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straipsnyje aptariamas lietuvos dailės muziejuje saugomas jeronimo stroinovskio portretas, gilinamasi į jo 
semantiką, siekiama patikslinti sukūrimo laiką ir galimą autorystę.
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Vilniaus paveikslų galerijoje, Pranciškaus Smuglevi-
čiaus ir jo mokinių kūrybą pristatančioje salėje, eks-
ponuojamas natūros dydžio reprezentacinis vyskupo 
Stroinovskio portretas neabejotinai yra vienas įspū-
dingiausių Lietuvos muziejuose saugomų švietėjiško 
klasicizmo dvasia sukurtų reprezentacinių portretų 
(inv. nr. T–2148). Atvaizdas atliktas profesionaliai, 
jam būdinga rami, statiška kompozicija, aiškus pie-
šinys, santūrus rusvų tonų koloritas – bruožai, atitin-
kantys klasicistinius „monumentalaus didingumo“ ir 
„kilnios statikos“ idealus. Antra vertus, kaip paste-
bėjo dr. Marija Matušakaitė, portreto autorius, dirbęs 
permainų paženklintoje XVIII–XIX a. sandūroje, te-
besilaikė „dvasininko ir mokslo vyro senojo konser-
vatyvaus portreto tipo“1, kitais žodžiais tariant – tęsė 

1  Marija Matušakaitė, Portretas XVi–XViii a. Lietuvoje, vilnius: 
Mokslas, 1984, p. 30.

vėlyvojo baroko portretų tradiciją, Švietimo epocho-
je įgavusią santūresnį, disciplinuotesnį pavidalą ir 
naują idėjinį turinį.

Portretas traukia dėmesį ir dėl jame pavaizduotos 
asmenybės svarbos. Stroinovskis (1752–1815) buvo 
vienas žymiausių XVIII a. pabaigos–XIX a. pradžios 
Lietuvos mokslininkų, aukšto rango dvasininkas, Vil-
niaus universiteto (toliau – VU) rektorius, daug pri-
sidėjęs prie 1803 m. švietimo reformos ir VU statuto 
parengimo. Jis buvo kilęs iš Volynės (dab. Ukraina). 
Mokėsi pijorų mokykloje Zločeve (lenk. Złoczów, 
ukr. Золочів). 1766 m. podolinece (slov. Podolínec) 
įstojo į pijorų ordiną, tęsė mokslus pijorų kolegijo-
se podolinece ir žešove (lenk. Rzeszów, ukr. Ряшiв). 
vėliau dėstė matematiką, logiką ir metafiziką pijorų 
vadovaujamose mokyklose. 1776 m. varšuvoje buvo 
įšventintas kunigu. nuo 1776 iki 1780 m. varšuvos pi-
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kad ir ne iki galo įrodyta, lieka labiausiai tikėtina. 
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suMMary 

The article presents an analysis of the official lifesize 
portrait of Bishop jeronimas stroinovskis, now at the 
lithuanian art Museum. it appears one of the most 
valuable examples of lithuanian portrait painting of the 
late 18th–early 19th c. however, the doubts regarding its 
author persist. 

different attributions of this work of art, as encountered 
in scientific literature, are weighed for validity in the light 
of the portrait’s style and iconography and possible date of 
its creation (not earlier than 1806). The attribution of the 
painting to vilnius art school artist of the enlightened spirit 
of classicism remains indisputable; close stylistic parallels 
of the portrait with the pranciškus smuglevičius (1745–
1807) and his closest students are also admitted. yet the 
idea of the authorship of either. smuglevičius or juozapas 
oleškevičius (1777–1803) is discarded on a number of 
grounds, leaving juozapas peška (1777–1803) the most likely 
author of the portrait. 




