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ŠVENTIEJI IR NUSIDĖJĖLIAI
XVI–XVII A. PAVEIKSLO „ERDVĖJE“:
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PAGARBINIMO
VILNIAUS VISŲ ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIOJE ATVEJIS 1
Tojana Račiūnaitė
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
DAILĖT YROS INSTITUTAS

Dominikonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius
tojana.raciunaite@vda.lt

Straipsnyje atskleidžiama, kaip Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios paveiksle organizuojama erdvė, kaip jos
sąrangoje reiškiasi viduramžiškas figūrų lokalizavimo principas ir XVI a. pab. – XVII a. pr. potridentinės
bažnytinės tapybos bruožai. Tyrime iškeliami galimi paveikslo ikonografiniai šaltiniai ir/ar analogai, naujai
identifikuojami nutapyti asmenys ir istoriškai argumentuojamas jų buvimo vienoje paveikslo erdvėje
sąryšingumas.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI:

šv. Angelas kankinys, šv. Albertas Trapanietis, senosios regulos karmelitai, Nekalto

Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija, Jogailaičiai, skaistykla, Zigmantas III Vaza, XVII a. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės tapyba.
erdvės supratimą leidžia rekonstruoti, atskleisime nagrinėdami nežinomo meistro nutapytą Vilniaus Visų
Šventųjų bažnyčios paveikslą Švč. Mergelės Marijos
pagarbinimas [1 il.].
Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas – XVII a. pradžios ant lentų aliejumi tapytas paveikslas (153,5 ×
110 cm, 5 × 2 cm) – mūsų istoriografijoje pirmiausia
fiksuotas Riešės bažnyčioje2. 1987 m. publikuotoje

Erdvės ir vietos, erdvę vieta paverčiančio ir ją įprasminančio kūno problematika savitai skleidžiasi baroko epochos bažnytinėje dailėje. Vaizduoti dangišką ir žemišką tikroves leidžiant per regimąją kūrinio
sąrangą suvokti Dievo veikimą ir pagalbą per šventuosius – vienas svarbiausių XVI–XVII a. religinės
tapybos siekių. Kaip jis buvo įgyvendinamas ir kokį
1

Straipsnis parengtas vykdant LMT remtą mokslinių tyrimų
projektą „Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai“, Nr. MIP-15377, pagal Tarybos remiamos veiklos „Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“ kryptį.

2
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Kultūros paminklas (DR 1173): Lietuvos TSR kultūros paminklų
sąrašas, Vilnius, 1973, p. 542; Kultūros paminklų enciklopedija.
Rytų Lietuva, t. II, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1998, p. 328. Abiejuose leidiniuose kūrinys datuotas

1. Nežinomas autorius, Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas,
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia, Džiugo Ambrazevičiaus
nuotrauka, 2014
Unknown artist, Adoration of the Blessed Virgin Mary, Vilnius
Church of All Saints, photo by Džiugas Ambrazevičius, 2014
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Tado Adomonio ir Klemenso Čerbulėno Lietuvos
meno istorijoje jis paminėtas kaip XVII a. vid. kūrinys3.
1990 m. paveikslas atskirai aptartas Irenos Vaišvilaitės
straipsnyje4. Čia nuosekliau analizuota jo ikonografija
ir tiksliau įvardytas sukūrimo laikas (XVII a. pr.). Pirmoji paveikslo restauracija buvo atlikta 1938 m. Lenkijoje, tuo metu atkurtos kai kurios prarastos kūrinio
dalys5. 1992 m. paveikslą restauravo Violeta Katilienė,
tyrinėjo Dalia Panavaitė, Arūnas Bėkšta ir kt.6 [2 il.].
Po šios restauracijos kūrinys perkeltas į Vilniaus Visų
Šventųjų bažnyčią7, nors konkrečių liudijimų, kad paveikslas tikrai priklausė šiai bažnyčiai nėra8. Lietuvos
tapybos istorijos kontekste savo ikonografija, profesionalumu bei palyginti geru išlikimu paveikslas atrodo išskirtinis9, tačiau iki šiol nuosekliai ir išsamiai
netyrinėtas. Nežiūrint to, kad rašiusieji atkreipė dėmesį į kai kurias istoriškai iškalbingas Švč. Mergelės
Marijos pagarbinimo detales (pavaizduoti senosios
regulos karmelitai, Lenkijos ir Lietuvos valdovai),
3

4
5

6
7

8

9

2. Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas, 1992 m. restauracijos metu

XVII a. pab. – XIX a. pr.
„Iš vienuolynų globėjų atvaizdų pats seniausias yra Marijos,
karmelitų globėjos paveikslas, buvęs Visų Šventųjų bažnyčioje Vilniuje“; Tadas Adomonis, Klemensas Čerbulėnas, Lietuvos
TSR dailės ir architektūros istorija, t. 1, Vilnius, 1987, p. 260.
Irena Vaišvilaitė, „Rūmų dailės pavyzdys“, in: Kultūros barai,
1990, Nr. 3, p. 47–48.
Kilnojamo kultūros paminklo restauravimo pasas. 93/I/1193T.
Paveikslas „Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas“, restauratorė Violeta Katilienė; XVI–XVII a. sandūros Lietuvos tapytojas.
Marijos pagarbinimas. Tyrimo ataskaita. A. Bėkšta, D. Panavaitė, V. Poškienė, V. Savickaitė, Vilnius, 1992 06 10.
Ibid.
Tuo metu pasirodė Laimos Šinkūnaitės šiam paveikslui skirta
analizė; Laima Šinkūnaitė, Lietuva – Marijos žemė, Marijampolė: Ardor, 1993, p. 41.
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios inventoriuje (LMAVB RS,
f. 151-1353, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios inventoriaus fragmentai, 1684, l. 18) minimas Švč. Marijos Škaplierinės altorius
ir jame buvęs stebuklingasis Švč. Mergelės Marijos paveikslas,
pagal gana detalų paveikslo aptaiso aprašymą ir Vlado Drėmos
knygoje publikuotą Jurgio Hopeno nuotrauką atrodo, kad šis
paveikslas uždarius bažnyčią buvo saugomas Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčioje (Vladas Drėma, Vilniaus Šv. Jono bažnyčia, Vilnius:
R. Paknio leidykla, 1997, p. 256), o vėliau atiteko į Astravo (Baltarusija) bažnyčiai, kur ir dabar yra.
Ant lentų tapyto paveikslo tapybos sluoksnis yra gana plonas,
palyginus nedaug vėlesnių užtapymų rentgenogramose matyti
autentiškas parengiamasis piešinys.

Adoration of the Blessed Virgin Mary during restoration in 1992

kūrinio kilmės ir pirminės priklausomybės klausimai
likę atviri. Straipsnyje, pasitelkdami Michelio Foucault apmąstomos daugybinės erdvės ir įvairiai kategorizuojamos vietos sąvokas, bandysime atskleisti šio
paveikslo erdvės struktūrą kaip savitą fiksuojamos ir
projektuojamos patirties atspindį. Siekdami interpretuoti jį minėtu aspektu, mėginsime atpažinti „vietas“
steigiančius asmenis, nustatyti jų tarpusavio ryšius ir
tų ryšių kuriamas specifines reikšmes. Tad kurdami
šio paveikslo erdvinės sąrangos interpretaciją, aptarsime ir jo ikonografinę sandarą, atskleisime atskirų
segmentų (figūrų) ikonografiją, jų prasminę-plastinę
kilmę (ikonografinius šaltinius), priartinsime kai kuriuos paveikslo motyvų sampratai svarbius kontekstus
ir pabandysime rekonstruoti bei kontekstualizuoti figūrų vienoje struktūroje pagrįstumą. Tikėtina, kad šio
kūrinio interpretacija pagilins ir pirmines empyrinio
pobūdžio žinias apie paveikslą.
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I KONO GR A F I JA .
„TOTA PU L C H R A E S , M A R I A“

Švč. Mergelė Marija ir Kūdikis Jėzus pavaizduoti kaip
karališkieji, dangiška valdžia ir galybe disponuojantys asmenys. Jėzus savo kairėje rankoje laiko Pasaulio
rutulį, o Marija – skeptrą. Marijos kaip Pasaulio valdovės įvaizdį pabrėžia ne tik karališkosios insignijos,
bet ir jos vieta dangiškajame soste, kurios akivaizdoje
apačioje suklaupę aukščiausio rango dvasiniai ir pasauliečiai valdovai. Tačiau Marijos vaizdavimo būdas
artimas ir Nekaltojo Prasidėjimo ikonografiniam tipui: po jos kojomis – pusmėnulis, o galvą supa žvaigždžių aureolė. Tai nuo XV a. išsivystęs ir specifinei „atlaidų ikonografijai“10 būdingas Švč. Mergelės Marijos
vaizdavimas, kuris jungia soste sėdinčios Dangaus
Valdovės, Nekaltojo Prasidėjimo nuotakos11 ir Nuodėmingųjų užtarėjos įvaizdžius12. Apokaliptinė nuotaka
ankstyvosios krikščionybės egzegezėje buvo siejama
su Bažnyčia ir interpretuojama kaip dvejopą reikšmę
turinti figūra – pati Marija ir Bažnyčia13. Dangiškoji
Marijos apsuptis primena, jog Ji – išrinkta kaip Saulė (Gg 6, 10), o pusmėnulis po kojomis simbolizuoja
nugalėtą nuodėmę. Po 1571 m. ispanų pergalės prieš
turkus prie Lepanto pusmėnulis įgijo ir musulmonų

10 XV a. pab. maldynuose atinkama informacija apie popiežiaus
Siksto IV patvirtintus vienuolikos tūkstančių metų atlaidus
žmonėms, kurie priešais Marijos, „apsisiautusios saule“, atvaizdą kalba Ave Sanctissima maldą; Krystyna S. Moisan, Beata
Szafraniec, Maria orędowniczka wiernych. Ikonografia Nowozytnej sztuki koscielnej w Polsce, t. 2, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987, p. 53.
11 Šio ikonografinio tipo šaltinis – „Jono Apreiškime“ aprašytas vaizdinys: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris,
apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos
žvaigždžių vainikas.“ (Apr 12, 1).
12 Spindulių apsupta Marija su Jėzumi Sol Iustitiae ir pusmėnuliu, anot šv. Bernardo iš Klervo (Clairvaux), įkūnija begalinį
gailestingumą, kuris vienodai apšviečia ir gerus, ir blogus žmones; M. Biernacka, „Niepokalane Poczęcie“, in: Maria Matka
Chrystusa. Ikonografia Nowozytnej sztuki koscielnej w Polsce,
Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987, p. 30.
13 Ibid., p. 28.

3. Nežinomas autorius, Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu
Jėzumi paveikslas Merkinės bažnyčioje,
Modesto Ežerskio nuotrauka, 2014
Unknown artist, picture of the Blessed Virgin Mary
with the Infant Jesus in the Merkinė church,
photo by Modestas Ežerskis, 2014
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bei kitatikių reikšmę14. Greta šių negatyvių pusmėnulio reikšmių, nuo XVI a. jis buvo interpretuojamas
ir kaip pačios Marijos tyrumo, grožio, jos Nekaltojo
Prasidėjimo simbolis, nes Švenčiausioji Mergelė „graži kaip mėnulis“ (Gg 6, 10)15. Analogiškai Švč. M. Marija su Kūdikiu Jėzumi vaizduojama Merkinės ir Dusetų bažnyčių, Lvovo armėnų katedros paveiksluose16
[3, 4 il.]. Pavyko aptikti jų ikonografinį šaltinį – Johano Sadelerio 1595 m. vario raižinį (243 × 173), saugomą
Amsterdamo Rijkmuzeum grafikos kolekcijoje17 [5 il.].
Johanas Sadeleris raižė pagal neišlikusį Christopherio
Schwartzo piešinį arba Pieterio Candido piešinį. Graviūra kartoja Venecijoje dailiuosius menus studijavusio ir Miunchene bei Štutgarte dirbusio Christopherio
Schwartzo neišlikusį kūrinį18. Graviūroje vaizduojama
14 Ibid., p. 31.
15 Ibid.
16 Mūsų nagrinėjamo kūrinio ir Merkinės Švč. Mergelės Marijos
paveikslo panašumą pastebėjo Irena Vaišvilaitė; Irena Vaišvilaitė, „Rūmų dailės pavyzdys“, p. 48. Dusetų bažnyčios didžiajame altoriuje kabantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas
išsamiau netyrinėtas, Tado Adomonio ir Klemenso Čerbulėno
apibūdintas kaip XVI a. pab. kūrinys; Tadas Adomonis, Klemensas Čerbulėnas, op. cit., p. 155. Žinoma, kad 190 x 121 cm
formato paveikslas tapytas ant drobės, priklijuotos ant medžio
lentų, paveikslą dengiantis metalo aptaisas pažymėtas 1668 m.
ir 1746 m. datomis, Pliaterių ir kitais herbais, 1976 m. paveikslą
restauravo Emilija Šmigelskaitė; Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, t. II, p. 361. Analogiškos ikonografijos, tik
papildytas rožinio paslapčių vainiku yra Lvovo armėnų katedroje esantis paveikslas; Krystyna S. Moisan, Beata Szafraniec,
op. cit., p. 60.
17 Šio vario raižinio atspaudai yra ir Antverpeno, Briuselio, Kembridžo, Koburgo, Dresdeno, Florencijos, Kylio, Milano, Niujorko, Parmos, Pavijos, Stokholmo, Štutgarto, Vienos muziejų
grafikos rinkiniuose. Raižinys kartu su kataloginiais duomenimis publikuotas: The Illustrated Bartsch, 70, Part 2 (Supplement): Johan Sadeler I, by Isabelle de Ramaix, Abaris Books,
Editor: Walter L. Straus, 2001, p. 41.
18 Christopheris Schwartzas (1545–1597) – auksakalio sūnus,
miunchenietis, 1596 m. gavo meistro teisę, lankėsi Venecijoje,
siejamas su venecijietiškuoju Pietų Vokietijos Renesansu, kaip
iškilmių dekoratorius ir tapytojas dirbo Vilhelmo V dvare, taip
pat daug kūrė Miuncheno jėzuitams. Schwartzo darbai, ypač
Marijos atvaizdai, pasižymi savitu žemiškumu, „bavarišku
charakteriu“, kuris derinamas su naujų Tridento susirinkimo
nuostatų religinei dailei paisymu; [Ulrich Thieme und Felix
Becker], Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von dr

4. Nežinomas autorius, Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu Jėzumi
paveikslas Dusetų bažnyčioje
Unknown artist, picture of the Blessed Virgin Mary with the
Infant Jesus in the Dusetos church

sėdinti vienplaukė Marija su skeptru rankoje, karūna
ir dvylikos žvaigždžių vainiku, ant Jos kelių frontaliai
vaizduojamas Išganytojas, viena ranka laikantis Pasaulio rutulį, o kita laiminantis, po Marijos kojomis –
mėnulio „pjautuvas“. Marija čia vaizduojama apsupta
dangaus spindulių ir debesų, skliaudžiama ovalaus
rėmo, su žodžiais: GLORIA HI ERUSALEM, LAETITIA ISRAEL, HONORIFICENTIA POPULI , paimtais
iš XIV a. Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos

Antike bis zur gegenwart..., Dreissigster band, Leipzig: Verlag
von E. A. Seemann, 1936, p. 358–361.
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5. Johanas Sadeleris, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės
Marijos atvaizdas, vario raižinys, Amsterdamas,
Rijkmuzeum grafikos kolekcija

Johan Sadeler, Image of the Blessed Virgin Mary of the
Immaculate Conception, copper engraving, Amsterdam,
Rijksmuzeum graphic arts collection
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iškilmei skirtos maldos „Tota pulchra es, Maria“19.
Akivaizdu, jog 1595 m. Sadelerio vario ražinys pasitarnavo mūsų paveikslo autoriui kaip provaizdis. Tapytojas gana tiksliai atkartojo ne tik ikonografinę schemą,
bet ir draperijų plastiką, pavyzdžiui, sukūrė analogišką
Marijos rankų, jos apsiausto, suknelės klosčių ir detalių
(apykaklės) piešinį. Restauravimo metu atliktose rentgenogramose matyti, kad parengiamajame paveikslo
piešinyje dailininkas daugelyje vietų ne tik kartojo
graviūros šviesotamsą, bet ir figūras modeliuojančią
štrichų tvarką. Ikonografinio pobūdžio skirtumai – tapybos kūrinyje išnykusi Vaikelio aureolė ir atsiradęs jo
kūną lengvai pridengiantis perregimas šydas. Pastebėtinas ir kiek kitoks jo laiminančios rankelės gestas (paveiksle ištiesti tik rodomasis ir didysis piršai, o graviūroje – visas delnas), tačiau, pasitelkus paveikslo restauravimo medžiagą20, paaiškėja, kad kaip tik ši vieta
buvo prarasta ir prieškario restauravimo metu atstatyta (t. y. naujai užtapyta) [6, 7 il.]. Taip pat kiek kitokia
Marijos kojų prie pusmėnulio detalė: neaišku, ar iš pat
pradžių, ar vėliau, 1938 m. restauravimo metu, kaip tik
šioje paveikslo vietoje, kur prarasta autentiška tapyba,
buvo kitaip nutapyta Marijos pėda: raižinyje matome
ją basą, su atviru sandalu, tiesiog padėtą ant pusmėnulio, o paveiksle jos vietoje nutapyta nedrąsiai iš po
draperijų kyšančio ir pusmėnulio nesiekiančio batelio
nosis21 [8, 9 il.]. Graviūroje Švč. Mergelė vaizduojama

6. Paveikslo Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas, fragmentas:
laiminantis Išganytojas
Radiograph of the painting Adoration of the Blessed
Virgin Mary, detail: The Blessing Saviour
7. Johanas Sadeleris, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos
atvaizdas, vario raižinys, fragmentas: laiminantis Išganytojas
Johan Sadeler, Image of the Blessed Virgin Mary of the Immaculate
Conception, copper engraving, detail: The Blessing Saviour

8. Paveikslo fragmentas: Švč. Mergelės Marijos pėda ir pusmėnulis
Detail of the painting: Mary’s foot and a crescent
9. Johanas Sadeleris, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos
atvaizdas, vario raižinys, fragmentas
Johan Sadeler, Image of the Blessed Virgin Mary
of the Immaculate Conception, copper engraving, detail

19 „Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol.
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
		
tu honorificentia populi nostri.
Tota pulchra es, Maria.“
20 Kilnojamo kultūros paminklo restauravimo pasas. 93/I/1193T.
Paveikslas „Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas“, parengė restauratorė Violeta Katilienė. Dėkoju restauratorei Violetai Katilienei, leidusiai pasinaudoti šia medžiaga.
21 Merkinės Švč. Mergelės Marijos paveiksle nutapyta basa pėda,
tačiau ne ant pusmėnulio, o prie jo. Įdomu, kad XVIII a. aptaise
Marijos pėdai parodyti, kaip ir rankų plaštakoms, yra palikta
ertmė.

su išsidraikiusiomis, tarsi vėjyje besiplaikstančiomis
plaukų sruogomis, kiek pakreipta į vieną pusę galva,
gyvastingesne, tarsi prabilti ketinančia veido išraiška.
Tuo tarpu paveiksle Marijos atvaizdas monumentalus,
kiek sunkokas, dvelkiantis rimtimi, galimas dalykas,
kad dalis Marijos atvaizdo dinamiškumo dingo dėl vėlesnių autentiškos tapybos netekčių: remiantis Sadelerio graviūra, galima teigti, kad Marijos dešinė ausis
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ir ties ja kritusi plaukų sruoga galėjo būti ir pirminiame paveikslo variante, tik buvo prarasta kartu su paveikslo tapybos dalimi ties dešiniuoju Marijos galvos
kraštu (einant vertikaliai per veido ilgį nuo dešinės
akies išorinio kampo) ir vėlesnės rekonstrukcinio pobūdžio tapybos neatkartota [10, 11 il.]. Palyginamoji
kūrinio restauravimo medžiagos ir provaizdžio analizė leidžia teigti, jog pirminiame paveikslo variante
buvo kruopščiai sekta grafiniu provaizdžiu, o ikonografiškai skirtingos (Marijos pėdos, Vaikelio rankos,
Marijos ausies bei plaukų) detalės sutampa su fiziškai prarastomis ir prieškario restauravimo metu kiek
kitaip atkurtomis vietomis [12, 13 il.]. Palyginus paveiksle nutapytos Marijos figūros visumą su provaizdžiu tarnavusia graviūra, pagrindinis į akis krintantis
stilistinis skirtumas – tai tapyto varianto romumas ir
monumentalumas. Išdidintos šventųjų asmenų akys ir
apibendrinta veido bruožų modeliuotė, auksuotas ir

10. Paveikslo Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas,
fragmentas: Marijos veidas
Detail of the painting Adoration of the Blessed Virgin
Mary: Mary’s face
11. Johanas Sadeleris, Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos
atvaizdas, vario raižinys, fragmentas: Marijos veidas
Johan Sadeler, Image of the Blessed Virgin Mary
of the Immaculate Conception, copper engraving,
detail: Mary’s face

12. Paveikslo vaizdas 1938 m. restauravimo metu

13. Paveikslo vaizdas 1938 m. restauravimo metu, fragmentas

View of the painting during restoration in 1938

View of the painting during restoration in 1938, detail
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raižytais ornamentais puoštas virš debesų plytintis fonas (kuris galėjo būti užlietas ant tapyto paveikslo pagrindo ir vėliau)22 leidžia sieti kūrinį su vietine, galbūt
net vilnietiškąja, ikonų tapybos dekoratyvumą, schemiškumą ir Tridentinės bažnyčios barokinį iškilnumą
bei didybę jungiančia tapybos mokykla.
PAV E I K SL O E R DV Ė I R PA SK I RT I E S A SPE K TA S

Paveikslo kompozicija skyla į dvi dalis: dangiškąją ir
žemiškąją, dangiškąją savo ruožtu galima padalyti į
aukščiausiąją angelų ir aukštesniąją šventųjų sritis, kurias tarsi jungia centrinė Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu figūra. Žemiškoji dalis priklauso įvairių luomų
maldininkams ir skaistyklos sieloms. Victoras I. Stoichita tokį paveikslo erdvės skaidymą sieja su kontrreformacine vizionieriškąja tapyba, kuri jungia ikonišką
tapybos prigimtį ir naratyvų vaizdo pradą, todėl vienu
metu gali atlikti dvigubą paskirtį: atstovauti asmeniui
ir vaizdu pasakoti istoriją ar istorinę situaciją23. Šio
paveikslo pagrindu galima kalbėti apie tokią erdvės
koncepciją, kuri turi viduramžiško lokalizavimo požymių ir kartu jau yra paliesta Naujųjų amžių plytinčios, begalinės, aiškių ribų neturinčios erdvės, kurioje
viduramžių vieta tarsi ima tirpti, ir lokalizavimą keičia
plytėjimas24. Paveikslo erdvės konstravimas derinant
dangiškąją ir žemiškąją sferas, vaizduojant Madonas
ne prašmatnių menių sostuose, o ant debesų, Italijoje
pasireiškė jau XVI a. pirmoje pusėje. Vienas anksty-

14. Raffaello Sanzio, Folinjo Madona, 1511–1512,
medis, tempera, Vatikano pinakoteka
Raffaello Sanzio, Madonna of Foligno, 1511–1512,
wood, tempera, Pinacoteca Vaticana

viausių šio pokyčio ir pačios tokio pobūdžio kompozicijos pavyzdžių – Rafaelio (Raffaello Sanzio) Folinjo
Madonos paveikslas25 [14 il.], čia Sigismundas de Conti
meldžiasi priešais danguje regimą Švč. Mergelę su Kūdikiu, jį Marijai tarsi pristato greta jo stovintis šv. Jeronimas, kitoje žemiškosios sferos pusėje pavaizduoti
klūpantys šv. Pranciškus ir šv. Jonas Krikštytojas. Paveiksle tarsi vizualizuota ryšių ir intencijų sistema: šv.

22 Šis fonas gali būti ir vėlesnis, tai leidžia spėti jo gana mechaniškas, dirbtinis jungimas su tapytomis paveikslo dalimis. Apie
Lietuvos XVI a. pab. – XVII a. pr. altorinių paveikslų auksinį raižytą foną rašė Irena Vaišvilaitė. Ji kėlė prielaidą, jog „jo
formavimosi procese persipynė kelios tradicijos – ikoninė, vėlyvosios gotikos ir antkapinio skulptūrinio portreto ornamentiniame fone“; Irena Vaišvilaitė, Baroko pradžia Lietuvoje, ser.
Vilniaus dailės akademijos darbai, 6, Vilnius, 1996, p. 51.
23 Victor I. Stoichita, Visionary Experience in the Golden Age of
Spanish Art, London: Reaktion Books, 1995, p. 27–32.
24 l’étendue, Plg.: Michel Foucault, „Des espaces autres“, in: Dits
et Écrits: II, 1976–1988, Éditions Gallimard, 2001, p. 1571–1581.
Toliau bus naudojamasi Pauliaus Jevsejevo vertimo į lietuvių
kalbą rankraščiu.

25 1511–1512 m. sukurtas, 320 x 194, medis, tempera, Vatikano
Pinakoteka.
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veikos) kompozicija konstruojama27 naudojant reikšminiais ryšiais paremtą viduramžišką lokalizavimą,
ramų (vidinį judėjimą reprezentuojantį) figūrų savose vietose buvimą, kurį tarsi sutrikdo Naujųjų amžių
plytinčios, dar nedrąsiai apatinėje kompozicijos dalyje išreikšta begalinės erdvės pajauta ir su maldininkų rymojimu kontrastuojantis skaistyklos reginio judrumas. Tai, ką galėtume vadinti šio kūrinio erdve,
yra savotiškas skirtingų vietų montažas, prilygstantis
Foucault aprašomai išsiskaidančiai, daugybinei erdvei,
kuri apima utopiją – buveinę be realios vietos, faktinę
ar realią vietą ir kitokią – pereinamąją – vietą be vietos,
arba heterotopiją28.
Besimeldžiantieji Švč. Mergelei paveikslo erdvėje
grupuojami dviem principais: aukštai – žemai, kairė – dešinė. Šventieji vienuoliai įkurdinti viršutiniame
kompozicijos registre, kiek žemiau už dangiškoje
garbėje sėdinčią Švč. Mergelę Mariją. Apatinėje dalyje
komponuojami kiti tikintieji: dešinėje paveikslo
pusėje – Bažnyčios hierarchai, popiežius, vyskupai,
kiti dvasininkų luomo atstovai, o kairėje – pasauliečiai valdovai. Tokia besimeldžiančiųjų lokalizavimo į
tris horizantalius lygmenis tvarka siejasi su ankstyvojo baroko teatro scena, kuri spektaklio metu dažniausiai būdavo skaidoma į tris sąlyginius horizontus29.
Paveiksle tokia trinarė strukūra organizuojama apie
centrinę vertikalią kompozicijos ašį, kurią įprasmina
Marijos (dangaus aukštybių, šventumo, didybės, malonę teikiančios galios) ir skaistyklos sielų (nuodėmės,
kančios ir malonės prašančios negalios) – viršutinės ir
apatinės paveikslo sričių – dichotomija.
Maldininkų grupių Švč. Mergelės Marijos akivaizdoje vaizdavimas labai artimas XVII a. pr. Antverpene
išleistos jėzuito Joanneso Davido30 Marijos pašlovini-

15. Švč. Mergelės Marijos pagarbinimas, in: [David Joannes SJ],
Pancarpium Marianum, Antverpenas (?), 1607,
Krokuvos Jogailos biblioteka
Adoration of the Blessed Virgin Mary, in: [David Joannes SJ],
Pancarpium Marianum, Antwerp (?), 1607,
Jagiellonian Library in Cracow

Pranciškus pats meldžiasi ir kviečia melstis, o šalia stovintis šv. Jonas žvelgia tiesiai į mus ir rodo į debesyse
atsivėrusį reginį. Paveiksle pirmąkart taip akivaizdžiai
„tematizuojamas pats žiūrėjimas ir paveikslo kūrimas,
reprezentacijos reprezentacija“26. Marijos reginio kontempliacijos tema reiškiasi ir mūsų interpretuojamame
vilnietiškame paveiksle. Kaip ir šimtmečiu anksčiau
Rafaelio nutapytame atvaizde, čia, pasitelkus naująjį
kompozicinį principą, vadinamąjį vertikalizmą, vaizduojama tarpasmeninių ryšių ir emocinių saitų motyvuota malda. Kontrreformaciniam altoriniam paveikslui būdinga dvisferė (dangaus ir žemės erdvinės są-

27 David Freedberg, „Painting and the Counter-Reformation
in the Age of Rubens“, in: The Age of Rubens, Boston-Toledo,
1993–1994, p. 131–145.
28 Michel Foucault, op. cit.
29 Irena Vaišvilaitė, Baroko pradžia Lietuvoje, p. 22.
30 Joannes David (1546–1613), Antverpeno jėzuitas, vienas įtakingiausių poleminės literatūros autorių. Ypač populiari buvo jo

26 Victor I. Stoichita, op. cit., p. 28.
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mui skirtos emblemų knygos Pancarpium Marianum
graviūrai31 [15 il.]. Čia dvasininkų ir pasauliečių luomų
atstovai vaizduojami suklupę priešais sklendžiančią
ant debesies Švč. Mergelę Mariją. Bažnyčios hierarchų
ir žemiškųjų valdovų grupės analogiškai vaizduojamos ir kitoje Švč. Trejybės garbinimą vaizduojančioje
graviūroje [16 il.]. Šią kompoziciją su mūsų aptariamu paveikslu sieja ir tai, kad čia tarp adorantų įkomponuota ir „trečioji“ kenčiančiųjų skaistykloje grupė.
Skaistykla tarp besimeldžiančių Bažnyčios ir valstybės
vadovų vaizduojama ir XVII a. populiariose Jėzaus
vardo adoracijos kompozicijose, pavyzdžiui, vienoje iš
1621 m. Antverpene leisto maldyno Officium iliustracijų32 [17 il.] ar vėlesnėje Aleksandro Tarasevičiaus graviūroje 1678 m. Vilniaus jėzuitų spaustuvėje išleistame
Aleksandro Hilarijaus Palubinskio Rozariume33.
Galima teigti, jog provaizdžiais tarnavusiose graviūrose perteikti tam tikri luomų tipai, vaizduojami
universalūs „profesiniai kūnai“, atstovų pavyzdžiai,
kiekvieną kartą perkėlus į tapybos kūrinį, būdavo
konkretizuojami, susiejami su realiomis istorinėmis
asmenybėmis. XVI–XVII a. sandūros tapyboje ši vadinamoji aktualizacija, kai greta mirusiųjų šventųjų
nutapyti asmenys atstovavo paveikslo sukūrimo laiką,
1601 m. emblemų knyga Veriditus Christianus, skirta jaunimui
mokyti.
31 [Joannes David SJ], Pancarpium Marianum, septemplici titulorum serie distinctum: ut in B. Virginis odorem curramus et
Christus formetur in nobis, ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1607.
32 Knyga be titulinio puslapio, kataloge pavadinta Officium“; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Retų knygų ir
rankraščių skyrius, B 2–1935, l. 406.
33 Rosarium et officium B. Mariae Virginis aliaque variae devotiones cobinatae in honorem Ssmae Trinitatis, austissimaenreginae caelorum cultum, Vilnae: typis Academicis S. I., 1678.
Apie šio leidiniu iliustraciją plačiau žr.: Jolita Liškevičienė,
„Aleksandro Tarasevičiaus iliustracijos A. Palubinskio ,rožynui‘“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 8: Lietuvos grafikos šimtmečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,
1996, p, 43–60. Lenkijoje išliko šio siužeto altorinių paveikslų,
tapytų pagal Johano Sadelerio, Martino de Voso, taip pat Philippo Galle ir Jano Wierixo vario raižinius; Krystyna MoisanJabłońska, Obraz Czyśćca w sztuce polskiego baroku, Warszawa:
Wydawnictwo naukowe Semper, 1995, p. 111.

16. Švč. Trejybės pagarbinimas, vario raižinys, XVII a.,
Antverpenas, VUB RS
Adoration of the Holy Trinity, copper engraving, 17th c.,
Antwerp, VUB RS

buvo sąmoningai praktikuojama ir dažniausiai įgyvendinama aukščiausio lygio magnatų funduojamuose kūriniuose34. Čia galime prisiminti XVII a. pirmųjų
dešimtmečių Hermano Hano, Kristupo Boguševskio,
Tommaso Dolabellos kūrinius, kuriuose jungiama
34 Plačiau aktualizacijos tema žr. Władisław Tomkiewicz, „Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku“, in:
Pędzlem rozmajtym. Malarstwo okresu Wazów w Polsce, Warszawa: WaiF, 1970, p. 49–100.
99

Hano Pelplino katedros paveiksle Švč. Mergelę garbinančių valdovų pusėje greta Zigmanto Vazos ir Ferdinando II pavaizduotas ir karalaitis Kazimieras – miręs, bet istoriškai aktualus asmuo, taip pat Pelplino
katedros fundatorius ir kt., dvasininkų pusėje atpažįstamas popiežius Grigalius XV, vyskupas Andriejus
Lipinskis ir paveikslo koncepcijos autorius – cistersų
abatas Leonardas Rembowskis36. Paveikslas, sukurtas
kaip votas atsidėkojant Švč. Mergelei Marijai už pergalę prie Chotino, atspindi XVII a. Abiejų Tautų Respublikoje aktualią krikščioniškosios karalystės idėją,
taip akcentuotą ir karališkojo pamokslininko Petro
Skargos37. Tokį dvigubą votyvinio atvaizdo ir socialinės-religinės reprezentacijos statusą galime priskirti ir
mūsų analizuojamam Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios paveikslui38.
M A L D O S A K T UA L I Z AC I JA :
KON K R ET ŪS LUOM Ų AT S TOVA I

Kiekvieną sykį rašant apie šį kūrinį buvo sprendžiamas jame pavaizduotų asmenų klausimas. Manyta,
jog pirmasis iš jų valdovų pusėje nutapytų – Vladislovas IV (1595–1648)39. Tačiau remdamiesi paveikslo
sukūrimo laiko ir ikonografiniais40 motyvais, teigtume, jog pirmasis valdovų pusėje yra pavaizduotas
Zi gmantas III Vaza (1566–1632), o už jo – Žygimantas
Augustas, dar toliau – Žygimantas Senasis. Šią prielaidą paremsime istoriniais šių valdovų ryšio argumentais. Žygimantas III Vaza buvo Švedijos karaliaus

17. Jėzaus Vardo pagarbinimas, vario raižinys, in: Officium
albo Godzinki Panny Mariey wedlug zwyczaiu Karmelitow
starodawney Obserwancyey, 1621, Antverpenas, LNB RS
Adoration of the Name of Jesus, copper engraving, in: Officium
albo Godzinki Panny Mariey wedlug zwyczaiu Karmelitow
starodawney Obserwancyey, 1621, Antwerp, LNB RS

šventųjų asmenų ar tam tikrų konceptų (pvz., Jėzaus
Vardo) apoteozinė reprezentacija su konkrečių istorinių ar tuo metu gyvenusių asmenų atvaizdais. Pavyzdžiui, 1627 m. Hanui priskiriamame Švč. Mergelės
Marijos karūnavime tarp visų luomų atstovų vaizduojamas Zigmantas III Vaza ir imperatorius Ferdinandas

36 Michał Walicki, Wladisław Tomkiewicz, Malarstwo polskie.
Marieryzm. Barok, Warszawa: Auriga, 1971, 43 il., p. 328–329.
37 Žr. Stanisław Obirek, Wizja kościoła i państwa w kazaniach
P. Skargi SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1994.
38 Knygoje Atvaizdo gyvastis šį paveikslą trumpai aptarėme kaip
votyvinį; Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės
Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidyklas, 2014, p. 368–371.
39 Irena Vaišvilaitė, „Rūmų dailės pavyzdys“, p. 47–48; Laima Šinkūnaitė, Lietuva – Marijos žemė, p. 41.
40 T. y. palyginamąja analize su Vazų ir kitų mūsų šalies valdovų
XVII a. portretais.

II, popiežius Urbonas VIII ir kardinolas Jurgis Ra-

dvila35. Ankstesniame 1624 m. panašios ikonografijos
35 Józef Flik, Justyna Olszewska-Świetlik, Jacek Tylicki, „Karonacja Najświętszej Marii z kościoła p. w. Św. Trójcy w Jeżewie.
Domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych“, in: Ochrona zabytków, 2003,
Nr. 3/4, p. 73–85.
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Jono III ir Žygimanto Augusto sesers Kotrynos sūnus,
tad iš motinos pusės – Jogailaitis. Nuo vaikystės jis
buvo ruošiamas Lietuvos ir Lenkijos valdovo sostui,
mokomas lenkų kalbos ir laikomas jo dėdės Žygimanto Augusto įpėdiniu41. Be to, nepaisant tėvo Jono III
Vazos liuteronybės, Zigmantas motinos buvo ugdomas kataliku, mokomas jos šalies tradicijų ir papročių.
Greta liuteronų mokytojų, karalaičiui lavinti į „švedų
misijas“ buvo siunčiami jėzuitai42. Jėzaus draugijos ordino nariai tapo ir svarbiausiais karališkojo dvaro dvasininkais, asmeniniais Zigmanto III ir jo šeimos narių
nuodėmklausiais bei pamokslininkais43.

protestantiška karalyste44. Tad Jogailaitis per motinos
liniją – Zigmantas Vaza – jautėsi tiesioginiu savo senelio Žygimanto Senojo (Jogailos anūko) ir dėdės Žygimanto Augusto įpėdiniu, savu (prieš jį buvusių valdovų kontekste)45 ir teisėtu Žygimanto vardą nešiojusių
valdovų sosto paveldėtoju46.
Kalbėdami apie „aktualiuosius“ asmenis dvasininkų pusėje, turime pripažinti, kad Zigmanto III valdymo metais Romos popiežiaus mitra buvo atitekusi
devyniems asmenims. Be to, „aktualiųjų“ gretose gali
būti vaizduojami ir jau anuomet mirę, tačiau dėl kurios nors priežasties ideologiškai aktualūs asmenys.
Galime daryti prielaidą, jog pirmajame plane pavaizduotas popiežius Grigalius XV, išrinktas 1622 m. Per
vienerius pontifikato metus jis įsteigė Tikėjimo skleidimo kongregaciją (Congregano de Propaganda fide),
aktyviai plėtė kontrreformaciją ir rėmė Abiejų Tautų
Respublikos karus su Turkija. Kita versija, jog pavaizduotas popiežius Urbonas VIII (soste 1623–1644), ta-

Šiame kontekste Zigmanto III Vazos kaip uolaus
kataliko – Švč. Mergelės Marijos garbintojo – vaizdavimas kartu su anksčiau šalį valdžiusiais Jogailaičių dinastijos atstovais atrodo politiškai ir istoriškai
sąryšingas. Juolab kad Zigmanto kraujo ryšys pagal
motinos liniją su Jogailaičiais tarsi kompensavo jo
tiesiogiai atstovaujamos Vazų dinastijos jaunumą ir
ryšį su tarptautinėje arenoje sąlyginai provincialia,

čiau šis popiežius dažniausiai vaizduotas kaip barzdotas vyras, pavyzdžiui, Ježevo bažnyčios Švč. Mergelės
Marijos karūnavimo paveiksle. Nepaisant chronologinio „nuotolio“ priešais žemiškuosius valdovus galėjo
būti pavaizduotas ir VI a. popiežius šv. Grigalius Didysis, ypač išpopuliarėjęs Potridentinėje Bažnyčioje. Jis
pirmasis paskelbė Septynių mirtinų nuodėmių sąrašą
ir yra vienas iš ankstyvųjų skaistyklos atradėjų, šventų mišių už mirusiųjų sielas propaguotojų. Grigalius
Didysis minimas ir specialiuose skaistyklos tematikai
skirtuose darbuose47.

41 Przemysław Piotr Szpaczyński, Mocarstwo dążenia Zygmunta
III w latach 1587–1618, Kraków: Universitas, 2013, p. 63–64.
42 Tarp kitų „Švedų misijoje“ besidarbavusių jėzuitų didžiausią
įtaką karaliaus dvare turėjo Stanislovas Varševickis, Laurynas
Mykalojus Norvegas, Antonijus Posevinas, Simonas Vysockis,
Simonas Nikovskis ir Bernardas Golynskis; Stanisław Obirek, Jezuici na dworach Batorego i Wazów 1580–1668. Wpływ
kaplanów dworskich i wychowawców książąt na postawy panujących i politykę państwa, Kraków: Wydział Filosoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996, p. 20.
43 Bernardas Golynskis atlydėjo Zigmantą iš Švedijos ir ilgus metus buvo jo nuodėmklausys. Po jo mirties 1600 m. karaliaus
nuodėmklausio pareigas ėjo Frydrichas Bartschas (Barscius),
baigęs filosofijos studijas Collegium Romanum, buvęs rektoriumi Braunsberge ir Vilniaus akademijoje. Jis laikėsi atokiau
nuo politikos, publikavo poleminio ir asketinio pobūdžio veikalus. Po jo mirties Smolenske Zigmantas III turėjo dar du
nuodėmklausius jėzuitus. 1588 m. Zigmantas III įvedė atskirą
karaliaus pamokslininko pareigybę, pirmasis ją iki 1612 m. Velykų vykdė Petras Skarga, jį pakeitė Motiejus Bembus, o šiam
nusišalinus nuo dvaro 1618 m., karališkuoju pamokslininku iki
savo mirties 1626 m. tarnavo Kališo ir Vilniaus jėzuitų akademijos profesorius Valentas Fabricijus, kuris ypač akcentavo
senosios Lenkijos tradicijų ir papročių svarbą žmonių dvasiai;
Ibid., p. 30–31, 37.

44 Przemysław Piotr Szpaczyński, op. cit., p. 65.
45 Turimas omenyje Steponas Batoras.
46 Przemysław Szpaczyński, „,Wazowie‘czy następcy i przedztawiciele dynastii Jagielonow? Kilka uwag w sprawie problemu
ciąglosci dynastycznej w Rrzeczypospolitej Obojga Narodow
po smierci Zygmunta II Augusta“, in: Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, t. 1, 2007, p. 32; Idem, Mocarstwo dązenia Zygmunta III w latach 1587–1618, p. 109.
47 Pvz., Jokūbas Vujekas savo darbe apie skaistyklą cituoja
šv. Grigalių, pasakojantį apie šv. Mišių aukos svarbą išlaisvinant
mirusiuosius nuo kančių; [Jakub Wujek], Czyśćiec, To iest zdowa a gruntowna nauka o Modlitwach / o Mszach / y ialmuznach
za umarle wierne: u o mękach Czyśćowych po śmierci. Wszyskim
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18. Filippo Lippi, Trivulzio Madona – Švč. Mergelė Marija su
angelais palaimintaisiais karmelitais Angelu ir Albertu, 1431

Filippo Lippi, Madonna of Trivulzio: The Blessed Virgin Mary
with angels and the Blessed Carmelites Angel and Albert, 1431

Paveikslo viršutinėje dalyje abipus Švč. Mergelę Mariją vaizduojami du besimeldžiantys karmelitų
šventieji. Remdamiesi ikonografinių šaltinių lyginamąja analize, galime teigti, kad priešais Švč. Mergelę
Mariją klūpo XIII a. karmelitų šventieji – šv. Angelas
Kankinys ( – apie 1220) ir šv. Albertas Trapanietis (1250–
1306). Abu karmelititai kanonizuoti XV a. antroje pusėje: Albertas – 1476 m. popiežiaus Siksto IV, o Angelas –
1456 m. popiežiaus Pijaus II. Būtent šių Švč. Mergelę
Mariją garbinančių karmelitų ikonografinė tradicija
susiformavo dar iki jų kanonizavimo: greta Marijos
jie abu pavaizduoti jau 1431 metais datuojamame Filippo Lippi kūrinyje [18 il.]. Senosios regulos karmelitų

dvasingume šie XIII a. su vienu ankstyviausių Europoje Sicilijos karmelitų konventu48 susiję šventieji išliko
svarbūs ir Naujaisiais amžiais. Pavyzdžiui, Aleksandro
Koslinskio Škaplieriaus brolijai skirtoje Valandų knygoje pirmoje eilėje pateikiamos maldos šv. Albertui ir
šv. Angelui49. Rašytiniai šaltiniai fiksuoja senosios regulos karmelitų bažnyčiose buvus šv. Alberto ir šv. Angelo titulų altorių bei paveikslų50. Tai, kad šv. Angelas ir
šv. Albertas buvo įsitvirtinę marijinėje ikonografijoje,
paliudija Pumpėnų senosios regulos karmelitų bažnyčios paveikslas (XIX a. greičiausiai tapytas pagal senes48 Sicilijos konventas buvo įsteigtas apie 1238 m.
49 [Alexander Koslinski], Officium albo Godzinki Panny Mariey wedlug zwyczaiu Karmelitow starodawney Obserwancyey.
Z odpustami Gregorza Papieza Trzynastego przez W. X. Alexandra Koslinskiego, tegoz zakonu doktora teologa / Prowinciala na
ten czas Prowincyey Polskiey. Dla braci i siostr Bractwa S zkaplerznego Trzeci raz do druku podane, W Krakowie, W Druk:
Piotr: Typ: K. J. M. Roku 1651. Tai trečiasis šios knygos leidimas, dedikuotas Annai Czarnkowskai, su 1585 m. suteikta popiežiaus Grigaliaus XIII privilegija, kalendoriumi, krikščioniškojo mokslo suma, Škaplieriaus brolijos brolių ir seserų
par eigomis ir Valandomis; Karol Estreicher, Bibliografia Polska, cz. III, t. IX, Krakow: Wydanie Akademii Umiejętnosci,
1905, p. 130–131.
50 LMAVB RS, f. 43 – 21018, Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčios inventorius 1677–1726, l. 48–49.

/ nie tylko Kaznodzieiom do pogrzebów: ale y kazdemu Krześcianskiemu człowiekowi / do utwierzenia wiary / y uznania
blędów teraznieyszych wielmi pozyteczna y potrzebna. Teraz
nowo żebrana y wybrana. Przez Księdza Jakuba Societatis Iesu,
W Poznaniu drukowal Jan Wolrab Roku 1579, p. 100. O basųjų
karmelitų tėvas Martynas Rubčinskis aprašo kaip šv. Grigalius,
pritrūkęs pinigų aukai už mirusiuosius, paaukojo savo motinos
taurę; [Martyn Rubczynski], Ofiara sprawiedliwosci Dusz czyniących zadość Boskiemu Majestatowi za pozostale swoje winy
albo Traktat o czyscu [...], przez X. Martyna Rubczynskiego,
Ex prowinciala Prowincyi Ruskiey Zakonu Karmelitanskiego
D. O. W Berdyczowie, w Drukarni Carmelu Fortecy Nayswietszey Maryi Panny, 1763, p. 125–126.
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nį šio ikonografinio tipo paveikslą), kuriame Nekaltojo
Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija vaizduojama su šiais
dviem karmelitų šventaisiais51.
Kalbant apie karmelitų vienuolijos atstovų ir pirmajame kompozicijos plane pavaizduotų valdovų ryšį,
reikia prisiminti, kad 1397 m. Krokuvos priemiestyje
(in Arena) Lenkijos karaliai Jogaila ir Jagvyga pastatydino iš Prahos atvykusiems karmelitams Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčią ir vienuolyną. Vilniuje
karmelitų įsikūrimas siejamas su LDK kanclerio ir Vil-

giesiems ir silpniesiems prašytojai. Dar vienas dalykas:
paveikslo kompozicija įkūnija visų luomų tikinčiųjų
maldą gelbėjant skaistykloje atsidūrusias tikinčiųjų sielas. Tad vienas iš paveikslo figūras ir jų vietas apsprendžiančių motyvų yra nuodėmę, kančią ir užtarimo maldą sugestijuojantis skaistyklos motyvas. Karmelitų marijinėje ikonografijoje Švč. Mergelės Marijos ir skaistyklos vaizdinys dažniausiai siejami pasitelkus XIII a. karmelito šv. Simono Stoko šv. Škaplieriaus vizijos (Bulla
Sabatina) siužetą ar bent jo simbolį – Marijos globą primenančią škaplieriaus sakramentaliją54. Šiuo atveju Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija ir Jėzus ant jos
kelių laiko valdžios ir galios atributus – skeptrą ir Pasaulio rutulį. Toks Marijos vaizdavimas neprieštarauja
Marijos Škaplierinės skaistyklos sielų gelbėtojos idėjai,
tačiau akcentuoja kitą, universalų Marijos kaip Nekaltai
Pradėtosios, kaip Dievo Išrinktosios, Dievo Motinos ir
žmonijos Valdovės statusą. Valdžios ir motinystės idėjos šiame kūrinyje, rodos, ypač svarbios, kaip ir Petro
Skargos pamoksluose. Viename Seimo pamokslų, perfrazuodamas apaštalo Pauliaus Laišką galatams, karališkasis jėzuitų pamokslininkas teigia:

niaus vaivados Mikalojaus Radvilos 1506 m. fundacija,
kai už miesto sienos, ant kalvos, vadinamos Puškarnia, kaip padėką už pergalę prieš totorius prie Klecko
jis pastatydino Švč. Mergelės Marijos Snieginės ir šv.
Jurgio bažnyčią. Žygimantas Senasis 1514 m. liepos 31 d.
suteikė čia atvykusiems iš Krokuvos karmelitams privilegiją ir dovanojo netoliese buvusius rūmus. Mūsų
analizuojamo paveikslo herojus – Zigmantas III Vaza
1615 m. (maždaug tuo laiku, kai galėjo būti nutapytas šis
paveikslas) patvirtino pirmines Radvilos ir Žygimanto
Senojo fundacijas Vilniaus karmelitams. Svarbus sutapimas, jog antrosios Visų šventųjų titulo Vilniaus karmelitų bažnyčios Rūdninkų gatvėje fundatorius Ašmenos pavieto žemvaldys Vaitiekus Chludzinskis buvo karaliaus Zigmanto III sekretorius52, o pats Zigmantas III
kartu su savo teta Ona Jogailaite finansavo po Stepono
Batoro mirties kunigaikščio Maksimiliano III Austro
nusiaubtos Krokuvos karmelitų bažnyčios atstatymą53.
Šiame kontekste karmelitai – Jogailaičių dinastijos
valdovų krikščioniško uolumo ir maldingumo liudytojai, o kita vertus – senojo Švč. Marijos brolių ordino atstovai, Marijos pagalbos ir užtarimo šalies galin-

Jeruzale, motina mūsų, – sako Apaštalas, – labiau
už visas motinas verta pagarbos ir įvertinimo55.
Pagalvokite, kokias iš tos motinos, iš Karūnos ir
Respublikos, geradarystes ir dovanas turite. Jinai
jums išsaugojo šventąjį katalikų tikėjimą, dėl kurio ateinate į amžinąją tėvynę; Ji atnešė jums Kristų, jūsų išganymą, ir jo Evangeliją.56
54 Susiformavo įvairialypė, skirtingus Švč. Mergelės Marijos vaizdavimo ikonografinius tipus pasitelkianti Marijos Škaplierinės
ikonografija. Dažniausiai sutinkamas Eleusa arba Meilingosios
ikonografinio tipo Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės vaizdavimas, tačiau dažna ir Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės
Marijos su škaplieriumi ikonografija.
55 „Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų motina“; Gal 4, 26.
56 Petras Skarga, „Antrasis Pamokslas. Apie Tėvynės meilę ir apie
pirmą Respublikos ligą, kurią sukelia priešiškumas Tėvynei“,
in: Seimo pamokslai. Kvietimas atgailauti Lenkijos Karalystės ir
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiams, vertė Eugenija
Ulčinaitė, sudarė Viktorija Vaitkevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 61.

51 Lietuvos sakralinė dailė, t. 1: Tapyba. Skulptūra. Grafika. XIV–
XX a. pradžia, sudarė Dalia Tarandaitė, p. 148.
52 Ignacy Chodynicki, Wiadomość historyczna o fundacjach
klasztorów zakonu karmelitańskiego, Lwow, 1849, p. 25. Žr. Vaitiekus Chludzinskis užrašo steigiamam Vilniaus karmelitų
vienuolynui ir Visų Šventųjų bažnyčiai Želadzio dvarą Ašmenos paviete, 1621 II 10, LCVIA, SA 51, 1, l. 205–206; Vaitiekaus
Chludzinskio testamentas, 1628 VI 25, LMABV RS, f. 273–179.
53 Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin: Katolicki uniwersytet
Lubelski, 2000, p. 808.
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Tėvynė – motina, statydama Dievo tarnystės altorius, išsaugodama savo Dievo pateptuosius karalius,
duodama taiką ir priteklius, leidžia įvairių luomų ir
tautų žmonėms keliauti į amžinąją tėvynę, būti amžinosios Dievo motinos vaikais. Senajame Testamente susiformavęs išrinktosios tautos vaizdinys Naujojo
Testamento kontekste įgijo metaforinio Izraelio tęsinio – naujosios Kristaus tautos krikščionių Bažnyčios
pavidalą57. Skarga, „sekdamas šv. Kiprijonu ir šv. Augustinu moko: kas nelaiko Bažnyčios savo motina, tas
negali Dievo vadinti tėvu“58. Tokia Tėvynės ir Bažnyčios institucijas siejanti Marijos motinystės ir valdžios
samprata persmelkusi visą šio paveikslo erdvės sąrangą: karmelitų šventieji, kunigai ir pasauliečiai valdovai
atstovauja visiems šalies luomams, kuriems tarsi vieno
kūno nariams priklauso būti savo vietoje ir bendroje
vienybėje su kitais, kurių, kaip ir to kūno narių, nevalia sukeisti vietomis, o „garbingi nariai neniekina
prastesnių“, bet jais rūpinasi59.

bet valdovų dinastija, ir skaistykla, prie kurios motyvo
šiame paveiksle toliau stabtelsime, taip pat kolektyvinio būvio, ne vieno, bet daugelio buvimo vieta.
„T R EČ IOJ I “ V I ETA I R V E I DRODIS

Aptariamo paveikslo sandaroje yra dar vienas svarbus segmentas – tai apatinėje kompozicijos dalyje
tarp Bažnyčios hierarchų ir valstybės valdovų įsiterpęs skaisty klos – trečiosios anapusinės vietos61 – vaizdinys. Šios savo laikinumu alternatyvios pragaro ir
rojaus buveinių amžinybei vietos idėja išsikristalizavo XII–XIII a. Panašiu laiku atsirado ir nuodėmės
samprata, įvairios jos rūšys ir atleidimo sąlygos. Pagrindinės šios vietos charakteristikos – jos anapusinis
(pomirtinis) pobūdis ir laikinumas (galimybė iš skaistyklos patekti į rojų). Dar vienas bruožas – ugnies buvimas. Anot Jacques‘o Le Goffo, nuo XII a. vid. ugnis
buvo traktuojama ne tik kaip tam tikros vietos raiška,
bet ir kaip erdvinis skaistinamojo etapo, kurį pereina
mirusieji, įsikūnijimas62. Taip skaistykla tarsi įvietina,
lokalizuoja laikišką sielų būklę, sielų laukimo laiką.
Tarp šiapus ir anapus mirties susiklostė tikinčiųjų
solidarumo saitai, nes buvo tikima, jog mirusiųjų sielų buvimą skaistykloje galima sutrumpinti maldomis,
aukomis, atlaidais63. Oficialiai gyvųjų įtaka skaistyklos
sieloms pirmąkart buvo apibrėžta Florencijos Visuotinio Bažnyčios susirinkimo 1439 m. liepos 6 d. VI sesijoje. „Unijos su Graikais bulėje“ teigiama, jog po mirties
sielos skaistyklos bausmėmis skaistinamos, kad nuo tų
bausmių jos būtų greičiau išlaisvintos, padeda gyvųjų
tikinčiųjų maldos, šv. Mišios ir aukos bei kiti pamaldūs darbai64. Ši nuostata buvo naujai permąstoma ir

Čia svarbu pabrėžti, kad prasmingesnėmis buvo
laikomos ne individų, bet socialinių grupių, bendruomenių, brolijų maldos60. Bendruomeniškumą galima
atpažinti ir mūsų paveiksle: pavaizduotas ne karmelitas, bet du karmelitai, ne vienas paveikslo kūrimo
metu gyvenęs ir galimai šį kūrinį mecenavęs valdovas,
57 Stanislaw Obirek, Wizja kościoła i państwa w kazaniach ks.
Piotra Skargi SJ, p. 94.
58 Ibid., p. 93.
59 Petras Skarga, „Trečias pamokslas. Apie antrą Respublikos ligą,
kurią sukelia vidiniai nesutarimai“, in: Seimo pamokslai. Kvietimas atgailauti Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiams, vertė Eugenija Ulčinaitė, sudarė Viktorija
Vaitkevičiūtė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 86.
60 Skaistyklos liepsnos – labai dažnas motyvas Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, Škaplierinės, Paguodos paveiksluose, Švč. Trejybės, Jėzaus Vardo adoracijos scenose. O pastarosios dažniausiai
sutinkamos brolijų, kurių viena iš svarbiausių paskirčių – malda
už mirusiuosius ir rūpestis savo narių palaidojimo ceremonijomis, altoriuose; Krystyna Moisan-Jablonska, „Mors, iudicum,
infernus, coelum et purgatorium, czyli rzecz o sprawach ostatecznych“, in: Śmierć w kulturze dawnej Polski: Katalog wystawy
pod kierunkiem i redakcją Przemysława Mrozowskiego, 2000,
Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, p. 27.

61 Pirmasis apie trečiąją vietą anapusybėje prabilo šv. Augustinas, jis
teigė, kad yra trečioji vieta, skirtinga nuo pragaro ir nuo rojaus.
62 Jaques le Goff, Skaistyklos gimimas, iš prancūzų k. vertė Jūratė
Skersytė, Vilnius: Baltos lankos, 2005, p. 181.
63 Anot Mindaugo Paknio, aptinkama nemažai fundacijų LDK
prašant užtarimo būtent skaistykloje kenčiančioms sieloms;
Mindaugas Paknys, Mirtis LDK kultūroje XVI–XVIII a., Vilnius: Aidai, 2008, p. 158.
64 „Item, si, vere penitentes in Dei caritate decesserint, antequam
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diskuotuojama XVI a. pab. – XVII a pr., vykstant Bažnyčios reformai. Reformatai, be kitų katalikiškų dogmų,
kritikavo ir skaistyklos idėją. Jie teigė, kad žmogus gali
būti nubaustas ar išgelbėtas tik savo paties tikėjimo ir
Dievo dėka, o po mirties nusidėjėliui jau niekas – nei
maldos, nei aukos – nebegali pagelbėti65. Atsako refor-

apie maldas, apie mišias ir aukas už mirusius tikinčiuosius, ir apie skaistyklos kančias po mirties67. Čia auto-

matams gairės nusakytos Tridento susirinkimo 1563 m.
gruodžio 3 d. XXV sesijoje paskelbtame Dekrete apie
skaistyklą (Decterum de purgatorio):

skaisčios, kurios čia iki galo atgailos ir bausmės

rius teigia:
Kad skaistykla yra, tai tiesa: tai tokia vieta, kur
atsiduria krikščionių sielos, kurios ne iki galo
už nuodėmes neatliko ir kurioms gyvųjų tikinčiųjų veikimu galima padėti, apie tai įvairių įrodymų
galime pateikti.68

Katalikų bažnyčia, mokoma Šv. Dvasios, besire-

Anot Vujeko, neigiant sklaistyklos buvimą, galima
ir visą tikėjimą prarasti (viena klaida gimdo kitas), nes
tikėjimas šventųjų pagalba ir skaistykla yra tarytum
du stulpai, į kuriuos remiasi tikėjimas sielos nemirtingumu69. Taip kaip šventieji padeda gyviesiems, taip ir
šie gali bei turi padėti skaistykloje kenčiantiems savo
broliams ir seserims, nes visi priklauso tai pačiai Bažnyčiai. Bažnyčios nariai, kaip to paties kūno dalys, turi
rūpintis vieni kitais (1 Corint. 12), nes jei kenčia viena
kūno dalis, kenčia ir visas kūnas70.
Le Goffas analizuodamas skaistyklos vaizdinį Dante‘s Dieviškojoje komedijoje pastebėjo, jog „visa skaistykla veržiasi aukštyn <…> tarp pragaro tamsybių ir
švytinčio rojaus įsiterpusi skaistykla yra vieta, skendinti prietemoje, kuri vis šviesėja“71. Šie topografinis ir
šviesotamsinis skaistyklos apibūdinimai Naujųjų laikų
bažnytinėje dailėje gali būti atpažįstami kaip kertiniai
šios trečiosios vietos vaizdavimo principai. Skaistykla
dažniausiai įkurdinama paveikslų, altorių ir kitų kompozicijų apatinėje dalyje, ir iš čia sielos kartu su liepsnų liežuviais veržiasi aukštyn. Kitas vaizdavimo principas – koloritinis: liepsnos ir jose skendinčios nuogų
žmonių kūnų atstovaujamos sielos vaizduojamos tamsiame fone, tamsioje, neįžvelgiamoje edvėje. Taip tarp
rojaus šviesą žadančių skaistinamųjų liepsnų ir pragaro

mianti Šventuoju Raštu ir senąja tėvų ir šventųjų
susirinkimų tradicija, taip pat šiuo ekumeniniu
susirinkimu, moko, kad yra skaistykla ir joje esančios sielos, kurios tikinčiųjų pagalba, ypač maloninga [Dievui] altoriaus auka, gali būti išgelbėtos,
šventasis susirinkimas paveda vyskupams rūpintis, kad krikščionys tikėtų ir laikytųsi ir kad visur
būtų skelbiamas sveikas skaistyklos mokslas.66

Vienu ankstyviausių atsaku į Tridento susirinkimo
raginimą skelbti „sveiką skaistyklos mokslą“ galėtume
laikyti Jokūbo Vujeko 1579 m. Poznanėje publikuotą
tekstą Skaistykla, tai yra sveikas ir pamatinis mokslas
dignis penitentie fructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas penis purgatoriis post mortem purgari,et, ut
a penis huiusmodi releventur, prodesse eis fidelium vivorum
suffragia, missatum scilicet sacrificia, orationes et elemosinas, et
alia pietatis officia, que a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt, secundum ecclesie instituta“; Bulla unionis Graecorum
(Laetentur caeli) in: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst
łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski, t. III (1414–1445),
układ i opracowanie Ks. Arkadiusz Baron, Ks. Henryk Pietras
SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2003, p. 471.
65 Jacek Sokolski, Staropolskie zaswiaty. Obraz piekla, czyśća i nieba w renesansowej literaturze polskiej wobec tradycji sredniowiecznej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994, p. 241.
66 „Sessio XXV, dies prima (nona sub Pio IV). I. Decretum de
purgatorio“, in: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV: (1511–1870). Lateran V, Trydent, Watykan I,
układ i opracowanie Ks. Arkadiusz Baron, Ks. Henryk Pietras
SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2004, p. 779;
[Martyn Rubczyński], Ofiara sprawiedliwośći Dusz czyniących
zadość Bośkiemu Majestatowi za pozostale swoje winy, p. 3.

67
68
69
70
71
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[Jakub Wujek], op. cit.
Ibid., p. 99.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 4.
Jacques Le Goff, op. cit., p. 415.

pagalbos šauksmas, kai mirusieji per skaistyklos vaizdinį primenami visuomenei nelyg jos sudėtinė dalis,
gyvas priekaištas veikti ir padėti. Lyginant su kitomis
šio paveikslo figūrų steigiamomis „vietomis“, skaistykla dėl nutapytų figūrų smulkumo, jų „bendrumo“
ir fragmentiškumo – pati neapibrėžčiausia vieta. Jei
šį paveikslą laikysime savitu XVI a. pab. – XVII a. pr.
Bažnyčios ir tikinčiųjų griežtai hierarchiškai lokalizuotos bendruomenės modeliu, tai jame tam tikrą vietą turėjo užimti ir žiūrovas – šio, tapybos dėka sukurto reginio adresatas. Drįsčiau interpretuoti, kad mūsų
paveiksle tokia tapatinimuisi atvira tarsi veidrodis
vieta yra kompozicijos apatinėje dalyje pavaizduota
skaistykla. Foucault, apibrėždamas heterotopiją utopijos akivaizdoje, pastebėjo:
jog tarp utopijų ir šių absoliučiai kitoniškų buveinių, heterotopijų, neabejotinai esama savotiškos
mišrios, tarpinės patirties, ir ją teikia veidrodis.
Juk veidrodis yra utopija, nes tai – vieta be vietos.
Veidrodyje matau save ten, kur nesu, už paviršiaus virtualiai atsiveriančioje nerealioje erdvėje;

19. Cornelis Galle, Skaistyklos siela, vario raižinys, Amsterdamas,
Rijkmuzeum kolekcija

esu štai ten, ten, kur nesu, tai savotiškas šešėlis,
kuris man suteikia mano paties regimumą, leidžia

Cornelis Galle, The Soul in Purgatory, copper engraving,
Rijkmuzeum, Amsterdam

man žiūrėti į save ten, kur manęs nėra, – veidrodžio utopijoje. Tačiau kartu tai ir heterotopija,
mat veidrodis egzistuoja realiai ir daro savotišką

tamsos susidaro prieblandoje skendintis tarpinės sielų
būklės ir laikinos jų kančios vietos vaizdinys.
Skaistyklos ikonografija nėra įvairi, joje gana schemiškai kartojami du svarbiausi elementai – žmonių
sielas atstovaujančios figūros ir jas ryjančios liepsnos72. Sielos vaizduojamos kaip apnuoginti, jokių skiriamųjų luomo ar profesijos bruožų neturintys, įvairaus amžiaus vyrų ir moterų kūnai [19 il.]. Nepatogi,
kupina kančios ir troškimo pakeisti savo esamą dalią būklė yra vaizduojama kaip aktualus prašymas ir

grįžtamąjį poveikį mano užimamai padėčiai. Per
veidrodį atrandu save nebūdamas vietoje, kurioje
esu, nes matau save esant štai ten.73

Dėl savo antropologinio-figūratyvinio neapibrėžtumo ir konvencionalumo ši skaistyklos vieta artima
veidrodžiui, kuris gali „įsileisti“ ir „atspindėti“ kiekvieną žiūrintįjį, atstovauti kiekvieno priešais altoriaus paveikslą esančiojo tapatybei ir padėti jam įsivaizduoti „esant štai ten“. Šv. Augustinas veidrodį lygino su Šventuoju Raštu, kurio šviesa parodo, kas esi74.

72 Plačiau apie skaistyklos ikonografiją: Krystyna Moisan-Jabłonska, Obraz Czyśća w sztuce polskiego baroku, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Semper, 1995.

73 Michel Foucault, op. cit.
74 Sabine Melchior-Bonnet, Veidrodžio istorija, iš prancūzų k.
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Tokiu savitu „interaktyvumu“ išsiskiria ir skaistyklos
vieta paveiksle. Panašiai kaip veidrodyje, kur tiesą
rodo šviesa, skaistykloje „ugnis ištirs, koks kieno darbas“ (1 Kor 3, 13)75.
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SAINTS AND SINNERS

analysis of the restoration material and the prototype of
the work allows us to assert that in the primary variant
of the painting a graphic prototype was meticulously
followed, and iconographically different details (Mary’s
foot, Infant’s arms, Mary’s ears and hair) coincide with
the physically lost parts which were reconstructed in a
somewhat different form during the pre-war restoration.
While comparing the total image of Mary’s figure
represented in the painting to the print that served as
its prototype, the basic outstanding stylistic difference is
the placidity and monumentality of the painted variant.
The enlarged eyes and the generalised modelling of facial
features of the holy persons, and the gilded sky decorated
with carved ornaments extending above the cloud allow us
to relate the work to the local painting school, possibly of
Vilnius, that combines the decorativeness and schematism
of icon painting, and the Baroque sumptuousness and
magnificence of the Trent Church.
In the paper, the iconographic analysis of the work is
made more specific, the Carmelite saints – Saint Angel
Martyr and Saint Albert – are established, and the three
rulers – Sigismund III Vasa, Sigismund Augustus and
Sigismund the Old – are recognised and their presence is
justified. Jesuits occupied the key positions in the court
milieu of Sigismund III (they were King’s tutors, confessors
and the court’s preachers); the possible author of the
prototype of the painting, Christopher Schwartz, worked for
the Munich Jesuits, and other graphic prototype used in the
composition of the painting is also related to the design of
emblematic Jesuit literature mainly published in Antwerp.
It allows us to draw a conclusion that the circumstances of
the creation of the painting are related to the activity of the
court of Sigismund III and the cultural activity of the Jesuits.

IN THE ‘SPACE’ OF
A 16 TH –17 TH CENTURY PAINTING:
THE CASE OF AD OR ATION
OF THE BLESSED VIRGIN MARY
IN THE VILNIUS CHURCH
OF ALL SAINTS
Tojana Račiūnaitė
SU M M A RY
KEY WORDS: St. Angel Martyr, St. Albert of Trapani,
Carmelites of the Ancient Observance, Blessed Virgin
Mary of the Immaculate Conception, Jagiellonians,
Purgatory, Sigismund III Vasa, 17th century painting of the

Grand Duchy of Lithuania and Kingdom of Poland.
Adoration of the Blessed Virgin Mary, a picture painted
with oil on board in the early 17th century, was first
recorded in historiography in the Riešė church. The first
restoration of the painting was conducted in Poland in
1938, and several lost parts were reconstructed. In 1992 the
painting was restored by Violeta Katilienė, and analysed
by Dalia Panavaitė, Arūnas Bėkšta and others. After this
restoration the painting was transferred to the Church
of All Saints in Vilnius. In the present paper, referring to
the Michel Foucault’s concepts of the space of localisation
and heterotopia, we discuss how space is organised in the
painting currently held in the Church of All Saints, and
how the mediaeval principle of localisation of figures and
the new features of post-Trent church painting of the late
16th – early 17th century are expressed in its structure.
In this research possible iconographic sources and /
or analogues of the painting are presented, the depicted
persons are newly identified, and the logic of their presence
in the same painting space is historically justified. It is
revealed that the unknown artist who painted this work
referred to a copper engraving by Johan Sadeler, created
after a work by Christopher Schwartz (1545–1597) that did
not survive, and also followed the engravings of the book
of emblems by the Jesuit Johan David of the late 16th – early
17th century as well as other examples. A comparative
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