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Straipsnyje analizuojama Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo ikonografija, aptariamos šio
atvaizdo ikonografinio tipo susiformavimo aplinkybės, jį užsakiusio Milano kardinolo Federico Borromeo ir
gėlių vainiko tipo pirmavaizdį sukūrusių flamandų dailininkų dueto Jano Brueghelio vyresniojo ir Hendricko
van Baleno reikšmė. Tyrimu siekiama atskleisti šio ikonografinio tipo svarbą to meto dailės kontekste, jo
paplitimo aplinkybes, išskirtinumą ir populiarumo priežastis. Tyrime taip pat trumpai pristatoma gerbtino
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo istorija ir jo sekiniai LDK .
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:
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kamalduliai.
paminklą pristatančioje literatūroje2. Manoma, kad
kamaldulių Dievo Motina kartu su leidimu steigti
Pažaislyje kamaldulių vienuolyną 1661 m. popiežiaus
Aleksandro VII buvo padovanota bažnyčios funda-

Į VA DA S

Pažaislio stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas Lietuvoje yra pakankamai
gerai žinomas. Jo kilmė apibendrintais duomenimis
nusakyta gausiuose Pažaislio bažnyčios bei vienuolyno istorijos tyrimuose ir unikalų Lietuvos baroko

1

2

Straipsnis parengtas pagal Lietuvos mokslo tarybos finansuotą
programą „Kultiniai atvaizdai LDK: importas ir vietinė sklaida
(MIP-11160, vad. Tojana Račiūnaitė).
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Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, Pažaislis, baroko vienuolynas
Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001;
Mindaugas Paknys, Pažaislis: menas ir istorija, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005; Robertas Gedvydas Skrinskas, Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas, Kaunas: Judex, 1999,
p. 326–330; Lietuvos bažnyčios, sud. Laima Šinkūnaitė, Kaunas:
Šviesa, 2009, p. 96–105.

1. Pažaislio Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu, XVII a. II ketv., drobė,
aliejus, 117×95 cm, Kęstučio Stoškaus nuotrauka
Pažaislis Virgin Mary with the Infant Jesus, the second quarter
of the 17th c.
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toriui Kristupui Zigmantui Pacui (1621–1684)3. Šį paveikslą didikas, nors ir ypač branginęs, perdavė saugoti kamaldulių vienuoliams. Tapybos drobė ilgą laiką
kabojo vienuolių choro altoriuje ir prieinama buvo tik
šios vienuolijos šeimininkams. Dar vadinama Gražiosios Meilės Motina gerbta ne tik kamaldulių, bet ir
vėliau čia gyvenusių stačiatikių vienuolių (1832–1914),
kurie liepos 2 d., per Marijos Apsilankymo šventę,
malonėmis garsėjantį paveikslą nešdavo iškilmingoje
procesijoje aplink bažnyčią ir vienuolyną, nešdavę ir į
kitas Kauno šventoves4. Jų rūpesčiu 1898 m. stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu atvaizdas buvo
uždengtas auksuoto sidabro aptaisu ir karūnomis5.
Pirmojo pasaulinio karo metais, 1914 m. traukdamiesi
iš Pažaislio, stačiatikių vienuoliai į Rusiją išsigabeno ir
paveikslą. Pagal 1920 m. taikos sutartį, paveikslas buvo
atgautas ir tik 1928 m. sausio 27 d. grįžo į Pažaislį seserų kazimieriečių globon. Tais pačiais metais kūrinys
dailininko Igno Rudolfo6 buvo atnaujintas pertapant

Pažaislio ansamblis yra sulaukęs nemažo istorikų
ir dailėtyrininkų dėmesio, bažnyčios dekoro ir ikonografijos klausimais netgi įvyko „intelektualinis mūšis“,
diskutuojant apie Pažaislio freskų ikonografinę programą8. Iš tiesų per pastaruosius dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos metų buvo atlikti didžiuliai tyrimai, pats
barokinis bažnyčios ir vienuolyno ansamblis restauruotas ir pritaikytas turizmo reikmėms, jame veikia muziejus, nuolat gyvena ir jį prižiūri vienuolės. Šis ansamblio
„gražinimo“ etapas skatino nuoseklesnius istorinės medžiagos tyrimus, todėl ne kartą buvo kelti išlikę archyviniai dokumentai, tikslinamos statybos datos, ieškoma
analogų, renkama kita jo istorijai svarbi informacija.
Nuošalyje neliko ir stebuklingasis paveikslas, jis buvo
tyrinėjamas9, tačiau neakcentuojant kūrinio ikonografijos svarbos to meto Vakarų Europos dailės kontekste.
Straipsnio tikslas – patyrinėti Pažaislio stebuklingąjį atvaizdą XVII a. dailės istorijos aspektu ir išryškinti jo ikonografinį savitumą. Šio paveikslo ikonografija
leidžia dar geriau suvokti kultinių atvaizdų „importo“
svarbą, taip pat pasvarstyti apie galimą paveikslo kilmę, jo įsigijimo aplinkybes.
Pirmasis bei reikšmingiausias Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios tyrimas pateiktas Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės disertacijos studijoje „Pažaislis, ein
Barockkloster in Litauen“ (Kaunas, 1930)10 ir 2001 m.

Marijos ir Kūdikio Jėzaus veidus. Po karo, vienuolynui einant iš rankų į rankas, 1950 m. paveikslas buvo
perkeltas į Kauno arkikatedrą baziliką. Iš ten 1978 m.
rugsėjį pavogtas ir greitai atrastas, jis buvo atgabentas į Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo
centrą7. Kūrinio restauratorius Balys Pakštas suteikė
jam pirminę, iki užtapymų turėtą, XVII amžiaus išvaizdą. 2000-aisiais lydimas gausios maldininkų procesijos stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu paveikslas iškilmingai grąžintas į Pažaislį, dabar
kabo didžiajame altoriuje [1 il.].
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Laima Šinkūnaitė, „1009 metai ir Pažaislis. Krikščioniškųjų misijų tema“, in: Soter, 2000, Nr. 3 (31), p. 75–84; Eadem,
„Pažaislio vienuolyno dekoro ikonografinė programa: nauji
tyrinėjimų aspektai“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
barokas: formos, įtakos, kryptys, Vilnius, 2001, p. 7–26; Eadem,
„Šventojo Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių
vienuolyne“, in: Logos, 52, 2007, p. 133–144; Mindaugas Paknys,
„Šv. Brunono Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis,
t. 32, 2009, p. 173–194; Idem, „Pal. Bogumilas Pažaislio freskose“, in: Naujasis Židinys, 2002, Nr. 6, p. 315–322.
9 Laima Šinkūnaitė, „Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas“, p. 111–126; Aušra
Vasiliauskienė, „Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko dailėje“, in: Logos,
Nr. 49, p. 161–171; Nr. 52, p. 166.
10 Pažaislis, ein Barockkloster in Litauen, [Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät I

Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, op. cit., p. 25, 80, 91.
Laima Šinkūnaitė, „Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas kaip maldos ir tikėjimo kelrodis“, in: Soter, [interaktyvus], 2012, Nr. 44 (72), p. 118,
[žiūrėta: 2013-03-19], http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_1392-7450.N_44_72.PG_111-126/
DS.002.0.01.ARTIC.
Ibid., p. 118.
Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, op. cit., p. 81.
„Mįslinga stebuklingojo paveikslo vagystė“, in: Ekstra: XXI amžiaus savaitinis žurnalas, Nr. 14, 2005 04 04–10.
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publikuotame jos vertime11. Tai pirmoji išplėstinė ir
kartu tarptautinė šio svarbaus barokinio ansamblio
studija. Dailėtyrininkė pirmoji plačiau aprašė jo meninę reikšmę ir iškėlė aptariamojo paveikslo kilmės
versiją, ji manė, kad žymusis Pažaislio Madonos paveikslas yra flamandų tapytojo Danielio Segherso
(1590–1661) kūrinys. Šios versijos nebandyta nuosekliau tikslinti. Ilgą laiką Pažaislio ansamblį ir jo dailės
ikonografiją tyrinėja dailėtyrininkai Laima Šinkūnaitė, Mindaugas Paknys. Paveikslas aptartas ir įtrauktas
į daugelį stebuklingųjų atvaizdų vadovų12. Nagrinėta
ir paveikslo ikonografija, ieškota jo sekinių13. Aušra

niam tipui yra skirtos bent kelios išsamesnės publikacijos. Kolumbijos universiteto profesorius Davidas
Freedbergas yra paskyręs atskirą studiją flamandų
tapybai – Madonų gėlių vainike ikonografijos klausimu16. Jo straipsnyje dokumentais įrodyta šio ikonografinio tipo kilmė, akcentuotas Milano arkivyskupo
Federico Borromeo (1564–1631) užsakymas ir jo laiškai
dailininkui, pagrįsta dviejų paveikslo dailininkų autorystė ikonografinio tipo pirmavaizdžio sukūrime, aptartos žinomos šio ikonografinio tipo – Madona gėlių
vainike – variantai ir versijos. Jis pirmasis akcentavo
paveikslo ikonografinio tipo diskusinį aspektą, susijusį su ikonoklastų keliamais Marijos atvaizdų draudimo klausimais. Šį aspektą jis plačiai išdėstė savo
disertacijoje, vėliau dar labiau išplėtojęs problematiką
išleido atskirais veikalais17. Freedbergas pirmasis kėlė

Vasiliauskienė, rašydama apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės rožinio Marijos atvaizdų ikonografiją ir jų sekinius, įtraukė Pažaislio paveikslą kaip vieną
iš Marijos rožinio pavyzdžių, tačiau pastebėjo, „kad
siekiant tikslesnių apibendrinimų, reikia išsamių Pažaislio kūrinio ir jo sekinių tyrimų“14. Ji akcentavo, jog
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos atvaizdas ir ją supantis
gėlių vainikas yra Marijos rožinio atspindys, nes jame
„dominuoja rožės – Ave Maria maldos simbolis, o vienas gražiausių Pažaislio Dievo Motinos sekinių yra
Dokšicoje“15.
Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie stebuklingojo
paveikslo istorijos, išryškinant ir akcentuojant to meto
Vakarų Europos dailės kontekstą ir šio ikonografinio
tipo reikšmę. Pradėjus plačiau tyrinėti Madonos gėlių
vainike ikonografiją, paaiškėjo, kad šiam ikonografi-

11
12

13

14
15

klausimą apie gėlių vainiko ir rožinio santykį, klausdamas, „ar šio tipo paveiksluose gėlių vainikas yra
vien Marijos rožinio iliustracija?“18. Jis plačiai aptarė
kultinių atvaizdų paplitimo priežastis, taip pat gėlių
vainikų atvaizdams suteikė platesnį XVII a. meno
istorijos kontekstą, įvardindamas šių kūrinių tipo
paplitimo priežastis – sakralinio pobūdžio atvaizdų
suklestėjimą, natiurmorto žanro išpopuliarėjimą ir
diskusinį paveikslo ikonografinio tipo pobūdį. Vėlesniuose tyrimuose akcentuoti kiek kiti mus dominančio ikonografijos tipo – Madonos gėlių vainike – paveikslo aspektai. Viktoras I. Stoichita knygos Paveikslo
išradimas skyriuje apie kūrinių montažo ir jungimo
fenomeną plačiau aptarė ir Madonos gėlių vainike ikonografinį pavyzdį, kaip sumontuotą iš dviejų atskirų

der Universität Zürich. Vorgelegt von Halina KairiūkštytėJacynienė von Kaunas], Kaunas, 1930.
Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, op. cit.
Lietuvos vienuolynai: Vadovas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 104–111; Robertas Gedvydas Skrinskas,
op. cit.; Lietuva – Marijos žemė, tekstų autorė Laima Šinkūnaitė, Marijampolė: Ardor, 1993, p. 51 ir kt.
Aušra Vasiliauskienė, „Rožinio Švč. Mergelės Marijos ikonografija“, Nr. 49, p. 161–171; Nr. 52, p. 166; Laima Šinkūnaitė,
„Pažaislio kamaldulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių
vainike paveikslas“, p. 111–126.
Aušra Vasiliauskienė, op. cit., Nr. 52, p. 166.
Dokšicos Švč. Mergelė Marija gėlių vainike, XVIII a. pab., drobė,
aliejus, 83×70 cm, Minsko valstybinis dailės muziejus, pagal:
Aušra Vasiliauskienė, op. cit., Nr. 52, p. 167.

16 David Freedberg, „The origins and rise of the Flemish Madonas in Flower Garlands“, in: Münchener Jahrbuch der Bildenden
Kunst, Nr. 32, p. 115–150.
17 David Freedberg, Iconoclasm and Painting in the Netherlands
1566–1609, Oxford, 1972; Idem, Iconoclasts and their Motives,
Maarseen: Gary Schwarz, 1985; Idem, The Power of Image: Studies
in the History and Theory of Response, University of Chicago Press,
1989; Idem, Iconoclasm and painting in the Revolt of the Netherlands 1566–1609, New York, London, Garland publishing, 1998.
18 David Freedberg, „The origins and rise of the Flemish Madonas“, p. 123.
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2. Janas Brueghelis vyresnysis ir Hendrickas van Balenas,
Madona gėlių vainike, 1608, aliejus, varis, 27×22 cm,
Milano Ambrosianos pinakoteka, Italija © Photo SCALA, Florence
Jan Brueghel the Elder and Hendrick van Balen,
Madonna in a Garland of Flowers, 1608,
© Pinacoteca Ambrosiana, Milano, Italy
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lus – Gėlių puokštė stiklinėje vazoje ir Madona gėlių
vainike. Pastarojo kūrinio ikonografinio tipo gimimą
atskleidžia J. Brueghelio vyresniojo korespondencija
Milano arkivyskupui23. 1608 m. vasario 1 d. dailinin-

kompozicijų19. Dar vienas svarbus tyrimas, tiesiogiai
besisiejantis su aptariamuoju paveikslo ikonografiniu tipu, – tai nauja Susan Merrian knyga, skirta vien
XVII a. flamandų gėlių vainikų tapybai20.

Remiantis paminėtais moksliniai tyrinėjimais siekiama trumpai išskleisti aptariamo Pažaislio stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike
paveikslo ikonografijos kontekstą.

ko rašytame laiške minima: „aš pranešu, kad mažąjį
paveikslėlį su gėlių aprėminimu pabaigiau. Kaip Jūs ir
norėjote, galėsiu centre įmontuoti Madoną peizaže“24.
Taigi paveikslą sumanė pats kardinolas, liepdamas
dailininkui sukurti gėlių vainiką. Pusiaufigūrį Madonos su Kūdikiu atvaizdą peizažo fone ant sidabrinės
plaketės sukūrė flamandų dailininkas H. van Balenas;
atvaizdas buvo pritaisytas ant vario plokštelės, o gėlių
vainiką aplink ją ištapė J. Brueghelis vyresnysis. Taigi paveikslas yra sumontuotas iš dviejų dalių: atskirai
ištapytas gėlių vainikas, o ant viršaus įmontuotas nedidukas Madonos su Kūdikiu peizažo fone atvaizdas
(7×5 cm), kurį atskiria sidabrinis ovalus rėmelis. Madonos paveikslėlį supantis vainikas turi dvi funkcijas:
viena, jis yra antrasis ovalus rėmas, antra – savarankiškas gėlių vainikas, kuris turi dekoratyvią reikšmę:
paryškina pagrindinį vaidmenį šiame paveiksle užimantį ovalų medalioną su Madonos atvaizdu. H. van
Baleno nutapytas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu atvaizdas yra religinis, pamaldumui skirtas kūrinys, jo
fone vaizduojamas peizažas su keliaujančiu Juozapu
nurodo biblijinę Marijos kelionę į Egiptą. Gėlių vainiku sureikšminamas, pagilinamas ir iškeliamas siužetinis Marijos atvaizdas25. Aptariamo paveikslo gėlių

M A D ONOS GĖ L I Ų VA I N I K E
I KONO GR A F I N IO T I P O K I L M Ė

Remiantis Vakarų Europos dailės tyrimais, šio paveikslo ikonografiniu pirmtaku yra laikomas olandų
dailininkų Jano Brueghelio vyresniojo ir Hendricko van Baleno (1575–1632) bendras kūrinys Madona gėlių vainike, sukurtas 1608 m. vasario mėnesį ir
priklausęs Milano arkivyskupo Federico Borromeo
meno kolekcijai21. Šis kūrinys dabar yra saugomas
Milano Ambrosianos pinakotekoje Italijoje22 [2 il.].
Paveikslas, dar vadinamas Milano gėlių vainikas, yra
anksčiausias žinomas ir dokumentuotas uždaro gėlių vainiko pavyzdys. Milano kardinolas Federico
Borromeo žymiam olandų dailininkui J. Bruegheliui vyresniajam, viešėjusiam Milane ir nuo 1596 m.
susirašinėjusiam su juo, užsakė nutapyti du paveiks19 Victor I. Stoichita, L’invenzione del quadro: arte, artefici e artifici nella pittura europea, Milano: il Saggiatore, 2004.
20 Susan Merriam, Seventeenth-century Flemish garland paintings: still life, vaision, and the devotional image, Surrey: Ashgate Publishing, Ltd., 2012.
21 Kūriniai identifikuoti pagal dailininko Jano Brueghelio vyresniojo ir Federico Borromeo laiškus, kurie publikuoti: Giovanni
Crivelli, Giovanni Brueghel, Pittor Fiammingo o sue Lettere e
Quadretti esistenti presso l’Ambraziana, Milan, 1868; taip pat:
Stepania Bedoni, Jan Brueghel in Italia e il collezionismo del Seicento, Florenz-Mailand, 1983; P. M. Jones, Federico Borromeo
and the Ambrosiana. Art Patronage and Reforme in Seventeenth-Century Milan, Cambrige, New York, 1993; taip pat išversti į vokiečių k., žr. Klaus Erzt, Christa Nitze-Erst, Jan Brueghel
d. Ä.: Kritischer Katalog der Gemälde, Band I–IV, Lingen: Luca
Verlag, 2008–2010, p. 1673–1700.
22 Šio dailės kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa
Nitze-Ertz, op. cit., kat. Nr. 461, p. 978–980.

vainiko žiedai labai artimi Milano pinakotekoje saugomam kitam J. Brueghelio 1606 m. kūriniui Didžioji
Milano gėlių puokštė, sukurtam ir užsakytam to paties
kardinolo Federico Borromeo [3 il.]. Dailininkas kartu su savo bičiuliu H. van Balenu nutapė dar kelis šio
23 Šio meno kūrinio užsakymas yra dokumentuojamas pagal Jano
Brueghelio laiškus, rašytus 1608 m. vasario 1 d., birželio 13 d. ir
rugpjūčio 1 d., pagal: David Freedberg, op. cit., p. 116, taip pat
žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., p. 1673–1700.
24 Giovanni Crivelli, p. 92; pagal David Freedberg, op. cit., 10 išnaša, p. 136.
25 Klaus Ertz, op. cit., kat. 461, 1979; David Freedberg, op. cit.,
p. 115–150.
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3. Janas Brueghelis vyresnysis, Didžioji Milano gėlių puokštė,
1606, varis, aliejus, 65×45 cm, Milano Ambrosianos pinakoteka,
Italija © Photo SCALA, Florence
Jan Brueghel the Elder, The Great Milanese Bouquet, 1606,
© Pinacoteca Ambrosiana, Milano, Italy
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tipo kūrinius, saugomus Prado muziejuje26, privačiose
kolekcijose Šveicarijoje27 ir Liudvigsburge28, taip pat
Ciuriche29, Gente30 ir Londone31.
Taigi šis paveikslo ikonografinis tipas tapo labai
popiuliarus ir turėjo ne vieną ikonografinį variantą,
dabar saugomą įvairiuose pasaulio muziejuose ir privačiose kolekcijose. Vienas jų labai panašios kompozicijos buvo sukurtas Jano Brueghelio vyresniojo kartu
su Hansu Rottenhammeriu (1564–1625) apie 1608 m.32,
taigi nutapytas beveik tuo pačiu metu kaip ir anksčiau
aptartasis, tačiau yra mažiau garsus [4 il.]. Lyginant jį
su Milano gėlių vainiku matyti, kad gėlių vainikas yra
dar vešlesnis, labiau ovalus, vainiką nuo Švč. Mergelės
Marijos atvaizdo skiria plonas linijinis aukso rėmelis.
Auksu taip pat dekoruoti aureoliniai spinduliai, juosiantys Marijos ir Kūdikio galveles ir rodantys sakralią
paveikslo paskirtį. Šį Švč. Mergelės Marijos atvaizdą
pagal venecijietiškos mokyklos tapybos pavyzdį sukūrė J. Brueghelio vyresniojo bičiulis H. Rottenhammeris. Marijos atvaizdas yra aukšto meninio meistriškumo kūrinys.
Kitą tos pačios ikonografijos paveikslą Marija
su Kūdikiu ir dviem angelais 33 [5 il.], saugomą Prado

4. Janas Brueghelis vyresnysis ir Hansas Rottenhammeris,
Marija su Kūdikiu gėlių vainike, apie 1608, varis, aliejus,
45,5×34,5 cm, galerija Saint-Germain, Monakas
Jan Brueghel the Elder and Hans Rottenhammer,
Virgin and Child surrounded by Flowers, circa 1608,
Saint-Germain Gallery, Monaco

26 Madona gėlių ir vaisių vainike, apie 1621, aliejus, medis, 48×41
cm; kūrinio aprašą žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit.,
kat. Nr. 468, p. 992.
27 Madona gėlių ir vaisių vainike, apie 1621, aliejus, medis, 55×45
cm; kūrinio aprašą žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit.,
kat. Nr. 469, p. 995.
28 Šv. Šeima gėlių vainike, apie 1608, aliejus, varis, 16,6×13,7 cm;
kūrinio aprašą žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat.
Nr. 471, p. 999.
29 Šv. Šeima gėlių vainike, apie 1620, aliejus, medis, 57,9×49,8 cm;
kūrinio aprašą žr. Klaus Christa Ertz, Nitze-Ertz, op. cit., kat.
Nr. 473, p. 999–1000.
30 Gėlių vainikas, juosiantis Mariją, Elžbietą, Jėzų, Joną Krikštytoją ir angelą, po 1609, aliejus, medis, 30,5×47 cm; kūrinio aprašą
žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat. Nr. 470, p. 995.
31 Gėlių vainikas, juosiantis Mariją, Elžbietą, Jėzų, Joną Krikštytoją ir angelą, tarp 1609–1616, aliejus, medis, 57,8×24 cm; kūrinio
aprašą žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat. Nr. 472,
p. 999.
32 Šio kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa NitzeErtz, op. cit., kat. Nr. 462, p. 980.
33 Šio kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-

muziejuje Madride, tarp 1609 ir 1616 m. sukūrė Janas
Brueghelis vyresnysis kartu su Giulio Cesare Procaccini (1547–1625). Kūrinyje vaizduojama dar daugiau gėlių,
vainikas vešlesnis ir platesnis, tarsi įaugantis į Marijos
paveikslą. Čia gėlių vainiko vaizdavimas tarsi išplėtotas
į atskirą natiurmorto žanrą. Jaunos Marijos atvaizdą
sukūrė italų Lombardijos dailininkas G. C. Procaccini, kilęs iš Bolonijos menininkų šeimos, daug laiko
F. Borromeo užsakymu dirbęs Milano katedroje.
Ikonografiškai svarbi dar viena Jano Brueghelio vyresniojo kartu su Peteriu Paulu Rubensu (1577–1640)
kurta drobė Madona gėlių vainike, sukurta po 1617 m.
Ertz, op. cit., kat. Nr. 463, p. 980.
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5. Janas Brueghelis vyresnysis ir Giulio Cesare Procaccini,
Marija su Kūdikiu ir dviem angelais, apie 1609–1616, varis,
aliejus, 48×36 cm, Madrido Prado muziejus, Ispanija

6. Janas Brueghelis vyresnysis ir Pieteris Paulas Rubensas,
Madona gėlių vainike, po 1617, drobe trauktas medis, aliejus,
83,5×65 cm, Paryžiaus Luvro muziejus, Prancūzija

Jan Brueghel the Elder and Giulio Cesare Procaccini,
Mary with Infant and Two Angels, circa 1609–1616,
Museo del Prado, Madrid, Spain

Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens,
Madonna in a Garland of Flowers, after 1617,
Louvre, Paris, France

ir saugoma Paryžiaus Luvro muziejuje34 [6 il.]. Šį paveikslą į Paryžių 1796 m. Napoleonas atsivežė iš Milano Ambrosianos pinakotekos. Vadinamasis Luvro vainikas daug kuo panašus į aptartą Milano gėlių vainiką:
kūrinys panašaus formato, Marijos atvaizdą rėmina
analogiškas medalionas, tačiau skiriasi gėlių vainikas,
jis tankesnis, smulkesnis ir su „įpintais“ žvėreliais. Tai
buvo neįprasta to laikmečio gėlių vainikuose. Kakadu,
beždžionėlės ir įvairūs čiulbantys paukščiai darniai
įkomponuoti tarp vainiko gėlių ir lapijos. Gėlių vai-

nikas tūrinis, apimtinis, tarsi komponuotas atskiromis
gėlių puokščių grupėmis: šiame kūrinyje neliko anksčiau J. Bruegheliui vyresniajam būdingo gėlių vainiko
ornamentinio dekoratyvumo. Sakralų Švč. Mergelės
Marijos atvaizdą juosiantis vainikas storėja į apačią,
jame dominuoja rožės ir lelijos, kurioms suteikiamos
Marijos gyvenimo etapus simbolizuojančios gėlių
reikšmės. Luvro vainikas yra minimas ir 1621–1622
m. rašytuose J. Brueghelio vyresniojo laiškuose35. Šio
paveikslo kilmė yra glaudžiai susijusi su kitu Peterio

34 Musee du Louvre, inv. Napoleon Nr. 598; šio kūrinio aprašas
ir bibliografija pateikta Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit.,
kat. Nr. 464, p. 984–986.

35 1621 m. rugsėjo 5 d., spalio 29 d., gruodžio 4 d. ir 1622 m. vasario 11 d. laiškuose, pagal: Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit.,
p. 1693–1695.
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riame vaizduojama Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu,
o ją supa gėlių vainikas laikomas 11 angelų. Vidinis
paveikslas, tarsi vaizdas pro langą, turi intymaus charakterio kūrinio bruožų. Marijos ir Kūdikėlio atvaizdas primena bizantinį Hodegetrijos ikonografinį tipą,
kuriame Marija interpretuojama kaip soste sėdinti.
Šiame paveiksle Švč. Mergelei Marijai suteikiamas žemiškas šios temos traktavimas, o gėlių vainikui – ne
simbolinė, bet labiau dekoratyvinė reikšmė.
Dar vienas aptariamojo ikonografinio atvaizdo variantas buvo sukurtas apie 1620 m. ir saugomas Geraardsbergene37 [8 il.]. Vadinamasis Geraardsbergeno
vainikas yra Jano Brueghelio vyresniojo, jo sūnaus
Jano Brueghelio jaunesniojo (1601–1678) ir Franso
Franckeno jaunesniojo (1581–1642) bendras kūrinys.
Centrinį ovalinį medalioną juosia vešli, proporcingai
sukomponuota gėlių vainiko puokštė, nukreipianti
žvilgsnį į centrinį F. Franckeno sukurtą medalioną.
Jame vaizduojama visafigūrė ant podiumo sėdinčios
Švč. Mergelės Marijos kompozicija, ant kelių stovintis Kūdikis dešine ranka rodo nugalėtojo gestą, kaire
laiko pasaulio rutulį – valdžios simbolį. Juos supa keturi muzikuojantys angelai. Švč. Mergelės Marijos ir
Kūdikio galvas juosia plačios aureolės ir spinduliai,
susisiejantys su viršuje vaizduojama Šv. Dvasia balandės pavidalu. Gėlių vainikas savo siluetu panašus
į imperatoriaus karūną (Fritillaria imperialis) ir sudarytas iš raudonų žydinčių pilnavidurių žiedų ir žalių
taurės formos lapų, tarp tulpių ir lelijų žiedų, būdingų
J. Brueghelio vyresniojo teptukui, komponuojamos
įvairiai išsiskleidusios rožės, kitos žydinčios gėlės. Šie
dailininkai taip pat sukūrė dar kelis šio tipo paveikslų
variantus, saugomus Londone38 ir Dresdene39. Keletą

7. Janas Brueghelis vyresnysis ir Peteris Paulas Rubensas,
Madona gėlių vainike, 1616–1618, medis, aliejus,
185×210 cm, Miuncheno senoji pinakoteka,
Vokietija
Jan Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens,
Madonna in a Garland of Flowers, 1616–1618,
Alte Pinakothek, Munich, Germany

Paulo Rubenso paveikslu Angelų karalienė, skirtu Santa Maria in Vallicella bažnyčios Romoje (Regina Angelorum) altoriui. Lyginant Rubenso kūrinius – altorinį paveikslą ir Madoną gėlių vainike, jie abu panašiu
principu sumontuoti į juos supančią aplinką, tai yra
paveikslas paveiksle, tik nevienoda jų paskirtis, vienas
skirtas altoriui (Vallicellos Romoje), kitas, kaip paminėta laiške, – „asmeniniam muziejui“.
Labai panašios ikonografinės schemos yra ir kitas J. Brueghelio vyresniojo ir P. P. Rubenso sukurtas paveikslas Madona gėlių vainike, dabar saugomas
Miuncheno senojoje pinakotekoje36 [7 il.]. Vadinamąjį
Miuncheno vainiką kardinolas užsakė 1617 m. Ši drobė buvo sukurta netrukus po Luvro vainiko, nes pats
gėlių vainikas labai panašios į apačią stambėjančios
formos, jame galima atsekti identiškus gėlių motyvus.
Tai ryškus paveikslo paveiksle ikonografinis tipas, ku-

37 Šio kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa NitzeErtz, op. cit., kat. Nr. 466, p. 988–990.
38 Marija su Jėzumi ir Jonu Krikštytoju gėlių vainike, apie 1620,
aliejus, medis, 60×44,8 cm; kūrinio aprašą ir bibliografiją žr.
Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat. Nr. 474, p. 1005.
39 Šv. Šeima gėlių vainike, apie 1620, aliejus, varis, 51,5×38 cm, kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz,
op. cit., kat. Nr. 475, p. 1005–1006.

36 Šio kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa NitzeErtz, op. cit., kat. Nr. 465, p. 986.
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8. Janas Brueghelis vyresnysis, Janas Brueghelis jaunesnysis
ir Fransas Franckenas jaunesnysis, Madona gėlių vainike,
apie 1620, medis, aliejus, 74×62 cm,
Geraardsbergeno Sint-Adriaansabdij muziejus, Belgija
Jan Brueghel the Elder, Jan Brueghel the Younger
and Frans Francken the Younger, Madonna in a Garland
of Flowers, circa 1620, Geraardsbergen Sint-Adriaansabdij
Museum, Belgium
9. Janas Brueghelis vyresnysis ir Janas Brueghelis jaunesnysis,
Madona gėlių vainike, apie 1620–1622, medis, aliejus,
114×74 cm, Sermentizono d’Aulteribe pilis,
Prancūzija
Jan Brueghel the Elder and Jan Brueghel the Younger,
Madonna in a Garland of Flowers, circa 1620–1622,
Sermentizono d’Aulteribe castle, France

kūrinių J. Brueghelis sukūrė tik su sūnumi, vienas jų,
sukurtas apie 1620–1622 m., yra saugomas Prancūzijoje, Sermentizone, d’Aulteribe pilyje40 [9 il.].
Taigi išsamiame J. Brueghelio vyresniojo kūrinių
kataloge įvardijama 18 kartu su kitais tapytojais sukurtų
šio tipo – Švč. Mergelė Marija gėlių vainike – kūrinių41.
Galima sakyti, kad visi šie ikonografiniai variantai nutapyti 1608–1625 m., t. y. XVII a. I ketvirtyje. Aptarus
daugelį jo kūrinių, matyti, kad visi jie sukurti dirbant
dviem (ar daugiau) dailininkams, besispecializuojantiems savo srityse. Gėlių vainiko motyvo sukūrimas ir
išplėtojimas yra priskiriamas Jano Brueghelio vyresniojo rankai, tačiau gėlių vainikus gausiai tapė ne tik
Brueghelių šeimos nariai – jo sūnus Janas Brueghelis jaunesnysis ir žentai Janas van Kesselis vyresnysis
(1626–1679) ir Davidas Teniersas jaunesnysis (1610–
1690), bet ir jo mokiniai bei pasekėjai, tarp kurių žymiausias minėtasis Danielis Seghersas42. Galima sakyti,
kad gėlių vainikai J. Brueghelio vyresniojo dėka XVII a.
40 Kūrinio aprašą ir bibliografiją žr. Klaus Ertz, Christa NitzeErtz, op. cit., kat. Nr. 467, p. 990–992.
41 Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat. Nr. 461–478, p. 978–
1010.
42 Paroda Brueghel – meraviglie dell’arte fiamminga, Chiostro del
Bramante, Roma (2012 12 18 – 2013 06 02).
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plačiai paplito flamandų dailėje, o per vieną žymiausių
jo mokinių – D. Seghersą – išplito ir visame regione.
Šio tipo kūriniai yra dviejų rankų sukurti asambliažai, anot Oskaro Batschmano, rodo šventojo kūrinio
instaliavimą43, arba formaliai žiūrint – religiniam paveikslui tabernakulio sukūrimą. Ikonografinio tipo
„paveikslas paveiksle“ kūriniai turi ir dvigubą interpretaciją, užkoduotą pačioje atvaizdo kompozicinėje
schemoje. Paveikslo centre esantis kūrinys yra svarbiausias – tai Madonos su Kūdikiu atvaizdas (ikona),
o jį supantis gėlių vainikas-rėmas tėra jo reprezentacijos dalis (paveikslas) – tai puošnus gėlių vainikas,
rėminantis centre esantį atvaizdą. Visi žinomi šio tipo
kūriniai daugiausia yra stačiakampio formos, o juose
įkomponuotas gėlių vainikas – ovalios formos. Stačiakampio paveikslo kampai paprastai buvo užpildomi
gėlių šakelėmis, lapeliais, gėlėmis ar vaisiais. Reikia pabrėžti, kad šis juosiantis gėlių vainikas gerokai skiriasi nuo vadinamųjų pergalės ar triumfo vainikų, kurie
dažniausiai vaizduojami suspausti ir surišti; šiuose paveiksluose vainikas yra tarsi tikra gėlių girlianda, kuri
vaizduojama kaip besiskleidžiančių gyvų gėlių puokštė, savitas gėlių natiurmortas. Taigi aptariamų kūrinių
atveju mažasis ovalus paveikslėlis yra „tikrasis“ paveikslas ir realus objektas, o nutapytas gėlių vainikas
yra jo fonas, jo kontekstas, jį išryškinanti „aplinka“.
Tačiau formaliai juosiančio vainiko negalime laikyti
vien rėminančiu elementu, nes gėlių vainike akivaizdžiai vaizduojama gyvybė – ir besiskleidžiančios gėlės,
ir jas lankantys gyviai – vabzdžiai, tarsi nurodantys į
antikinę Dzeuso vynuogių tradiciją, kad gėlių vainikas gali būti traktuojamas kaip gyvas (tikras). Svarbu
taip pat paryškinti, kad aptartuose pirmavaizdžiuose
aiškiai atsiskiria du paveikslai – centre vaizduojama
Marija su Kūdikiu ir kitais ją lydinčiais asmenimis,
dažniausiai atskirta ovaliniu rėmeliu, kvadratiniu įrė-

minimu, architektūrinės formos, gamtos fonu ar dar
kitaip, ir atskirai vaizduojamas įvairiai ir skirtingais
gėlių žiedais, vaisiais, uogomis rištas ir net vabzdžiais
ar paukščiais dekoruotas ją juosiantis vainikas.
Kalbėdami apie Pažaislio paveikslą, taip pat galime kelti prielaidą, kad jis irgi buvo sukurtas dviejų
skirtingų dailininkų. Iš dalies tai patvirtina ir atlikti
fizikiniai Pažaislio paveikslo grunto tyrimai, atskleidę,
kad panaudotas dviejų rūšių gruntas: pirmasis – trijų
sluoksnių (rudos, baltos, raudonos spalvos) ir antrasis – vienasluoksnis (raudonos spalvos)44. Šis tyrimas
galėtų rodyti, kad paveikslą kūrę dailininkai naudojo
savo įprastus tapybinius gruntus.
Žvelgiant į Pažaislio stebuklingąjį atvaizdą, Marijos su Kūdikiu figūros tarsi „įaugusios“ į ją supantį
gėlių vainiką, vaizduojamieji tarsi pritraukti prie žiūrovo. Šis vainikas funkcionuoja labiau kaip rėmas, nes
už jo tarsi neliko erdvės, būdingos kitiems aptartiems
XVII a. I ketvirčio sukurtiems gėlių vainiko paveiks-

lo variantams. Jie visi yra stačiakampio formos, kurių
kampuose vaizduojami nukarę lapai, žiedai ar uogų
šakelės. Tad galime kelti versiją, kad kūrinys tapytas
jau vėliau, XVII a. II ketvirtyje, kaip natūraliai sujungto vainiko ir šventojo atvaizdo darinys. Taigi H. Kairiūkštytės-Jacinienės spėjamas dailininkų D. Segherso
ir P. P. Rubenso duetas šį kūrinį preliminariai galėjo
nutapyti 1620–1640 m., t. y. XVII a. II ketvirtyje.
NAU JOJO I KONO GR A F I N IO T I P O
P OPU L I A RU M A S I R V E RT Ė

Šis paveikslo ikonografinis tipas, kaip meno kūrinys, turi dvigubą prigimtį: jis gali būti traktuojamas
ir kaip immagine sacra (šventas, sakralus kūrinys), ir
kaip paprastas paveikslas, keistenybė. Gėlių vainikas
tapo paveikslo jungiamąja dalimi – jis atskiria Marijos
atvaizdą, suteikia jai realią žemišką aplinką ir tampa
„gyvu“ natiurmortu, gamtos paveikslu. Taigi, be gali-

43 Oskar Bätschmann, „Römische Kult- und Kunstmacht“, in:
1648: Krieg und Frieden in Europa, hrsg. Klaus Bussman, Heinz
Schilling, 3 Bd.: Bd. II (1), Text, München: Bruckmann, 1998,
p. 222.

44 Dalia Panavaitė, „Pažaislio Dievo Motinos technologinių tyrimų rezultatai“, in: Baigiamoji ataskaita, LMT, 2012.
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mos dvigubos kūrinio prigimties – sakralaus atvaizdo ir keistenybės, galime dar klausti, kuo ypatingas
šis Madonos gėlių vainike paveikslo tipas, tapęs labai
populiarus ir paplitęs visoje Vakarų Europos dailėje?
Tokį klausimą kėlė ir kiti dailėtyrininkai, nagrinėję šio
ikonografinio atvaizdo kilmę ir klausę, kodėl jis buvo
nutapytas XVII a. pradžioje, gal jo sukūrimo data reiškia kažką daugiau?
Šis ikonografinis tipas, kaip ir Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas, priklauso naujosios
ikonografijos pavyzdžiui, kurį sukūrė pats šventųjų
atvaizdų gynėjas, atvaizdų propaguotojas ir teoretikas,
didis menų mylėtojas ir globėjas Milano arkivyskupas
Federico Borromeo. Tad Freedbergas pirmasis nurodė,
kad kūrinio tipas – Madona gėlių vainike – buvo sukurtas kaip atsakas ikonoklastams, kurie atkreipė dėmesį
į Marijos atvaizdų statusą ir apskritai kėlė klausimą
apie jos atvaizdų kūrimo/buvimo reikalingumą (po atvaizdų naikinimo proveržio Nyderlanduose 1566–1580
m.). Iš dalies Marijos atvaizdų puolimas buvo susijęs
ne prieš patį atvaizdą, bet labiau prieš patį Marijos asmenį. Didžiausią protestantų antipatiją Marijai sukėlė
jos ypatingo gerbimo (hyperdulia) klausimas, o atakas
prieš jos atvaizdus dar sustiprino šv. Petro Kanizijaus
5 dalių veikalas45, kuriame jis ypač gynė Marijos kul-

pusės aršių debatų fone47. Taigi Marijos gėlių vainike
paveikslai pirmiausia parodo atvaizdų vertingumą:
iš vienos pusės – pagarbą Marijai bei jos atvaizdams,
o iš kitos pusės – pačios tapybos vertę, kaip meninio
kūrinio ir profesionalaus meistriškumo išraišką. Anot
Freedbergo, XVII a. gėlių vainikai taip išpopuliarėjo,
kad užtekdavo bet kokį atvaizdą apjuosti gėlių vainiku,
taip suteikiant jiems sakralumo dimensiją48. Reikia atkreipti dėmesį, kad XVII a. II ketvirtyje ir vėliau į gėlių
vainikus imta rėminti ne vien Marijos atvaizdus, bet
ir kitus su Marijos gyvenimu susijusius ikonografinius
siužetus, atskirų asmenų portretus. Vienas iš žymių
gėlių vainikų tapytojų D. Seghersas į juos komponuodavo ir kitus šventuosius, pavyzdžiui, jo kartu su H.
van Balenu nutapytas Šv. Ignaco Lojolos portretas gėlių
vainike yra saugomas Vatikano muziejuje.
Profesionaliai ištapytas gėlių vainikas tuo laikmečiu
buvo išreikštas ir neįtikėtinai aukštomis kainomis49.

tą, iškeldamas stebuklingųjų atvaizdų reikšmę ir stipriai kontrargumentuodamas ikonoklastų iškeltiems
klausimams46. Freedbergas atkreipė dėmesį, kad dėl
įsiplieskusio ginčo ir Marijos atvaizdo išniekinimo
Antverpeno katedroje 1566 m., Marijos atvaizdams
gėlių vainike buvo suteikta dar viena – memorialinė
reikšmė. Anot jo, visi šio pobūdžio paveikslai Nyderlanduose formavo, grindė ir palaikė katalikų požiūrį į
šventus atvaizdus ir buvo labai svarbūs XVI a. antros

Freedbergas pateikia net keletą pavyzdžių, įrodančių
ypač didelę šių kūrinių vertę. Anksčiau minėtasis Milano kardinolas Federico Borromeo laiškuose apibūdino jo įsigyto J. Brueghelio vyresniojo paveikslo Didžioji Milano gėlių puokštė [3 il.] vertę: „jam jis kainavo tiek, kiek šiame paveiksle nutapytas deimantas“50, o
už dabar Prado muziejuje saugomą kūrinį Marija gėlių
vainike galų gale sumokėjo 300 skudų (scudi) ir 2 aukso medalius51. Apie aukštą aptartojo Madona gėlių vainike [2 il.] pirmavaizdžio kainą kardinolas užsiminė
laiške J. Bruegheliui vyresniajam, kuris teisindamasis
jam atsakė, „kad už paveikslo rėmo paauksavimą ir
Madonos atvaizdą gavo tik keletą skudų, tad aš noriu
pasakyti, kad tie sumokėti 300 filipų yra ne kaina, o tik
Pono kardinolo, kurio nuolankus tarnas esu, gerumo
ir dėkingumo išraiška“52. Vėlesniame laiške jis padėko-

45 Peter Canisius, De Maria Virgine Incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta. Libri Quinque: Atque hic secundus Liber est
Commentariorum de Verbi Dei Coruptelis, Ingolstadt, 1577.
46 Pagal David Freedberg, Iconoclasts and thei Motives, 1984
ir David Freedberg, Iconoclasm and painting in the Revolt of
the Netherlands 1566–1609, New York, London: Garland Publish ing Ltd, 1988.

47 David Freedberg, „The origins and rise of the Flemish Madonas
in Flower Garlands“, p. 123.
48 Ibid., p. 124.
49 Ibid., p. 123.
50 Ibid., 89 išnaša.
51 Ibid.
52 1608 m. birželio 13 d. laiškas, žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz,
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jo už gautą aukso medalį ir dar kartą pakartojo, kad
tuos „gautus 300 filipų, jis traktuoja kaip dėkingumą,
bet ne kaip užmokestį, nes vien tik rėmai jam kainavę
4 filipus, o Madona nutapyta ant pasidabruotos vario
plokštelės – 12 filipų. Ir jis tikisi, kad kitą kartą Gerbiamas kardinolas bus dosnesnis“53. Taigi J. Bruegheliui

NAT I U R MORTA S

Plėtojant gėlių vainiko reikšmę, reikėtų kalbėti ir apie
natiurmorto žanrą, ypač apie gėlių vainikus, kurie
buvo olandų dailės specializacijos sritis. Šis žanras
Europoje suklestėjo XVII a., tačiau Olandijoje natiurmorto tapybos meistrų buvo daugiausia. Jie dažniausiai kūrė mažus paveikslėlius, kuriuos talpindavo savo
aplinkoje. XVI–XVII a. olandų ir flamandų tapyboje
yra vadinamas aukso amžiumi, ir tai susiję su sisteminiu gamtos ir žmogaus pažinimu, studijos. Augalų,
gyvūnų, gamtos ir meno objektų studijos leido atrasti
naujų dailės formų ir išraiškos priemonių, sukėlė susidomėjimą retesnių objektų ieškojimu, įvairių keistų
gamtos objektų, raritetų kolekcionavimą58. Šio domėjimosi priežastis yra Europoje išpopuliarėję meno ir
retenybių kabinetai, pasiekę ir Lietuvą59. Su tuo susijęs
ir natiurmorto suklestėjimas60. Būtent Olandija tapo

vyresniajam už gėlių puokštės nutapymą buvo sumokėta žymiai daugiau nei už mažąjį Madonos atvaizdą.
Tokio ryškaus kainų skirtumo paaiškinimą pateikė
dailėtyrininkas Stoichita: „meninis meistriškumas
buvo daug labiau vertinamas nei nedidelio teologinio
signifikanto nutapymas“54.
Geriausiai apie to laiko tapytų gėlių vainikų kainas
informuoja J. Brueghelio jaunesniojo sąskaitų knygoje
įrašytos sumos, siekusios daugiau nei 3000 guldenų
už paveikslą ir kurios, palyginus su to meto didelio
formato religinių paveikslų kainomis, net paties Rubenso kūriniais, įkainotais nuo 300 iki 400 guldenų,
atrodo tikrai nepaprastai didelės55. Čia svarbu pabrėžti
dar vieną labai įdomų niuansą, pastebėtą tyrėjų, kad
tie gėlių vainikai, kuriuose tarp kitų gėlių vaizduojamos ir tulpės, buvo dar brangesni, nes tuo metu Olandijoje neįtikėtinai aukštai buvo šoktelėjusios tulpių
svogūnėlių kainos dėl kilusios vadinamosios „tulpių
manijos“56. J. Brueghelio vyresniojo tapytose puokštėse tarp kitų gėlių matyti ir išpopuliarėjusios dryžuotosios tulpės, kainavusios itin brangiai57.
Manoma, kad dėl šios ir kitų tekste paminėtų
priežasčių, aptariamasis paveikslo ikonografinis tipas
tapo vienu labiausiai kolekcionuojamų meno kūrinių
XVII amžiuje.

šio žanro šalimi, nes čia viskas buvo artimai susiję su
gamta, jos kvapais, spalvomis ir formomis, gėlių ir vaisių aromatais, rankų darbo stikliniais, sidabro ar vario
indais, be to, buvo daugybė natiurmortus tapančių
dailininkų, perteikiančių tai ne tik pačias gėles, bet
kartu ir jas supančią aplinką – kvapus, vabzdžius, kirminus, drugelius.
Natiurmorto žanras žymėjo ir naują matymo, žiūrėjimo, stebėjimo, kitaip tariant, žvilgsnio kultūrą,
buvo domimasi optika, atspindžių ir refleksų teorijomis, iliuzijos galimybėmis. Natiurmortas – tai ne
vien „negyvos gamtos“ ar daiktų kompozicijos, jomis
perteikiamos ir simbolinės daiktų reikšmės. Simboliai tapyboje ir simboliniai paveikslai buvo glaudžiai
susiję su prasminių atvaizdų – emblemų (vadinamųjų
Sinn-Bild) – atsiradimu, kurie labai paplito šiaurės Ny-

op. cit., p. 1676.
1608 m. rugpjūčio 1 d. laiškas, žr. ibid., p. 1676.
Victor I. Stoichita, Zur Stellung das sakralen Bildes, p. 425.
David Freedberg, op. cit., p. 126.
Tulip mania – tai vadinamasis tulpių svogūnėlių verslas Nyderlanduose, ypač suklestėjęs XVII a. pradžioje, kai tulpių
svogūnėlių kainos pakilo į neregėtas aukštumas, kol šis kainų
burbulas susprogo 1637 m. Tais metais paskutinis brangiausias
vasario 5 d. parduotas tulpių svogūnėlis kainavo 1045 guldenus.
57 David Freedberg, op. cit., 88 išnaša, p. 144.
53
54
55
56

58 Erika Gemar-Koeltzsch, Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert, Lingen: Luca-Verlag, 1995, p. 17.
59 Plačiau apie XVII a. „kunstkamerų“ tradiciją rašė Aistė Paliušytė, „XVII a. Biržų Radvilų kolekcijos ir šiaurietiškų „kunstkamerų“ tradicija“, in: Europos dailė: lietuviškieji variantai,
Vilnius: Vilniaus dailės akademija: 1994, p. 125–138.
60 Erika Gemar-Koeltzsch, op. cit., p. 17.
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derlanduose. Tai embleminių knygų ir naujosios simbolikos suklestėjimo laikas, ypač ryškus Vanito temos
natiurmortuose. Mąstymas apie praeinančius dalykus,
kaip matymas, girdėjimas, kvapas, skonis, tai buvo
formos, su kuriomis subjektas buvo tiesiogiai susijęs
tikrovėje ir galėjo pajusti jų laikinumą, todėl tapyboje
imtas naudoti iliuzionizmo principas išreikšti laikinumo momentui.
Kalbant apie aptariamojo paveikslo ikonografinį
tipą svarbu trumpai prisiminti gėlių natiurmortus ir jų
kilmę. Pirmieji gėlių natiurmortai Olandijoje atsirado
panašiu metu (apie 1600) keliose Olandijos miestuose:
Amsterdame, Leidene, Utrechte ir Midelburge. Garsūs
gėlių natiurmortų tapytojai buvo kilę iš Flandrijos, visi
jie, nuo dailininkų Jacques‘o de Gheyno II (1562–1629),

Įdomu, kad daugelis šio žanro dailininkų gėles ėmė
tapyti iš natūros, todėl tokio gėlių „portreto“ sukūrimas užimdavo ištisus metus. Tapyba iš natūros ypač
pasižymėjo J. Brueghelis vyresnysis, dėl atskiros gėlės
įamžinimo keliavęs tūstančius kilometrų62. Apie tai jis
rašo savo laiškuose Milano kardinolui:
Gėlių vainiko paveikslo nutapymas yra sunkus darbas, nes vargina viską iš gamtos tapyti, todėl mieliau
nutapyčiau du peizažus. Šiais metais gėlės jau yra
peržydėjusios, tokį paveikslą reikia pradėti [kurti]
pavasarį, nuo vasario iki rugpjūčio.63

Dažnai dailininkas skųsdavosi, kad negali užbaigti
paveikslo, nes „kai kurių rūšių gėlių sunku rasti sode,
tokios gėlės yra per brangios, kad galima būtų turėti
namuose“64.
XVII a. augalus imta sisteminti, aprašinėti, fiksuoti vietinę augmeniją, buvo vykdomos ekspedicijos,
atrandami ir diegiami egzotiški augalai. Atsidaro ne
tik botanikos sodai, bet stipriai išsiplėtojo didikų ir
miestiečių sodų kultūra. XVII a. Nyderlanduose ypač
sustiprėjo domėjimasis gėlėmis kaip dekoratyviniais
augalais, kaip sodų puošmenomis. Ypač suklestėjus
barokinio sodo ypatumams, buvo veisiami įvairūs
egzotiniai gėlynai, atsigabenami kitų šalių augalai,
išvedamos hibridinės augalų veislės, derinamos keisčiausių gėlių formų ir spalvų kompozicijos. Ši visoje
Europoje populiarėjanti aistra iš vienos pusės buvo
pramoga, bet kartu ir suteikė tokio sodo turėtojui tam
tikrą kolekcininko statusą, kaip tam tikra prasme botanikos raritetų kolekcija. Tokiuose soduose buvo išvedami ir bandomi įdiegti įvairūs egzotiniai augalai,
t. y. buvo kultivuojama grynai dekoratyvioji botanika,
plėtojama retų dekoratyvinių augalų kultūra. Pavyzdžiui, XVII a. Olandijoje išpopuliarėjo tulpės, ypač

Ambrosius Bosschaerto vyresniojo (1573–1621) iki
Roelandto Savery (1576–1639), buvo Jano Brueghelio
vyresniojo aplinka. Pirmieji gėlių natiurmortai yra gėlių puokštės porcelianinėse, stiklinėse ar molinėse vazose. Tik vazų proporcijos, palyginus su gėlių puokštėmis, yra labai mažos, nes tai ne tikra gėlių puokštė,
bet dirbtinis, sukonstruotas gėlių paveikslas. Kitaip tariant, tai grupinis įvairių sodo gėlių portretas, sudėliotas pagal estetinę natiurmorto tvarką, nes vaizduojamos skirtingais metų laikais pražystančios gėlės, todėl
taip nutapytos puokštės buvo dirbtinai suformuotas
gėlių „portretas“. Apie savo kūrinį Milano gėlių puokštė dailininkas J. Brueghelis vyresnysis 1606 m. birželio
17 d. iš Amsterdamo kardinolui rašė:
Aš manau, kad gėlės [paveiksle] yra natūralaus dydžio, jų daugiau nei 100, didžioji dalis retų ir gražių.
Rožės, gvazdikai, žibuoklės yra populiarių veislių,
kitos yra išskirtinės, o keletos jų neįmanoma pamatyti mūsų regione. Tikiuosi, kad tai Ponui patiks, šį
mėnesį [paveikslą] žadu pabaigti. Žvėrys, musės ir
kiti kirminai su keturiomis kriauklelėmis: Jums tai

62 David Freedberg, op. cit., p. 126.
63 1608 m. rugpjūčio 1 d. laiškas, žr. Klaus Ertz, Christa NitzeErtz, op. cit., p. 1676.
64 1608 m. rugsėjo 16 d. laiškas, žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz,
op. cit., p. 1677.

suteiks gražų reginį.61
61 1606 m. birželio 17 d. laiškas, žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz,
op. cit., p. 1674–1675.
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ja66. Iki XVI a. pab. pagrindinis botanikos knygų su
iliustracijomis tikslas buvo pagelbėti identifikuojant
vaistinius augalus, tačiau nuo XVII a. šis domėjimasis
labai išsiplėtė – imta domėtis ne tik naudingais augalais ir vaistažolėmis, bet ir dekoratyviais sodo augalais,
ypač gėlėmis67. Iš esmės pasikeitė ir iliustravimas: nuo
informatyvaus jo fiksavimo buvo pereita prie autentiško, meninio ir kartu dekoratyvaus augalo išeksponavimo. Buvo prarastas vadinamasis „analitinis“ augalo
pateikimo stilius, o pereita prie meninio, renkantis
modernias to meto iliustracijų priemones – vario raižinius, guašą ar akvarelę. Vienas žymesnių tokio tipo
albumų – trijų dailininkų sukurtas 24 grafikos lakštų
ciklas Florilegium68 [10 il.], tapęs vienu ryškiausių ir
svarbesniu XVII a. augalų katalogu, vėliau dar ne kartą
perleistas.
Gėlių vaizdavimas XVII a. buvo glaudžiai susijęs ir
su jų simbolika, paveldėta iš viduramžių, dažniausiai
gėlės žymėjo Marijos gyvenimą. Apie gėlių simboliką
buvo leidžiamos atskiros knygos69. O tai buvo susiję
su emblemikos žanro atsiradimu ir jo suklestėjimu
XVII a. Gėlės emblemų knygose žymėjo ne farmacines
ar biologines jų savybes, bet simbolines70. Žinomos
net kelios labai populiarios knygos, kuriose emblemas
sudaro augalai, žymintys tam tikras asmenų charakterio savybes ir dorybes71. Tiesiogiai gėles su Marijos

10. Adriano Collaert‘o vario raižinys iš knygos
Florilegium ab Hadriano Collaert coelatum, et á Philip.
Galle editum, [Anvers], apie 1590
A copper etching by Adrian Collaert from the book
Florilegium ab Hadriano Collaert coelatum, et á Philip.
Galle editum, [Anvers], circa 1590

66 Historia plantarum universalis, pagal Eduard Isphording,
Kräuter und Blumen. Botanische Bücher bis 1850 im Germanischen Nationalmuseum, Nünberg: Verlag des Germanischen
Nationalmuseums, 2008, p. 71.
67 Ibid., p. 72.
68 Adriaen Collaert, Nicholas de Bruyn, Jan Theodoor de Bry,
Florilegium..., 1587/1589, vėlesnis leidimas – Florilegium Novum, 1612; pagal Hollstein’s Dutch & Flemis etchings, engravings
and woodcuts ca. 1450–1700, t. I–LXXII, 1949–2010, p. 370–450.
69 Marianne Beuchert, Symbolik der Pflanzen, Frankfurt am
Main: Insel Verlag, 1995.
70 Eduard Isphording, op. cit., p. 66.
71 Joachim D. J. Camerarius, Symbolorum et emblematum centuriae tres. I. Ex herbis et stipris. II. Ex animalibus quadrupedibus. III. Ex volatilibus et insectis. IV. Ex aquatilibus et reptilibus.
Cum figuris aeneis, Heidelberg: Gotthard Voegelin; Nünberg:
Johann Hofmann & Hubertus Comoxy, 1605, Ludwig, Fürst
von Anhalt-Köthen, Der Fruchtbringenden Gesellschaft Nah-

dryžuotosios, o jų svogūnėlių kaina pasiekė neregėtas
aukštumas65.
Nuo 1600 m. imta leisti ir specializuotas augalų knygas: ne tik apie augalus, kaip gydomųjų savybių turintį šaltinį, bet ir vien gėlių, medžių, vaisių ir
kt., pavyzdžiui, vieną augalų šeimą aprašančias ir jas
iliustruojančias knygas. Leistos analitinės ir fundamentalios augalų istorijos, viena jų – botaniko Jeano
Bauhino (1541–1613) išleista universali augalų istori65 Plačiau apie tai žr. Norbert Schneider, „Vom Klostergarten zur
Tulpenmanie. Hinweise zur materiellen Vorgeschichte des Blumenstillebens“, in: Stillleben in Europa, [kat.], Münster, 1979,
p. 304–312.
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gyvenimo įvykiais susiejo žymus tų laikų jėzuitų kunigas, teologijos daktaras Maksimilijonas Sandėjus
knygoje Maria Gemma Mystica72. Kiekvienam Marijos
gyvenimo įvykiui iliustruoti buvo pritaikyta atskira
gėlė: apreiškimui – varpelis, Marijos susitikimui su
Elžbieta – našlaitė, Jėzaus gimimui – hiacintas, Kūdikėlio apipjaustymui – rožė, Švč. Mergelės Marijos
Ėmimui į dangų – aguona73. Pamažu nusistovėjo atskirų gėlių pastovioji simbolika: Akelė – jaunos merginos
Marijos simbolis; Plūkė – laukimo ir vilties simbolis;
Irisas – pergalės simbolis, Marijos karalystės ženklas
ir t. t. Rožių vainiką imta traktuoti kaip rožinio citatą, rožių simbolika reikšta spalvomis: balta (džiaugsmingoji Marijos gyvenimo dalis), rausva arba raudona
(skausmingoji), geltona (auksinė) – šlovingoji Marijos
gyvenimo dalis. Šalia gėlių vaizduojami koralai simbolizavo Kristaus kančią, vabalai gėlių vainike (vanitas
tema) – gyvenimo laikinumą. Dažnai augalai lyginami
su rojaus sodu iš Šv. Rašto. Gėlės, aprašytos Giesmių
giesmėje (1,14; 2,1–2; 4,3–5; 6,2; 6,11; 7,7–8) reprezentuoja hortus conclusus kaip Marijos nekaltybės sodą74.
Botaniniais simboliais reikšta Išganymo idėja, Motinos ir Sūnaus meilės simbiozė. Visoje dailės ikonografijoje XVII a. plačiai įsigalėjo Marijos vaizdavimas ir
sodas, pagrįstas Biblijos šaltiniais, išplėtotas gausioje
didaktinėje literatūroje, maldose, himnuose ir religinėje poezijoje.

11. Antonas Wierixas, Domina. Mater consolationis,
vario raižinys iš raižinių ciklo Salve Regina, 1598
Anton Wierix, Domina. Mater consolationis,
a copper etching from the etching series Salve Regina, 1598

PAV E I K SL O FOR M A I R JO R Ė M A S

men, Vorhaben, Gemählde und Wörter: Nach jedes Einnahme
ordentlich in Kupfer gestochen, und in achtzeilige Reimgesetze
verfasset, Das Erste (-Vierdte) Hundert. 4 in 1 Band. Frankfurt
a. M.: M. Merian, 1646. ir kiti.
72 Maximilian Sandaei, Maria Gemma Mystica, Moguntiae, 1631.
73 Jolita Liškevičienė, Mundus emblematum: XVII a. Vilniaus
spaudinių iliustracijos, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 41.
74 Reindert L. Falkenburg, The fruit of Devotion. Mysticism and
the imagery of love in flemish paintings of the Virgin and Child,
1450–1550, Amsterdam, Fhiladelphia: John Benjamins Publishing Company, 1994, p. 10.

Paveikslo aprėminimas vainikais dailėje buvo žinomas
ir iki aptariamojo ikonografinio tipo sukūrimo. Dažniausiai tai buvo daroma XVI a. pab. – XVII a. pr. grafiniuose kūriniuose, stilizuotai aprėminant paveikslėlį. Pavyzdžiui, Raphaelio Sadelerio pagal Maarteną de
Vosą sukurtas Madonos grafikos lakštas skirtas roži-
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12. Luca Giordano ir Andrea Belvedere, Apreiškimas gėlių vainike,
XVII a. II p., drobė, aliejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus. Arūno Baltėno nuotrauka
Luca Giordano and Andrea Belvedere, Revelation in a Garland
of Flowers, the second half of the 17th c., National
M. K. Čiurlionis Art Museum
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nio pamaldumui75. Šis rožių vainikas, supantis Marijos
atvaizdą, anot Freedbergo, yra akivaizdi rožinio iliustracija, tuo tarpu J. Brueghelio vyresniojo sukurtas atvaizdas su gėlių vainiku turi kiek kitokią reikšmę, ir
vainikas nėra tiesioginė nuoroda, bet rožės su kitomis
gėlėmis yra labiau tikra gėlių puokštė nei simboliškai interpretuojamas rožinis76. Tai, kad mes jį galime
susieti su rožiniu, mums sufleruoja XVII a. pradžioje gausiai leistos įvairios knygos, kuriose gėlės (dažniausiai rožės) šalia Marijos nurodo būtent į rožinį77.
Tuo metu sukurta nemažai reikšmingų grafinių ciklų,
kurie leido dar labiau plėtotis šiai simbolikai. Tarp
kitų grafikos lakštų, ypač garsi kunigaikštytei Izabelei
dedikuota 32 vario raižinių serija, skirta Marijos rožiniui78, arba, tarkim, Antverpeno vyskupui dedikuota
A. Wierixo raižyta serija Salve Regina79, kurioje visi
vaizduojami Marijos gyvenimo įvykiai apjuosti stambiu stilizuotu rožiniu [11 il.]. Stambus gėlėmis, žvėrimis ir kitais motyvais dekoruotas bordiūras-rėmas
supa 1580–1600 m. sukurtą Kristaus gyvenimą iliustruojantį grafikos ciklą, kuriame atitinkamai pagal
parinktą iliustruojamą įvykį komponuojamos atskiros
gėlės, vabzdžiai, gyvūnai, jūros gyviai – visas simboliškai paremtas gamtos „eksponatų muziejus“80.
Paveikslo rėmo svarbai parodyti yra vartojamas
lotyniškas išsireiškimas conditio sine qua non, reiškiantis, kad be jo (be rėmo) jis nebūtų jis, kitaip ta-

13. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike
paveikslo sekinys, XVIII a., drobė, aliejus, 105×80 cm,
Bebrenės Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčia, Latvija
The painting after Pažaislis the Virgin Mary with the Infant
Jesus in a Garland of Flowers, 18th c., Bebrene St. John the
Baptist Catholic Church, Latvia

riant, paveikslui suteikta forma – rėmas – jį paryškina.
Kiekvienam atvaizdui yra svarbus rėmas, įrėminimas,
todėl kiekvienas paveikslas turi įprastą rėmą (medinį,
gipsinį, akmeninį ar pan.), jį gaubiantį, aprėminantį ir
saugantį. Atskirai aprėminus Marijos atvaizdą, taip ji
išskiriama ir apibrėžiama suteikiant kitą prasmę. Ovali paveikslo forma yra vadinama tondo. Ankstyvųjų
laikų privataus maldingumo paveikslėlių, taip pat ir
bažnyčiose esančių kulto paveikslų apvali forma buvo
traktuojama kaip reprezentatyvi81. Todėl ir XV a. Florencijoje religiniai kulto paveikslai dažnai būdavo tokios formos. Jie kilo iš medalionų, tačiau Florencijai,

75 Hollstein’s Dutch & Flemis etchings, engravings and woodcuts
ca. 1450–1700, t. XLVI: M. de Vos, 1995, p. 90.
76 David Freedberg, op. cit., p. 122.
77 Rosarium sive Psalterium Beatae Virginis Mariae, Antwerp:
Keerberghen, 1600 (šioje knygoje visos trys dalys puoštos
vinjetėmis, kurias supa vainikas su 5 rožėmis); V. Hensbergius,
O. P., Viridarium Marianum septemplici Rosario, variis exercitiis, Exemplis ut Plantantionibus peramoenum, Antwerp: Bellerus, 1615 ir kiti leidiniai.
78 Miracula et Beneficija Ss. Vasario Virginis Matris Devotis a Deo
Opt. Max. Collata, 1610; pagal Hollstein, p. 180–212.
79 Salve Regina, 1598.
80 Pagal Maarteno de Voso sukurtą, Antono Wierixo atspaustą
ir Eduardo van Hoeswinckelio publikuotą grafikos ciklą. Pagal Hollstein, t. LIX–LXVIII: The Wierix family, 2003–2004,
il. Nr. 200–212.

81 Ronald G. Kecks, Madonna und Kind: Das häusliche Andachtsbild im Florenz des 15. Jahrhunderts, Berlin: Gebr. Mann Verlag,
1988, p. 43.
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kaip mano dailėtyrininkas Moritzas Hauptmannas,
tiesioginę įtaką apvaliems paveikslams padarė italų
ankstyvojo Renesanso architektas Filippo Brunelleschi (1337–1446)82. Apvali forma ypač tiko Madonos

forma. Iš ankščiau aptartų paveikslų matyti, kad gėlių
vainikai dažniausiai buvo komponuojami kvadrato
formos paveiksluose, tad daugiau erdvės yra kampuose, į kuriuos svyra atskiros gėlės ar sklendžia vaizduojami angelai. Mūsų aptariamasis Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas turi du rėmus: jo išskirtinumą pabrėžia atvaizdą juosiantis gėlių vainikas
ir medinis rėmas, apibrėžiantis patį paveikslą, tačiau
gėlių vainikas jame – ne kaip atskiras rėmas, bet su
Marijos atvaizdu besisiejanti visuma.

paveikslams iki pusės, tokius portretinius atvaizdus
trečento dailininkai perėmė iš antikos portretų plastikos83. Kvatročento dailininkai, turėdami daugybę sekinių, apvalią paveikslų formą laikė tam tikra dailės
rūšimi (srove): medalionai, Glorijos, monetos, medaliai, apvalūs langai ir pan.84 buvo irgi apvalios formos.
Įdomu tai, kad XV a. buvo sukurta nemažai Madonos
su Kūdikiu apvalios formos kūrinių, daugiausia kompozicijų – Madona iki pusės su sėdinčiu arba stovinčiu Kūdikiu (pvz., Sandro Botticeli Madonos). Tokį
paplitimą gali paaiškinti šios formos ikonografinė
reikšmė, nes apskritimas buvo traktuojamas kaip Dievo simbolis ir pasaulio modelis85. Apskritimo formos

M E NO M Y L ĖTOJ Ų K A BI N ETA I

aiškinimui buvo paskirta nemažai literatūros, Renesanso italų architektas Andrea Palladio (1508–1580)
savo teoriniuose darbuose apskritimą apibūdino kaip
idealią formą86. Ši forma aptinkama ir literatūros kūriniuose, ypač Italijoje – nuo Dante Alighieri sferų
iš Dieviškosios komedijos iki Marsillio Ficino. Todėl
apvalios formos Marijos paveikslų paplitimas nurodo dar vieną Marijos apibrėžimą, specialiai jai atskirtą sferą – dievišką ratą – taip ją atskiriant nuo kitų,
kvadratinės formos, paveikslų. Apskritimas ir ratas
buvo suprantamas kaip amžinybės simbolis ir rojaus
metafora, rojaus, kurį atskiria gėlių vainikas. Florencijos kvatročento dailininkai dažnai apvalios formos
paveikslus aprėmindavo vainiku, kurie sukurdavo tam
tikrą distanciją tarp realios tikinčiojo aplinkos ir irealios paveikslo erdvės87.
Pažaislio paveikslas yra ovalios formos – tai palyginus reta ir išskirtinai dailėje naudojama paveikslo

Įdomu tai, kad aptariamasis paveikslo tipas – Madona
gėlių vainike – tapo itin mėgstamu kolekcionuojamu
kūriniu. XVII–XVIII a. paveikslų galerijų, kabinetų ir
kunstkamerų pavyzdžiai rodo, kad tarp kitų to meto
kūrinių, dažniausiai kolekcijose buvo ir Madona gėlių
vainike. Tai labai gerai įrodo paveikslai, kuriuose vaizduojamos senosios meno kūrinių kolekcijos.
Kalbant apie rinkinius plačiau reiktų aptarti du
alegorinius paveikslus: Matymo alegorija88 ir Regėjimo ir juslių alegorija89. Pastarasis įspūdingo dydžio
paveikslas yra iš serijos, vaizduojančios penkis jutimus: regėjimą, klausą, uoslę, lytėjimą ir skonį. Jo kūrimui vadovavęs dailininkas J. Brueghelis vyresnysis
akcentavo regėjimą, regą. Dešinėje paveikslo pusėje,
už Veneros nugaros, dailininkas pavaizdavo Flandrijos valdovų porą, žinomus to laiko menų mecenatus,
pas kuriuos jis kurį laiką dirbo dailininku ir kurie jam
suteikė specialių privilegijų, leido lankytis jų botanikos bei zoologijos sode, kur dailininkas galėjo laisvai
tapyti retus augalus ir gyvūnus iš natūros. Dešinėje
drobės pusėje vaizduojamas aptariamasis Madonos
gėlių vainike paveikslas, sukurtas kartu su P. P. Ruben-

Moritz Hauptmann, Der Tondo, Frankfurt, 1936, p. 40.
Ronald Kecks, op. cit., p. 45.
Ibid., p. 46.
Ibid., p. 47.
Palladio, lib. IV, cap. II, p. 253, pagal Ronald Kecks, op. cit., p. 84.
Ibid., p. 49.

88 P. P. Rubensas ir J. Brueghelis vyresnysis, Matymo alegorija,
1617, medis, 65×101 cm, saugomas Madrido Prado muziejuje.
89 J. Brueghelis vyresnysis kartu su kitais dailininkais, Regėjimo ir
juslių alegorija, 1617/18, drobė, aliejus, 175×263 cm, saugomas
Prado muziejuje Madride. Paveikslas buvo užsakytas Antverpeno magistrato.

82
83
84
85
86
87
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rodoma, kad šis paveikslo tipas buvo naujas, keliantis
diskusijas. Taigi abu kūriniai yra labai svarbūs meno
istorijoje kaip dokumentiniai šaltiniai, nagrinėjant to
meto aptariamo gėlių vainikų paveikslų tipo populiarumą ir jo diskusinį kontekstą.
Paveikslai, vaizduojantys kolekcijas ir menų rinkinius, puikiai iliustruoja to meto aplinką ir kolekcionavimo principus. Šiuo atžvilgiu labai svarbus dailininko
Etienne‘o de Vignolles (La Hyre, 1583–1643) paveikslas
Vladislovo Vazos menų kabinetas90. Manoma, kad šis
kūrinys buvo užsakytas ir įsigytas 1624 m. dar tuometiniam princui Vladislovui Vazai viešint Antverpene
ir lankantis dailininkų ateljė. Jis iliustruoja valdovo
humanistinį išsilavinimą: vaizduojami paveikslai su
natiurmortais, skulptūros pagal Giambologną (1529–
1603) ir Adriaeną de Vriesą (1556–1626), eskizų knygos
ir didžiuliai foliantai, brangūs juvelyriniai dirbiniai ir
antikinės architektūros fonas; visai tai liudija apie karalaičio turtą ir gerą skonį. Šis paveikslas svarbus tuo,
kad jame matome aptariamojo tipo – Madona gėlių
vainike – pavyzdį. Tai J. Brueghelio jaunesniojo ir
H. van Baleno kūrinys Marija su Kūdikiu ir angelais,
kuriuos juosia atviro tipo vainikas91. Taigi karaliaus
dailės kolekcijoje šio tipo dailės kūrinys taip pat rado
atitinkamą vietą.
Aptariamojo tipo paveikslų yra ir kaimyniniuose
muziejuose. Pavyzdžiui, vienas D. Segherso kūrinys
Madona gėlių vainike yra saugomas Rundalės pilyje
Latvijoje92. J. van Kesselio vyresniojo nutapytas paveikslas Madona su Kūdikiu ir šv. Ildefonsu gėlių vainike, sukurtas apie 1646–1652 m., yra saugomas Ermitaže Sankt Peterburge, Rusijoje. Tai, kad Lietuvos

14. Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo sekinys,
Beniševo kamaldulių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia,
Konino vaivadija, Lenkija. Mindaugo Paknio nuotrauka
The painting after Pažaislis Virgin Mary with the Infant Jesus,
Benishev Camaldolese Virgin Mary church,
Konin voivodeship, Poland

su. Šioje didžiulėje drobėje gausu ir kitų paveikslų.
Jame pavaizduotas Madona gėlių vainike ikonografinis tipas yra kaip raktas į simbolinį ir alegorinį meno
diskursą. Tai gerai atpažįstamas Luvro gėlių vainikas,
tačiau šioje alegorijoje jis pavaizduotas neįtikėtinai
didelis, lyginant jį su kitais šalia atvaizduotais dailės
kūriniais. Jis pastatytas ant žemės šalia kitų pasaulietinės temos paveikslų: Bakchanalės ir natiurmorto. Labiau įsižiūrėjus pastebėsime, kad iš gėlių vainiko išlipę
žvėrys vaizduojami atskirai: kakadu tupi ant paveikslo
rėmo kampo, beždžionėlė sėdi meno kabineto centre
ir laikydama akinius stebi marinistinį peizažą. Tuo pa-

90 Aliejus, drobė, 72×104 cm, saugomas Varšuvoje, Karalių rūmuose, Inv. ZKW 2123, paveikslas publikuotas parodos kataloge 1648: Krieg und Frieden in Europe, hrsg. Klaus Bussman, Heinz Schilling, Bd. I: Ausstellungskatalog, München:
Bruckmann, 1998, p. 138, kat. Nr. 402.
91 Dabar šis kūrinys saugomas Londone. Aliejus, varis, 42×32,4 cm;
kūrinio aprašą žr. Klaus Ertz, Christa Nitze-Ertz, op. cit., kat.
Nr. 479, p. 1011–1012.
92 Schlossmuseum Rundāle: Museumführer, Rīgā: Apgāds „Jumava“, 2007, p. 48–49.
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Keliant kūrinio importo klausimą, šis Pažaislio
Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu atvaizdas yra neabejotinai atvežtinis, datuotinas XVII a. II ketvirčiu. Tolesni tyrimai parodytų, ar tikrai tai buvo paties didiko
įsigytas kūrinys, o vėliau popiežiaus palaimintas, tokiu būdu siekiant šiam kūriniui suteikti stebuklingųjų
galių. Iki šiol literatūroje gyvuoja versija, kad 1661 m.
liepos 30 d. teikiant popiežiaus Aleksandro VII brevę

didikai irgi mėgo šį paveikslo tipą liudija ir Lietuvos
muziejų kolekcijos. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje yra Luco Giordano (1663–1705) ir
Andrea Belvedere (1642/52–1732) XVII a. antros pusės
tapybos kūrinys Apreiškimas gėlių vainike, kuris buvo
įsigytas iš kunigaikščio Mykolo Oginskio palikimo
Plungės dvare93 [12 il.]. Anykščiuose saugomoje klebono Alberto Talačkos meno vertybių kolekcijoje yra
XVII a. antroje pusėje sukurtas Carlo Maratti (1625–
1713) paveikslas Marijos įvesdinimas į šventyklą gėlių
vainike94. Panašius kūrinius savo kolekcijose turėjo ir

didžiajam kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui su palaiminimu buvo įteikti ir du paveikslai, tarp kurių, manoma, ir Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu gėlių vainike98.

LDK didikai Radvilos95.

Grįžtant prie Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo, svarbu prisiminti, kad Kristupas Zigmantas Pacas, Pažaislio bažnyčios fundatorius ir paveikslo savininkas, ypač mėgo meno naujoves, todėl ir
savo steigiamai vienuolijai, jos architektūrai bei įrangai kėlė aukščiausius meno kriterijus, taigi pasirinktas
atvaizdas pirmiausiai rodo jo – kaip meno kūrinio –
išskirtinę vietą XVII a. dailės kontekste. Galime kelti
prielaidą, kad šį kūrinį galėjo įsigyti pats didikas, o
tokių progų jis turėjo ne kartą: ar keliaudamas po Europą, ar studijuodamas Leideno universitete (1642 01
02 – 1643 ruduo), ar lankydamasis Olandijoje su Švedijos pasiuntiniu (1650 04)96. Žinoma, kad tuo metu
meno kūriniai dažniausiai buvo įsigyjami lankantis
dailininkų dirbtuvėse, tačiau nemažai jų buvo dovanojama. Pavyzdžiui, 1640 m. Romos kardinolas Pranciškus Liudvikas tarp kitų dovanų Kristupui Zigmantai Pacui atsiuntė ir Švč. Mergelės Marijos Maloningosios atvaizdą, kuris, kaip giminės palikimas, keliavo
iš rankų į rankas, kol atsidūrė Vilniaus Šv. Dvasios
bažnyčioje97.

PA Ž A ISL IO S T E BU K L I NGA SIS PAV E I K SL A S
I R JO SE K I N I A I L DK

Stebuklingasis Pažaislio paveikslas turi kiek skirtingą
istoriją nei kiti Lietuvoje plitę stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai. Jo skirtingumą lėmė tai, kad
Pažaislio stebuklais garsėjantis paveikslas iš esmės
buvo prieinamas tik kamaldulių vienuoliams, todėl jo
kopijos mažiau paplito. Iš dalies tikslias šio paveikslo
kopijas kol kas žinome tik dvi. Viena ryškesnių – tai
Latvijoje Daugpilio rajone esančioje Bebrenės Šv. Jono
Krikštytojo katalikų bažnyčioje. Bebrenės bažnyčia
ilgą laiką buvo Ilūkstės jėzuitų bažnyčios filija, kurią
jėzuitai aptarnavo iki 1773 m. Bažnyčia buvo globojama didikų Zibergų, kurie, matyt, turėjo ryšių su LDK
didikais. Vienas seniausių šios bažnyčios kūrinių –
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos gėlių vainike kopija,
datuojama XVIII a. [13 il.]. Šis kūrinys yra gan tikslus
Pažaislio Dievo Motinos paveikslo sekinys. Paveikslas
ovalus, gan tiksliai kopijuotas gėlių vainikas, tačiau
kiek skiriasi Marijos su Kūdikiu atvaizdas. Tai „veidrodinė“ atvaizdo kopija, Kūdikėlis Jėzus, skirtingai nei
Pažaislio paveiksle, vaizduojamas nuogas ir miegantis. Tačiau kūrinys tiek savo struktūra, tiek forma yra
vienas artimiausių stebuklingojo paveikslo sekinių. Jis
restauruotas (restauratorė Zita Sokolova) ir įtrauktas į

93 Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus lobynas: tapyba,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 33.
94 XXI amžius, [interaktyvus], 2009 07 17, [žiūrėta 2013 04 08],
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2009/07/17/darb_01.html.
95 Aistė Paliušytė, op. cit., p. 133–135.
96 Polski Słownik Biograficzny, t. 24/4, z. 103, p. 710–717.
97 Wiadomość o cudownym obrazie przenayswiętszey Maryi
Panny Łaskowej, 1819, in: LMAVB RS, f. 273–361.

98 Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, op. cit., brevės vertimas, p. 91–92.
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Latvijos Respublikos paveldo objektų sąrašą, paminėtas Latvijos paminklų sąvade.
Kita artimiausia Pažaislio stebuklingojo paveikslo
kopija yra saugoma Beniševo kamaldulių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje99 (Konino vaivadija, Lenkija).
Šis paveikslas yra svarbus dėl dviejų dalykų: jis taip pat
garsėja Malonėmis (apie tai liudija gausūs votai), be to,
įrengtas bažnyčios vienuolių chore taip, kaip kadaise
jis buvo Pažaislyje [14 il.].
Kiti du žinomi paveikslai – kiek tolimesni sekiniai-užuominos apie Pažaislio stebuklingąjį paveikslą – pasižymi primityvesne tapyba, savaip traktuotomis atskiromis detalėmis. Tai kažkada Dokšicuose
(Vitebsko sr.) Atsimainymo bažnyčioje kabojęs kūrinys Švč. Mergelė Marija gėlių vainike, dabar saugomas Minsko valstybiniame dailės muziejuje. Kūrinys
stačiakampio formos, datuojamas XVIII a. antra puse
[15 il.]. Marijos su Kūdikiu Jėzumi atvaizdas tik panašus, tai tolimas pirmavaizdžio sekinys, atvaizdas veidrodinis, ant Marijos galvos nutapytas rožių vainikas,
kūdikėlis vaizduojamas miegantis. Tapyba gan primityvi, o gėlių vainikas neprimena vešlios gyvybingos
gėlių puokštės; jis labiau imituoja triumfo vainikus,
puoštus atskirais rožių, tulpių ir irisų gėlių žiedais.
Savo stilistika Pažaislio Dievo Motinos atvaizdą tik
kiek primena (tačiau sekiniu vargiai laikytinas) ir kitas
Baltarusijoje esantis, dabar Huličių miestelyje (Bresto
sr.) saugomas, 1730 m. datuojamas kūrinys Madona
gėlių vainike, kuriame taip pat komponuojami dar keli
Marijos gyvenimo siužetiniai pasakojimai.
Stebuklais garsėjantis kūrinys buvo saugomas uždaros vienuolijos chore, todėl liko žinomas siauram
čia besilankančiųjų ratui ir neprieinamas paprastam
tikinčiajam. Galima teigti, kad antroji paveikslo kopijų plitimo banga – tik XX a. 3–4 deš., kai 1914-aisiais,
I pasaulinio karo metais, buvo išgabentas į Rusiją, o
1928 m. sausio 27 d. buvo sugrąžintas Lietuvai. Tais

15. Švč. Mergelė Marija gėlių vainike, XVII a. II p.,
drobė, aliejus, 83×70 cm, Senosios baltarusių kultūros
muziejus, Minskas
Virgin Mary in a Garland of Flowers, second half
of the 17th c., Museum of Belarusian Art, Minsk

pačiais metais jis buvo pertapytas dailininko Igno Rudolfo100 [16 il.], pakeitusio Švč. Mergelės Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus veidus, rankų judesius. 1928 m. gegužės
17 d. iškilminga procesija, vadovaujama Juozapo Skvirecko, nešė Lietuvon grįžusį paveikslą nuo Kauno arkikatedros bazilikos iki Pažaislio bažnyčios. Paveikslas
buvo įkurdintas Šv. Romualdo koplyčios altoriuje, kuris ta proga buvo atnaujintas101 [17 il.].
Rengiamose iškilmingose procesijose paveikslas
kasmet buvo išnešamas garbingoje procesijoje, tapo
labiau matomas tikintiesiems, taigi kilo antroji ste100 Halina Kairiūkštytė-Jacinienė, op. cit., p. 81.
101 Šis altorius 1841 m. skulptoriaus Kazimiero Jelskio buvo perprojektuotas į kiotą, dabar neišlikęs, 2000 m. restauravimo
metu išardytas kaip nevertingas, pagal: Rūta Janonienė, Kazimieras Jelskis (1782–1867), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2003, p. 61.

99 Šia informacija noriai pasidalijo ir šio paveikslo nuotrauką parūpino dailėtyrininkas Mindaugas Paknys, už tai jam nuoširdžiai dėkoju.
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16. Stebuklingasis Pažaislio paveikslas po I. Rudolfo atnaujinimo,
atvirukas, XX a. 3–4 deš.

17. Stebuklingasis Švč. Dievo Motinos altorius Pažaislio
vienuolyno bažnyčioje, atvirukas, XX a. 3–4 deš.

Miraculous Pažaislis painting after repainting
by Ignas Rudolfas, postcard, 1930–1940

Miraculous Mother of God altar in Pažaislis
Monastery Church, postcard, 1930–1940

buklingojo paveikslo kopijų banga. Kol kas težinome
tik vieną – Juodeikių bažnyčioje, Joniškio dekanate,
kairės navos Švč. Mergelės Marijos altoriuje saugomą
Pažaislio Dievo Motinos paveikslo kopiją102 [18 il.]. Manoma, kad švenčiant 10 metų paveikslo grįžimo datą,
norėta turėti Lietuvoje esančio paveikslo pirmavaizdžio kopiją. 1938 m. įrenginėjant Juodeikių bažnyčią,
tuomet priklausiusią Kauno vyskupijai, buvo pasi-

rinktas būtent Pažaislio paveikslas, kopijoje atpažįstama bendra kūrinio kompozicija, tačiau nuo originalo
ji skiriasi formatu, kitaip interpretuotu gėlių vainiku
bei Marijos ir Kūdikio Jėzaus traktuote: ji atitinka
I. Rudolfo pertapyto ir dabar tik pertapymo istoriją
menančio kūrinio vaizdą.
Tuo metu platintos ir šio atvaizdo fotografijos bei
atvirukai. Pradėta rūpintis atvaizdo stebuklų fiksavimu, per paveikslą buvo patiriamos malonės, už kurias
imta atsidėkoti votais103.

102 Pagal: Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 2: Juodeikiai-Rudiškiai, Vilnius: Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 51–52.

103 Pažaislio muziejaus ekspozicijoje pateikta informacija.
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A PI BE N DR I N I M A S

Aptarus šio ikonografinio tipo kontekstą ir palietus
keletą svarbių jo istorijos fenomenų, galima suformuluoti trumpas išvadas-tezes:
Ikonografinis Madonos gėlių vainike tipas, sukurtas XVII a. I ketvirtyje ir varijuotas bei kopijuotas visą
XVII a., priklauso naujosios ikonografijos atvaizdams.
Šio tipo kūriniai dažniausiai buvo kuriami dailininkų
duetų – dviejų (kartais net trijų) dailininkų, besispecializuojančių savo srityse, tad keliama prielaida, kad
ir Pažaislio paveikslas yra dviejų skirtingų teptuko
meistrų kūrinys, sukurtas XVII a. II ketvirtyje.
Ikonografinis tipas – Marija gėlių vainike – užima
svarbią vietą katalikiškojo tikėjimo kontekste yra vienas iš programinių kūrinių ir buvo svarbus atvaizdas
XVII a. pirmos pusės ikonoklastų diskusijų apie paveikslų naudą ir Marijos atvaizdų gerbimo kontekste.
Šis paveikslo ikonografinis tipas buvo vertinamas
tiek katalikų, tiek protestantų kaip to laiko tikėjimo ir
prabangos „eksponatas“. Jis turėjo dvi paskirtis: plito ir
kaip religinis paveikslas, ir kaip tam tikras kolekcinis
kūrinys, atitinkamai papildantis raritetų rinkinius.
Šis paveikslo ikonografinis tipas dėl savo išskirtinumo, aukšto meninio ir techninio profesionalumo
(gamtos studijavimo iš natūros) XVII a. pirmoje pu-

18. Pažaislio Dievo Motinos paveikslo kopija
Švč. Mergelės Marijos altoriuje, Juodeikių bažnyčia,
Joniškio dekanatas, Vytauto Balčyčio nuotrauka, 2012,
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

sėje tapo itin vertinamas kolekcininkų, bet dėl to laiko
mados ir dėl didelės kainos pirmiausia plito karalių,
kunigaikščių ir dvasininkų privačiuose rinkiniuose.
Paveikslo Marija gėlių vainike tipas buvo tinkantis
pasauliečio kolekcijai kaip aktualus, to laiko menines
realijas atitinkantis dailės kūrinys. Šis ikonografijos
tipas susilaukė daugybės tapybinių variantų, labai paplito po Europą, šio tipo kūrinių turi daugelis Europos
muziejų ir privačių rinkinių, jis žinomas ir paplitęs
dailės kolekcijose.
Lietuvos tyrimuose Pažaislio Švč. Mergelės Marijos
paveikslo ikonografinis tipas siejamas su Marijos rožinio ikonografija, tačiau atskleistas XVII a. dailės kon-

Copy of Pažaislis Mother of God painting in the Virgin Mary
altar, Juodeikiai church, Joniškis diaconate

susijusią su šventų paveikslų draudimu ir Marijos atvaizdo išaukštinimu, natiurmorto žanro suklestėjimu
ir keistenybių rinkinių, muziejinių kolekcijų rinkimu.
Dėl uždaro kamaldulių vienuolijos pobūdžio Pažaislio paveikslo kartočių plito palyginti nedaug, žinomos vos kelios kartotės kamaldulių vienuolijose bei
kitose bažnyčiose. Jo gerbimas sustiprėjo XX a. 3 deš.
dėl politinio aspekto (susigrąžinimo iš Rusijos) ir dėl
prieinamumo platesniam tikinčiųjų ratui.

tekstas rodo visai kitą šio paveikslo vainiko reikšmę,
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MARY WITH BABY JESUS:
THE ORIGINS OF ICONO GRAPHY
AND THE CONTEXT
OF THE PAINTING’S MEANING
Jolita Liškevičienė
KEY WORDS: worshipped image, iconography, Madonna
in a garland of flowers, 17th c. Lithuanian Grand Duchy,
Pažaislis, Camaldolese monks.
SU M M A RY

The article reveals the iconography of the miraculous
Pažaislis painting of the Virgin Mary with Baby Jesus
and discusses the circumstances of the formation of its
iconographic type. The article analyses the primary image
of this iconographic type – the Madonna in a garland of
flowers painting ordered by the Milanese cardinal Federico
Borromeo (1564–1631), and created by the Flemish artist
duo of Jan Brueghel the Elder (1568–1625) and Hendrick
van Balen (1575–1632). Other examples of this iconographic
type are examined in brief as well. The research aims to
define the importance of this iconographic type in the
context of 17th c. art, describing the phenomena of cultural
life leading to its formation: the flourishing of the still life
genre, the start of collecting artworks, closely associated
with the tradition of kunstkamera, and the baroque
flower parks that sparked the collecting and scientific
categorising of plants. When discussing the iconographic
type of Madonna in a garland of flowers, the question of
the Virgin Mary worship is raised, and of the reasons of
this type’s distinctiveness and popularity. The research also
describes the history of the miraculous Pažaislis painting
of the Virgin Mary with Baby Jesus and its follow up
paintings in the Lithuanian Grand Duchy.
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