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Palangos  
bažnyčios  
didžiojo altoriaus 
paveikslas  
„Švč. Mergelė 
Marija su  
Vaikeliu“ 
Janė BILOTIENĖ, 
Rimvydas DERKINTIS, 
dr. Jūratė SENVAITIENĖ 

2007  m. Palangos visuomenė  
 ir šio kurorto svečiai 

gražiai paminėjo Palangos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, kurią 
suprojektavo iškilus XIX a. pab.–XX a. 
pr. švedų architektas Karlas Eduardas 
Strandmannas, 100-metį. Renginių 
programą sudarė ir ją kartu su Palangos 
bažnyčios parapija, Palangos miesto 
savivaldybe įgyvendino ir Lietuvos dailės 
muziejus, kuris 2006 m. yra pasirašęs 
bendradarbiavimo sutartį su Palangos 
miesto savivaldybe.

2007  m. rugpjūčio 17 ir 19 d. Palangoje vykstant  
 pagrindiniams renginiams, skirtiems bažnyčios 

jubiliejui, į ją buvo laikinai sugrąžintas 2006 m. Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre pradėtas 
restauruoti Palangos bažnyčios centrinio altoriaus paveikslas 
„Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Atkurti šį paveikslą patikėta 
aukščiausios kategorijos tapybos restauratorei Janei Bilotienei, 
o aptaisus – aukščiausios kategorijos metalo restauratoriui Rim-
vydui Derkinčiui. Iki bažnyčios jubiliejaus, nors ir dirbta gana 

“St. Virgin Mary with the Child“ Picture from Palanga Church 
Central Altar under Restoration
Janė BILOTIENĖ, 
Rimvydas DERKINTIS, 
dr. Jūratė SENVAITIENĖ 

Pranas Gudynas Museum Valuables Restoration Centre of Li-
thuanian Art Museum in 2006 has undertaken the restoration 
of Palanga Church Central Altar Picture “St. Virgin Mary with 
the Child“. The rebirth of this picture to new life was trusted 
to the painting restorer of the highest category J. Bilotiene, 
as for the mount – to the metal restorer of the highest cate-
gory R. Derkinčis. Prior to the Church jubilee, despite of the 
quite intensive work, just some of the painting was managed 
to restore. Following the jubilee events it was taken back to 
Pranas Gudynas Museum Valuables Restoration Centre of 
Lithuanian Art Museum and restoration continued. 
 The article describes in detail the process of painting res-
toration, the problems and unexpected issues faced, when 
the process was half-way. There were surprises not only to 
Palanga residents, but the restorers, culture historians. Du-
ring the comprehensive restoration the facts were disclosed 
in relation to the appearance of this picture, the story of its 
repainting, and the Church itself as well as the art valuables, 
archives history and its research, that was undertaken un-
der preparation for this jubilee – all that was discussed at a 
scientific conference in Palanga, initiated by Lithuanian Art 
Museum, held on 2 June, 2007.
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intensyviai, suspėta restauruoti tik dalį paveikslo. Po jubiliejinių 
renginių jis vėl pervežtas į Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Gudyno restauravimo centrą ir restauruojamas toliau. 

Paveikslo restauravimas nustebino ne tik palangiškius, bet ir 
pačius restauratorius, kultūros istorikus. Restauravimo metu pa-
aiškėję faktai, susiję su šio paveikslo atsiradimu, pertapymų isto-
rija, taip pat ir su pačios bažnyčios bei joje saugomų meno verty-
bių, archyvų istorija ir jos tyrimais, kurie buvo pradėti rengiantis 
šiam jubiliejui, buvo aptarti Palangoje Lietuvos dailės muziejaus 
iniciatyva 2007 m. birželio 2 d. surengtoje mokslinėje konferen-
cijoje. Šios konferencijos medžiaga paskelbta 2007 m. rugpjūčio 
mėn. Lietuvos dailės muziejaus ir Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centro išleistoje knygoje „Palanga. Šv. Mergelės Marijos Ėmimo 
į dangų bažnyčia“ (sudarytoja – Lietuvos dailės muziejaus Skai-
tmeninių leidinių centro vedėja Danutė Mukienė). 

Atrestauruoti paveikslą numatoma iki 2008 m. rugpjūčio mėn.

2006 m. vasarą Telšių vyskupo dr. Jono Borutos  
 SJ iniciatyva į Lietuvos dailės muziejaus Prano 

Gudyno restauravimo centrą buvo atvežtas Palangos Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveiks-
las „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Jau pirmieji įspūdžiai, iš-
montuojant kūrinį bažnyčioje ir vėliau jį apžiūrint Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, buvo teisingi – tu-
rime labai smarkiai pažeistą, sunykusį ir daug kartų grubiai ir 
neprofesionaliai atnaujintą, pertapytą ir perdažytą paveikslą. Pas-
taruoju metu paveikslo figūras dengęs apdaras tikriausiai prieš  
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keletą dešimtmečių buvo pagamintas iš aliuminio skardos. Ga-
lime pasidžiaugti tik tuo, kad kartu su paveikslu restauravimui 
atgabenti ir tikrųjų Marijos ir Vaikelio rūbų – senųjų, meistriškai 
kalinėtų aptaisų fragmentai, vyskupo dr. J. Borutos SJ rūpesčiu 
surasti bažnyčioje, kruopščiai surinkti ir supakuoti. Tik ar tų frag-
mentų pakaks, ar pavyks iš lūženų atkurti puošnųjį apdarą, ar 
skylėtame paveiksle po grubiais uždažymų sluoksniais dar liko 
nesudūlėjusios autorinės tapybos, ar bus galima atkurti autentiš-
ką Palangos Madonos atvaizdą? Tokius klausimus, prieš pradė-
dami ilgą, be galo kruopštų, labai sudėtingą ir ypač atsakingą 
darbą, sau uždavė restauravimo specialistai ir tyrėjai.

Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre 
smarkiai sunykę ir restauravimo požiūriu ypač sudėtingi kūri-
niai – ne naujiena. Aukštos kvalifikacijos restauravimo specialis-
tų ir tyrėjų pastangomis restauruota ir naujam gyvenimui prikelta 
daugybė ypač vertingų ir unikalių, bet negailestingai laiko, aplin-
kos ir „atnaujintojų“ pažeistų, sudarkytų ir suniokotų kūrinių – pa-
veikslų, grafikos lakštų, skulptūrų, tekstilės, keramikos, metalo 
dirbinių iš Lietuvos ir užsienio muziejų, bažnyčių ir privačių kolek-
cijų. Tai liudija ne tik nuolat papildomos ir vis gražėjančios muzie-
jų ekspozicijos ir ne tik Lietuvos dailės muziejaus surengta ketve-
rius metus veikusi, daug kartų atnaujinta paroda „Krikščionybė 
Lietuvos mene“, kurios veikimo metu Lietuvos bažnyčioms res-
tauravome daugiau kaip 2 000 gotikos, baroko ir klasicizmo epo-
chų neįkainojamų sakralinio meno kūrinių, dokumentų, liturginių 
reikmenų, bažnytinių rūbų. Dalis Lietuvos dailės muziejaus Prano 
Gudyno restauravimo centre ištyrinėtų ir restauruotų kūrinių da-
bar eksponuojami Bažnytinio paveldo muziejaus, kurį 2005 m. 
įsteigė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juo-
zas Bačkis, parodoje, neseniai atidarytoje Lietuvos nacionalinia-
me muziejuje. Ne tik muziejuose galima pamatyti Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre atkurtus kūrinius. 
Prisiminkime, kad Prano Gudyno restauravimo centro specialistai 
restauravo Vilniaus arkikatedros bazilikos didžiuosius C. Villani 
paveikslus, vaizduojančius Senojo testamento istorijas, P. Smug-
levičiaus apaštalų atvaizdus, N. Silvanavičiaus sukurtas Kryžiaus 
kelio stotis, nežinomo XVII a. tapytojo – Sapiegų Madoną, J. Berg-
hoffo darbą „Visi Šventieji“. Ypač svarbūs sakralinio paveldo ob-
jektai restauruoti Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restau-
ravimo centre ir dabar puošia Vilniaus šv. Jonų, Šv. Kotrynos, 
Visų Šventųjų bažnyčias. Pastaraisiais metais skaisčiais veidais 
vėl nušvito malonėmis pagarsėjusių Vilniaus Aušros vartų, Šilu-
vos, Žemaičių Kalvarijos, Tytuvėnų Madonų paveikslai. Per pasta-
ruosius dešimtmečius atgijo ir restauruotais kūriniais pasipuošė, 
pagražėjo daugelio atokių Lietuvos miestų ir miestelių bažnyčių 
interjerai. Ir kiekvieną kartą, išlydėdami kūrinius į „namus“, ne-
abejojame, kad šie mums visiems labai brangūs sakralinės dailės 
kūriniai bus deramai saugomi, gražiai prižiūrimi, kad nebus leista 
juos „atnaujinti“, „pagražinti“, „pavalyti“ ir „parestautuoti“ nepro-
fesionaliems restauratoriams.

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 
didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ 
tapytas aliejiniais dažais ant 116 × 90 cm dydžio drobės, su-
siūtos iš trijų audinio gabalų. Paveikslas anksčiau restauruojant 
buvo priklijuotas prie fabrikiniu būdu gruntuotos drobės. Figūras 
dengiantis apdaras prie paveikslo prikaltas vinimis per tapybos 
sluoksnius ir drobę. Ne tik ši aliuminio skarda buvo taip pritvir-
tinta prie paveikslo – anksčiau tikrieji sidabriniai aptaisai vinimis 
būdavo kalami prie kūrinio, kaskart atnaujinus ir „pagražinus“ 
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didesnių skylučių aprūdijusiais pakraščiais…
Restauruojant paveikslas pirmiausia buvo dezinfekuotas, nes 

mikrobiologiniai tyrimai parodė, kad kūrinys smarkiai užkrėstas 
mikrogrybais, ne tik gadinančiais ir ardančiais kūrinio dažus, dro-
bę, bet ir pavojingais žmonėms. Vėliau paveikslas dedubliuotas – 
pašalinta minėta fabrikinio gruntavimo drobė, nes jos aliejinis 
gruntas smarkiai ardė autorinę drobę, pūdė ir gadino lininį pluoš-
tą, be to, pati dubliuotės drobė buvo labai pažeista – dėmėta, 
skylėta, pūslėta ir sutrešusi. Laimei, ji buvo netvirtai prilipusi prie 
autorinės drobės, todėl ją galėjome nesunkiai pašalinti.

Tik dedubliavus galima buvo detaliau ištirti paveikslo būklę, pa-
matyti ir aprašyti pažeidimus, kuriuos slėpė dubliavimo drobė. 
Paaiškėjo, kad paveikslas sugadintas daug labiau, negu buvo ga-
lima tikėtis. Paveikslo drobė buvo raukšlėta, dėmėta, sutrešusi ir 
skylėta – daugybėje vietų perkalta vinimis, įplėšta ir išplėšta. Sky-
lės ir kiti drobės įplyšimai ne užsiūti, o padengti aliejiniu gruntu, 
kuris laikui bėgant sukietėjo ir deformavo drobę.

Paveikslą dengia ne tik aiškiai matomi keli vėlesnių labai stori 
 dažų ir lako sluoksniai, bet ir, kaip parodė laboratoriniai tyrimai, 
netvarkingi pergruntavimai, grubūs perbronzavimai, perauksa-
vimai ir pertapymai. Senuosius autorinius Madonos ir Vaikelio 
atvaizdų siluetus pamatėme, deja, tik rentgeno nuotraukoje, užfik-
savusioje giliai po vėlesnių medžiagų santalkomis glūdinčius ba-
roko epochos dailininko potėpius. Rentgenogramoje taip pat ma-
tosi, kiek netekta tapybos, grunto ir drobės, vėlesnių sluoksnių 
nelygumai, kai kurie kompozicijos pakeitimai. Kadangi vėlesnių 
pertapymų dažuose yra labai daug švino baltojo pigmento, absor-
buojančio rentgeno spindulius, nuotraukoje nematyti, kiek išliku-
si autorinė tapyba, taip pat liko neaišku, kiek smarkiai pakeistas 
dailininko sumanymas ir ar nutapyti angeliukai yra autentiškos 
kompozicijos dalys. Į šiuos klausimus teks atsakyti restaurato-
rei pačios sudėtingiausios ir atsakingiausios restauravimo ope-
racijos metu, kai milimetras po milimetro bus šalinami paveikslo 
svetimkūniai – patamsėjusio ir pabalusio lako sluoksniai, užda-
žymai, bronzos ir mėgėjiško auksavimo dangos. Iki šiol per visą 
daugiametę restauravimo praktiką dar niekada nesame turėję taip 
grubiai, nemokšiškai ir primityviai perdažyto paveikslo, taip smar-
kiai ir neatpažįstamai suniokoto kūrinio.

Konservuojant pirmiausia sutvirtinama tapyba, lyginamos 
drobės deformacijos, iš galinės paveikslo pusės pašalinami vė-
lyvesni grunto intarpai. Pastarasis procesas lėtas ir sudėtingas, 
nes aliejinis gruntas, daugybėje vietų įterptas į drobės skyles, 
yra plačiai užteptas, labai kietas ir smarkiai prikibęs bei įsigėręs į 
sutrešusios drobės plaušus. Todėl dirbama ne tik su skalpeliu ir 
teptuku, bet naudojami ir įvairių chemikalų mišiniai. Paskui valo-
mos rūdys. Jos, susikaupusios šimtuose skylučių geležinių vinių 
kalimo vietose, ypač kenkia drobei ir tapybos dažams. Kiekviena 
rūdžių dėmelė valoma kantriai po kelis kartus, kol nebelieka pavo-
jingųjų geležies junginių. Kadangi paveikslą būtina iš naujo dub-
liuoti – taip smarkiai sunykusi, sutrešusi ir „susilpnėjusi“ drobė, 
tai galinę paveikslo pusę reikia ypač kruopščiai nuvalyti, nepalikti 
nė kruopelės senų klijų, dažų ir lako dėmių, dulkių, suodžių ir kitų 
giliai į drobę įsigėrusių nešvarumų. Maža to, kiekvieną drobės 
skylę ir skylutę būtina „užlopyti“ – įklijuoti tiksliai pagal skylės 
kontūrus iškirptą drobės gabalėlį; mažiausias skylutes leidžiama 
užtaisyti smulkintais lino plaušais.
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Tapybos dubliavimas – vienas iš atsakingiausių paveikslų kon-
servavimo procesų. Pirmiausia parenkama į autorinę ir pagal sto-
rį, ir pagal audimo struktūrą panaši lininė drobė, kuri specialiai pa-
ruošiama ir tam skirtais žuvų klijais priklijuojama prie paveikslo 
galinės pusės. Naujasis audinys perima iš senosios pažeistosios 
drobės dalį „naštos“ – grunto ir dažų sluoksnio svorį, stabilizuoja 
paveikslą, neleidžia jam deformuotis.

Po konservavimo procesų pradėtas kūrinio restauravimas – dar-
bas, kuriam reikia daug patirties, sugebėjimo „perskaityti“ pamin-
klą, suvokti ir pajusti kūrinio emocinę, sakralinę, kultūrinę svarbą. 
Privalomos ir neatsiejamos restauravimo specialisto savybės yra 
puikus restauravimo medžiagos išmanymas, mokėjimas panau-
doti technologinių tyrimų rezultatus, iš anksto numatyti kiekvieno 
proceso pasekmę ir prisiimti atsakomybę už kūrinio išsaugojimą. 
Žinoma, atsargumas, intuicija ir, svarbiausia, pagarba kūriniui – 
neatskiriamos profesionalaus restauratoriaus savybės.

Net išsamūs technologinių tyrimų duomenys, deja, nerodo, 
kiek smarkiai pažeista kiekviena paveikslo vieta ir kiek kartų ji per-
tapyta. Dėl to restauratoriui visada tenka atlikti papildomus tyri-
mus – zonduoti (pasluoksniui atidengiant ištyrinėti svarbiausiais 
kūrinio vietas – personažų veidus, rankas, drabužius, paveikslo 
foną). Tai be galo įtemptas ir atsakingas darbas, nes kiekvieno 
pašalinto dažų milimetro atkurti nebeįmanoma!

2007 m. vasaros pradžioje jau buvo ištyrinėtas ir laboratori-
niais tyrimų rezultatais pagrįstas beveik kiekvienas restauruo-
jamo paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ kvadratinis 
centimetras. Visiškai išaiškėjusios yra Madonos ir Vaikelio veidų 
autorinės tapybos linijos, taip pat akių, rankų ir karūnų tapybos 
subtilybės. Vyksta labiausiai  įtemptas, daugiausiai atradimų ža-
dantis etapas – autorinės tapybos atidengimas.

Kitame Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo 
centro skyriuje – metalo restauravimo dirbtuvėse – jau restau-
ruoti sienieji autentiškieji iš sidabro skardos sukurti, bet tik frag-
mentiškai  išlikę paveikslo aptaisai. Madonos ir Vaikelio figūras 
dengę drabužiai smarkiai nukentėjo. Atskiri fragmentai buvo aplū-
žę, korodavę, deformuoti, skylėti. Pagal detalių sužalojimų pobū-
dį akivaizdu, kad vieni pažeidimai atsirado aptaisus daug kartų de-
montuojant prieš ankstesnius kūrinio atnaujinimus ir vėl prikalant 
prie paveikslo, jį restauravus: aptaisų visi fragmentai pakraščiuo-
se smarkiai deformuoti, įtrūkę ir skylėti, daugybėje vietų prarasti 
metalo gabalėliai. Kiti aptaisai nukentėjo nuo vandalų – plėštinės 
skylės su būdingomis skardos pakraščių deformacijomis yra 
sprogmens skeveldrų ar kulkų paliktos žymės. Tokių pat žymių 
yra ir paveiksle.   

Korodavę, aplūžę ir skylėti aptaisai buvo nuimti vieno iš pasku-
tiniųjų kūrinio atnaujinimo metu, po to pamiršti, bet, laimei, ne-
prarasti. Juos restauravus buvo galima atsisakyti menkaverčio 
butaforinio, iš aliuminio skardos pagaminto apdaro.  

Autentiškų aptaisų fragmentai buvo nuvalyti, pašalintos koro-
zijos sankaupos ir dėmės. Ištiesintos deformacijos, plonomis 
sidabro plokštelėmis sutvirtinti įtrūkimai, užpildytos kiaurymės. 
Iš tokių pat sidabro plokštelių atkurti ir paauksuoti trūkstami frag-
mentai. 

Baigus paveikslą restauruoti, Palangos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčioje konservuoti aptaisai bus montuojami 
atskirai nuo paveikslo, paliekant tarpą, kad tvirtinami jie neliestų 
tapybos sluoksnio.         

�

�

�

�

�

�

�

�


