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Valgomasis – 
giminės ir valdovų 
portretų galerija
Septintasis straipsnis iš ciklo apie 
valgomojo kultūrą Lietuvos dvaruose
Dvaro valgomasis – tai erdvė, skirta šeimos kilmei ir socialiniam statusui, 
giminės ištakoms ir senumui, ryšiui su kitomis, jei esama, aukštesnio socia-
linio statuso šeimomis (valdovų, dvasininkų, aristokratų), reprezentuoti. 
Valgomasis yra tarsi visos bajoro giminės istorijos, jo siekių socialinėje 
terpėje vizualizacija. Be šioje patalpoje buvusių paveldėtų baldų, meninių 
audinių, ginklų kolekcijų, stalo sidabro ir porceliano, apie kuriuos jau kalbė-
jome ankstesnėse ciklo apie dvarų valgomuosius dalyse, kitas itin svarbus 
socialinio statuso reprezentantas – giminės ir valdovų portretai.



115

Marius DaraškeVičiuS, 
architektas, menotyros doktorantas (LkTi) 

XVii a. pradžioje Lietuvos didikų 
dvaruose pradėtos formuoti 
protėvių portretų galerijos.

Pavienių šeimininkų, mažesnių ir didesnių giminės 
ar valdovų portretų galerijų būta ne tik didikų, bet ir ba-
jorų dvaruose. Šiame straipsnyje keliausime po istorinės 
Lietuvos dvarus – Baltosios Vokės, Bartkuškio, Belvederio, 
Beržėnų, Biržuvėnų, Cirkliškio, Gelvonų, Geranainių 
(dab. Baltarusija), Ilguvos, Kraslavos (Latvija), Latvėnų, 
Leonardpolio, Lyduokių, Meikštų, Nesvyžiaus (dab. Bal-
tarusija), Šateikių, Švėkšnos, Vaitkuškio, Varnionių (dab. 
Baltarusija), Verkių, kurių valgomuosius puošė paskiri šei-
mos portretai ar ištisos giminės, rečiau – valdovų, galerijos. 

Lietuvos bajorų portretų ypatumai
XVII a. pradžioje Lietuvos didikų dvaruose pradėtos 

formuoti protėvių portretų galerijos. Nors pirmosios ap-
raiškos regimos jau XVI a. valdovo ir didikų dvaruose, apie 
jas turime menkų žinių. Leidžiantis socialiniais laiptais 
žemyn, nuo diduomenės stengėsi neatsilikti ir bajorai, tik 
jų dvaruose paveikslai tapyti ne užsienio meistrų, o vietinių 
dailininkų. Pastarųjų kurti portretai savo menine išraiškos 
forma ir įprasminimu skyrėsi nuo vakarietiškųjų.  

Vietiniai portretai pasižymi specifine reprezentacinių 
portretų tipui būdinga komponavimo schema, kurioje por-
tretuojamasis vaizduojamas ovale, laisvuose viršutiniuose 
kampuose paliekant vietos herbui bei įrašams, žymintiems 
užimtas pareigas, bažnyčių ar vienuolynų fundacijas ir kitą 
svarbią, asmens ir giminės prestižą keliančią, informaciją. 
Taigi barokiniai portretai, anot menotyrininko Mindaugo 

Paknio, atspindi ne asmens išgyvenimus, o savotišką por-
tretuojamojo biografijos santrumpą. Jie turėjo atskleisti ir 
priminti ainiams svarbiausius asmens nuopelnus, būti jo 
antrininku, tik neišryškinti psichologinių bruožų. 

Tokių paveikslų fonas dažniausiai neutralus, kartais 
portretuojamasis stovi prie stalo, o už jo vaizduojamos 

Didysis valgomasis, kunigaikščių radvilų pilis-rūmai Nesvyžiuje
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lenkijos 
karaliaus ir Saksonijos kurfiursto augusto iii
reprezentacinis portretas darė įtaką didikų 
portretams (dail. Louis de Silvestre’as, 
1737 m., Senųjų meistrų paveikslų galerija 
Drezdene). akivaizdi šio kūrinio įtaka jau-
čiama Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
pakanclerio Stanislovo antano ščiukos 
(1652–1710) nežinomo dailininko pomirti-
niame imaginaciniame portrete, sukurta-
me apie 1735–1740 m.
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reprezentacinis porinis vietinės mokyklos Jono adamkavičiaus ir Onos Gerulskytės-adamkavičienės portretas. J. 
adamkavičiaus portreto viršuje, kairėje pusėje, įkomponuotas įrašas, skelbiantis pareigybes (Žemaičių seniūnijos 
raštininkas, LDk pulkininkas, Gandingos tėvūnas) ir fundacijas (kolainių švč. Mergelės Marijos škaplierinės bažny-
čios (1740) ir karmelitų vienuolyno (1750) fundatorius), dešinėje pusėje – giminės herbas. Žmonos portreto viršuje, 
dešinėje pusėje, taip pat yra įrašas, primenantis fundaciją, skirtą kolainių karmelitų vienuolynui. 1750 m. 

reprezentacinis porinis LDk kanclerio kristupo Zigmanto Paco ir jo žmonos klaros izabelės de Maly Lascaris-
Pacienės portretas, skirtas funduotam Pažaislio kamaldulių vienuolynui. Prancūzė žmona dėvi prancūzišką 
apdarą, o vyras – vietinį. k. Z. Paco portreto viršuje kairėje įkomponuotas Pacų giminės herbas, apsuptas 
inicialų CH.P.S.M.D.L.C. (Christophorus pac supremus magni Ducatus Lithuaniae Cancellarius). k. Z. Pacas 
vilki žiponą, susagstytą juvelyrinėmis sagomis ir sujuostą šilko juosta. ant pečių užsimetęs kailiu pamuštą deliją. 
rūbas susegtas juvelyrine sege su Vytimi centre, o kairėje rankoje laiko kanclerio antspaudą su Vytimi. 1670 m. 

St. ščiukos portretui neabejotinai įtaką darė Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus ir Saksoni-
jos kurfiursto augusto iii reprezentacinis portretas
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ištaigingą 
vyrišką eilutę 
puošė juvelyri-
nės sagos. Po 
žiponu galime 
išvysti baltus 
marškinius su 
stačia apykakle, 
susegta ištai-
ginga deiman-
tine saga

kostiumą vainikuoja išmoningai surišta 
kontušo juosta. Juostą paprastai rišdavo 
tarnas arba žmona, o mazgo sudėtingumas 
demonstravo rišančiojo kūrybiškumą

Portrete svarbūs užimtų pareigybių žen-
klai: matome ant stalo gulintį Stanislovo 
ščiukos kanclerio spaudą su Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės herbu

išraiškingas kostiumo 
elementas – auliniai 
jojimo batai, paprastai 
juodi, o didikų geltonos ar 
rečiau – karmazino (avie-
tinė raudona) spalvos
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Paskutiniais valstybės gyvavimo dešim-
tmečiais kuntušinis kostiumas pasiekė 

aukščiausią iškalbos formą – skirtingoms 
progoms egzistavo skirtingi spalvininiai 

deriniai, pavyzdžiui, per Baltojo erelio 
ordino kavalierių susirinkimą jo turėtojai 

dėvėjo raudoną kontušą ir baltą žiponą, o 
per šv. Stanislovo ordino narių sueigą –
 baltą kontušą ir raudoną žiponą (kaip 
šiame pavyzdyje). Visi nekilnojamojo 

turto turintys bajorai naudojo nustatytus 
spalvinius derinius pagal savo vaivadiją. 
Siekiant sukurti harmoningesnį kontušinį 

kostiumą, Gardine buvo audžiamos to 
paties stiliaus kontušo juostos ir kontušo 
kraštų pagražinimo juostelės (matomos 
pavyzdyje). Portretuose iškalbinga kie-

kviena detalė. ant bajoro piršto mūvimas 
signetas – bajoro herbas su neretai karne-

olyje išraižytu giminės herbu. 
Žemaičių „alkos“ muziejus

draperijos, kolona ar krėslas, retkar-
čiais – ir kariniai motyvai. Portre-
tuose vaizduojami žmonės  – su-
stingę, statiški, todėl atrodo 
orūs, didingi ir monumentalūs; 
paprastai žvelgia iš aukštesnės 
nei žiūrintysis padėties, kaip 
vaizdingai pastebi M. Pa-
knys, „tarsi amžinybėn 
nukreiptu žvilgsniu“. 

Portretų galerijos for-
mavosi XVII–XIX a., todėl 
nemažą jų dalį sudarė senie-
ji Baroko epochos kūriniai, 
kuriuose moterys nuo XVII a.
vid. dažniausiai vilki vakarie-
tiškus drabužius, o vyrai išlaiko 
vietinius, vadinamuosius kontu-
šinius kostiumus. Tik pavieniuose 
didikų paveiksluose, tapytuose 
užsienio dailininkų, galime matyti 
vakarietiškus vyrų apdarus.

Kad ir kaip keista, šiandien šis 
vietinis Lietuvos bajorų XVI–XIX a. 
vid. dėvėtas kontušinis kostiumas 
yra mažiau žinomas ir nustelbtas 
XIX a. paplitusios vakarietiškos 
aprangos. Taigi, jei norite geriau 
suprasti šiame straipsnyje aptaria-
mas valgomojo portretų galerijas, 
kuriose dominuoja kontušuoti 
bajorai, kviečiu patyrinėti, kokios 
dalys sudarė kontušinio kostiumo 
garnitiūrą. 

KoNtuŠiNis Kostiumas
Rytietiškos, iš esmės  – per-

siškos, kilmės Lietuvos bajorų (ir 
miestiečių) nuo XVI a. nešiojamas 
kostiumas ilgainiui tapo vietiniu, 
savu. Savas jis buvo ir visoje Abiejų Tautų Respublikoje. Anot 
menotyrininkės Marijos Matušakaitės, amžininkai jo nelai-
kė pasisavintu iš svetur. Šis Lietuvos vyrų dėvėtas kostiumas, 
kurio pagrindinis elementas buvo rytietiškos kilmės žiponas, 
rytietišku papročiu apjuostas juosta bei įvairiais laikotarpiais 
papildytas viena ar kita detale (ant viršaus dėvima delija, 
ferezija ar kontušu), iš esmės mažai tepakito XVI–XIX a. ir 
tapo neatsiejamu bajoro (ir miestiečio) apdaru, o kuklesnė 
žipono versija – valstiečių nešiojama sermėga ir trinyčiai – iki 
pat XX a. vidurio. Taigi nenuostabu, kad iš Pajuosčio dvaro 
(Ukmergės raj.) kilęs bajoras Valerijonas Meištovičius vie-
tinį kostiumą vadina tiesiog „liaudies“ rūbu. Iš kuklesniojo 
varianto, sermėgos ar trinyčių, galiausiai XX a. pr. ir buvo 
suformuotas tautinis vyriškas kostiumas.

Kaip kontušinio kostiumo pavyzdys toliau patei-
kiamas reprezentacinis lietuviškosios Ščiukų giminės 
atšakos atstovo, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pa-

kanclerio Stanislovo Antano Ščiukos 
(1652–1710) portretas. Tai nežino-

mo dailininko imaginacinis, jau 
po mirties nutapytas portretas 
(apie 1735–1740), į Vilanovo 
rūmų muziejų Varšuvoje pa-
tekęs 1834 m. iš Ščiukų gimi-
nės Palenkės Radzino dvaro 
rūmų. Tokio tipo portretai 
buvo dažni anuometinėse 
galerijose, o atvaizduotas 
apdaras nebūtinai turėjo 
sutapti su portretuojamojo 
epocha. Būtent taip nutiko 

ir St. Ščiukos atveju  – nors 
didikas gyveno Augusto II 

Stipriojo laikas, šiame paveiksle 
didikas dėvi jau madingą Augus-

to III laikų kostiumą. 
Reprezentaciniame imagina-

ciniame portrete raudoniu plieskia 
įliemenuotas, sunkaus audinio kon-
tušas. Kontušo rankovės nuo riešo 
iki pažasties buvo įkirptos, todėl, 
užmetus ir susegus už nugaros, 
pasimatydavo puošnus pamušalas, 
paprastai iš to paties audinio kaip 
žiponas. Šiame kūrinyje žiponas vos 
pastebimas – regime iš po kontušo 
išlindusias balto blizgaus audinio 
rankoves ir dalį krūtinės. Po žiponu 
galime išvysti baltus marškinius su 
stačia apykakle, susegta ištaiginga 
deimantine saga. Kairėje pusėje por-
tretuojamasis pagarbiai laiko kailinę 
kepurę. Kelnės po ilgu kontušu buvo 
mažai matomos. Išraiškingas kostiu-
mo elementas – auliniai jojimo batai, 
paprastai juodi, tačiau didikų, kaip 
St. Ščiukos, geltonos ar rečiau – kar-

mazino (avietinė raudona) spalvos. Kostiumą vainikuoja 
išmoningai surišta kontušo juosta. Juostą paprastai rišdavo 
tarnas arba žmona, o mazgo sudėtingumas demonstravo 
rišančiojo kūrybiškumą. Ištaigingą vyrišką eilutę puošė 
juvelyrinės sagos, škofija (juvelyrinė segė su plunksnomis 
segama ant kepurės), kartais ir laikrodis. 

Bajoriškas kostiumo ansamblis nuo miestietiškojo 
išsiskyrė luomui derančiais elementais – karabele (matoma 
St. Ščiukos portrete) ar husariška šoble (lenktas rytietiškos 
kilmės kardas), signetu (žiedas su herbu) ar pareigybių 
ženklais (vaivados ar etmono bulava, maršalo lazda, 
St. Ščiukos atveju – kanclerio spaudas) ir giminystės saitus 
rodantis herbas.

St. Ščiukos portretui neabejotinai įtaką darė Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus ir Saksonijos 
kurfiursto Augusto III reprezentacinis portretas (dail. 
Louis de Silvestre’as, 1737). 

istorija
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Gausiausia Lietuvos išlikusi Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių 
portretų kolekcija, kurią šiaulių „auš-
ros“ muziejui 1933 m. padovanojo 
Latavėnų dvaro (anykščių raj.) savi-
ninkas Jonas Okuličius. rinkinį sudaro 
šešiolika stilistiškai vieningų nutapytų 
aliejiniais dažais ant drobės portretų 
(apie 50 x 38 cm). Žvelgiant chronolo-
gijos tvarka, trūksta Lenkijos karalienės 
Jadvygos, tarp Lietuvos ir Lenkijos 
valdovų nėra trijų Jogailaičių (aleksan-
dro, Žygimanto Senojo ir Žygimanto 
augusto), augusto ii ir Stanislovo  Leš-
činskio. Panašaus stiliaus rinkinių būta 
ne viename Lietuvos dvare. 

11             12                    13

1             2                    

5            6                    7
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1. Vladislovas uolektimis, Lk 1306–1333
2. kazimieras Didysis, Lk 1333–1370
3. Liudvikas Didysis, Lk 1370–1382 
4. Jogaila, Ldk 1377-1434, Lk 1386-1434
5. Vladislovas Varnietis, Lk 1434–1444
6. kazimieras, Ldk 1440–1492, Lk 1447–1492
7. Jonas albrechtas, Lk 1492–1501
8. Henrikas Valua, Ldk ir Lk 1573–1574
9. Steponas Batoras, Ldk ir Lk 1576–1586
10. Zigmantas Vaza, Ldk ir Lk 1587–1632
11. Vladislovas Vaza, Ldk ir Lk 1632–1648
12. Jonas kazimieras Vaza, Ldk ir Lk 1648–1668
13. Mykolas kaributas Višnioveckis, Ldk ir Lk 
1669–1673
14. Jonas Sobieskis, Ldk ir Lk 1674–1696
15. augustas iii, Ldk ir Lk 1733–1763
16. Stanislovas augustas Poniatovskis, Ldk ir Lk 
1764–1795

PaSTaBa: Ldk – Lietuvos didysis kunigaikštis, 
Lk – Lenkijos karalius

8          9                  10

14                15                  16
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Grafų kosakovskių Vaitkuškio 
dvaro  valgomajame buvo eksponuojama Lietuvos 

didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių portretų kolekcija

Mažasis valgomasis, kunigaikščių rad-
vilų pilis-rūmai Nesvyžiuje. Nuotraukoje 

matome porinį Jonušo Xi radvilos 
žmonų kotrynos Potockos radvilienės 

ir Marijos Zaluskos radvilienės (1646, 
dail. Jonas šreteris) bei alberto Stanis-
lovo iV radvilos (1595–1656) portretus

sk
ai

tm
en

in
is

 a
rc

hy
va

s 
„W

oj
tk

us
zk

i“ 
st

. K
os

ak
ov

sk
io

 n
uo

tr
. X

iX
 a

. p
ab

. 

D
ia

no
s 

va
rn

ai
tė

s 
nu

ot
r.

Grafų kosakovskių portretų galerija Varšuvos 
rūmų valgomajame, XiX a. pab.–XX a.
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Lietuvos DiDŽiųjų KuNigaiKŠČių 
portretų gaLerijos vaLgomajame
Lietuvos dvaruose neretai laikyti tuo metu pamėg-

ti valdovų atvaizdų rinkiniai, pasak M. Matušakaitės, 
tarsi priminė, kad bent teoriškai kiekvienas tokio rin-
kinio savininkas galįs būti išrinktas valstybės valdovu. 
Monotyrininkės Lijanaos Birškytės-Klimienės manymu, 
paveikslai tarnavo kaip istorijos iliustracijos, o Lietuvos 
ir Lenkijos bendrai valstybei žlugus jie įgavo ir buvusios 
valstybės atminimo reikšmę. Tokios valdovų galerijos 
kauptos ne tik dvaruose, bet ir miestų rotušėse, Vilniaus 
universitete. Paprastai tokias jas tapydavo vietos daili-
ninkai. 

Yra žinoma, kad valdovų galerijos yra buvusios 
grafų Broel-Platerių Bartkuškio (Širvintų raj.) dvaro 
valgomajame. Deja, Bartkuškio dvaras sudegė, išgelbėti 
tik keli baldai, o valgomajame kabėję valdovų portretai 
greičiausiai neišliko. 

Taip pat žinome grafų Kosakovskių Vaitkuškio 
(Ukmergės raj.) dvaro valgomajame buvus M. Bacciarelli 
ar jo mokyklai priskiriamų valdovų portretų. Nuotraukos 
ir amžininkų atsiminimai liudija, kad Vaitkuškio valgo-
majame valdovų galeriją sudarė eilė 50 x 60 cm dydžio 
portretų ir du dideli – 200 x 250 cm Augusto II Stipriojo 
ir Stanislovo Augusto Poniatovskio portretai. 

Po Vaitkuškio dvarininko Stanislovo Kosakovskio 
mirties matome šią valdovų kolekciją (arba kopijas?) jo sū-
naus Lyduokių rūmų valgomajame. Šio dvaro valgomajame 
taip pat kuriamas Vaitkuškio dvaro bei Varšuvos rūmų 
valgomuosiuose buvęs Dancigo stiliaus interjeras.

Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugoma 1933 m. Latvėnų 
dvaro (Anykščių raj.) savininko Jono Okuličiaus dovanota 
unikali Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos kara-
lių portretų kolekcija, kurią sudaro šešiolika stilistiškai 
vieningų paveikslų. Visi XVIII a. pab. nutapyti kūriniai 
atspindi tipišką vietinį pusiaufigūrinių portretų kompo-
navimo būdą – portretuojamasis vaizduojamas iki pusės, 
trimis ketvirčiais pasukta galva, o aplink esantys įrašai 
suteikia informacijos apie portretuojamąjį, jo nuveiktus 
darbus. Deja, nežinoma, kuriame kambaryje Latvėnų dvare 
kabėjo ši kolekcija. 

Valdovų portretai bajorų dvaruose rodė šeimininkų 
politinę orientaciją. Ypač įdomus Cirkliškio dvaro (Šven-
čionių raj.) rūmų valgomajame buvęs porinis XVII a.
Naugarduko vaivados, rašytojo Mikalojaus Kristupo 
Chaleckio (1590–1653) ir jo žmonos austrės Marijos Ele-
onoros Stibichen (1660 m.) portretas, šiuo metu saugomas 
Lietuvos dailės muziejuje. M. Chaleckis dažnai lankėsi 
valdovo Žygimanto Vazos dvare, dalyvavo Vladislovo 
Vazos elekcijoje, todėl prieraišumą valdovui galime aki-
vaizdžiai matyti demonstruojant vaivados portrete – ant 
portretuojamojo kaklo kabo Vladislovo Vazos portretinis 
medalionas. 

Cirkliškio rūmuose XX a. pr. buvo ir daugiau portre-
tų: Onos Kunigundos Chaleckos (Albrechto IV Radvilos 
žmona) su Chaleckių ir Radvilų herbais, Kazimiero Cha-
leckio (kontušinis), Jokūbo Klenevskio, Vandos Klotildos 
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Klenevskos, Petro Chaleckio. Deja, apie pastarųjų paveiks-
lų likimą žinių nėra, mat prieš Pirmąjį pasaulinį karą trys 
vagonai Chaleckių turto buvo išgabenti į Rusiją, o patys 
rūmai labai nukentėjo.

vaiDuoKLiŠKi protėvių ŠeŠėLiai
Nors valdovų portretai ar net ištisos galerijos bajorų 

dvaruose buvo populiarios, vis dėlto dažniau jų sienas 
puošė ne valdovų, o namų šeimininkų ir giminaičių 
portretai. Toks protėviais dekoruotas valgomasis tampa 
sakralia erdve, kurioje susitinka gyvieji ir jau šią žemę 
palikę šeimos nariai. Žemaitijos bajorė iš Šaukėnų dva-
ro Magdelena Komorowska iš Nalęcz Gorskių giminės 
portretus vaizdingai apibūdino kaip netvarius iš tų namų 
seniai išėjusius šešėlius. Anot etnologės Nijolės Laurin-
kienės, mūsų Kūčių vakarienės tradicijoje atsiskleidžia 
simbolinis susitikimas su protėvių ir mirusiųjų artimųjų 
sielomis, kurios, kaip tikėta, šiuo tarpsniu sugrįžtančios. 
Taigi valgomasis tampa gyvųjų ir seniai išėjusių šešėlių 
sielų susitikimo vieta.

Vaiduokliškas valgomojo vaizdas iškyla ir prelato Va-
lerijono Meištovičiaus iš Pajuosčio dvaro prisiminimuose. 
Bajoras pamena Geranainių dvare valgomajame tarp langų 
kabojus Lugamėnų, Lazdūnų ir Geranainių paveldėtojos 
Samuelio Volko anūkės Veronikos Volkaitės Korvin-
Milevskos portretą. Dailininko Vladislovo Čachorskio 
tapytame darbe iš juodo aksominio apdaro, apnerto baltais 
nėriniais, žvelgia Volkaitės veidas – kaip tikros vilkės, su 
blizgančiomis akimis, bėgiojančiomis po visą valgomąjį, 
o baltoje nuleistoje rankoje ji laiko grandinę su ryšuliu 
raktų. V. Meištovičius pamena, kad sutemus būdavo baisu 
eiti per tą kambarį.

Bajoraičių Magdelenos ir Valerijono vaikystės pri-
siminimuose giminių portretai valgomojo kambariuose 
kėlė bauginantį įspūdį, tačiau tokios galerijos buvo įprastos 
Lietuvoje, pavyzdžiui, Beržėnų dvaro rūmų valgomajame 
kabėjo Čapskių, Gorskių – Biržuvėnuose, Grincevičių – 
Ilguvos, Volmerių – Leonardpolio, Verkių – Vitgenšteinų, 
Belvederio – Burbų, Baltosios Vokės – Lenskių, Varnionių 
(dab. Baltarusija) – Abramavičių giminės portretai. Būta 
ir gausesnių giminių portretų rinkinių: valgomuosiuose 
jie virsdavo ištisomis galerijomis. 

KuNigaiKŠČių raDviLų portretai 
NesvyŽiaus DiDŽiajame ir 
maŽajame vaLgomuosiuose
Vieną gausiausių giminės portretų galerijų buvo 

sukaupę kunigaikščiai Radvilos. 1671 m. sudarytame 
Biržų Radvilų galerijos inventoriuje minimi 968 paveikslai 
(pasak M. Paknio, paprastai paveikslų galerijose portretai 
sudarydavo pusę viso rinkinio). Radvilos iki pat Antrojo 
pasaulinio karo gausino giminės portretų kolekciją, ją 
prižiūrėjo specialiai tam samdyti asmenys. Pažvelkime 
į Radvilų portretų galeriją, kuri buvo eksponuojama iki 
Antrojo pasaulinio karo Nesvyžiaus pilyje. 

Mažajame Nesvyžiaus pilies valgomajame, kuriame 

Bajoraičių Magdelenos ir Valerijono 
vaikystės prisiminimuose giminių 
portretai valgomojo kambariuose 
kėlė bauginantį įspūdį.

Vieną gausiausių giminės 
portretų galerijų buvo sukaupę 
kunigaikščiai radvilos.

istorija

kunigaikščių šeima kasdien valgydavo, 1939 m. invento-
riuje minimi šeši visafigūriai protėvių portretai: Jonušo 
XI Radvilos su žmonomis Kotryna Potocka ir Marija 
Lupu (1646, dail. Jonas Šreteris), Barboros Radvilaitės 
tėvo Jurgio I Radvilos, Lenkijos karaliene karūnuojamos 
Barboros Radvilaitės, Alberto Stanislovo IV (1595–1656), 
Mikalojaus V Radvilos Žuvelės (1702–1762) ir Kristupo II 
Radvilos (1585–1640).

Žinome, jog didžiajame valgomajame, kuriame buvo 
rengiamos puotos ir priimami gausūs svečiai, prieš Antrąjį 
pasaulinį karą kabėjo dvidešimt vienas biustinis Radvilų 
giminės portretas. Lygindami 1939 m. Nesvyžiaus pilies 
valgomojo paveikslų inventorių su ankstesnių metų in-
ventoriumi, galime pastebėti, kad paveikslai migruodavo 
iš vienos patalpos į kitą. 

Kuklesnės, tačiau taip pat įspūdingos giminės por-
tretų galerijos buvo eksponuojamos ir kituose Lietuvos 
didikų ir bajorų dvarų valgomuosiuose.

grafų broeL-pLiaterių KoLeKCijos 
LivoNijos ir Žemaitijos Dvaruose
Portretus valgomajame eksponavo ne tik Lietuvos 

bajorai, bet ir į jų gretas palaipsniui įsilieję Baltijos vokiečių 
kilmingieji. Grafų Broel-Pliaterių giminės Livonijos šakos 
Kraslavos (dab. Latvija) dvaro rūmų valgomajame buvo 
Trakų kašteliono Konstantino Liudviko Broel-Pliaterio, 
jo žmonos Augustos Oginskytės Broel-Pliaterienės bei 
Livonijos (Latgalos, Infliantų) vaivados Jano Liudviko 
Broel-Pliaterio portretai. 

Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomi Grafų Breol -
Pliaterių žemaitiškos šakos portretai iš Švėkšnos ir Šateikių 
dvarų. Iš Šateikių dvaro atkeliavo Juzefo Broel-Pliaterio 
(1806–1834, dail. Juozapas Oleškevičius) bei nenustatytų 
vyrų ir damų paveikslai. 

Gausi šeimos portretų kolekcija pasiekė iš Švėkšnos 
dvaro – tai barokiniai Vilhelmo Jono Pliaterio (1715–1769) 
ir jo žmonos Petronelės Nagurskytės-Pliaterienės, taip pat 
Jurgio Pliaterio (1750–1825), Jurgio Pliaterio (1810–1836), 
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Gorskių ir Broel-Pliaterių giminaičių bajorų 
Volmerių Leonardpolio dvare taip pat būta 
šeimos portretų ar net galerijos. Žemaičių 

„alkos“ muziejuje saugomi Juzefos ir Marijos 
Gorskyčių portretai, tapyti Juzefos Gorskytės 
1855 m. bei Volmerių šeimos portretai, tarp 

kurių yra kazimiero Volmerio, karolinos 
Giedraitytės-Volmerienės ir Viktorijos krpytės-

Volmerienės veidai. Nors šių Leonardpolio 
dvaro portretų eksponavimo vieta nėra 

žinoma, tačiau vynuogių kekėmis ir lapais 
išpuoštas vieno portreto rėmas išduoda jį 
galėjus kabėti būtent valgomajame, mat 

vynuogių puošybos motyvai itin dažni 
valgomuosiuose.
Žemaičių „alkos“ muziejus

Adomo Pliaterio (1836–1909), Karolinos 
Giedraitytės-Pliaterienės (XVIII a. 
pab.), Cecilijos Plater ir Emilijos 
Pliaterytės atvaizdai. 

M. Matušakaitė atkreipė 
dėmesį, kad, sugretinus Baroko 
epochos portretus, išryškėja 
polinkis vyrus sutaurinti, o 
moteris dažnai palikti nė kiek 
nepadailintas. Tai ypač aki-
vaizdu poriniuose tuo pačiu 
metu to paties dailininko ta-
pytuose vyro bei žmonos por-
tretuose, pavyzdžiui, Vilhelmo 
Jono Pliaterio ir jo žmonos 
Petronėlės Nagurskytės-Plia-
terienės. Deja, nėra žinoma, 
kur Švėkšnos dvare buvo eks-
ponuojama ši giminės portretų 
kolekcija, tačiau nemaža tikimybė, 
kad būtent valgomajame, taip kaip ir 
jų giminaičių Kraslavos ar kaimyni-
niuose Žemaitijos dvaruose. 

grafų KosaKovsKių 
gaLerija varŠuvos 
rūmų vaLgomajame
Lietuvos didikai XIX a. antroje 

pusėje žiemos sezoną dažnai leisdavo 
didžiuosiuose kultūros centruose – 
Varšuvoje ar Peterburge. Pavyzdžiui, 
grafai Kosakovskiai, vasaromis apsi-
stodavo Vaitkuškyje (Ukmergės raj.), 
kurio valgomajame buvo valdovų 
portretų galerija, o žiemas – rūmuose 
Varšuvoje, kurių valgomajame kabo-
jo giminės portretų kolekcija. 

Po Stanislovo Kosakovskio 
mirties (1837–1905) šie rūmai buvo 
parduoti. Portretai, tikėtina, turėjo atkeliauti į vieną iš jo 
palikuonių dvarų. Jauniausias sūnus Jonas Eustachijus 
(1890–1979) paveldėjo Vaitkuškį, Mykolas Stanislovas įsigijo 
netoli esančius Lyduokius, o vyriausiasis Juozapas Stanislo-
vas paveldėjo Didžiąją Berastavicą (dab. Baltarusija). Į kurį 
dvarą iškeliavo Kosakovskių portretų galerija  – Vaitkuškį, 
Lyduokius ar Didžiąją Berestiną, – šiuo metu sunku pasaky-
ti, tačiau išlikusiose Lyduokių dvaro valgomojo nuotraukose 
galime atpažinti Dancigo stiliaus baldus, identiškus stovė-
jusiems Varšuvos rūmų valgomajame. 

bajorų meiŠtaviČių portretai 
pajuosČio ir meiKŠtų 
Dvaro vaLgomuosiuose
Sekdami santuokų saitais galime nukeliauti iki 

dar vieno Ukmergės krašto dvaro. Štai Vaitkuškio grafo 
St. Kosakovskio dukra Sofija (1868–1932) ištekėjo už Alek-

sandro Meištavičiaus (1864–1943). Iš 
Aleksandro ir Sofijos Meištavičių 

sūnaus Valerijono Meištavičiaus 
atsiminimų žinoma apie Pa-
juosčio dvaro  (Ukmergės 
raj.) valgomajame buvusią 
portretų galeriją. 1895-ųjų 
nuotraukoje matome du 
pusiaufigūrius portretus. 
Didesniame galima įžvelg-
ti kontušuotą bajorą, kurio 
liemenį puošia sudėtingu 
mazgu surišta kontušo 
juostą. 

Kitame Meištavičių 
giminės dvare, Meikštuose, 

ant valgomojo sienų išri-
kiuoti Vavžeckių ir Meišta-

vičių giminės portretai. Anot 
menotyrininkės Rūtos Janonie-

nės, greičiausiai čia buvo ir Jono 
Rustemo (1762–1835) sukurtų 
portretų arba jų kopijų, kurias 
1859 m. nutapė Kanutas Ruseckas 
(1800–1860). Išlikusioje Kanuto 
Rusecko korespondencijoje su 
Eduardu Meištavičiumi minimos 
dvarininko prašymu tapomos 
Juozapo Vavžeckio ir Mykolo 
Meištavičiaus atvaizdų kopijos.

LiKo Kabėti 
tiK moterys
Nors XIX a. pirmoje pusėje 

kontušinis kostiumas buvo nešio-
jamas vis rečiau  – jį palaipsniui 
keitė vakarietiškas kostiumas, 
visgi per sukilimus senasis apda-
ras buvo ištraukiamas iš skrynių 

ir spintų ir dėvimas kaip laisvės bei nepriklausomybės 
simbolis. Deja, po 1863 m. sukilimo kontušinį kostiumą 
vilkėti buvo uždrausta. 

V. Meištovičius iš Pajuosčio dvaro atsiminimuose 
rašo, jog po 1863 m. sukilimo pradėjus galioti „liaudies 
kostiumų“ draudimams jo močiutė Marysia Sirinaitė-
Meištovičienė sudegino valgomajame buvusius senus 
vyrų su kontušais portretus ir kambaryje liko kabėti tik 
moterys, be vyrų.

Be valgomajame populiarių giminės ir valdovų 
portretų, kurie vizualiai ir nebyliai pristatydavo bajorų 
giminę, buvo galima išvysti giminės herbo atvaizdus – ant 
židinių ir koklinių krosnių puošyboje, durų ir baldų droži-
niuose, lubų lipdyboje, išaustus ar siuvinėtus audiniuose, 
raižytus krištole ar pieštus induose. Apie heraldikos svarbą 
valgomajame kalbėsime kitame ciklo apie Lietuvos dvarų 
valgomuosius rašinyje. 


