradicija 
valgiaraščio patiekalus rašyti 
prancūzų kalba.

Istorija
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„A“ su virš jos esančia imperatoriškąja karūna. Apačioje 
pavaizduota imperatoriaus monograma, o priešingoje pusė-
je – imperatorienės Marijos Feodorovnos (1847–1929). Ratu 
įkomponuota dar 10 anksčiau Rusijos imperiją valdžiusių 
imperatorių monogramos. Kortelės apačioje, kairėje pusėje, 
nurodytas dailininkas (М. Клодть), o dešinėje – spaustuvė 
Peterburge (Типо-Лит. Н. Евстифеева Невск. 15). 

XIX a. tarnyba Preobražensko pulke buvo prieinama 
tik Rusijos imperatoriui lojaliems aristokratams. Kartu 
šiame pulke tarnavo ir būsimasis paskutinis Rusijos impe-
ratorius Nikolajus II (1868–1918). Pažintis su sosto įpėdiniu 

tęsėsi ir jam tapus valstybės galva. Antai 1896 m. lapkričio 
9 d. P. Veriovkinas pietauja imperatoriškame dvare (žr. 
2 nuotrauka). Pietų vaišinta česnakų kremine sriuba su 
mažais pyragaičiais, Suomijos upėtakiu su Vallois pada-
žu,  jautienos medalionais su Bordelaise padažu ir Nanto 
(miestas Prancūzijoje) ančiukais su žirneliais. Vakarienė 
baigėsi ledais ir desertu.

šVentės pas 
DIDįjį KunIgaIKštį 
Pirmuosius P. Veriovkino metus Peterburge atspindi 

šūsnis meniu, susijusių su Preobražensko pulko iškilmėmis. 
Imperatoriaus Aleksandro II sūnus, didysis kunigaikš-
tis Sergejus Aleksandrovičius (Сергей Александрович, 
1857–1905), nuo 1887 m. vasario buvo šio pulko vadas. 1888 
m. P. Veriovkinas vedė Sofiją Ellis ir vėliau su ja susilaukė 
aštuonių vaikų. Kolekcijoje esančios keturios meniu kor-
telės išduoda, kad jis reguliariai dalyvavo kasmetiniuose 
balandžio 29 d. rengiamuose pulko vado, kuris už jį buvo 
vos penkeriais metais vyresnis, pusryčiuose. Tai tęsėsi iki 
1891-ųjų, kuomet pulko vadas buvo paskirtas Maskvos gu-
bernatoriumi, o P. Veriovkinas tais pačiais metais – Gardino 
gubernijos bajorų maršalka. Čia jų keliai išsiskyrė.

Pulko vado pusryčių meniu struktūra visais metais 
išliko panaši. Įdėmiau pažvelkime į 1889  m. balandžio 
28 d. pusryčių meniu (žr. 3 nuotrauka). Pusryčiai pradėti 
Chesterfield sultiniu su sluoksniuotos tešlos krepšeliais 
(vol-au-vents). Toliau ant stalo keliavo jautienos išpjova 
su pipiriniu padažu, 120 dienų penėti viščiukai (poularde) 
su peletrūnų sultimis bei šveicariškos agurkų salotos. Ga-
liausiai vakarienę vainikavo paryžietiškai paruošti Condé 
regiono obuoliai  su abrikosų padažu bei desertas. Visos 

Pietų meniu sudarydavo 
ne mažiau nei 5 valgiai, pvz., 

užkandžiai, sriuba, keli karštieji 
patiekalai ir desertas.

Patiekalai gardinti įvairiais pada-
žais: Vallois, bordelaise, poivrade, 

Malagos, olandišku, lenkišku, 
totorišku, trumų ar zabajonės

Nedidelė meniu kortelė su iškiliu nenustatyto 
imperatoriškosios šeimos asmens herbu, 1896 m., 
„Semenukowpet“  spaustuvė, Sankt Peterburgas 
          

2 3 4

Meniu kortelė su iškiliu didžiųjų kunigaikščių Sergejaus 
aleksandrovičiaus (Ca) ir Elizabetos Fiodorovnos (EФ)
monograma, 1889 m., Sankt Peterburgas

Nedidelė meniu kortelė su iškiliu Jo didenybės 
sargybos Preobražensko pulko ženklu ir jubiliejaus 
data, 1900 m., Sankt Peterburgas



11

Meniu leidžia ne tik 
įsivaizduoti kokius skonius jautė 
susirinkę Kauno kilmingieji, bet 
ir išgirsti muziką.

Meniu ir (ar) vardo kortelės lai-
kiklis,  gamintojas „Christofle“, 

Paryžius, sidabravimas, XX a. pr.
autoriaus kolekcija ir nuotr. 

šių pusryčių meniu kortelės puoštos jungtine 
jų imperatoriškųjų didenybių, didžiojo ku-
nigaikščio Sergejaus Aleksandrovičiaus 
ir jo žmonos, didžiosios kunigaikštienės 
Elizabetos Fiodorovnos, monograma 
„AC“ ir „ФE“, karūnuota imperatoriš-
kąją karūna. 

Nuo 1892 m. P. Veriovkinas 
tarnavo leibgvardijos Preobrežensko 
pulko štabo kapitonu, o 1897-aisiais, 
būdamas trisdešimt penkerių, išėjo į 
pensiją. Jo karininko karjerą Peterbur-
ge vainikuoja 200 metų Preobražensko 
pulko jubiliejiniai pietūs, vykę 1900 m. 
gegužės 30 d. (žr. 4 nuotrauka). Išlikęs 
šių pietų valgiaraštis leidžia išvysti, ką 
valgė to meto elitas. Meniu kortelės kampe 
pavaizduotas pulko ženklas ir minimos jubi-
liejaus datos „1700–1900“. Šventiniai pietūs 
prasidėjo nuo užkandžių, toliau tradiciškai 
ėjo sriuba su pyragėliais. Po sriubos patiektas 
upėtakis itališkai ir Jorko kumpis su špinatais 
bei Malagos padažu. Kaip įprasta, po mėsos 
patiekalų ant stalo keliavo daržovės – šių pi-
etų metu svečiai valgė smidrus su olandišku padažu. Pietų 
pabaigoje patiekta ledų, ananasų, kavos. Kortelė kampe 
esanti inskripcija išduoda, kur buvo spausdinta kortelė 
(Типо-литогр. В. Кене и ко.).

 
prestIžInIo pranCūzIšKos 
VIrtuVės restorano MenIu 
Kolekcijoje beveik visos kortelės yra iš privačių pri-

ėmimų, išskyrus kelias, pažymėtas restorano 
logotipu. Peterburge buvo apstu prancūziš-

kos virtuvės restoranų. Iš gausos išsiskyrė 
ir kokybe garsėjo „Ernest“, „Feliseten“ ir 

„Contant“ (dabar – viešbutis „Arcadia“, 
Mokos g. 58). Šis prancūziškos virtuvės 
restoranas buvo atidarytas 1884 m., 
taigi, jau P. Veriovkinui esant Sankt 
Peterburge. Čia rengti aukšto lygio 
puotas buvo laikoma gero tono, rafi-
nuoto skonio ženklu. Šis restoranas 
1907 m. gruodžio 8 d. „The New York 
Times“ laikraštyje apibūdinamas kaip 
turintis daug patirties aptarnaujant 

diplomatines vakarienes. 
P. Veriovkino kolekcijoje išliko trys 

meniu kortelės iš 1889, 1892 ir 1894 m. 
Nors ir nėra įvardyta, kokia proga buvo 
švenčiama restorane, tačiau iš šių meniu 
galime sužinoti, kokie patiekalai buvo pa-
tiekiami aukšto lygio maitinimo vietose ir 
madingi tarp sostinės elito. Pažvelkime į 

5 6

Prancūziško restorano „Contant“ meniu kortelė 
su iškiliu auksuotu logotipu ir ranka įrašytais 
patiekalais, 1889 m., Sankt Peterburgas

Nedidelė atlenkiama Kauno bajorų draugijos meniu kortelė, kurioje patiekalai 
surašyti išorinėje, o muzikinė programa –  vidinėje dalyje, 1910 m., Kaunas
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vieną iš jų (žr. 5 nuotrauka). 1889 m. lapkričio 24 d. meniu 
kortelėje matome, kad P. Veriovkinas vakarienę pradėjo 
užkandžiais, toliau buvo patiekta sultinio su trumais ir  
duonos skrebučiais (гренки). Pagrindinis patiekalas – el-
nienos nugarinė su kaštonų tyre bei elniena su serbentų 
želė. Vakarienės pabaigoje patiekta vaisių desertų, kavos 
ir arbatos. Vakarienę paprastai sudarydavo mažesnis kie-
kis patiekalų nei pietus. Šis meniu tai ir iliustruoja – jame 
nėra pietums įprastų kelių karštųjų patiekalų ar daržovių. 

pIetūs Kaune, pažaIsLIo VIenuoLyne 
Išėjęs į atsargą, P. Veriovkinas dirbo Ukmergės 

apskrities taikos teisėju, buvo išrinktas Novoaleksan-
drovsko (dab. Zarasų) apskrities Taikos teisėjų susirin-

Tradiciškai po vakarienės 
buvo patiekiama vaisių, kavos, 

arbatos ir likerių.

1904 m. Pažaislio vienuolyne 
surengtų pietų valgiaraštyje 

vyravo žuvies patiekalai.

atlenkiama meniu kortelė, kurios viršelis puoštas Kauno gubernijos iškiliu herbu ir šventės šeimininko, Kauno 
gubernatoriaus P. Veriovkino iškilia monograma „ПВВ“, 1912 m., „Sokolovskago i Estrina“ spaustuvė, Kaunas

kimo pirmininku ir Gardino gubernijos bajorų maršalka 
(1901–1904). 1904–1912 m. P. Veriovkinas ėjo Kauno 
gubernatoriaus pareigas. Visko ragavęs (tiesiogine to 
žodžio prasme) P. Veriovkinas, valstybės tarnyboje taip 
pat pasižymėjo kaip liberalus tarnautojas bei reformų 
šalininkas: lankydamasis Kalnaberžės dvare pas Rusijos 
ministrą pirmininką Piotrą Stolypiną aptarinėjo būsi-
mas pertvarkas imperijoje, suteikdavo leidimus rengti 
lietuviškus vakarus, taip pat, spėjama, buvo vienas iš 
valdininkų, patarusių carui atšaukti spaudos lietuviš-
komis raidėmis draudimą. 

Kaune pradžią žymi pietų meniu kortelė iš Pažais-
lio Stačiatikių vienuolyno (rus. Пожайскiй-Успенскiй 
монастырь), įsikūrusio buvusiame Pažaislio kamaldulių 
vienuolyne (žr. 9 nuotrauka). Per 1904 m. liepos 2 d. vyku-
sius pietus pradžioje buvo patiekta užkandžių, toliau ėjo 
gausūs žuvies ir daržovių patiekalai: lašiša su majonezu, 
žuvienė su pyragėliais, eršketas rusėniškai su padažu ir 
krienais, kepta žuvis su salotomis, taip pat žiediniai kopūs-
tai ir šonkauliukai „Come“. Galiausiai desertui pasiūlyta 
ledų bei, tradiciškai, vaisių, kavos, arbatos ir likerių.

Iš Kauno periodo išliko itin žaismingas meniu, 
kurio patiekalai surašyti ant Kauno spaustuvėje išleistos 
kortelės (žr. 11 nuotrauka). Ši kortelė nėra prašmatni: 
popierius plonas, rusva kraštelių spalva imituoja bran-
gesnių kortelių auksuotą kraštą. Žaismingumo suteikia 
vėžys, traukiantis kitą vėžį kriauklės rogėse per užšalusį 
vandens telkinį. Pietūs vyko 1908 m. lapkričio 12 d., 
tad ši vėlyvo rudens vakarienė jau nuteikia artėjančiai 
žiemai. Vakarienė pradėta vietiniu aperityvu – degtine 
su užkandžiais. Toliau mėgautasi 5 valgiais, išsiskirian-
čiais sodriais regioninės virtuvės skoniais. Pirmasis 
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„gurjeVo“ Košė 
su rIešutaIs Ir uogIene

„gurjevo“ košė – tai XIX a. pradžioje atsiradęs desertas, 
pavadintas grafo Dimitrijaus gurijevo (1751–1825) vardu. 
šis desertas XIX a. pabaigoje buvo tapęs mėgstamu 
imperatoriaus aleksandro III patiekalu, todėl nenuostabu, 
kad p. Veriovkinas šį patiekalą įtraukė ir į savo meniu. Čia 
pateikiamas „gurjevo“ košės receptas iš e. Malachoviec 
knygos „Didžioji virėja“.

paimti 1 sv. graikiškų ar prastų riešutų ir 10 št. karč. 
migdolų, kuriuos užplikius nulupti odelę, sugrūsti.

6 stiklines pieno pastatyti prieš žarijas, kiekvieną kartą 
nuimti paraudusią plutelę į lėkštę. Kai tų plutelių susirinks 
visa lėkštė, į likusį pieną įberti 1/3 stikl. manos. Maišyti, išvirti 
skystą košikę. į karštą košę dėti sugrūstus riešutus ir pusę 
stikl. cukraus. sudėti į pusdubenį, perdedant nuimtomis 
nuo pieno plutelėmis, pabarstyti cukrum ir sausainiais. pa-
statyti į krosnelę, kad užkeptų. paduodant apdėti uogiene.

Švento Jurgio riterių ordino pietų meniu kortelė su 
ranka surašytais patiekalais, 1912 m., Vilnius

patiekalas – tradicinė slavų žuvienė, vadinamoji „ucha“, 
su pyragėliu. Paskiau ėjo žuvies pudingas su olandišku 
padažu ir  daržovių asorti su lenkišku padažu. Pagrin-
dinis patiekalas – kepta lašiša su totorišku padažu. 
Desertui – „Gurievo“ košė su vaisių padažu. Vakarienę, 
kaip įprasta, vainikavo vaisiai, kava ir likeriai.

Kauno Bajorų DraugIjos 
šVentInIaI pIetūs
Kauno gubernatorius P. Veriovkinas 1910 m. kovo 

7 d. dalyvavo Kauno bajorų draugijos šventėje (žr. 6 
nuotrauka). Penkių patiekalų šventinę vakarienę suda-
rė barščiai su kukulaičiais, apkeptos austrės, daržovės 
(artišokai, žiediniai kopūstai), įvairūs kepti paukščiai – 
kalakutiena, kaplūnas (kastruotas penėtas gaidys) ir 
jerubė, o desertui patiekta ledų. Po vakarienės vaišinta 
vaisiais, arbata, kava ir likeriais. Vidinėje atlenkiamos 
meniu kortelės pusėje pateikiama muzikinė programa. 
Pradžioje susirinkę bajorai klausėsi jos imperatoriš-
kosios didenybės didžiosios kunigaikštienės Elenos 
Vladimirovnos III dragūnų pulko choro, vėliau buvo 
atliekami 8 muzikiniai kūriniai: 
• Franzo von Blono maršas „Hand-in-Hand“ (Op.77); 
• Gioacchino Rossini uvertiūra „William Tell“;
• Bélos Kélerio popuri „Katonaélet“; 
• Émile’io Waldteufelio valsas „Estudiantina“ (Op. 191);
• Giorgio Miceli (?) „Itališkosios serenados“;
• Jacques’o Offenbacho operetės „Orfėjas pragare“ uvertiūra;
• Ružeko (?) fantazija „Melodionas“;
• Léo Delibeso mazurka iš baleto „Kopelija“. 

Šis šventinis meniu su išvardytais patiekalais ir mu-
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Pietų Pažaislio stačiatikių vienuolyne meniu kortelė, 
1904 m., Kauno gub. 

Vakarienės meniu kortelė su iškiliu Paryžiaus miesto 
herbu kairėje, , 1913 m., Paryžius
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VARTOJIMO KULTŪRA

Žaisminga vėlyvo rudens pietų Kaune 
meniu kortelė, 1908 m., „Sokolovskago 

i Estrina“ spaustuvė, Kaunas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

zikine programa leidžia 
ne tik įsivaizduoti, kokius 
skonius jautė susirinkę 
Kauno kilmingieji, bet ir 
išgirsti muziką.

Kauno periodu meniu 
kortelėse prie užkandžių 
rašoma, jog patiekiama ir 
degtinė. Toliau prie vaka-
rienės, matyt, tradiciškai 
tiekiamas vynas, tačiau 
vynraštis apskritai nėra niekur 
pateiktas šalia maisto meniu. Ši 
užkandžių ir degtinės įžanga prieš 
vakarienę veikiausiai vyko atski-
rame kambaryje stovint, nes 1910 
m. rugpjūčio 1 d. meniu parašyta 
á lâ-fourchette. Kauno periodo me-
niu ryškiau jaučiama regioninės 
virtuvės svarba (pvz., barščiai su 
kukulaičiais, rusėniškas eršketas), 
tačiau teigti, kad maistas buvo 
provincialus negalima, nes valgia-
raštyje yra ir tokių patiekalų kaip 
jaučio uodegos sriuba, omarai, 
artišokai ar austrės. 

Ypatingą vakarienę 1912 m. 
birželio 25 d. Kaune surengė pats 
P. Veriovkinas (žr. 7 nuotrauka). 
Šios vakarienės meniu viršelis pa-
puoštas Kauno gubernijos herbu 
ir gubernatoriaus P. Veriovkino 
iškilia monograma „ПВВ“. Meniu 
kortelė spausdinta Kaune, patiekalų pavadinimai surašyti 
rusų ir prancūzų kalbomis. Vakarienė prasidėjo smidrų 
sriuba su pyragėliais, toliau svečiai ragavo baltajame vyne 
troškinto upėtakio su olandišku padažu, avienos nugarinės 
su pipiriniu padažu. Ypatingai progai patiekta omarų su 
Provanso ir totorišku padažu, jerubės su trumų padažu bei 
salotomis, cikorijomis ir agurkais. Po sočiųjų patiekalų ėjo 
lengvesni – daržovės su lenkišku, arba zabajonės, padažu. 
Vakarienę vainikavo Napoleono I ledai, vaisiai, kava ir 
likeriai. Meniu kortelėje taip pat matyti turtinga muzikinė 
programa. Taigi Kauno gubernijos svečiams gubernatorius 
P. Veriovkinas iškėlė išties įsimintiną puotą, o Kauno lie-
tuviai, kaip teigia menotyrininkė Laima Laučkaitė, atsis-
veikinimo proga padovanojo gubernatoriui Antano Žmui-
dzinavičiaus paveikslą „Regėjimas“, simbolinę Lietuvos 
atgimimo viziją su skriejančio raitelio – Vyčio – įvaizdžiu. 
Šis paveikslas netrukus papuošė Vilniaus gubernatūrą. 

VyrIšKI rIterIų pIetūs – DegtInė, 
BaršČIaI Ir trošKIntI KopūstaI
1912 m. gegužės 7 d. P. Veriovkinas tapo Vilniaus 

gubernatoriumi. Iš Vilniaus periodo išlikę 6 meniu (su 

datomis), vienas 1912 m., ir 5 
iš 1913-ųjų. Pirmasis 1912 m. 
meniu yra Švento Jurgio rite-
rių ordino pietūs, kurie vyko 
Vilniuje 1912 m. lapkričio 26 d. 
(žr. 8 nuotrauka). Ordino meniu 
sezoninis ir „vyriškas“ – aperi-
tyvui degtinė su užkandžiais, 
o pietums patiekta barščių, 
pyragėlių, keptos dešros su 
troškintais kopūstais, prie va-

karienės tiekta alaus. Meniu kortelės 
dizainu, kaip ir patiekalais, nesiekta 
nustebinti svečių – patiekalai surašyti 
tiesiog ranka. 

peterBurgas–Kaunas–
VILnIus–paryžIus 

Pabaigoje kviečiu pažvelgti į P. 
Veriovkino Vilniaus periodo meniu 
kortelę, parsivežtą iš Paryžiaus (žr. 
10 nuotrauka). Dešinėje kortelės pu-
sėje yra iškilus auksuotas Paryžiaus 
herbas. Joje matome, kad pati meniu 
struktūra identiška tiek Peterburgo, 
tiek Kauno ar Vilniaus P. Veriovkino 
surinktų meniu struktūrai. 1913 m. 
balandžio 4 d. Paryžiuje gubernatorius 
per vakarienę valgė šviežių ikrų, gri-
lyje keptos sterlės filė su totorišku pa-
dažu, „Demidoff“ paukštienos kotletų 
(pavadinti kunigaikščio Anatolijaus 

Demidovo vardu) su žaliosiomis pupelėmis, bulvėmis ir 
daugiaryžiu. Desertui skanavo blynelių „Suzette“.

Artėjantis Didysis karas nutraukė „gražiąją epochą“ 
ir meniu kolekcionavimą. Vilniaus Gubernijos admi-
nistracija buvo priversta evakuotis į Dysną. 1915 m. P. 
Veriovkinas buvo paskirtas Estliandijos gubernatoriumi 
ir persikėlė gyventi į Rėvelį (dab. Talinas), tačiau jau 1918 
m. rugpjūčio 31 d. buvo bolševikų suimtas ir įkalintas. 
Pavykus gauti karo pabėgėlio statusą, P. Veriovkinas 1919 
m. grįžo į Lietuvą, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje, 
išmoko lietuvių kalbą, o Vyžuonėlės dvare įkūrė modernų 
gyvulininkystės ūkį. Antrojo pasaulinio karo pradžioje 
pasitraukė į Šveicariją. 

Apžvelgę šiuos la belle époque meniu, galime matyti 
nepaprastai didelę aukštosios prancūziškosios virtuvės 
(haute cuisine) įtaką regioninei virtuvei. Tiek impera-
toriaus, tiek jo artimoje aplinkoje vyravo prancūziška 
gastronomija. Taip pat prestižiniais laikyti prancūziško-
sios virtuvės restoranai. Kaip ir sostinėje Peterburge, taip 
ir gubernijų sostinėse Kaune ir Vilniuje, gastronomijos 
mados niekuo neatsiliko, tiesa, būta regioninių savitu-
mų – degtinės, alaus, barščių, kopūstų, dešrų ar kastruotų 
gaidžių – kaplūnų.
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