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Straipsnyje pateikti penkių Kanutui Ruseckui priskiriamų paveikslų technologinių tyrimų rezultatai, aprašyta paveikslų tapybos technika ir medžiagos. Paveikslų būklė, kompozicijos ir technologijos ypatumai
buvo nustatyti paveikslus tiriant ultravioletine (UV), infraraudonąja (IR) ir
rentgeno spinduliuote. Palyginamieji potėpių tyrimai atlikti analizuojant tapybos makronuotraukas. Dailininko naudotos medžiagos – drobė, gruntas,
tapybos paletė – buvo identifikuotos naudojant optinę mikroskopiją (OM),
mikrocheminę ir morfologinę analizę, Furjė infraraudonųjų spindulių spektroskopiją (FTIR) ir rentgeno spindulių fluorescencinę analizę (XRF).
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Kanutas Ruseckas (1800–1860) – vienas ryškiausių XIX a. lietuvių
dailininkų, o paveikslas Pjovėja yra vienas geriausių jo kūrinių. Jį įvertino
ir pamėgo jau dailininko amžininkai, o dabar jis laikomas tikra nacionalinio
romantizmo klasika. Dailėtyrininkas Vladas Drėma (1910–1995) rašė, kad
Kanutas Ruseckas yra nutapęs kelias Pjovėjos versijas1. Šiuo metu yra žinomi keturi Pjovėjos paveikslai: du iš jų saugomi Lietuvos dailės muziejuje
(toliau – LDM), vienas privačioje kolekcijoje ir vienas Žemaičių muziejuje
„Alka“ (toliau – ŽAM). Pastarasis nuo likusiųjų skiriasi kai kuriais spalviniais sprendimais, yra daug didesnio formato, todėl pagrįstai kyla klausimas, ar „Alkos“ muziejui priklausantį paveikslą iš tikrųjų nutapė Ruseckas.
Ieškant atsakymo buvo atlikti ne tik šio kūrinio, bet dar keturių paveikslų – trijų žinomų Pjovėjos versijų ir Pjovėjai visa kuo artimo kito garsaus
Rusecko paveikslo Lietuvaitė su verbomis (1847) – palyginamieji technologiniai tyrimai, kurių rezultatai leido charakterizuoti paveikslų atlikimo
technologiją bei sandarą ir juos palyginti [1–5 il.].
Tyrimų metodika
Kūrinių technologinei analizei buvo taikytas tyrimas ultravioletine
(UV) spinduliuote, radiografinis tyrimas ir infraraudonųjų (IR) spindulių
reflektografija. Tai nedestruktyvūs tyrimo metodai, leidžiantys nepažeidžiant paveikslo ir nepaimant mėginio pakankamai detaliai charakterizuoti
jo sandarą, atskleisti jame slypinčius technologinius ypatumus, nustatyti
kūrinio suirimo laipsnį ir apibūdinti jo būklę2.
Tapybos kūrinių analizė ultravioletine (UV) spinduliuote – vienas
iš svarbių paveikslo paviršiaus tyrimų metodų, paremtas lako, ypač aliejinio,
ir nevienalaikių užtapymų bei retušo savybe švytėti blankiai melsvos ir ryškiai žalsvos spalvų diapazone, priklausomai nuo senumo3. Matomosios liuminescencijos nuotraukų analizė leido identifikuoti paveikslų užtapymų, retušo
ir perlakavimų vietas, jas lokalizuoti bei nustatyti kūrinio autorinės tapybos
išlikimo laipsnį. Tiriant Rusecko kūrinius UV spinduliuote, jie buvo apšviesti
dviem 400 W galios UV šviestuvais (filtrų praleidžiamas UV diapazonas 330–
400 nm) 45 laipsnių kampu, matomosios liuminescencijos vaizdas fotografuo-

1

Vladas Drėma, Kanutas Ruseckas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996.
Andrea Kirsh, Rustin S. Levenson, Seeing Through Paintings: Physical Examination
in Art Historical Studies, New Haven & London: Yale University Press, 2000.
3 Ibid., p. 217–222.
2
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1.
Kanutas Ruseckas, Pjovėja, 1844, drobė, aliejus,
150 × 100,5 cm, ŽAM, Inv. Nr. ŽAM GEK 1274, D3329

2.
Kanutas Ruseckas, Pjovėja, 1844, drobė, aliejus,
51 × 39 cm, privati kolekcija

Kanuty Rusiecki. The Reaper. Oil on canvas,
150 × 100,5 cm. SAM

Kanuty Rusiecki. The Reaper. 1844. Oil on canvas,
51 × 39 cm. Private collection

3.
Kanutas Ruseckas, Pjovėja, 1844, drobė, aliejus,
45 × 33 cm, LDM, Inv. Nr. Ap 421, T 2025
Kanuty Rusiecki. The Reaper. 1844. Oil on canvas,
45 × 33 cm. LAM

273

4.
Kanutas Ruseckas, Pjovėja, etiudas, 1844, drobė,
aliejus, 24,5 × 14,8 cm, LDM, Inv. Nr. Ap 1398, T 1497
Kanuty Rusiecki. The Reaper. Sketch. 1844.
Oil on canvas, 24,5 × 14,8 cm. LAM

5.
Kanutas Ruseckas, Lietuvaitė su verbomis, 1847,
drobė, aliejus, 45 × 34 cm, LDM, Inv. Nr. Ap 110,
T 2037
Kanuty Rusiecki. Lithuanian Girl with Palm Sunday
Fronds. 1847. Oil on canvas, 45 × 34 cm. LAM
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tas fotokamera Canon EOS 5D Mark II su objektyvu Canon EF 50mm
F/1.8 II ir objektyvu makronuotraukoms Canon EF 100mm USM F/2.8.
Rusecko kūrinių radiografinis tyrimas atliktas aparatu YXLON
Y.TU 225-D04; naudota 45 kV, 4,1 mA rentgeno spinduliuotė, rentgenografinis vaizdas fiksuotas (ekspozicija 45 s) rentgeno spinduliams jautriose
juostose AGFA Stucturix D4, kurių formatas 30 × 40 cm. Rentgenogramos
perkeltos į skaitmeninę laikmeną, sudaryti tiriamojo ir palyginamųjų paveikslų bendri viso ploto vaizdai, leidę analizuoti paveikslų vidinę struktūrą.
Paveikslus tyrinėjant rentgeno spinduliuote, buvo gautos nedidelio kontrastingumo, bet aiškaus šešėlinio vaizdo rentgenogramos. Rentgenogramos kontrastingumas priklauso nuo kūrinį sudarančių medžiagų – grunto
ir dažų sluoksnių pigmentų bei užpildų – cheminės sudėties ir absorbcinių
savybių: kuo daugiau grunte ir dažų sluoksniuose yra junginių su sunkiaisiais elementais, tuo didesnis yra absorbcijos koeficientas, ir atvirkščiai4.
Atliekant IR reflektografiją, paveikslai buvo apšviesti dviem 1 kW
galingumo halogeninėmis lempomis; matomoji liuminescencija fiksuota naudojant videokamerą Sony HandyCam DCR-PC350E su naktinio matymo
režimu ir matomą šviesą blokuojančiu IR filtru, praleidžiančiu ilgesnes nei
700 nm bangas. IR reflektografija leidžia pamatyti po dažų sluoksniu slypintį išankstinį tapybos kūrinio piešinį – svarbų autorinės tapybos požymį.
Metodas paremtas IR spinduliuotės savybe prasiskverbti į vidinius tapybos
sluoksnius. Įsiskverbimo gylis priklauso nuo paveikslo tapybos dažų storio
ir jame esančių pigmentų cheminės sudėties. Daugelis pigmentų tik iš dalies
sugeria arba visiškai nesugeria infraraudonosios spinduliuotės, tuo tarpu
juoda spalva, kuri dažniausiai naudojama išankstiniam piešiniui sukurti, sugeria infraraudonąją spinduliuotę, todėl piešinio kontūrai išryškėja5.
Rusecko paveikslų drobės, grunto ir tapybos paletės tyrimams
buvo panaudoti optinė mikroskopija (OM), morfologinės, mikrocheminės6,
infraraudonųjų spindulių spektroskopijos (FTIR)7 ir rentgenofluorescencinės (XRF)8 analizės metodai. Mikrocheminei ir FTIR analizei atlikti būtina
4

Ibid., p. 192–193.
Ibid., p. 208.
6 Joyce H. Townsend, Katrien Keune, “Microscopical techniques applied to traditional
paintings”, in: Infocus Magazine, 2006, Vol. 1, p. 52–65.
7 Michele R. Derrick, Dusan Stulik, James M. Landry, Infrared Spectroscopy in Conservation Science, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1999.
8 Michael Mantler, Manfred Schreiner, “X-Ray Fluorescence Spectrometry in Art and
Archaeology”, in: X-Ray Spectrometry, 2000, Vol. 29, p. 3–17.
5
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paimti nedidelius tiriamosios medžiagos mėginius, tai smarkiai apriboja šių
metodų taikymą tyrinėjant tapybos kūrinius. Todėl lygiagrečiai buvo atlikta
paveikslų paletės analizė XRF metodu, kuris yra neardantysis, leidžiantis
kūrinį analizuoti nepaimant mėginių, gaunami duomenys patikimi, tačiau
dėl tapybos daugiasluoksniškumo juos sudėtinga interpretuoti ir todėl būtina lyginti su kitais analizės metodais.
Tapybos mėginius analizuojant optiniu mikroskopu (OM), buvo
nustatyta grunto ir tapybos sluoksnių seka, spalvų paletė, užtapymai. Mikrocheminei ir mikroskopinei analizei atlikti naudotas mikroskopas OLYMPUS SZX16, kurio didinimo intervalas 7–115 kartų.
Tapybos grunto ir dažų cheminė sudėtis buvo nustatyta rentgeno
spindulių fluorescencinės analizės (XRF) metodu su mobiliuoju spektrometru EXPERT MOBILE ir FTIR spektrinės analizės metodu, naudojant
spektrometrą ALPHA (Brucker Optics). IR spektrų registravimas atliktas
šiomis sąlygomis: spektro intervalas nuo 4000 iki 400 cm-1, 24 skenavimų,
skiriamoji geba 4 cm1. IR spektrai užrašyti neapdorotą tiriamąjį mėginį dedant ant deimanto kristalo plokštelės ir prispaudžiant. Tiek palyginamųjų,
tiek tiriamųjų mėginių IR spektrai apdoroti programa OPUS. Gautieji spektrai palyginti su 2009 Nicodom spektrų bibliotekoje pateiktais duomenimis.
ŽAM paveikslo Pjovėja tyrimai
Paveikslas [1 il.] nutapytas ant 105 cm pločio fabrikinio audimo dvinyčio pynimo drobės. Audinio metmenų skaičius yra apie 14–15 siūlų/cm2,
ataudų – apie 8–9 siūlų/cm2. Fabrikinį audimą liudija vienodas metmenų
įtempimas, tolygus ataudų primušimas, nutrūkusių ataudų siūlų surišimo
mazgu ir didesnių skylučių audinyje taisymo būdai – visi šie požymiai akivaizdūs nugarinėje paveikslo pusėje. Tikėtina, kad drobė išausta mechaninėmis staklėmis, išvada darytina pagal valinių – audeklo kraštų – charakterį:
jie yra apie 1 cm pločio, sutankinti ir storesni nei likęs audinys; šie požymiai
gerai matomi paveikslo išlikusiose dešiniojoje ir kairiojoje užlankose.
Neabejotina, kad paveikslo drobė iškirpta iš fabrikiniu gruntu
gruntuoto audeklo, tai liudija ne tik paveikslo dešinioji ir kairioji užlankos,
kuriose kas 10–12 cm akivaizdžios drobės įtempimo volo dantų žymės, atsi-
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6.
Paveikslo dešinioji užlanka su drobės įtempimo volo
dantų žymėmis, įtempimo girliandomis ir lygiu grunto
sluoksnio pakraščiu

Folded right edge of the painting with marks of canvas
stretching pliers, tension garlands and an even margin
of a coating layer

7.
Paveikslo apatinė užlanka, kuri nukirpta per
gruntuotą audinį

Folded bottom edge of the painting that was cut
through the coated canvas

radusios drobę gruntuojant, drobės įtempimo girliandos ties vinimis bei itin
lygus grunto sluoksnio pakraštys [6 il.], bet ir paveikslo viršutinė ir apatinė
užlankos, kurios nukirptos per gruntuotą audinį [7 il.].
Tyrimas UV spinduliais
Tapybos kūrinio analizė UV spinduliuote parodė, kad paveikslas
nulakuotas netolygiai: liuminescuojantis tapybos paviršius švyti nevienodai,
apatinėje paveikslo dalyje akivaizdžios netolygiai pasiskirsčiusio lako žymės,
viršutinėje paveikslo dalyje toks lakavimo braižas mažiau pastebimas, kadan-
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6.
Paveikslo vaizdas, apšvietus
ultravioletine (UV) spinduliuote
View of the painting under UV rays

gi dangaus tapyba šviesesnė, ir čia lakas liuminescuoja blankiau [8 il.]. Tikėtina, kad paveikslas lakuotas ne vieną kartą, tikriausiai ir atlikus retušą bei
pataisymus. Pastarieji tamsesnėmis dėmėmis taip pat atsispindi matomosios
liuminescencijos nuotraukoje: užtapymai stebimi ant moters lūpų, kaktos,
liemenės, sijono ir prijuostės tapybos; nedidelių užtapymų ar retušo esama
dangaus fono tapyboje, ties horizonto linija, miško tapyboje. Užtapymai ir retušas priskirtini ankstesnio restauravimo procesams, bet jie iš esmės nekeičia nei spalvinio, nei kompozicinio sprendimo, kurį pasirinko kūrinio autorius.
Tyrimas rentgeno spinduliais
Rentgenografinis atvaizdas nėra kontrastingas; didesniu kontrastu išsiskiria tik šviesių drabužių vietų (prijuostė, marškinių rankovės,
apykaklė) tapyba; veido ir rankų tapyba blanki, neryški. Rentgenogramoje
gerai matosi fabrikinės drobės faktūra, tamsiais taškais ir dėmelėmis išryškėjusios nedidelių tapybos netekčių vietos, pastarosios sutampa su UV
liuminescencijos nuotraukoje identifikuotais užtapytais bei retušuotais ploteliais ir su paveikslo nugarinėje pusėje užklijuotų drobinių lopelių vietomis.
Rentgenograma rodo, kad tiriamojo paveikslo kompozicija restauruojant
nebuvo pakeista, tapyba gerai išlikusi. 9 iliustracijoje pateikta tiriamojo paveikslo rentgenograma, 10 iliustracijoje – šios rentgenogramos fragmentas.
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9.
Paveikslo rentgenograma

10.
Paveikslo rentgenogramos fragmentas

Radiograph of the painting

Detail of the radiograph of the painting

Tyrimas IR spinduliais
Paveikslą tiriant infraraudonųjų spindulių reflektografijos metodu, buvo gautos dviejų fragmentų reflektogramos [11, 12 il.]. Nė vienoje iš
jų išankstinio piešinio nesimato.

11.
Tiriamo paveikslo fragmento reflektograma

12.
Tiriamo paveikslo fragmento reflektograma

Reflectogram of a detail of the analysed painting

Reflectogram of a detail of the analysed painting
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Cheminiai tyrimai
Nustatyta, kad paveikslo drobė gruntuota baltos spalvos gruntu,
kuriame aptikta švino baltojo, blanfikso, nedaug kreidos ir ochros pigmento
pėdsakų [1 lentelė]. Atlikus grunto mėginio FTIR analizę, patikslinta, kad
švino baltąjį pigmentą sudaro hidroceruzito (didelis kiekis) ir ceruzito (mažas kiekis) mišinys. Be to, patvirtinta, kad grunto sudėtyje yra blanfikso ir
nedidelis kiekis kreidos [13 il.]. Grunto rišamoji medžiaga – džiūstantysis
aliejus. Gruntas vienasluoksnis, jo sudėtis būdinga XIX a. fabrikinio aliejinio grunto sudėčiai.
1 lentelė
Paveikslo grunto XRF analizės rezultatai
Elementas

Masės dalis, %

20Ca

1,406±0,283

26Fe

0,614±0,033

56Ba

18,790±0,282

82Pb

78,689±0,352

13.
Grunto ir palyginamųjų medžiagų – kreidos, blanfikso,
hidroceruzito ir ceruzito – FTIR spektrai
FTIR spectra of the coating and comparative mate
rials – chalk, blanc fixe, hidrocerussite and cerussite

Tapybos sluoksnyje aptikti šie pigmentai: baltas – švino baltasis;
geltoni – Neapolio geltonasis ir ochra; raudoni – cinoberis ir ochra; mėlyni – sintetinis ultramarinas, kobalto mėlynasis, Berlyno mėlynasis; žalias –
Emeraldo (Šelė) žaliasis [2 lentelė]. Berlyno mėlynojo ir sintetinio ultramarino pigmentai mėlynuose dažuose bei cinko baltojo pigmentas užtapymo
(retušo) dažuose aptikti mikrocheminės analizės metodu.
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2 lentelė
Pigmentų XRF analizės rezultatai
Tirtų dažų spalva

Aptikti elementai

Nustatyti pigmentai

Balti (prijuostė)

Pb, Ba, Fe

Švino baltasis, blanfiksas, ochra

Rausvi (inkarnatas;
kaklas)

Pb, Ba, Hg, Fe

Švino baltasis, blanfiksas, cinoberis, ochra

Mėlyni (sijonas)

Pb, Ba, Fe, Co

Švino baltasis, blanfiksas, ochra, kobalto mėlynasis

Žydri (horizontas
paveikslo dešinėje)

Pb, Ba, Hg, Fe, Zn, Co

Švino baltasis, blanfiksas, cinoberis, ochra, cinko
baltasis, kobalto mėlynasis

Geltoni (javų varpos
kairėje)

Pb, Hg, Ba, Fe, Sb, Cr

Švino baltasis, cinoberis, blanfiksas, ochra, Neapolio geltonasis, chromo pigmentas

Geltoni (javų laukas
dešinėje)

Pb, Sb, Hg, Ba, Fe, Cr

Švino baltasis, Neapolio geltonasis, cinoberis,
blanfiksas, ochra, chromo pigmentas

Geltoni (javų pėdas)

Pb, Hg, Ba, Fe

Švino baltasis, cinoberis, blanfiksas, ochra

Violetiniai (dangus
kairėje paveikslo
pusėje)

Pb, Ba, Hg, Fe, Co

Švino baltasis, blanfiksas, cinoberis, ochra, kobalto
mėlynasis

Raudoni (liemenė)

Pb, Hg, Ba, Fe

Švino baltasis, cinoberis, blanfiksas, ochra

Šviesiai žali (laukas
dešinėje paveikslo
pusėje)

Pb, Ba, Sb, Cu, As,
Fe, Hg

Švino baltasis, blanfiksas, Neapolio geltonasis, žalias vario-arseno pigmentas (Emeraldo, arba Šelė,
žaliasis), ochra, cinoberis

Tamsiai žali (kalva
dešinėje paveikslo
pusėje)

Pb, Ba, Cu, As, Fe,
Hg, Sb

Švino baltasis, blanfiksas, žalias vario-arseno
pigmentas (Emeraldo, arba Šelė, žaliasis), ochra,
cinoberis Neapolio geltonasis

Gruntas, kairioji
užlanka

Pb, Ba, Ca, Fe

Švino baltasis, blanfiksas, kreida, ochra
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Privačios kolekcijos paveikslo Pjovėja tyrimai
Tyrimas UV spinduliais
Tyrimas UV spinduliuote parodė, kad paveikslas nulakuotas labai
tolygiai, paviršius švyti vienodai visame plote. Nedidelių užtapymų ir retušuotų vietų yra apatinėje paveikslo dalyje, daugiau – dešiniajame ketvirtyje, jos matomosios liuminescencijos nuotraukoje atsispindi tamsesnėmis
dėmėmis. Šie užtapymai ir retušas dengia autorinės tapybos pažeidimus,
taigi priskirtini ankstesnio restauravimo procesams; tačiau jie nekeičia nei
spalvinio, nei kompozicinio sprendimo, pasirinkto kūrinio autoriaus [14 il.].

14.
Paveikslo vaizdas, apšvietus
ultravioletine (UV) spinduliuote
View of the painting under UV rays

Tyrimas rentgeno spinduliais
Paveikslo rentgenograma [15 il.] labai kontrastinga ir aiški. Veido
rentgenografinis vaizdas rodo, kokiu būdu sukurtas šviesotamsos efektas:
dešiniosios veido dalies tapyboje (dalis kaktos, skruostas) gausiau naudoti
švino baltojo pigmento turintys dažai, todėl ši veido pusė yra žymiai šviesesnė nei labiau šešėliuota kairioji.
Rentgenogramoje gerai matosi fabrikinės drobės faktūra, dešinėje paveikslo pusėje galima įžiūrėti tempimo girliandas. Paveikslo apatinėje
dalyje, dešiniajame ketvirtyje, tamsiais taškais ir dėmelėmis išryškėjusios
nedidelių pavienių tapybos netekčių vietos: dažai ištrupėję mėlyno sijono ta-
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15.
Paveikslo rentgenograma, dešinėje – moters veido
rentgenograma

Radiograph of the painting. Radiograph of the
woman’s face is on the right

pyboje ir ties apatiniu paveikslo pakraščiu bei dešiniuoju kampu; pažeidimų
vietos sutampa su UV liuminescencijos nuotraukoje identifikuotais užtapytais ir retušuotais ploteliais. Rentgenograma rodo, kad tiriamojo paveikslo
kompozicija nebuvo pakeista, tapyba gerai išlikusi.
Tyrimas IR spinduliais
Paveikslą tiriant IR reflektografijos metodu, buvo gautos trijų
fragmentų reflektogramos [16–18 il.]. Jose aiškiai matomos išankstinio piešinio, esančio po tapybos dažais, subtilios linijos, aiškūs štrichai, tikslingo
šešėliavimo fragmentai. Piešinys pasižymi lengvumu, jo kompozicija užtikrinta, be pakeitimų.
Cheminiai tyrimai
Paveikslo drobė gruntuota baltos spalvos gruntu, kuriame aptikta
švino baltojo, kreidos, blanfikso ir ochros pigmento pėdsakų [3 lentelė]. Atlikus grunto mėginio FTIR analizę, patikslinta, kad švino baltąjį pigmentą
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16.
Paveikslo fragmento reflektograma

17.
Paveikslo fragmento reflektograma

Reflectogram of a detail of the painting

Reflectogram of a detail of the painting

18.
Paveikslo fragmento (kairysis apatinis ketvirtis)
reflektograma
Reflectogram of a detail of the painting (left lower
quarter)

sudaro hidroceruzito (didelis kiekis) ir ceruzito (mažas kiekis) mišinys. Be
to, patvirtinta, kad grunto sudėtyje yra kreidos ir blanfikso [19 il.]. Grunto
rišamoji medžiaga – džiūstančiojo aliejaus ir baltyminės kilmės klijų mišinys. Paveikslo gruntas vienasluoksnis, pagal sudėtį gali būti fabrikinis.
Tapybos sluoksnyje aptikti šie pigmentai: baltas – švino baltasis;
geltoni – Neapolio geltonasis ir ochra (umbra); raudoni – cinoberis ir ochra;
mėlyni – kobalto mėlynasis, Berlyno mėlynasis; žalias – kobalto mėlynojo ir
geltonos spalvos pigmentų (ochros, Neapolio geltonojo) mišinys [4 lentelė].
Berlyno mėlynasis pigmentas mėlynuose dažuose aptiktas mikrocheminės
analizės metodu.
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3 lentelė
Grunto XRF analizės rezultatai
Elementas

Masės dalis, %

20Ca

42,00±0,297

26Fe

0,308±0,016

56Ba

5,377±0,124

82Pb

51,412±0,271

19.
Grunto ir palyginamųjų medžiagų – kreidos, blanfikso,
hidroceruzito ir ceruzito – FTIR spektrai
FTIR spectra of the coating and comparative mate
rials – chalk, blanc fixe, hidrocerussite and cerussite

4 lentelė
Pigmentų XRF analizės rezultatai
Tirtų dažų spalva

Aptikti elementai

Nustatyti pigmentai

Balti (prijuostė)

Pb, Ba, Fe

Švino baltasis, blanfiksas, ochra

Balti (rankovė)

Pb, Ba, Fe

Švino baltasis, blanfiksas, ochra

Rausvi (inkarnatas;
kakta)

Pb, Ba, Fe, Mn

Švino baltasis, blanfiksas, ochra (umbra)

Mėlyni (sijonas)

Pb, Ba, Fe, Mn

Švino baltasis, blanfiksas, ochra (umbra)

Žydri (dangus paveikslo dešinėje)

Pb, Ba, Fe, Co

Švino baltasis, blanfiksas, ochra, kobalto mėlynasis

Geltoni (javai dešinėje) (1)

Pb, Fe, Ba

Švino baltasis, ochra, blanfiksas

Geltoni (javai dešinėje) (2)

Pb, Ba, Fe, Sb

Švino baltasis, blanfiksas, ochra, Neapolio geltonasis

Geltoni (javų pėdas)

Pb, Ba, Fe, Sb

Švino baltasis, blanfiksas, ochra, Neapolio geltonasis

Raudoni (liemenė)

Pb, Hg, Fe, Ba

Švino baltasis, cinoberis, ochra, blanfiksas

Žali (pieva)

Pb, Fe, Ba, Sb, Co

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, Neapolio geltonasis, kobalto mėlynasis

Gruntas, kairioji
užlanka

Pb, Ca, Ba, Fe

Švino baltasis, kreida, blanfiksas, ochra
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20.
Paveikslo vaizdas, apšvietus
ultravioletine (UV) spinduliuote
View of the painting under UV rays

LDM paveikslo Pjovėja tyrimai
Tyrimas UV spinduliais
Paveikslą paveikus UV spinduliuote, fotografuotas liuminescuojantis tapybos paviršius [20 il.]. Tyrimas rodo, kad paveikslas nulakuotas labai tolygiai, paviršius visame plote švyti vienodai melsva spalva. Retušo pėdsakų aptinkama paveikslo pakraščiuose; nedidelis pataisymas – ant mėlyno
sijono nugarinėje dalyje. Vis dėlto tikėtina, kad ankstesnių restauravimų
metu atlikto retušo žymes gali slėpti bent keli lako sluoksniai, neleidžiantys
pataisymų pastebėti ir lokalizuoti naudojant ultravioletinę spinduliuotę.
Tyrimas rentgeno spinduliais
Paveikslo rentgenograma [21 il.] nekontrastinga, tačiau rentgenografinis vaizdas aiškus. Tikėtina, kad nedidelis kontrastas gautas dėl plono
tapybos dažų sluoksnio ir gerai rentgeno spindulius absorbuojančio grunto,
kuriame yra didelis kiekis švino baltojo pigmento, tai liudija rentgenogramoje labai gerai matomas paveikslo pagrindo – dvinyčio audimo fabrikinės
drobės – atvaizdas. Rentgenograma rodo, kad tiriamo paveikslo kompozicija nebuvo pakeista, tapyba gerai išlikusi.
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21.
Paveikslo rentgenograma, dešinėje – moters veido
rentgenograma

Radiograph of the painting. Radiograph of the
woman’s face is on the right

Tyrimas IR spinduliais
Paveikslą tiriant IR reflektografijos metodu, buvo gautos dviejų fragmentų reflektogramos [22, 23 il.]. Jose aiškiai matomas užtikrintos
kompozicijos labai aiškus ir lengvas, tiksliai profesionaliai nupieštas išankstinis piešinys, esantis po tapybos dažais.

22.
Paveikslo fragmento reflektograma

23.
Paveikslo fragmento reflektograma

Reflectogram of a detail of the painting

Reflectogram of a detail of the painting
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Cheminiai tyrimai
Nustatyta, kad paveikslo grunto sudėtis būdinga aliejinio fabrikinio grunto sudėčiai. Gruntas yra baltos spalvos, vienasluoksnis, aliejinis.
Grunte aptikta švino baltojo, kreidos (mažas kiekis), blanfikso (labai mažas
kiekis) ir ochros pigmento pėdsakų [5 lentelė]. Atlikus grunto mėginio FTIR
analizę, patikslinta, kad švino baltąjį pigmentą sudaro hidroceruzito (didelis kiekis) ir ceruzito (mažas kiekis) mišinys. Be to, patvirtinta, kad grunto
sudėtyje yra kreidos (mažas kiekis) ir blanfikso (labai mažas kiekis) [24 il.].
Tapybos sluoksnyje aptikti šie pigmentai: baltas – švino baltasis;
geltonas – ochra (umbra); raudoni – cinoberis ir ochra [6 lentelė]. Mėlyni
ir žali pigmentai neidentifikuoti, nes paveikslas šiuo metu eksponuojamas
LDM Vilniaus paveikslų galerijoje, yra puikios būklės, todėl mėginių analizei nebuvo įmanoma paimti, o XRF analizės metodo šiuo atveju nepakako
mėlynam ir žaliam pigmentui identifikuoti.

5 lentelė
Grunto XRF analizės rezultatai
Elementas

Masės dalis, %

20Ca

7,393±0,331

26Fe

0,569±0,023

56Ba

0,678±0,117

82Pb

91,228±0,344

24.
Grunto ir palyginamųjų medžiagų – kreidos, blanfikso,
hidroceruzito ir ceruzito – FTIR spektrai
FTIR spectra of the coating and comparative mate
rials – chalk, blanc fixe, hidrocerussite and cerussite
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6 lentelė
Pigmentų XRF analizės rezultatai
Tirtų dažų spalva

Aptikti elementai

Nustatyti pigmentai

Balti (prijuostė) (1)

Pb, Fe

Švino baltasis, ochra

Balti (prijuostė) (2)

Pb, Fe

Švino baltasis, ochra

Rausvi (inkarnatas;
kakta)

Pb, Ba, Fe, Hg

Švino baltasis, blanfiksas, ochra, cinoberis

Mėlyni (sijonas)*

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Mėlyni (rugiagėlė)*

Pb, Fe, Hg, Mn

Švino baltasis, ochra (umbra), cinoberis

Geltoni (javai deši-

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Pb, Hg, Ca, Ba, Fe

Švino baltasis, cinoberis, kreida, blanfiksas, ochra

Raudoni (liemenė)

Pb, Hg, Ba, Fe

Švino baltasis, cinoberis, blanfiksas, ochra

Žalsvi (laukas deši-

Pb, Ca, Ba, Fe, Hg

Švino baltasis, kreida, blanfiksas, ochra, cinoberis

Pb, Ca, Ba, Fe

Švino baltasis, kreida, blanfiksas, ochra

Pb, Ca, Ba, Fe

Švino baltasis, kreida blanfiksas, ochra

nėje)
Geltoni (javai kairėje,
šalia figūros)
Geltoni (javai kairėje,
krašte)
Violetiniai (dangus
dešinėje)

nėje)*
Gruntas, apatinė
užlanka
Gruntas, dešinioji
užlanka
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25.
Paveikslo vaizdas, apšvietus
ultravioletine (UV) spinduliuote
View of the painting under UV rays

LDM paveikslo (etiudo) Pjovėja tyrimai
Tyrimas UV spinduliais
Paveikslą paveikus UV spinduliuote, fotografuotas liuminescuojantis tapybos paviršius [25 il.]. Tyrimas rodo, kad paviršius visame plote
švyti vienodai, labai tolygiai. Retušo žymių ir užtapymų neaptikta.
Tyrimas rentgeno spinduliais
Paveikslo rentgenograma [26 il.] nekontrastinga, tačiau rentgenografinis vaizdas pakankamai aiškus. Tikėtina, kad nedidelis kontrastas
gautas dėl labai plono tapybos dažų sluoksnio ir gerai rentgeno spindulius
absorbuojančio grunto, kuriame yra didelis kiekis švino baltojo pigmento.
Kairėje rentgenogramos pusėje pastebimos šviesesnės dėmės. Keliama hipotezė, kad tai per drobę persigėręs gruntas. Rentgenograma rodo, kad
tiriamo paveikslo kompozicija nebuvo pakeista, tapyba gerai išlikusi.
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26.
Paveikslo rentgenograma, dešinėje – moters veido
rentgenograma

Radiograph of the painting. Radiograph of the
woman’s face is on the right

Tyrimas IR spinduliais
IR reflektografijos metodu gautos dviejų paveikslo fragmentų reflektogramos [27, 28 il.]. Jose matomos grubokos išankstinio piešinio linijos,
ypač ryškūs pjovėjos liemenės kontūrai. Piešinys griežtas, skubotas; tikėtina, kad šis paveikslas buvo nutapytas greitai, kaip etiudas, kaip paruošiamoji studija didesniam tapybos darbui. Piešinys laisvas, eskiziškas, nelabai
tikslus, charakteringa linija labai gerai matoma ant iškeltos rankos alkūnės – šioje vietoje yra net trys linijos, žyminčios rankos lenkimą ties alkūne
[27 il.]. Tai puikiai patvirtina dailininko sumanymą pirminiuose variantuose
ieškoti idealaus formos varianto. Reflektogramos patvirtina, kad paveikslas
yra paruošiamasis etiudas.
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27.
Paveikslo fragmento reflektograma

28.
Paveikslo fragmento reflektograma

Reflectogram of a detail of the painting

Reflectogram of a detail of the painting

Cheminiai tyrimai
Nustatyta, kad paveikslo gruntas yra baltos spalvos, vienasluoksnis, aliejinis. Grunte aptikta švino baltojo, kreidos, blanfikso (mažas kiekis)
ir ochros pigmento pėdsakų [7 lentelė]. Grunto mėginio FTIR analizės rezultatai patikslino, kad švino baltąjį pigmentą sudaro ceruzito (didelis kiekis) ir
hidroceruzito (mažas kiekis) mišinys, ir patvirtino, kad grunto sudėtyje yra
kreidos ir blanfikso (labai mažas kiekis) [29 il.]. Grunto rišamoji medžiaga –
džiūstančiojo aliejaus ir baltyminės kilmės klijų mišinys. Kaip matome, šio
paveikslo grunto sudėtis būdinga XIX a. naudoto fabrikinio grunto sudėčiai.
7 lentelė
Grunto XRF analizės rezultatai
Elementas

Masės dalis, %

20Ca

48,516±0,332

26Fe

0,685±0,024

56Ba

1,562±0,119

82Pb

48,619±0,315

29.
Grunto ir palyginamųjų medžiagų – kreidos, blanfikso,
hidroceruzito ir ceruzito – FTIR spektrai
FTIR spectra of the coating and comparative mate
rials – chalk, blanc fixe, hidrocerussite and cerussite
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8 lentelė
Pigmentų XRF analizės rezultatai
Tirtų dažų spalva

Aptikti elementai

Nustatyti pigmentai

Balti (prijuostė)

Pb, Ca, Fe

Švino baltasis, kreida, ochra

Mėlyni (sijonas) (1)

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, Berlyno mėlynasis, ochra, cinoberis

Mėlyni (sijonas) (2)

Pb, Fe, Hg, Mn

Švino baltasis, Berlyno mėlynasis, ochra (umbra),
cinoberis

Geltoni (pieva kairėje)

Pb, Fe, Hg, Sb

Švino baltasis, ochra, cinoberis, Neapolio geltonasis

Geltoni (javų pėdas
rankoje)

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Geltoni (pieva deši-

Pb, Fe, Hg, Sb

Švino baltasis, ochra, cinoberis, Neapolio gelto-

nėje)

nasis

Geltoni (javų varpos

Pb, Fe, Hg, Mn

Švino baltasis, ochra (umbra), cinoberis

Pb, Fe, Hg, Mn

Švino baltasis, ochra (umbra), cinoberis

Pb, Fe, Hg

Švino baltasis, ochra, cinoberis

Raudoni (liemenė)

Pb, Hg, Fe

Švino baltasis, cinoberis, ochra

Žalsvi (laukas deši-

Pb, Fe, Hg, Cu, As

Švino baltasis, ochra, cinoberis, žalias vario-arseno

kairėje)
Geltoni (javų varpos
dešinėje)
Geltoni (javų pėdas
rankoje)

nėje)

pigmentas (Emeraldo (Šelė) žaliasis)

Violetiniai (dangus)

Pb, Hg, Fe, Ba, Ca

Švino baltasis, cinoberis, ochra, Berlyno mėlynasis,
blanfiksas, kreida

Gruntas, kairioji

Pb, Ca, Ba, Fe

Švino baltasis, kreida, blanfiksas, ochra

užlanka

Tapybos sluoksnyje aptikti šie pigmentai: baltas – švino baltasis;
geltoni – Neapolio geltonasis ir ochra (umbra); raudoni – cinoberis ir ochra;
žalias – Emeraldo (Šelė) žaliasis [8 lentelė]. Be to, atliekant mikrocheminę
analizę, mėlynuose ir violetiniuose dažuose aptikta Berlyno mėlynojo pigmento.
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LDM paveikslo Lietuvaitė su verbomis tyrimai
Cheminiai tyrimai
Nustatyta, kad paveikslo drobė gruntuota baltos spalvos gruntu,
kuriame aptikta švino baltojo, kreidos, blanfikso (mažas kiekis) ir ochros pigmento (mažas kiekis) [9 lentelė]. Grunto rišamoji medžiaga – džiūstančiojo aliejaus ir baltyminės kilmės klijų mišinys. Atlikus grunto mėginio FTIR
analizę, patikslinta, kad švino baltąjį pigmentą sudaro ceruzito (didelis kiekis) ir hidroceruzito (mažas kiekis) mišinys. Be to, patvirtinta, kad grunto sudėtyje yra kreidos ir blanfikso (labai mažas kiekis) [30 il.]. Paveikslo gruntas
vienasluoksnis, jo sudėtis būdinga XIX a. naudotų fabrikinių gruntų sudėčiai.
Tapybos sluoksnyje aptikti šie pigmentai: baltas – švino baltasis;
geltoni – Neapolio geltonasis ir ochra; raudoni – cinoberis ir ochra; mėlynas – kobalto mėlynasis; žalias – žalias vario pigmentas [10 lentelė].

9 lentelė
Grunto XRF analizės rezultatai
Elementas

Masės dalis, %

20Ca

33,657±0,618

26Fe

1,326±0,055

56Ba

1,617±0,238

82Pb

62,798±0,602

30.
Grunto ir palyginamųjų medžiagų – kreidos, blanfikso,
hidroceruzito ir ceruzito – FTIR spektrai
FTIR spectra of the coating and comparative mate
rials – chalk, blanc fixe, hidrocerussite and cerussite
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10 lentelė
Pigmentų XRF analizės rezultatai
Tirtų dažų spalva

Aptikti elementai

Nustatyti pigmentai

Balti (prijuostė)

Pb, Fe, Co

Švino baltasis, ochra, kobalto mėlynasis

Rausvi (inkarnatas;
kakta)

Pb, Fe

Švino baltasis, ochra

Mėlyni (sijonas)

Pb, Co, Fe

Švino baltasis, kobalto mėlynasis, ochra

Tamsiai mėlyni
(altorius)

Pb, Fe, Ba, Sb, Co

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, Neapolio geltonasis, kobalto mėlynasis

Gelsvi (švarkas)

Pb, Fe, Co

Švino baltasis, ochra, kobalto mėlynasis

Gelsvi (grindų orna-

Pb, Fe, Co

Švino baltasis, ochra, kobalto mėlynasis

Geltoni (langas)

Pb, Fe, Ba, Co

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, kobalto mėlynasis

Geltoni (rėmas)

Pb, Fe, Ba, Co

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, kobalto mėlynasis

Geltoni (gėlių ryšulys)

Pb, Fe, Sb, Cu, Co,

Švino baltasis, ochra, Neapolio geltonasis, žalias

Cr, Hg

vario pigmentas, kobalto mėlynasis, chromo

mentas)

pigmentas, cinoberis
Pilki (kolona dešinėje)

Pb, Fe, Ba, Co, Hg

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, kobalto mėlynasis,
cinoberis

Raudoni (skarelė)

Pb, Hg, Ba, Fe, Co

Švino baltasis, cinoberis, blanfiksas, ochra, kobalto
mėlynasis

Žali (verbų šakelės)

Pb, Fe, Ba, Cu, Co,

Švino baltasis, ochra, blanfiksas, žalias vario

Cr, Hg

pigmentas, kobalto mėlynasis, chromo pigmentas,
cinoberis

Gruntas, dešinioji

Pb, Ca, Ba, Fe

užlanka
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Makronuotraukų analizė
Analizuojant paveikslų fragmentų makronuotraukas, buvo atlikti
tiriamųjų kūrinių palyginamieji potėpių tyrimai. Pirmiausia tyrinėta akių
tapyba. ŽAM priklausančiame paveiksle akių blikai – šviesos atšvaitai – išgauti baltais apvaliais taškeliais [31 il.]; privačios kolekcijos ir LDM priklausančiame paveiksluose šviesos atšvaito efektas sukurtas dviem baltų
dažų potėpiais [32, 33 il.]. Šiuose trijuose paveiksluose moters akių tapyba
autentiška, tai patvirtina paveikslų tyrimai UV spinduliuote.

31.
ŽAM priklausantis
paveikslas, moters
kairiosios akies bliko
makronuotrauka

32.
Privačios kolekcijos
paveikslas, moters
dešiniosios akies bliko
makronuotrauka

33.
LDM priklausantis
paveikslas, moters
dešiniosios akies bliko
makronuotrauka

SAM copy of the
painting: a macro
photograph of the glint
of the woman’s left eye

Painting from the
private collection: a
macro photograph of
the glint of the woman’s
right eye

LAM painting: a macro
photograph of the glint
of the woman’s right eye

Palyginimui nufotografuota kitų Rusecko kūrinių, eksponuojamų
LDM Vilniaus paveikslų galerijos nuolatinėje ekspozicijoje ir vaizduojančių
žmones, akių tapybos fragmentų. Palyginus makronuotraukose užfiksuotus vaizdus, aiškėja, kad dailininkas nė viename iš eksponuojamų paveikslų
šviesos atšvaitų akyse nepavaizdavo apvaliu baltu taškeliu [34 il.]. Taip pat
buvo palyginti ŽAM ir LDM paveikslų moters dešinės rankos tapybos fragmentų makrofotovaizdai [35, 36 il.]. Akivaizdu, kad 35 ir 36 iliustracijose
užfiksuoti makrovaizdai yra skirtingi. ŽAM paveikslo fragmento nuotraukoje drabužio rankovės medžiagiškumas abejotinas, nedidelio surišto kaspinėlio tapysena ganėtinai primityvi; potėpiams trūksta išbaigtumo. 36 iliustracijoje užfiksuotas fragmentas daug labiau atspindi XIX a. pirmai pusei
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34.
Kanuto Rusecko portretų akių tapybos detalių makronuotraukos
Macro photographs of eye details in Rusiecki’s portraits

A)
Grasildos Protnickytės-Ruseckienės portreto detalė,
1845, LDM, ED 65753, T 245

B)
Barzdoto vyro portreto (Zaremba) detalė, 1840–1845,
LDM, ED 67332, T 1549

Detail of Grasilda Prątnicka-Rusiecka’s portrait. 1845

Detail of a portrait of a bearded man (Zaremba).
1840–1845

C)
Ievos Krajevskytės-Ivickienės portreto detalė, LDM,
ED 67191, T 1552

D)
Jono Rusecko portreto detalė, 1845, LDM, ED 65559,
T 1546

Detail of Ewa Krajewska-Ivicka’s portrait

Detail of Jan Rusiecki’s portrait, 1845

35.
ŽAM priklausantis paveikslas, moters dešinės rankos
tapybos fragmentas, fotografuotas slystančioje šviesoje
SAM painting: a detail of the woman’s right hand
photographed in shifting light

36.
LDM priklausantis paveikslas, moters dešinės rankos
tapybos fragmentas, fotografuotas slystančioje šviesoje
LAM painting: a detail of the woman’s right hand
photographed in shifting light
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37.
ŽAM priklausantis paveikslas, dešinėje pusėje
nutapyto fragmento makronuotrauka

38.
LDM priklausantis paveikslas, dešinėje pusėje
nutapyto fragmento makronuotrauka

SAM painting: a macro photograph of a detail painted
on the right side

LAM painting: a macro photograph of a detail painted
on the right side

būdingą profesionalią tapybos manierą. 37 iliustracijoje matomi ŽAM priklausančio kūrinio fragmente pavaizduoti namai ir peizažas, nutapyti nepaisant šviesotamsos taisyklių. Be to, rankovės siūlė ties pažastimi pavaizduota
kaip ištisinė vingiuojanti rudos spalvos linija, jos prasmė neaiški, ji atrodo
kaip svetimkūnis. 38 iliustracijoje LDM priklausančio kūrinio analogiškoje
vietoje esantis fragmentas nutapytas logiškai ir įtikinamai.
Rezultatų aptarimas
Visi tirtieji paveikslai yra nutapyti santykinai plonais dažų sluoksniais ant didelį kiekį švino baltojo pigmento turinčio grunto, tai rodo nedidelio kontrastingumo rentgenogramos ir gruntų cheminės sudėties tyrimų
rezultatai.
ŽAM priklausančio paveikslo rentgenogramoje [žr. 9 il.] kiek didesniu kontrastu išsiskiria drabužių šviesių vietų (prijuostė, marškinių rankovės, apykaklė) tapyba, tuo tarpu moters veido ir rankų rentgenograma
[žr. 10 il.] itin blanki, neryški. Kitų tirtųjų paveikslų rentgenogramose inkarnato tapyba turi pakankamai ryškių šviesotamsos modeliavimo bruožų
[žr. 15, 21, 26 il.].
Visi tirtieji paveikslai anksčiau buvo restauruoti, tai rodo matomosios liuminescencijos nuotraukos [žr. 8, 14, 20, 25 il.]; tačiau akivaizdu, kad
ŽAM priklausantis paveikslas yra buvęs labiausiai pažeistas: jis labiausiai
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išsiskiria retušo ir užtapymų gausa, be to, jo lako paviršius padengtas netolygiausiai [žr. 8 il.]. Šio paveikslo rentgenogramoje pastebima daugiausia autorinių dažų ištrupėjimų. Pažeidimai – drobės ir tapybos pradūrimai, patakos, ryškus krakeliūrų tinklas – buvo konstatuoti ir vizualios apžiūros metu.
Pastarajame paveiksle neaptiktas ir išankstinis piešinys: kūrinio
fragmentų IR reflektogramos labiau panašios į paprastas monochromines –
juodas ir baltas – nuotraukas [žr. 11, 12 il.]. Kitiems gi paveikslams, kurie
atributuojami kaip Rusecko kūriniai, būdingi išankstiniai piešiniai, slypintys
po dažų sluoksniais ir matomi reflektogramose [žr. 16–18, 22, 23, 27, 28 il.].
ŽAM priklausančio paveikslo detalių – akių šviesos atšvaitų, drabužių dalių, peizažo fragmentų – tapybos pobūdis smarkiai skiriasi nuo kitų
tirtų paveikslų tapybos, tai išryškėjo analizuojant paveikslų fragmentų makronuotraukas [žr. 31–33, 35, 36 il.].
Tapybos medžiagų analizė parodė, kad visų penkių paveikslų gruntai ir tapybos paletė yra būdingi XIX amžiui9.
Lyginant tirtų paveikslų gruntus, išryškėjo jų panašumai ir skirtumai. Visi tirtų paveikslų gruntai yra fabrikiniai, vienasluoksniai, baltos
spalvos, visų jų sudėtyje yra švino baltojo, kreidos, blanfikso ir ochros pigmentų. Tačiau šių medžiagų kiekiai gruntuose yra skirtingi. ŽAM paveikslo ir LDM paveikslo gruntai yra aliejiniai, švino baltasis pigmentas juose
yra hidroceruzito pavidalo, o ceruzito aptikta tik nedideli kiekiai; abiejuose
paveiksluose taip pat aptiktas labai mažas kreidos kiekis. Tačiau ŽAM paveikslo grunte yra gana didelis kiekis blanfikso, tuo tarpu LDM – aptikti tik
pėdsakai blanfikso [39 il.]. Privačios kolekcijos, LDM etiudo ir LDM Lietuvaitės su verbomis paveikslų gruntai yra emulsiniai, juose švino baltasis
pigmentas yra ceruzito pavidalo; gruntuose yra pakankamai didelis kiekis
kreidos, nedidelis kiekis blanfikso, visų trijų paveikslų gruntuose aptiktas
mažas kiekis hidroceruzito. Privačios kolekcijos paveikslo ir LDM paveikslo
Lietuvaitė su verbomis cheminė gruntų sudėtis yra ypač artima [40 il.].
Tirtų paveikslų dažų paletės taip pat yra labai artimos: jas sudaro
švino baltasis, įvairių atspalvių ochros, Neapolio geltonasis, cinoberis, ko-

9 Maartje J. N. Stols-Witlox, Historical Recipes for Preparatory Layers for Oil Paintings
in Manuals, Manuscripts and Handbooks in North West Europe, 1550–1900: Analysis and Reconstructions, PhD thesis, Amsterdam: Amsterdam School of Historical Studies (ASH), 2014; Looking
Through Paintings: The Study of Painting Techniques in Support of Art Historical Research,
Ed. Erma Hermens, London: Archetype Publications, 1998.
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39.
Pjovėjos, ŽAM, ir Pjovėjos, LDM, grunto mėginių spektrai
The Reaper, SAM, and The Reaper, LAM. Spectra of
coating samples

40.
Lietuvaitės su verbomis, LDM, ir Pjovėjos, privati
kolekcija, grunto mėginių FTIR spektrai
Lithuanian Girl with Palm Sunday Fronds, LDM, and The
Reaper, private collection. FTIR spectra of coating samples
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balto mėlynasis, Berlyno mėlynasis, Emeraldo (Šelė) žaliasis. Vienintelis pigmentas, kuris aptiktas ŽAM paveiksle ir kurio nerasta likusiųjų tapyboje,
yra sintetinis ultramarinas [žr. 11 lentelę].
Visi šie pigmentai buvo populiarūs ir dailininkų plačiai naudoti
XIX amžiuje. Ne išimtis buvo ir Ruseckas, kuris savo 1847 m. rugsėjo mėn.
laiške sūnui Boleslovui į Peterburgą prašė nupirkti aliejinių dažų: švino baltojo, Neapolio geltonojo, ochros šviesios, tamsios, rudai raudonos, deginto
kaulo, rausvo lako, taip pat – kobalto, geltono lako ir žalios10.
Be to, Neapolio geltonasis pigmentas naudotas iki XIX a. pabaigos – XX a. pradžios11, o Emeraldo (Šelė) žaliasis – tik XIX amžiuje12. Sintetinis ultramarinas pramoniniu būdu pradėtas gaminti 1828 metais13.
Išvados
Tyrimai IR ir rentgeno spinduliais parodė, kad ŽAM paveikslas
Pjovėja tapytas be išankstinio piešinio, o rentgenogramose matoma inkarnato tapyba yra itin blanki, neryški. Tuo tarpu likusiuose paveiksluose aptikti išankstiniai piešiniai, o inkarnato tapyba turi pakankamai ryškių šviesotamsos modeliavimo bruožų.
ŽAM priklausančio paveikslo detalių – akių šviesos atšvaitų, drabužių dalių, peizažo fragmentų – tapybos pobūdis smarkiai skiriasi nuo kitų tirtų
paveikslų tapybos, tai išryškėjo analizuojant jų fragmentų makronuotraukas.
Tapybos medžiagų analizė parodė, kad visų penkių paveikslų gruntų cheminė sudėtis ir dažų paletės yra artimos ir būdingos XIX amžiaus tapybai. Vienintelis pigmentas, kuris aptiktas ŽAM paveiksle ir kurio nerasta
likusių paveikslų tapyboje, yra sintetinis ultramarinas.

10 Vladas Drėma, op. cit., p. 174.
11 Ian N. M. Wainwright, John M. Taylor, Rosamund D. Harley, “Lead Antimonate Yellow”,
in: Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, London: Archetype Publications, 1985, Vol. 1, p. 219–254.
12 Inge Fiedler, Michal Bayard, “Emerald Green and Scheele‘s Green”, in: Artists’ Pigments.
A Handbook of Their History and Characteristics, London: Archetype Publications, 1997, Vol. 3,
p. 219–272.
13 Joyce Plesters, “Ultramarine Blue, Natural and Artificial”, in: Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, London: Archetype Publications, 1993, Vol. 2, p. 37–65.
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11 lentelė
Tapybos medžiagų – pigmentų ir grunto analizės rezultatai
Paveikslas

Balti pigmentai

Geltoni
pigmentai

Raudoni
pigmentai

Mėlyni
pigmentai

Žali pigmentai

Grunto sudėtis

Pjovėja
(ŽAM)

Švino
baltasis

Neapolio
geltonasis,
ochra

Cinoberis,
ochra

Sintetinis
ultramarinas, kobalto
mėlynasis,
Berlyno
mėlynasis

Emeraldo
(Šelė)
žaliasis

Švino baltasis
(hidroceruzitas
ir ceruzitas),
blanfiksas, kreida
(mažas kiekis)

Pjovėja
(privati
kolekcija)

Švino
baltasis

Neapolio
geltonasis,
ochra

Cinoberis,
ochra

Kobalto
mėlynasis,
Berlyno
mėlynasis

Neaptikta

Švino baltasis
(hidroceruzitas ir
ceruzitas), kreida,
blanfiksas (mažas
kiekis)

Pjovėja
(LDM)

Švino
baltasis

Ochra
(umbra)

Cinoberis,
ochra

Netyrinėta

Neaptikta

Švino baltasis
(hidroceruzitas ir
ceruzitas), kreida
(mažas kiekis),
blanfiksas (labai
mažas kiekis)

Pjovėja
(etiudas)
(LDM)

Švino
baltasis

Neapolio
geltonasis, ochra
(umbra)

Cinoberis,
ochra

Berlyno
mėlynasis

Emeraldo
(Šelė)
žaliasis

Kreida, švino baltasis (hidroceruzitas ir ceruzitas),
blanfiksas (mažas
kiekis)

Lietuvaitė su
verbomis
(LDM)

Švino
baltasis

Neapolio
geltonasis,
ochra

Cinoberis,
ochra

Kobalto
mėlynasis

Vario
pigmentas
– Emeraldo (Šelė)
žaliasis (?)

Švino baltasis
(hidroceruzitas ir
ceruzitas), kreida,
blanfiksas (mažas
kiekis)

Remiantis išvardytais faktais, galima teigti, kad ŽAM priklausantis paveikslas Pjovėja neabejotinai nutapytas XIX a., tačiau paveikslo kūrimo technika, tapybos pobūdis skiriasi nuo kitų tyrinėtų Kanuto Rusecko
teptukui priskiriamų paveikslų.
Gauta ———— 2018 10 23
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Summary

Technological Analysis of Kanuty Rusiecki’s
Painting Technique
Dalia Panavaitė, Tomas Ručys, Jūratė Senvaitienė
Keywords: Kanuty Rusiecki, The Reaper, Lithuanian Girl with Palm Sunday Fronds, painting technique, UV, IR, radiography, OM, FTIR, XRF.
The article presents the results of the technological analysis of five
paintings attributed to Kanuty Rusiecki, and a description of their painting
technique and materials.
The authors analysed four paintings of The Reaper, two of which
are held at the Lithuanian Art Museum (LAM), one belongs to a private
collection, and one is held at the Samogitian Alka Museum (SAM), as well
as another famous painting by Rusiecki, Lithuanian Girl with Palm Sunday
Fronds, which is very similar to The Reaper in all aspects, held at the LAM.
The comparative technological analysis was performed upon noticing that the SAM copy of The Reaper differs from other paintings by
Rusiecki in certain colour solutions and is of much larger size. Thus a question arose if the SAM copy of The Reaper was indeed painted by Rusiecki.
The condition of the paintings and their compositional and technological features were revealed through an ultraviolet (UV), infrared (IR)
and X-ray analysis. A comparative analysis of brushstrokes was conducted from macro photographs. The materials used by the artist – canvas,
base coating, painting colours – were identified through optical microscopy
(OM), microchemical and morphological analysis, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray fluorescence analysis (XRF).
The IR analysis showed that the SAM copy of The Reaper
was painted without a preliminary drawing, which was found in the other
paintings. The X-ray analysis revealed that the painting of the face and the
hands of the SAM copy of The Reaper was very dim and indistinct, while in
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the other paintings the flesh colour was quite vivid, and their radiographs
revealed distinct features of chiaroscuro modelling. While analysing the
details of the paintings – eye reflections and details of the clothes and the
landscape, it was noticed that the painting manner of the SAM copy is also
markedly different from the painting manner of the other copies.
The analysis of the painting materials showed that the chemical
structure of the base coating and the colour range of all five paintings are
quite similar and typical of the 19th century. The only pigment that was
found in the SAM copy and was absent in the other paintings was synthetic
ultramarine.
Referring to the above-mentioned facts, a conclusion can be made
that the creation technique, the modelling of the woman’s face and hands,
and the details of the clothes and the landscape of the SAM copy differ from
the other paintings by Rusiecki that were analysed. However, the chemical
structure of the base coating and the paints confirms that the SAM painting
The Reaper was undoubtedly painted in the 19th century.
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