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naujas dvipusio 
paveikslo 
gyvenimas 
Vita ANDRULIENĖ

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo 
Frenkelio viloje šventišką kalėdinio 

laikotarpio vakarą muziejaus bičiuliams 
bei rėmėjams buvo pristatytas neseniai 
restauruotas unikalus dvipusis paveiks-
las. Nežinomo dailininko XVIII a. an-
trojoje pusėje ant storos lininės drobės 
abiejų pusių aliejiniais dažais nutapytas 
paveikslas, kurio vienoje pusėje pavaiz-
duota Dievo Tėvo laiminama Šventoji 
šeima, kitoje – Švč. Dievo Motina su 
kūdikiu, galėjo priklausyti bažnyčiai ar 
vienuolynui ir būti naudojamas kaip baž-
nytinė vėliava ar dekoracija. 

Dvipusės drobės aukštis 1,35 cm, plotis – 98,5 cm. Trys 
kraštinės apsiūtos galionais, o tai liudija paveikslo praban-

gą. Kokiomis aplinkybėmis ir kada ši vertybė pateko į muziejų, 
duomenų nėra. Galbūt paveikslas į muziejų pateko jam kuriantis 
arba sovietinės nacionalizacijos laikais. Muziejaus inventorinėje 
knygoje 1957 metais atsirado kuklus įrašas, kuris nurodo tik pa-
veikslo pavadinimus ir eksponato numerį. Tuo laikmečiu nebu-
vo galima domėtis tokiais kūriniais, o smulkūs vertybių aprašai 
nebuvo daromi. 2006 m. pabaigoje Dailės skyriaus specialistės 
paveikslą pateikė muziejaus Restauravimo tarybai. Išplėstinė 
muziejaus restauravimo taryba posėdyje, kuriame dalyvavo ir 
restauravimo ekspertai iš Lietuvos dailės muziejaus, nutarė, kad 
šį eksponatą reikia kuo skubiau restauruoti.

Atnaujinimo darbus atlikti patikėta Prano Gudyno restaura-
vimo centro specialistams. Paveikslas buvo labai pažeistas, 
dalis pažeidimų atsirado vyniojant į ruloną. Tapybos sluoksnis 
turėjo daugybę netekčių, daugelyje vietų dažai buvo ištrupėję su 
gruntu. Paveikslo lakas storas, tamsus, nelygus, tapyba byranti, 
aliejinė daugiasluoksnė alla prima. Ant dažų sluoksnio po laku 
matėsi storas purvo sluoksnis. Pirmoji drobės pusė, Švč. Dievo 
Motina su kūdikiu, buvo daugiau pažeista, nes ji buvo vyniojama 
į rulono vidų. Antroji, – Dievas Tėvas laimina Šventąją šeimą, 
pažeista mažiau, gali būti dėl to, kad sukant į ruloną, buvo vir-

�

šuje. Dažų paviršiuje matėsi nešvarumų: storas purvo sluoksnis 
nuo dulkių ir vandens, musių ekskrementai, vietomis aptašky-
mai panašūs į kreidos. Restauravimo darbai buvo atliekami pa-
gal patvirtintą programą ir tam tikra eilės tvarka:

1. Fotofiksacija (prieš restauravimą 6 pozicijose) – fotografė 
J. Ambrozaitytė.

2. Biologiniai tyrimai (užkrėstas pelėsiais) – technologė Irena 
Bubinienė.

3. Cheminiai tyrimai (tyrimų rezultatai leidžia tikslinti paveikslo 
sukūrimo laiką) – technologė dr. Laima Grybauskaitė.

4. Dezinfekavimas, tapybos sluoksnio sutvirtinimas, deforma-
cijų išlyginimas, gruntavimas, paviršiaus nešvarumų valymas, 
lyginimas, lako valymas, retušavimas akvarele, padengimas ap-
sauginiu dengiamuoju lako sluoksniu – pirmos kategorijos tapy-
bos restauratorė Daiva Petrauskaitė, darbų vadovas Algimantas 
Vaineikis.

5. Galionų restauravimas – tekstilės restauratorė Danguolė 
Daugirdienė.

6. Paveikslo paruošimas eksponavimui – restauratoriai Linas 
Lukoševičius ir Arūnas Baublys.

7. Fotofiksavimas proceso metu bei po restauravimo (8 pozi-
cijos) – fotografė Vilma Šileikienė.

8. Įrėminimas.
Pirmajai paveikslo ekspozicijai pagamintas išskirtinis speci-

alus stovas, kurį galima lengvai pasukti, norint apžiūrėti vieną 
ar kitą drobės pusę (darbų meistras Vilius Ivoškus). Paveikslas 
sulaukė didelio muziejaus lankytojų susidomėjimo.

ROŽINIO ĮTEIKIMAS ŠV. DOMINYKUI IR ŠV. KOTRYNAI 
SIENIETEI

Toks pavadinimas geriau atspindėtų paveikslo vienos pusės 
kompoziciją. Šis ikonografinis tipas susiformavo XVII a. italų 
dailėje. Tokie kūriniai sudaro atskirą tipologinę grupę. Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) šia tema seniausi žino-
mi paveikslai datuojami XVII a. Siužetas ypač paplito XVIII a. 
ir buvo vienas populiariausių, sudarydamas gausiausią grupę, 
kurioje dominuoja tradicinė, iš Vakarų Europos perimta, trikam-
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Bačiūnai Skiff Arisen for the Second Life
Audronė ŠAPAITĖ, Laima VEDRICKIENĖ

The publication presents Šiauliai “Aušra“ museum’s unique 
exhibit which has supplemented the archaeological expositi-
on – a wooden skiff, dating back to the 8th century preserved 
at museum’s deposits since 1946.  
Šiauliai “Aušra“ museum preserves an archaeological 
find – a wooden skiff – found in 1946  at the Degimai peat 
bog (Bačiūnai, Šiauliai r.), at round about 1 m depth. The skiff 
is spooned out of one log, with a pointed front, its length is 
3,85 m (cut into two parts). No finds, enabling to define the 
date of the skiff, attached to it were found. Only in 2005 the 
conducted radiocarbon investigation of wood has demonstra-
ted, that this skiff is from the 8th century A.D.
With the resources provided by the Lithuanian Culture Sup-
port Foundation for years 2005–2007 the wooden skiff was 
conserved at the  Pranas Gudynas Museum valuables’ Resto-
ration Centre



38 LIETUVOS MUZIEJAI 2008’4

R
in
ki
ni
ai 1234 m., yra Domininkonų ordino įkūrėjas, misionierius, garsus 

pamokslininkas.
Rožinio Švč. Mergelė Marija – daugiafigūrė kompozicija, ku-

rioje pavaizduota stovinti Švč. Mergelė Marija su kūdikiu įteikia 
Rožinį klūpančiam šv. Dominykui ir šv. Kotrynai Sienietei. Šalia 
šv. Dominyko bėgantis šuo – labai dažnas palydovas (lotynų 
kalboje Domini canus – viešpaties šuo, t. y. uoliai tarnaujantis 
Dievui ir bažnyčiai). Paveiksle vaizduojamas taip pat svarbus šv. 
Dominyko atributas knyga – Evangelija

Šv. Kotryna Sienietė (1347–1380), gimusi Sienoje, bažnyčios 
mokytoja, mistikė, domininkonų ordino vienuolė, kanonizuota 
1461 m. Ji, nutapyta sudėjusi rankas maldai, priima Rožinį iš 
kūdikėlio Jėzaus. Tai psihologinis niuansas, kaip ir išraiškingi 
šv. Dominyko rankų gestai bei į dangų pakeltos abiejų šventųjų 
akys, pabrėžia vizijinį kūrinio pobūdį.

  DIEVAS TĖVAS LAIMINA ŠVENTĄJĄ ŠEIMĄ

Kitoje dvipusio paveikslo pusėje vaizduojamos šventųjų figū-
ros atspindi gana vėlai susiformavusį religinės dailės ikono-

grafinį tipą, įvairiomis kompozicijomis Europos tapyboje ir grafi-
koje pradėtą vaizduoti nuo XV a. Paveikslo grupinė kompozicija, 
kurioje vaizduojama Švč. Mergelė Marija, šv. Juozapas ir Jėzus 
Kristus, yra ypatinga ir dėl kitos priežasties – Jėzus Kristus pa-
vaizduotas ne kaip kūdikis, o kaip paauglys. Tai retas, unikalus, 
netikėtas momentas. Jaunuolis rankomis laiko praskleistą rau-
donos spalvos rūbą, kuris dar labiau akcentuoja liepsnojančią 
širdį. Širdis – krikščioniškosios meilės bei tikėjimo simbolis, o 
liepsnojanti širdis – ypač karšto pamaldumo ir atsidavimo žen-
klas.

Jėzus ir šv. Juozapas pavaizduoti vienplaukiai, o Švč. Mer-
gelės Marijos galvą dengia skraistė. Virš jų galvų pavaizduotas 
Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia, simbolizuojanti trečiąjį Šv. Tre-
jybės asmenį, bei penkios angelų galvutės su sparnais užbaigia 
šio ikonografinio tipo kompoziciją. Sužydėjusi lazda šv. Juoza-
po rankose – ženklas, kad Juozapui lemta tapti Švč. Mergelės 
Marijos sužadėtiniu. Tikima, kad šventasis paveikslas suteikia 
šeimai ramybę. 

Unikalus, išskirtinis, paslaptingas paveikslas turėtų dominti 
dailės istorikus ir tyrinėtojus. Galbūt jau greitai galėsime 
pagarsinti drobės dailininką ir išsamiau susipažinti su paveikslo 
istorija.                                                                                    
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Šiaulių „Aušros“ muziejaus archyvo nuotr.
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pė schema. Paveiksle pavaizduota Švč. Marijos galvą puošianti 
nepaprasto grožio karūna yra vienas pagrindinių Rožinio Švč. 
Mergelės Marijos ikonografinių motyvų. Švenčiausioji stovi ant 
mėnulio pjautuvo. Žemiau pavaizduotas Žemės rutulys su kryže-
liu simbolizuoja Kristaus ir krikščionybės triumfą pasaulyje.

Švč. Mergelė Marija įteikia svarbią sakramentiją, turinčią di-
delę galią katalikams kovoje prieš pasaulio blogybes, – šventąjį 
Rožinį. Europoje XV a. išskirtinė teisė platinti rožinį buvo suteik-
ta domininkonams. Jie steigė Rožinio brolijas, vienijančias tiek 
dvasinio, tiek pasaulietinio luomo atstovus, kurių tikslas buvo 
aktyviai praktikuoti maldą. Brolijos pradėjo kurtis XVI a. Jos tapo 
labai populiarios. Brolijos privalėjo bažnyčiose turėti koplyčią ir 
bent vieną altorių, kuriame pavaizduota Švč. Mergelės Marijos 
figūra ir penkiolika slėpinių, uoliai apmąstomų maldoje. Taip pat 
būtinai turėjo būti pavaizduotas šv. Dominykas, imantis Rožinį 
iš Švč. Mergelės Marijos. Didžiausias vaidmuo platinant Roži-
nio Švč. Mergelės Marijos temą dailėje teko domininkonų vie-
nuolijai. Šv. Dominykas, gyvenęs 1170–1221 m., kanonizuotas 
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Muziejaus restauravimo tarybos posėdžio metu drobę apžiūri Raimundas 
Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, restauravimo tarybos 
pirmininkas, ir Algimantas Vaineikis, LDM Prano Gudyno restauravimo 
centro tapybos restauratorius
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