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Ši knyga gimė netikėtai. Tiriant dvarų rūmų struktūrą 
buvo aptikta keista patalpa – vaistinėlė (lenk. apteczka). 
Kaip ir daugelio kitų dvarų rūmų patalpų, XXI a. na-
muose jos nerasime, todėl vaistinėlės sąvoka intrigavo 
ir viliojo domėtis šios patalpos atsiradimo ir paplitimo 
priežastimis, paskirtimi, būdinga vieta namo plane, ry-
šiais su kitomis patalpomis, interjero įranga ir vaidmeniu 
dvaro kasdienybės kultūroje.

Studija, išplėtus tyrimą, parengta pagal 2017 m. rug-
sėjo 12–15 d. Varšuvoje 43-iajame moksliniame tarptau-
tiniame farmacijos istorikų kongrese skaitytą pranešimą, 
kuris vėliau publikuotas straipsnio pavidalu knygoje 
Aštuonioliktojo amžiaus studijos. Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija (2018, Lie-
tuvos istorijos institutas).

Atliekant tyrimą ir rengiant studiją, teko dirbti ir 
įvairiais klausimais konsultuotis, diskutuoti su įvairių 
sričių profesionalais, kurių žinios ir vertingi patarimai 
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padėjo eiti tiesesniu keliu. Nuoširdžiai dėkoju Rasai 
Butvilaitei, Dalei Puodžiukienei, Ievai Pleikienei ir Vai-
dotui Deveikiui, palaikiusiems šio tyrimo sumanymą 
dar embriono stadijoje. Esu dėkingas ir Iwonai Arabas, 
pakvietusiai tyrimą pristatyti tarptautiniame farmaci-
jos istorikų kongrese, kuriame gautas palaikymas leido 
suprasti, kad einu teisingu keliu. Už vertingas pastabas 
dėkoju Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros 
tyrimų instituto kolegoms, skaičiusiems pirmąjį tekstą, 
Ramunei Šmigelskytei-Stukienei, uždegusiai žalią šviesą 
gimti pirmajam straipsniui. Straipsniui išaugus į moksli-
nę studiją, būtų likę kur kas daugiau klausimų ir netiks-
lumų, jei rankraščio nebūtų atidžiai skaičiusios farma-
cijos ir XIX a. dvarų kultūros žinovės Vilma Gudienė ir 
Aistė Bimbirytė-Mackevičienė. Skyrium noriu padėkoti 
redaktorei Dangei Vitkienei, atidžiai perskaičiusiai teks-
tą, ir leidyklos „Lapas“ energingam kolektyvui – be jų 
tikėjimo nepažinta dvarų vaistinėlės magija ir nepaprasto 
užsidegimo šios knygos tiesiog nebūtų.

Atskirai už geranorišką pagalbą tariu ačiū visiems 
svarbiausių Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos atminties 
institucijų – Baltarusijos nacionalinio istorijos archyvo 
Minske, Kėdainių krašto muziejaus, Lietuvos medici-
nos ir farmacijos istorijos muziejaus, Lietuvos nacio-
nalinio dailės muziejaus, Lietuvos valstybės istorijos 
archyvo, Nacionalinės bibliotekos Varšuvoje, Naciona-
linio M. K Čiurlionio dailės muziejaus, Nacionalinio 

muziejaus Varšuvoje, Rokiškio krašto muziejaus, Šiau-
lių „Aušros“ muziejaus, Viekšnių pirmosios vaistinės 
muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriaus, Žemaičių muziejaus „Alka“ – darbuotojams. 
Taip pat dėkoju Drobiškių, Lančiūnavos, Nesvyžiaus, 
Raudondvario, Rokiškio ir Trakų Vokės dvarų bei Nau-
jokų bajorkaimio savininkams ir valdytojams, svetingai 
priėmusiems ir leidusiems tirti vaistinėles.

Esu dėkingas visiems, klausiusiems mano paskaitų 
apie dvaro vaistinėlės tradicijas ir susitikimuose pasi-
dalinusiems vis dar gyvomis naminių vaistų gamybos 
tradicijomis: vilniečiams, kauniečiams, jurbarkiečiams, 
kiduliečiams, lukšiečiams, raguviečiams, Pilies kaimo 
bendruomenei ir Jundeliškių apylinkių gyventojams. 
Tai leido suprasti, kad ši knyga reikalinga ir suras savo 
skaitytoją.

Esu dėkingas šeimos nariams ir draugams, kantriai 
klausiusiems mano pasakojimų apie vaistinėles ir palai-
kiusiems, o ypač dėkoju broliui Mindaugui, lydėjusiam 
ekspedicijose po dvarus ieškant paskutinių išlikusių vais-
tinėlių – tų magiškiausių kambarėlių – likučių.

Marius Daraškevičius

Vilnius, 2021 m. kovo 8 d.
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V I E T O J  Į VA D O

[…] vaistinėlė – magiškiausia Šateinių1 vieta. Magiškiau-
sias kambarys. Dieve švenčiausias! […] Tai kambarys, 
kurio sienas sudarė stalčiukai. Visas kambarys buvo vien 
iš stalčiukų. […] Ant lentynų stovėjo įvairiausi variniai, 
stebuklingo aukso vermeille atspalvio indeliai, o stalčiu-
kuose – visokios esencijos, prieskoniai.2

Czesławo Miłoszo (1911–2004) prisiminimuose ir kūry-
boje ne kartą atsirandantys Šetenių dvaro vaistinėlės ap-
rašymai taikliai perteikia šios patalpos vietą namuose, jos 
paskirtį bei vaidmenį bajoriškoje kultūroje. Didesniuose 
bajorų namuose įrengta vaistinėlė buvo specializuota 
podėlio patalpa vaistams, trauktinėms ir skanėstams 
gaminti, laikyti, o kartais ir lankytojams priimti. Ma-
žesniuose namuose šią atskirą patalpą atstodavo speciali 
spinta valgomajame. 

 Kodėl apie magiškiausią kambarį iki šiol žinome 
tiek mažai? Atsakymas slypi XX a. sudėtinguose isto-
rinių ir socialinių įvykių verpetuose. Šis amžius buvo 
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negailestingas Lietuvos dvarų sodyboms. Pirmojo pa-
saulinio karo metais stipriai nuniokotos, tarpukariu 
pavienės dvarų sodybos mėgino atsitiesti, o po Antrojo 
pasaulinio karo galiausiai buvo nusavintos, suardyta jų 
struktūra ir pakeista funkcija. Didžioji dalis bajorijos 
buvo ištremta arba priversta palikti šalį, o likusieji turėjo 
prisitaikyti prie dvarų kultūrai priešiškos naujos realybės. 

Pokariu dvarų kultūra buvo ignoruojama ir visai ne-
tyrinėjama. Susidomėjimas reikšmingiausiais objektais 
pradėjo augti tik XX a. aštuntame ir devintame dešimt-
mečiuose. Tiesa, išskyrus kelis iškiliausius dvarų sodybų 
ansamblius, iki šiol daugiausia orientuotasi į eksterjerus, 
projekto autorystės nustatymo klausimus, o pastatų pla-
navimo ypatumai, interjeras, dekoras, kasdienio varto-
jimo reikmenys ir pati bajorijos gyvensena, kasdienybė, 
tradicijos liko beveik netyrinėta. 

Iki šiol mažai tyrinėtos ir Lietuvos bajorų namų vais-
tinėlės bei jų vaidmuo dvaro kasdienybės kultūroje. Kal-
bėdama apie medinę dvarų architektūrą, šią speci� nę 
erdvę mini architektūros istorikė Dalė Puodžiukienė3, 
keletas vaistinėlių aprašyta ir Lietuvos dvarų sodybų atla-
so I ir II tomuose4. Vaistinėlių paplitimo XVIII a. bajorų 
gyvenamojoje aplinkoje klausimas paliestas dailėtyri-
ninkės Dalios Ramonienės straipsnyje5. Su vaistinėlių 
tema susijęs ir istorikės Olgos Mastianicos tyrimas apie 
kilmingų panelių švietimą XVIII a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje, kuriame ji aptarė ir medicininio merginų 

išsilavinimo aspektą6. Vis dėlto gerokai plačiau nei dva-
rų vaistinėlės iki šiol gvildentos miesto ir vienuolynų 
vaistinės7.

Istoriogra� joje lenkų kalba dvarų vaistinėlės nuolat 
įvairiai aptariamos jau nuo XIX a. pradžios. Į  jas dar 
1830 m. dėmesį atkreipė Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (toliau – Lietuvos) istorikas Lukas Golenbiovskis 
(Łukaszas Gołębiowskis, 1773–1849, gimė Lietuvos Bras-
tos vaivadijoje) leidinyje Namai ir dvarai8. Vaistinėlės 
susilaukė dėmesio ir vėliau, pavyzdžiui, 1860 m. buvo 
aprašytos Visuotinėje enciklopedijoje9, o dar po kiek lai-
ko – Zygmunto Glogerio (1845–1910)10 ir Aleksanderio 
Brücknerio (1856–1939)11 Senosios Lenkijos enciklope-
dijose. XX a. antros pusės–XXI a. pradžios specializuo-
tų vaistinėlių tyrimus publikavo farmacijos ir kultū-
ros istorikai. Farmacininkė Bogumiła Stępniewska dar 
1961 m. aptarė senąsias namų vaistinėles Abiejų Tautų 
Respublikoje (toliau – Respublika)12, 1981 m. tyrimus 
papildė Henrykas Pankiewiczius ir Katarzyna Hanisz13, 
o 2009 m. pasirodė atskira solidi farmacijos istorikės 
Iwonos Arabas monogra� ja, skirta vaistinėlėms dvari-
ninkų namuose14. Kultūros istorijos aspektu vaistinėles 
analizavo Elżbieta Szot-Radziszewska15. Šiuose tyrimuo-
se gvildenamas dvaro ir gydymo vaidmuo kaimo ben-
druomenėje, bajorų gydymo kultūra, paplitusių vaistų 
įvairovė bei moters vaidmuo dvaro visuomenėje. Ka-
dangi dvarų vaistinėlės aptariamos bendrai Respublikos 
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kontekste, galima aptikti ir konkrečių pavyzdžių iš seno-
sios Lietuvos valstybės dvarų.

Architektūrologiniu požiūriu nepažinta senosios Lie-
tuvos bajorų namų vaistinėlė kėlė daug klausimų, in-
trigavo, todėl vertė imtis tyrimo. 2018 m. pasirodė šių 
eilučių autoriaus straipsnis16, išsamiau nagrinėjantis 
Lietuvos XVIII a. antros pusės–XX a. pradžios vaistinė-
lių architektūrą ir interjerą, išryškinantis šios išskirtinės 
patalpos atsiradimo ir išpopuliarėjimo priežastis, vietą 
namo plane ir ryšį su kitomis patalpomis, pristatantis 
interjero įrangą ir vaistinėlės vaidmenį dvaro kasdieny-
bės kultūroje. 

Straipsnio pagrindu parengtos studijos tikslas – iš-
siaiškinti ir pateikti moksliškai pagrįstą Lietuvos dvaro 
vaistinėlės architektūrinę raidą XVIII a. antroje pusėje–
XX a. pradžioje, pirmiausia aptariant vaistinėlės svarbą 
dvarų kultūroje, ištiriant dvarų vaistinėlės paplitimą skir-
tinguose bajorų sluoksniuose, nustatant būdingą vaisti-
nėlės vietą bajoro namo planavimo struktūroje, o jei vieta 
kito – įvardijant kitimo priežastis, galiausiai – aptariant 
vaistinėlės interjero speci� škumą. Pirminiai rašytiniai ir 
vaizdiniai šaltiniai tyrime analizuojami ir interpretuoja-
mi taikant formalųjį ir ikonogra� nį dailėtyros metodus, 
o vaistinėlės pokyčių priežastys ir reikšmė atskleidžiama 
pasitelkus rekonstrukcinį tyrimo metodą.

Naujais atradimais papildytą dvarų vaistinėlių ar-
chitektūrologinį tyrimą sudaro keturi skyriai. Pirmame 

skyriuje aptariamos vaistinėlių išpopuliarėjimo XVIII a. 
pabaigoje aplinkybės, šio reiškinio santykis su pakitusio-
mis, naujomis socialinėmis normomis; antrajame tiriama 
patalpos paskirtis ir inventorius; trečioje dalyje analizuo-
jama vaistinėlės vieta namo plane skirtingo sluoksnio 
bajorų namuose – didikų pilyse ir rūmuose, vidutinių 
dvarininkų mediniuose namuose ir smulkių bajorų kai-
miškų gyvenviečių (bajorkaimių) namuose; ketvirtame, 
paskutiniajame, skyriuje aptariami vaistinėlės interjero 
elementai. Knygą praturtina gausios iliustracijos ir au-
toriaus sudarytos bajorų namų schemos. 

Norisi tikėti, kad šis pasakojimas nukels skaitytoją į, 
pasak Miłoszo, „magiškiausią kambarį“ ir sužadins norą 
geriau pažinti tik dabar atrandamą dvarų kultūrą. 
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 1 .  D VA R O  VA I S T I N Ė L Ė   – 
R Ū P E S T I N G O S 

B A J O R Ė S  P A S A U L I S 

XXI a. pradžioje Florencijoje pravėręs XVII a. vaistinės 
duris papuoliau tarsi į kitą pasaulį. Ta vaistinė buvo lyg 
kunstkamera, įdomybių kabinetas. Joje aptikau keistų ir 
neregėtų dalykų: džiovintų, aliejais impregnuotų kvaps-
nių, pagal senuosius receptus paruoštų eliksyrų bei li-
kerių ir net „Septynių vagių actą“, naudotą kaip rankų 
ir veido dezinfekcijos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. 
Tada mane, sočiai pavalgiusį, labiausiai suviliojo pagal 
1690 m. receptą paruoštas melisos balzamas, kurį ži-
nojo jau senovės graikai ir romėnai, naudoję jį dėl aro-
matinių, virškinimą gerinančių, spazmus mažinančių ir 
raminamųjų savybių. Vis dėlto šiandien neabejodamas 
rinkčiausi „Septynių vagių actą“. Atradus vis dar vei-
kiančią senąją miesto vaistinę ir jos įdomybes, netrukus 
smalsumas atvedė iki išnykusių Florencijos diduomenės 
rūmų vaistinėlių.

Jau nuo XVI a. pradžios Florenciją garsino įvairių 
sričių mokslininkai. Tačiau gamtos paslaptys viliojo ir 
aukštuomenę. Antai Toskanos didžiojo kunigaikščio 
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Ferdinando II (1621–1640) žmona Vittoria della Rovere 
(1622–1694) ne tik domėjosi mada, papuošalais, bet ir 
aistringai gilinosi į parfumerijos meną. Didžiajai kuni-
gaikštienei nepatiko delikatūs kvapai – pirmenybę teikė 
stipriems aromatams ir netgi pati juos gamino, įrengė 
specialiai tam skirtą kabinetą – gabinetto. Šia botanikos 
ir distiliatų aistra ji užkrėtė ir svainį kardinolą Giovanni 
Carlo de' Medici (1611–1663). Jis taip pat paskyrė tam 
atskirą patalpą, kurioje laikė 43 dėžes šokolado, 14 ma-
jolikos vazų su kedro ledais, apelsinų žiedais ir jazminų 
aliejumi, retų augalų ir prieskonių17. Vaistus ir jų recep-
tus, kaip diplomatines dovanas, Toskanos didieji kuni-
gaikščiai Medičiai siuntė ir užsienio šalių valdovams. 
Pasak istorikės Valentinos Conticelli, tokiuose rinki-
niuose būdavo 18 ar 24 rūšių vaistų, jie laikyti brangiose 
Florencijos mozaika (pietre dureFlorencijos mozaika (pietre dureFlorencijos mozaika ( ) puoštose skrynutėse, 
vadinamose tamburini. Taigi ši ra� nuota mada tarp kil-
mingųjų plito ne tik Italijoje, bet ir kitose Europos šalyse.

Anglijoje madingasis kabinetas vadintas distiliatų 
kambariu (angl. still-room). Dvaruose jis aptinkamas 
jau XVI a., o plačiau paplito tik XVII amžiuje. Pavadi-
nimas atspindi patalpos funkciją – joje ruošti distiliatai 
puotoms, medicinai ir kvėpintis. Ypatingasis kambarėlis 
iki XVIII a. būdavo įrengiamas šalia namų šeimininkės 
apartamentų, nes distiliatų ruošimas Anglijoje buvo jos 
ir rūmų damų užsiėmimas. Šioje patalpoje paprastai 
būdavo krosnis ir spintelių, čia taip pat buvo ruošiamos 

 Toskanos didžiųjų kunigaikščių rūmuose (Palazzo Pitti) Florencijoje 
(Italija) vaistinėlė (pažymėta nr. 11) buvo antro aukšto apartamentuose, 

kuriuose Toskanos didieji kunigaikščiai gyvendavo žiemą

1676 m. Lietuvos didįjį etmoną Mykolą Kazimierą Pacą iš Florencijos 
Medičių dvaro turėjo pasiekti panaši brangiaisiais akmenimis inkrustuota 
skrynutė su vaistais, sukurta Didžiojo Toskanos kunigaikščio dirbtuvėse
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žolelės, įvairūs kepiniai, uogienės (šaltiniuose minimi 
biskett cakes, marchpanes, herbs, spicebreads, fruits, con-
serves)18.

Kyla klausimas – ar Vakarų Europoje madingų kabine-
tų būta ir Lietuvoje? Conticelli teigimu, 1643 m. Toskanos 
didieji kunigaikščiai Medičiai skrynelę su vaistais siuntė 
ir Lenkijos bei Lietuvos valdovui Vladislovui Vazai. Taip 
pat žinoma, kad puošnios skrynelės su vaistais džiugino ir 
Lietuvos didikus. Antai Valstybiniame Florencijos archy-
ve saugomoje Cosimo III de' Medici 1676 m. korespon-
dencijoje užsimenama, kad Lietuvos didžiajam etmonui 
Mykolui Kazimierui Pacui (1624–1682) iš Florencijos 
buvo gabenama brangakmeniais inkrustuota skrynelė 
iš Medičių dirbtuvių, kupina kareiviams skirtų vaistų. 
Visgi tenka pripažinti, kad apie bajorų vaistinėles Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje žinoma labai mažai, todėl šio-
je knygoje pristatomas tyrimas labiau primena detektyvą. 
Jo pradžia – XVIII a. antra pusė, kai dvaruose pradedami 
įrengti specialūs kambarėliai, vadinami vaistinėlėmis. 

Kaip tik XVIII a., Apšvietos, pramonės revoliucijos ir 
visuomenės modernėjimo laikais, Lietuvoje susiformavu-
si nauja higienos ir sveikos gyvensenos samprata paveikė 
visas sritis, taip pat ir namų patalpų planavimą. Naujovės 
pirmiausia imtos diegti kilmingųjų namuose. Erdvės pra-
dėtos skaidyti į aiškios paskirties zonas, atskiriant gyve-
namąją funkciją nuo valgomosios – taip atsirado valgo-
masis, kitos specializuotos paskirties patalpos19. Naujai 

pertvarkytuose namuose valgomasis galėjo būti kaip 
prieškambaris reprezentacinio patalpų trakto pradžioje, 
tarp vestibiulio ir salonų, arba atskirai nuo reprezenta-
cinių patalpų. Pastarasis variantas buvo išskiriamas kaip 
patogesnis ir higieniškesnis, nes valgyti prieškambaryje, 
anot amžininkų, tapo „nepatogu ir purvina“, kvapai pa-
valgius tebetvyrodavo ir labiau erzindavo nei būdavo ma-
lonūs20. Tokį senamadiškų namų pertvarkymą, kai vietoj 
vienos daugiafunkcės salės įrengiamos specializuotos pa-
skirties patalpos, puikiai iliustruoja Zabielų atlikta Rau-
dondvario dvaro rūmų rekonstrukcija (1, 2 schemos)21.

Viena tokių pertvarkytoje namų erdvėje atsiradusių 
patalpų, vaistinėlė, XVIII a. antroje pusėje Lietuvos dvarų 
inventoriuose minima vis dažniau. Dėmesį į tai atkreipė 
vidutinės bajorijos gyvenimo aplinką XVIII a. tyrinėju-
si Dalia Ramonienė22, taip pat pastebėjusi, kad kaip tik 
tuo metu vis platesniam bajorijos ratui tapo prieinamos 
biologijos, medicinos, farmacijos ir kitų gamtos mokslų 
žinios. Sklindančios Apšvietos idėjos keitė visuomenės 
vertybines nuostatas ir didino žemvaldžio atsakomybę 
už savo pavaldinius, kartu daugėjo ir socialinių moters 
įsipareigojimų, tarp jų – rūpinimasis valstiečių gerove 
bei sveikata23. Taigi ir vaistinėlių paplitimą galėjo lemti 
XVIII a. paskutiniais dešimtmečiais pasirodę populiarieji 
leidiniai apie mediciną24. XVIII a. pabaigoje šis speci� -
nės funkcijos kambarys jau buvo įsitvirtinęs Lietuvos 
dvarų aplinkoje.
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1 schema. XVII a. Gintautams-Deltuviškiams ir Kosakovskiams 
(nuo 1652 m. Radviloms) priklausiusių Raudondvario dvaro rūmų 

antro aukšto hipotetinė patalpų išdėstymo ir funkcijos rekonstrukcija: 
A) vestibiulis, vadinamasis sienis; B) didžioji salė, kitaip didžioji stalavinė, b) balkonas 
muzikantams, po juo patarnautojų zona su f1) spinta. Šeimininkės spėjamas apartamen-
tas (šeimininko spėjamas apartamentas buvo pirmame aukšte): C) pirmojo prieškamba-
rio pobūdžio patalpa; D) antrojo prieškambario pobūdžio patalpa; E) miegamojo pobū-
džio patalpa, vadinamasis alkierius; F) garderobo pobūdžio patalpa (kampinė kamara) su 
latrina. Apartamento bruožų turinti patalpų grupė: G) prieškambario pobūdžio patalpa; 
H) miegamojo pobūdžio patalpa; I) garderobo prieškambario pobūdžio patalpa su a) lat-
rina. Baldai: c) stalas; d) suolas; e) kėdė arba suolas su atlošu

2 schema. XVIII a. Zabieloms priklausiusių Raudondvario dvaro 
rūmų antro aukšto hipotetinė patalpų išdėstymo ir funkcijos 

rekonstrukcija (naujos pertvaros pažymėtos pilka spalva): 
A) vestibiulis, vadinamasis sienis. Reprezentacinis apartamentas: B) prieškambaris; C) salė, 
funkcionavusi ir kaip valgomasis; D) pirmasis salonas, vadinamoji bavelnė; E) antrasis sa-
lonas, vadinamoji bavelnė; F) miegamasis, vadinamas vokiškuoju; G) garderobas; H) ko-
ridorius; I) vaistinėle vadinamas kambarys. Kitos reprezentacinio pobūdžio patalpos ats-
kirai nuo reprezentacinio apartamento: L) porceliano kambarys; M) biliardinė. Privatus 
apartamentas: J) prieškambaris; K) kambarys, spėjamas miegamasis, su durelėmis į pa-
talpą N; N) garderobo pobūdžio patalpa; O) kabineto pobūdžio patalpa, naudota kaip 
namų koplyčia. Pastaba: patalpų G, I ir H lokacija diskutuotina, inventoriuje jos aprašo-
mos painiai, o 1959 m. atliktuose mūro tyrimuose sienos šioje erdvėje ne� ksuotos (galbūt 
pertvaros buvo medinės)



Apšvietos epochoje buvo atkreiptas dėmesys į mote-
rų, kurios dažniausiai ir rūpindavosi vaistinėle, edukaci-
ją. Švietėjai XVIII a. skatino keisti požiūrį į moterų auk-
lėjimą, pagal kurį moteris galėjo būti tik muzikuojančia 
ir šokančia salonų puošmena25. Akcentuojant kilmingų 
merginų švietimą, šalia pagrindinių moteriai numaty-
tų vaikų dorovinių ir pilietinio auklėjimo krypčių jau 
pradėta kalbėti ir apie būtiną moters parengimą namų 
šeimininkės pareigoms, reikalauta, kad net dvarininkų 
žmonos dalytųsi su vyru namų ūkio darbus. Jaunos bajo-
raitės nuo ankstyvos vaikystės turėjo prižiūrėti ūkio dar-
bus virtuvėje, užsukti į sandėlius, taigi ir į vaistinėles26. 
Pavyzdžiui, Dabraulėnų (Baltarusija) dvarininkų Giun-
terių vaistinėle žiemos sezonu Vilniuje rūpinosi vyriau-
sioji dukra27, kuri neabejotinai žinių sėmėsi iš motinos. 
Kunigaikštienė Gabrielė Giunterytė-Puzinienė (Albina 
Gabriela Puzynina z Güntherów, 1815–1869) dienorašty-
je pasakoja, kaip XIX a. pirmos pusės Dabraulėnų dvare 
jos motina rūpinosi kaimiečiais, ypač vaikais, juos gydė 
pagal savo pačios patirtį ir semdamasi žinių iš Vilniaus 
universiteto profesoriaus Josepho Franko (1771–1842) ir 
kitų autorių darbų28. Tai bene vienintelis egodokumen-
tiniais šaltiniais grįstas paminėjimas, iš kurio sužinome, 
kad dvarininkės galėjo semtis žinių iš tų pačių veikalų, 
kuriais naudojosi ir farmacininkai. 

Apie kitus medicinos veikalus, galėjusius pri-
klausyti bajorės bibliotekai, žinių suteikia Karolinos 

Raudondvario dvaro rūmų rytinis fasadas ir pirmo aukšto 
planas. Grafų Zabielų Raudondvario dvaro rūmų vaistinėlė buvo 

antrame aukšte, už miegamojo (ketvirtas langas iš kairės). 
Dail. Juozapas Mackevičius (Józef Mackiewicz), 1827 m.
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Nakwaskos (1798–1875) dvarininkėms skirtas leidinys 
Kaimo dvaras29. Iš jame pateikto trisdešimties svarbiausių 
knygų sąrašo beveik trečdalis leidinių siejasi su medicina. 
Sąraše minimi tokie veikalai kaip Vilniaus universiteto 
gamtos profesoriaus Stanislovo Bonifaco Jundzilo (Sta-
nisław Bonifacy Jundziłł, 1761–1847) Lietuvos augalų 
aprašymas pagal Linėjaus sistemą30, neįvardytų autorių 
veikalas Naujasis gydytojas arba galvijų, arklių, avių 
ir kitų gyvulių gydymas31, Henryko Felixo Paulizky’io 
Vaistai kaimo žmonėms32, Nicolas’o Saucerotte’o Nau-
jieji patarimai moterims po gimdymo33, Zygmunto Fry-
deryko Hermbstädto Blakių, blusų ir musių naikinimo 
receptai34, Monet Žmonių ir gyvūnų gelbėjimo nuo pa-
siutligės metodas35, Samuelio Tissot Sveikatos užrašai36, 
Karolio Kaczkowskio Higienos pamoka, arba Sveikatos 
mokslai37 ir Vilniaus universiteto profesoriaus gydyto-
jo Andriaus Sniadeckio (Jędrzej Śniadecki, 1768–1838) 
mokinio Ignacy Fonbergo tritomis Cheminės medžiagos 
menui ir amatams38. Įdomu, kad nė vienas Nakwaskos 
minimas veikalas nebuvo įtrauktas į vaistinių bibliotekų 
kolekcijas39. 

Botanikos ir medicinos leidiniai pasiekė ir atokes-
nes Lietuvos vietoves. Pavyzdžiui, Žemaitijos bajorui 
Jurgiui Kryževičiui iš Telšių pavieto priklausiusiame 
XVIII a. pabaigos neidenti� kuotame40 vaistinių augalų 
ir receptų žinyne41 pateikiamos vaistinių augalų rūšys, jų 
gydomosios savybės, taip pat uogienių (orig. kon� tur), 

vartotų kaip vaistai, receptūros. Šis leidinys neabejotinai 
buvo naudojamas vaistinėlėje. Kadangi vaistinėlėse buvo 
džiovinami vaistiniai augalai, tarp knygos puslapių rastos 
žolės nė kiek nestebina, kaip nestebina ir XIX a. vidurio 
galbūt vokiško kartūno, dekoruoto spausdinimo techni-
ka42, atraiža, nes vaistinėlės tradiciškai buvo įrengiamos 
kartu ar šalia garderobo43. 

Be vadovų, skirtų vaistiniams augalams pažinti ir 
vartoti gydymo tikslais, XIX a. pradžioje Vilniuje leistos 
įvairios kulinarinės knygos44. Viena jų – Jano Szyttlerio45

(1763–1850) Gausiai ir apgalvotai įrengta spižarnė46. Šei-
mininkėms skirtame leidinyje mokoma kaupti maisto 
podėlio, vadinamosios spižarnės47, atsargas, pateikiami 
receptai, produktams apdoroti ir laikyti tinkamų įrengi-
nių iliustracijos. Golenbiovskis mini spižarnėje laikius 
miltus (nesijotus tarnams, o trijų rūšių kviečius – rupius, 
vidutiniškai ir smulkiausiai maltus – ponų stalui, taip pat 
miežius, avižas ir kitas kruopas įvairioms košėms), svies-
tą, lašinius, lydytus kiaulės taukus, šoninę, mėsą, vištieną, 
jautienos ir vištienos sultinį, daržoves, kiaušinius, krie-
nus, grybus ir kitą dvaro ūkio produkciją. Dides niuose 
dvaruose būdavo kelios skirtingos paskirties speciali-
zuotos spižarnės, kuriose mėsa, miltai ir gėrimai laikyti 
atskirai48. Vaistinėlė buvo specializuota spižarnė, todėl 
nenuostabu, kad Szyttlerio knygoje randame ir sulčių, 
uogienių bei likerių receptų – produktų, kurie galėjo 
būti laikomi ir vaistinėlėse. XIX a. antroje pusėje Vilniuje 
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Bajorui Jurgiui Kryževičiui iš Telšių pavieto priklausęs 
neidenti� kuotas XVIII a. pabaigos leidinys, skirtas gydyti 

namuose. Knygoje rasta spausdinimo technika dekoruoto kartūno 
atraiža, XIX a. vidurys, spėjama kilmės šalis – Vokietija

buvo tęsiama namų ūkiui ir kulinarijai skirtų knygų lei-
dyba, o į autorių gretas jau įsiliejo ir dvarininkės49. 

Apšvieta darė didelę įtaką dvarų vaistinėlių kultūrai. 
Bajorės, skaitydamos jau ne tik religinius tekstus, bet ir 
naujausius botanikos ir medicinos veikalus, artino dvarų 
mediciną prie profesionaliosios. Tačiau svarbu pabrėžti, 
kad dvarų vaistinėlės negali būti lyginamos su to meto 
profesionaliomis vaistinėmis. Farmacijos istorikė Vilma 
Gudienė, išsamiai tyrinėjusi farmacijos pasiekimus Lie-
tuvoje50, atkreipia dėmesį, kad XVIII a. antroje pusėje–
XIX a. pirmoje pusėje farmacininkai aktyviai dalyvavo 
tiriamojoje veikloje, tuo metu atrasta daug naujų me-
džiagų, o įvairūs atradimai įdiegti ne tik į gydymą, bet 
ir žemės ūkį, maisto pramonę, chemijos mokslą ir kitas 
sritis, todėl šis periodas dar vadinamas farmacijos auk-
so amžiumi. Farmacininkų naudotų veikalų51, vaistinių 
asor timento XIX a. Lietuvoje52 tyrimai rodo, kad dvarų 
vaistinėlės negali būti prilyginamos to meto vaistinėms. 

Dvarų vaistinėles nuo vaistinių skyrė keli esminiai 
bruožai. Pirmiausia, vaistinėse privalėjo dirbti specia-
lų išsilavinimą turintys asmenys, jos negalėjo veikti be 
specialių leidimų ir kontrolės. Ir tik vaistinėse buvo ga-
minami vaistai pagal gydytojų išrašytus receptus53. Dva-
rų vaistinėlės šių bruožų neturėjo, tačiau šiuo periodu 
išryškėjo ir galimos bajorių profesinės veiklos kryptys. 
Jei iki XIX a. vidurio dar buvo teigiama, kad namų ūkis 
yra vienintelė moters saviraiškos erdvė54, tai XIX a. pa-
baigoje jau pradėta reikalauti pripažinti moterų teisę 
įgyti profesiją. Pedagogika ir medicina buvo vertinamos 



kaip prioritetinės moters profesinės sritys55. Medicinos 
akcentavimas nestebina – dvaruose iš kartos į kartą 
skiepyta ne tik savo šeimos, bet ir aplinkinių gydymo ir 
globos tradicija buvo priimta kaip savaime suprantama. 
Dvaruose vaistinėle rūpindavosi pati šeimininkė (po-
nia), viena dukterų ar „panelė vaistininkė“ (lenk. panna 
apteczkowa)56. Kaip teigia kraštotyrininkas Zygmuntas 
Glogeris (1845–1910), šias garbingas pareigas užimdavo 
netekėjusi moteris, paprastai tolimesnė giminaitė, vaikų 
guvernantė, rūmų dama arba nusigyvenusi apylinkės ba-
jorė. Pavyzdžiui, Šatrijos Raganos aprašomame Kalnėnų 
dvare, močiutei mirus, vaistinėle rūpinosi pana Zuzana57. 
„Panelės vaistininkės“ pareiga buvo rinkti žoleles, gydo-
mąsias šaknis, ruošti užpiltines, užsakyti iš pirklių eg-
zotiškų gardėsių, prieskonių, gydyti bajorų šeimą, namų 
tarnus ir apylinkės valstiečius58. 

Vaistininkas. 
Dail. David Teniers, XVII a.
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“ M A G I C  R O O M ” 
O R   M A N O R ' S  S T I L L 

R O O M

� e main feature of this book is the still room of Lithuanian no-
bles. � e still room installed in the larger houses of the nobility 
was a specialized storage room for medicines, vodkas and various 
delicacies. However, with the complex twentieth century, the his-
torical and social turbulences in the area were ruthless to Lithu-
anian manors. During the First World War manor houses were 
heavily destroyed, although in the interwar period there was an 
attempt to recover, but a� er the Second World War, the structures 
were � nally expropriated, destroyed and its function changed. 
Much of the nobility was exiled or forced to leave the country, and 
the rest had to adapt to a new reality hostile to the manor culture.

A� er the war, manor culture was ignored and not explored 
for some time. Interest in the most signi� cant objects began 
to grow only in the eighties and nineties. With the exception 
of a few prominent manor house ensembles, so far the focus 
has been mainly on exteriors, project authorship issues, and the 
peculiarities of building planning, interior, decor, everyday life 
and traditions have remained almost unexplored.

From an architectural point of view, the unfamiliar still room 
of the old Lithuanian nobility house raised many questions, 
therefore it was worth researching. In 2018 an article by Marius 
Daraškevičius appeared, which examined the architecture and 
interior of the still rooms, highlighting the reasons for the emer-
gence and popularity of this tradition, the location in the house 

plan and the connection with other premises, presenting the in-
terior equipment and the role of the still room in the everyday 
culture of the manor.

� is study is based on the basis of the previous article, which 
aims to reveal and present the scienti� cally based architectural 
development of the Lithuanian manor pharmacy in the second 
half of the 18th century and early 20th century. � e � rst discus-
sion will be the importance of the still room in the culture of 
manors, examining the prevalence of the manor in di� erent strata 
of nobility, determining the typical location of the room in the 
house. Finally, the interior itself of the still room will be discussed. 
� e primary written and visual sources in the study are analyzed 
and interpreted using formal and iconographic methods of art 
history, and the reasons and signi� cance of the changes in the 
pharmacy are revealed using the reconstructive research method.

According to the research, it can be stated that manor still 
rooms were an important part not only of medicine, and culi-
nary heritage, but also of the interior or its equipment, allow-
ing the interpretation of 19th century manors as neighborhood 
treatment and � rst aid centers, as well as revealing the culture 
of hospitality and gastronomy of the manors.

� e tradition of the manor still room was characteristic 
of the whole nobility, regardless of wealth. During the research, 
still rooms were found both in aristocratic castles (Radziwiłł 
familly in Nyasvizh), palaces (Zabiełło in Raudondvaris, Ty-
szkiewicz in Trakų Vokė, Günther in Dabraulėnai, Gawronski 
in Šūkliai), in small wooden houses of nobility in the noble vil-
lages (Šinkauskai house in Naujokai noble village). � us, these 
special premises can be found in the former homesteads of no-
bles of various sizes.
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Early still rooms were installed in the bed chamber area. 
It is characteristic to the houses built or renovated before the 
mid-19th century. Such still rooms are usually planned next to 
the bed chamber of the woman of the house, but research has 
revealed an object where the still room was located near both the 
woman›s and the man›s bedroom (Nyasvizh). During the 19th 
century the need for intimacy grew in the houses of the nobil-
ity, therefore the bedrooms were already planned on a separate 

 oor or away from the reception rooms. � is led to the second 
half of the century that the still rooms were installed in the ser-
vice area or next to the dining room. � e exception would be 
Nyasvizh castle, which even in the early period (early 19th cen-
tury) had three pharmacies – two near the bed chambers and 
one at the main gate of the castle.

� e interior of the still rooms were as practical as possible. 
� e doors were usually made to be locked, the lighting was 
provided by a window, sometimes with grilles. Floors were 
made of planks, brick, tile or pile clay, and the walls were usu-
ally bleached with lime. � ere were tables, chairs, shelves and 
cabinets with drawers in the room, and there could be hooks 
for hanging pots. � e room had to be cool, therefore located 
on the northern side of the building, but in the late period the 
still rooms also had heating equipment (Lančiūnava, Naujokai).

� e homesteads of the nobility were important not only 
as centers of culture but also as hospitality, and still rooms 
formed a particularly important part of the ritual of congenial-
ity. Although the location of the pharmacy in the manor house 
changed, its range remained similar. It was a storage room for 
medicines, various types of vodka and delicacies, the doors 
of which were opened wide when guests arrived.
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Dvaro vaistinėlė – magiškiausias kambarėlis, ledžiantis dirstelėti
į nematomą dvaro pusę. Kaip tik čia, paslėptos nuo pašalinių akių, 

saugiai nuguldavo visos gėrybės: nuo vaistų ir tinktūrų iki 
dvarininkių „laboratorijose“ pagamintų gražinimosi priemonių, 

nuo trauktinių iki nekasdienių gardėsių. 
 

Ši nepelnytai pamiršta dvarų kultūros dalis šiandien kelia daug 
klausimų. Kada vaistinėlė atsirado ir kaip keitėsi? Ką naujo apie 

dvaro kasdienybę mums atskleidžia vaistinėlės patalpa ir čia saugoti 
turtai? Galiausiai, ar gali būti, jog naujas formas įgijusios vaistinėlės 

tebeegzistuoja ir šiandien?

 
Išnarpliojęs vaistinėlės detektyvą supratau, jog mano Jurbarke 
gyvenusių Tėvukų (taip vadinome senelius) patalpa verandoje, 

vadinta „po laiptu“, buvo senosios vaistinėlės atgarsis. 
Joje stiklainiuose ant lentynų buvo surikiuoti namų gamybos vaistai, 

puodynėse laikyti taukai, kabojo kumpiai ir dešros, visuomet buvo 
užtaisyti slastai pelėms. Tai buvo vėsus, tamsus, sumišusių kvapų 

pilnas kambarėlis. Galbūt užvertus šią knygelę ir jūs atrasite magišką 
kamarėlę savo prisiminimuose, senelių ar prosenelių namuose. 

– knygos autorius, architektūros istorikas Marius Daraškevičius
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