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straipsnyje aptariamas vilniaus Bernardinų bažnyčios šoninio altoriaus paveikslas Apreiškimas 
švč. Mergelei Marijai, dabar saugomas lietuvos dailės muziejuje (toliau – ldM). šio straipsnio pagrindinis 
tikslas – informuoti apie neseniai ldM saugyklose identifikuotą ir dabar restauruojamą kūrinį, plačiau 
aptarti jo ikonografiją, taip pat, apibendrinus rašytiniuose šaltiniuose randamus duomenis, pristatyti 
paveikslo istoriją, informaciją apie ankstesnes restauracijas arba pertapymus, jį dengiančių aptaisų 
sukūrimą. kartu siekiama nubrėžti tolesnių kūrinio tyrimų gaires. 

reikšMiniai žodžiai: Mažesnieji broliai observantai, vilniaus šv. pranciškaus ir Bernardino bažnyčia, 
sakralinis menas, Motiejus sluščianskis, Mykolas neviadomskis, apreiškimas švč. Mergelei Marijai. 

apreiškimo švč. Mergelei Marijai tema yra viena po-
puliariausių krikščioniškojoje dailėje. Tiek rytų Baž-
nyčios ikonų tapyboje, tiek katalikiškojoje sakralinio 
meno tradicijoje per amžius susiklostė tam tikra šio 
siužeto vaizdavimo ikonografija, vaizduojamų daiktų 
ir atributų simbolika. 

lietuvos didžiosios kunigaikštystės atveju šio siu-
žeto paveikslai daugiau plito rytų Bažnyčios mene, nes 
Apreiškimo ikona buvo privaloma kiekvieno ikonosta-
so dalis. katalikiškosiose lietuvos šventovėse Apreiš-
kimo paveikslai nebuvo tokie populiarūs. galbūt juos 

iš dalies pakeitė gan paplitusios, tikinčiųjų gerbiamos 
skulptūrinės bei tapytos loreto dievo Motinos skulp-
tūros kopijos. pranciškoniškajam pamaldumui būdin-
gas ypatingas dėmesys apreiškimo Marijai momen-
tui. Angelo pasveikinimas, kurio dabartinė versija ir 
sukurta pranciškoniškoje aplinkoje, gali būti vienas iš 
šio pamaldumo pasireiškimų. žinomas taip pat pran-
ciškoniškasis rožinis, arba septynių Marijos džiaugs-
mų vainikėlis, kurio apmąstymai prasideda būtent 
nuo apreiškimo momento. apreiškimo ir įsikūniji-
mo slėpinys glaudžiai siejasi ir su  pranciškoniškojo 
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suMMary 

The article discusses the panel painting of the Annunciation, 
safeguarded by the lithuanian art Museum since 1948. The 
painting was translated to the museum from one of the side 
altars of st francis and st Bernardino church in vilnius. 
This interesting piece of art has not as yet received adequate 
attention from the researchers. it was featured in the book 
published in vilnius in 1918 by walter jäger, on vilnius 
churches of st anne, st francis and st Bernardino, in 1931 
it received some more detailed discussion in the article 
by Mieczysław limanowski ran by the catholic magazine 
“w służbie”. afterwards the painting sunk to oblivion and 
no scientific examination of the painting has been carried 
so far. in the beginning of this year the painting was started 
to restore at the pranas gudynas restoration centre of 
Museum Treasures. 

on the basis of the written sources and the examination 
of the painting, it can be dated by the mid 17th century. in the 
early 18th The Annunciantion was covered by a silver casing 
which did not survive into our days. in the second half of the 
18th century the painting was considerably overpaintered by 
the painter Motiejus (very likely, by vilnius artist Motiejus 
sluščanskis (słuszcanski)). The sources record him painted 
a new painting of this title. The article analyses changes in 
the visual expression of the painting and raises the question 
if the image changed in terms of iconography and content. 
The question is raised also to what extent the original 
(17th century) image influenced the artist of the 18th century. it 
has been established that the silver casing currently covering 
the painting was created in the end of the 19th or early 
20th century and should be attributed to vilnius craftsman 
Mykolas neviadomskis (newiadomski). 




