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2007-ųjų žiemą žiūrėdama į Trakų bažnyčios sienų 
tapybos atodangas, supratau, kad regiu XVII a. auto-
rių minėtą graikišką tapybą ir negaliu regimų vaizdų 
susieti su jokiais tuomet žinotais bizantinės dailės pa-
vyzdžiais. Patyriau keistą būseną  – atidengiamas 
XV a. pradžios dailės paveldas masino, o žiojinti pro-
fesinių žinių spraga glumino. Visgi iš suglumimo va-
davo patys vaizdai ir graikiškų vaizdų minėjimai ra-
šytiniuose šaltiniuose. Straipsnyje išskleidžiu šiuos 
pažinimo sandus juos suvokdama tarsi tik dabartyje 
susisiekusius indus. Pirmasis indas – dabar regimas 
dailės paveldas, prakalbintas per ikonografijos re-
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konstrukciją, stiliaus ir kompozicijos sąsajas su Mo-
ravos mokykla bei įrašymu į tuolaikės bizantinės ta-
pybos kontekstą Lietuvoje ir Lenkijoje. Antrasis, 
gerokai seklesnis, indas talpina skurdžias rašytines ži-
nias, didžiąja dalimi fiksuojančias bažnyčioje buvu-
sios sienų tapybos nyksmą. Lygia greta šaltiniotyrinis 
dėmuo leidžia tiksliau apibrėžti lietuvišką graikiškos 
manieros sampratą. Ankstesnėse publikacijose kėliau 

* Straipsnis parengtas įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos remia-
mą Lituanistinių tyrimų projektą „graikiška maniera katalikiš-
kos Europos rytuose: vaizdų ir žodžių vertimai“, Nr. LI9-
095/2016.
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bažnyčios architektūros ir topografijos klausimus1. 
Šio straipsnio tikslas – įsigilinti į bizantinės tapybos 
vaizdinius ir žodinius registrus išskiriant jų persiden-
giančias ir savarankiškas plotmes.

VAIZDAI

Turinys ,  laikas  i r  r yš iai

Nepaisant fragmentiškumo, Trakų bažnyčios sienų ta-
pybos atodangos pasižymi sąlygine įvairove: atidengtos 
žmonių figūros, kostiumai, augalai, draperijų ornamen-
tika. Šie lyginti parankūs elementai skatino imtis tyri-
mo net ir neturint jokios informacijos apie meistrus. 
Atribucijos pagrindas yra pati tapyba – pradedant tin-
ko struktūra ir baigiant identifikaciniu įrašu bei nu-
manomais kompoziciniais sprendimais. Kiekvieną ta-
pybos elementą ar jų grupę aptariu vadovaudamasi 
dalies ir visumos santykio principu: dalis – tai atideng-
tos tapybos fragmentas, o visuma dvisluoksnė: pirmą-
jį sluoksnį sudaro numanoma tapybos ikonografija 
ir jos kompozicinis išdėstymas Trakų bažnyčioje, an-
trąjį – vėlyvosios bizantinės monumentaliosios dailės 
principai ir praktikos2. Ypač siekiau apriboti didžiąją – 

1 giedrė Mickūnaitė, „Trakų parapinės bažnyčios restauravimas: 
atradimai, praradimai, vertinimai“, in: Atrasti Vilnių. Skiriama 
Vlado Drėmos 100-mečiui, sud. giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: 
Lietuvos dailės istorikų draugija ir Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2010, p. 242–251; Eadem, „Bažnyčia ir pilis XV amžiaus 
Trakų miestovaizdyje: bizantinės sienų tapybos ir bažnyčios ar-
chitektūros interpretacija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 
Vilnius, 2012, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: 
įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. Jolita Liškevičienė, gabija 
Surdokaitė, p. 93–106.

2 Bizantinės dailės periodizacija neatsiejama nuo politinės istori-
jos, jos paskutinio etapo chronologines ribas žymi Konstantino-
polio išvadavimas 1261 m. ir imperijos žlugimas 1453 metais. 
Vėlyvoji Paleologų dailė siejama su hesichazmo įsigalėjimu val-
dant Jonui Kantakuzenui (1347–1354). Šio laikotarpio pagrindi-
niu dailės centru laikomas Konstantinopolis, šiam žlugus 
1453 m., ima formuotis kelios pobizantinės dailės kryptys, pla-
čiau žr. Tania Velmans, „Das letzte Jahrhundert der byzantinis-
chen Malerei (1340–1453)“, in: Byzanz: Fresken und Mosaiken, 
Zürich, Düsseldorf: Benziger Verlag, 1999, p. 261–272.

bizantinės dailės – visumą, tad prielaidų pagrįstumą ti-
krinau remdamasi ne tik dailėtyriniais argumentais, bet 
ir XV a. pradžios istorijos žiniomis. Atribucijos ėmiau-
si apibrėžusi laiką ir kultūrinį kontekstą ir lygiagrečiai 
bandydama rekonstruoti tapybos ikonografiją. Labiau-
siai tikėtina, jog bažnyčia buvo ištapyta iki 1419 m., kai 
paminėtas pirmasis žinomas Trakų prepozitas Myko-
las3. Prepozito paminėjimas leidžia manyti, kad bažny-
čia jau buvo pastatyta ir veikė. Visgi žinia apie 1417 m. 
spalį Trakuose vykusią Motiejaus Vilniečio (galbūt to-
dėl istoriografijoje neretai įvardijamo Trakiškiu) konse-
kraciją Žemaičių vyskupu siūlytų manyti bažnyčią bu-
vus šio įšventinimo vieta. Tačiau įvykį aprašančiame 
Vytauto laiške bažnyčia neminima4.

Pažymėtina, kad bizantinės tapybos fragmentų ras-
ta kasinėjant Vilniaus Žemutinės, Medininkų ir Krė-
vos pilių teritorijas5. Taigi tokios tapybos būta svar-
biausiose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijose. 

3 Vytautas Ališauskas, Tomasz Jaszczołt, Liudas Jovaiša, Mindau-
gas Paknys, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., (ser. Baž-
nyčios istorijos studijos, 2), Vilnius: Aidai, 2009, Nr. 1605, p. 286.

4 Codex Mednicensis seu Samogitiae diocesis, d. 1, red. Paulus Jatu-
lis, (ser. Fontes Historiae Lituaniae, 3), Roma: Academia Lituana 
Catholica Scientiarum, 1984, Nr. 13 (Naujieji Trakai, 1417 10 23), 
p. 38–39.

5 Žinomiausias Vilniaus pavyzdys – kompozicija katedros kripto-
je (žr. giedrė Mickūnaitė, „Freska „Nukryžiuotasis su Švč. Mer-
gele Marija ir šv. evangelistu Jonu“ Vilniaus katedros kriptoje: 
kas, kaip, kam, kodėl?“, in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos 
kultūroje, sud. gabija Surdokaitė ir Liudas Jovaiša, Vilnius: 
KFMI, 2008, p. 128–140), be to, katedroje rasto tinko su tapybos 
likučiais fragmentai saugomi Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je. Bizantinės tapybos liekanų rasta kasinėjant Žemutinės pilies 
rūmų teritorijoje (plaštaką vaizduojantį fragmentą publikavo 
Daiva Steponavičienė, Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. 
viduryje – XVI a. pradžioje, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 66–
67 ir 23 il.); 1988 m. radiniai iš Krėvos pilies saugomi gardino 
religijų istorijos muziejuje (Алег Дзярновiч, Алег Трусаў, Ігар 
Чарняўскі, Лёс Крэва, Мінск: Полымя, 1993), o Medininkų 
pilies kasinėjimų radiniai – šioje pilyje esančio Trakų istorijos 
muziejaus fonduose. Krėvos, iš dalies ir Medininkų, pilių sienų 
tapyba aptarta Алег Дзярновіч, Гедра Міцкунайтэ, „Сценапіс 
Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантэкст помінка 
манументальнага жывапісу“, in: Беларускі гістарычны 
часопіс, 2017, Nr. 4, p. 5–16, sp. il. p. 1–4.
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Kad bizantinė dailė buvo įsitvirtinusi LDK valdovų 
aplinkoje, liudija ir jos „eksportas“ į Lenkiją, susijęs iš-
skirtinai su Jogailos, jo šeimos ir sūnaus Kazimiero pa-
tronatu. Karaliaus nekrologe Janas Dlugošas Jogailos 
potraukį „graikiškajai skulptūrai ir prietarams“6 pri-
skyrė karaliaus motinos Tverės kunigaikštytės Julijo-
nos (apie 1325–1392) įtakai7.

XIV a. pabaigoje – XV a. Lietuvoje ir Lenkijoje bi-
zantine sienų tapyba buvo dekoruojamos katalikų baž-
nyčios ir valdovų rezidencijos. Pažymėtina, kad visa 
dabar žinoma bizantinė tapyba LDK ir Lenkijos katali-
kiškoje aplinkoje atsirado valdovų ar jų šeimos narių 
užsakymu. Šiame kontekste Trakų atvejis laikytinas 
veikiau tipišku nei išskirtiniu pavyzdžiu. Tačiau šis pa-
vyzdys tipiškas tik dėl bizantinio tapybos stiliaus, bet 
ne užsakymus atlikusių meistrų ir jų mokyklų prasme. 

galbūt atribucijos klausimą pavyktų išspręsti re-
miantis gausiau ir geriau išlikusiais Lenkijos pavyz-
džiais? Visgi dėl itin gausių restauracijų ir pertapymų 
kultūriškai, geografiškai ir chronologiškai artima bi-
zantinė sienų tapyba Lenkijos katalikų bažnyčiose gali 
būti tik Trakų tapybos kontekstas, bet ne atribucijos 
pagrindas. Figūrinė Trakų bažnyčios sienų tapyba išsi-
skiria gana dideliu, žmogaus ūgiui artimu masteliu, 
griežtu kontūriniu piešiniu, išilgintais, aštriabruožiais 
veidais ir vadinamojo Tesalonikų tipo imaginacinius 
romėnų šarvus dėvinčio kario apranga8. Remdamasi 

6 Jonas Dlugošas Jogailos nekrologe rašo: „gnesnesem, Sandomi-
rensem et Wislicensem ecclesias sculptura [sic!] graeca (illam 
enim quam Latinam probabat) adoravit“; „Certarum superstici-
onum, quas eum quidam asserunt ex bona causa continuasse, et 
quas illum mater sua ritus grecorum femina asserebatur ins-
truxisse, sectator“, in: Joannis Dlugossii annales seu cronicae in-
cliti Regni Poloniae, kn. 11–12: 1431–1444, Warszawa: Wydawnic-
to Naukowe PWN, 2001, p. 126, 125.

7 Ibid., p. 125, 127.
8 Poikonoklastiniu laikotarpiu bizantinėje dailėje kariai vaizduoti 

dėvintys dvariškių kostiumus, XIV a. šią tradiciją pakeitė Tesa-
lonikų dailininkai, ėmę vaizduoti karius su imaginaciniais ro-
mėnų šarvais. Pastarąjį vaizdavimą perėmė Serbijos tapytojai, 
vėliau jis paplito visoje stačiatikių dailėje. Plačiau žr. Christop-
her Walter, The Warrior Saint in Byzantine Art and Tradition, 
Aldershot: Ashgate, 2003, p. 285–290; Миодраг Марковић, 

veidų tipažais ir kario kostiumu, Trakų tapybos analo-
gų paieškas perkėliau į pietus ir, atsižvelgdama į kirili-
ca užrašytą patriarcho Jokūbo vardą, jas apribojau 
bažnytinę slavų kalbą vartojusia teritorija. Trakų baž-
nyčioje įmanu rekonstruoti Paskutinio teismo kompo-
ziciją [13 il.]9, kadaise nutapytą ant šiaurinės sienos, 
priešais tuometį didįjį altorių10. Balkanams būdingas 
vaizdinis žodynas, kompozicinė sąranga ir rekonstruo-
ta Paskutinio teismo ikonografija leido kelti hipotezę 
apie jos serbiškas ištakas. XIV ir XV amžių sandūroje 
slaviškoje Balkanų erdvėje buvo likusi viena daugmaž 
savarankiška politinė jėga – Serbijos despotatas ir jo 
galios lauke susiformavusi Moravos mokykla. Tarp 
1371 ir 1459 m. didžiosios Moravos upės baseine tar-
pusios dailės praktikos pasižymėjo stiliaus ir įtakų 
mišrumu. Katalikiškos Adrijos pakrantės statybos 
technika ir architektūros dekoro žodynas buvo pritai-
kyti kryžiškojo kupolinio plano stačiatikių cerkvėms, o 
jų interjerus ištapė įvairiakilmiai Serbijoje užsakovus 
radę meistrai. Nepaisant stilistinės įvairovės, Moravos 
mokyklos meistrų pastatytos cerkvės (beveik visi pa-
saulietiniai pastatai buvo sugriauti osmanų po des-
potato aneksijos 1459 m.) pasižymi išorės ir vidaus 
kontrastu: eksterjere regimiems renesansinės statybos 
ir puošybos elementams priešpriešinama sąmoningai 
archajiška sienų tapyba, kurios tuolaikiškumą išduoda 
ikonografija  – veik privalomos Paskutinio teismo 
kompozicijos, Savų dinastijos šventieji, imaginacinius 
romėnų šarvus dėvinčių šventųjų karių gausa, madin-
ga, dažniausiai iš venecijietiškų audinių pasiūta funda-

„О иконографији светих ратника у источнохришћанској 
уметности и о представама ових светитеља у Дечанима“, 
in: Зидно сликарство Дечана. Грађа и студије, sud. В. Ј. 
Ђурић, Београд: Српска академија наука и уметности, 1995, 
p. 567–626.

9 giedrė Mickūnaitė, „Trakų parapinės bažnyčios restauravimas“, 
p. 244–247.

10 Labiausiai tikėtina, kad Paskutinio teismo kompozicija užėmė 
šiaurinę ir dalį rytinės bei vakarinės sienos, o didysis altorius 
buvo pietų pusėje. Plačiau apie ikonografiją ir bažnyčios archi-
tektūros rekonstrukciją žr. ibid., p. 242–251.
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torių apranga11. greta sąmoningų archaizmų, interpre-
tuojamų kaip nuoroda į tradiciją, Moravos mokyklos 
atstovų tapyboje įžvelgiami autoritetu laikomi Tesalo-
nikų pirmavaizdžiai ir ikonografiniai sprendimai12.

11 Plačiau apie Moravos mokyklą žr. Моравска школа и њено 
доба: Научни скуп у Ресави 1968 / L‘Ecole de Morava et son 
temps. Symposium de Resava 1968, Beograd, 1969. Apie Moravos 
mokyklos sienų tapybą žr. Vojislav J. Djurić, Моравско 
Сликарство / La Peinture de L‘école de la Morava, Beograd: ga-
lerija fresaka u Beogradu, 1968.

12 Evangelos N. Kyriakoudis, „The Morava School and the Art of 

Lyginant svarbu ir tai, kad Serbijos cerkvės gana er-
dvios ir visuomet aukštos, todėl figūros veik natūra-
laus dydžio. Kilstelėtas apatinis registras reikalauja į 
visafigūrius atvaizdus žvelgti iš apačios, neretai atsilo-
šus. Tapybos ir architektūrinės erdvės santykio analizė 

Thessaloniki in the Light of New Data and Observations“, in: 
Зограф, 1997, Nr. 26, p. 95–138. Ryškiausi tesalonikiečių meistrų 
sienų tapybos kūriniai – valdovų užsakyti Ravanicos ir Resavos 
vienuolynų bažnyčių interjerai. Jais vėliau sekė serbų meistrai ir 
užsakovai.

1. Nežinomo šventojo veidas, tapyba ant pietinės Trakų 
bažnyčios sienos, apie 1419, Kęstučio Stoškaus 
nuotrauka, 2008

 Head of the unknown saint, painting on the southern 
wall of the Trakai church, ca. 1419, photo by Kęstutis 
Stoškus, 2008

2. Šv. Teodozijaus figūros fragmentas, Kaleničiaus 
vienuolyno cerkvės sienų tapyba, apie 1420, in: Dragana 
Simić-Lazar, Kalenić et la dernier periode de la peinture 
Byzantine, Skopje: Matica Makendonska, Paris: De 
Boccard, 1995, il. XLVII

 Makendonska, Paris: De Boccard, 1995, il. XLVII
 Fragment of the figure of St. Theodosius, wall painting 

in the church of Kalenić monastery, ca. 1420
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ypač svarbi įvardijant Trakų bažnyčios tapybos analo-
gus Kaleničiaus vienuolyno Švč. Mergelės Marijos 
Įvesdinimo cerkvėje, ištapytoje apie 1420 metus. Itin 
artima nežinomo Trakų šventojo ir šv. Teodozijaus Ka-
leničiuje veidų traktuotė [1, 2 il.]: sutampa ne tik veidų 
forma, plaukų ir barzdos perteikimas, akių bei nosies 
piešinys ir jų tarpusavio jungtis, bet net raukšlių ir an-
takių tapysena. Panašiai sukomponuoti Trakų teisuolių 
ir grupės apaštalų Kaleničiaus raupsuotojo išgydymo 
scenoje veidai [3, 4 il.]. Ir Trakuose, ir Moravos moky-
klos Ravanicos (apie 1388), Naujosios Pavlicos (apie 
1391), Koporino (1402), Kaleničiaus (apie 1420), Joša-
nicos (1430–1433) vienuolynų cerkvėse kariai kalavi-
jus laiko nenatūraliai iškeltoje ir prie krūtinės, veik po 
raktikauliu, prispaustoje dešinėje rankoje13, panašiai 

13 Pvz., šv. Teodoras Tironas – Koporine; žr. Милан Радуjко, 
Копорин, Београд: Музеj Српске Православне цркве, 2006, 
p. 451 ir brėžinys XIV, p. 509; šv. Teodorai Stratilatas ir Tironas 
pietiniame Ravanicos vienuolyno bažnyčios transepte; žr. Rava-

vaizduojamos ir vadinamosios diržo plunksnos (lot. 
pteruges, gr. pteryges) – trumpos prie diržo juostos pri-
tvirtintos stačiakampės skiautės [5, 6 il.]14. Pažymėtina, 
jog Trakų bažnyčioje nutapyto kario aprangoje domi-
nuoja pilka ir melsva spalvos, tik priekinėje šarvų da-
lyje matyti raudonai rudų potėpių, o minėtų Serbijos 
pavyzdžių paletė spalvingesnė, nevengiama raudonos 
ir geltonos spalvos, o melsvais ir pilkais tonais tapomi 
tik metaliniai objektai.

nica, Srbsko blago, [interaktyvus], [žiūrėta 2017-07-31], www.
srpskoblago.org/Archives/Ravanica/Slides/Frescoes/index.
html, rav-sl-sj-0056 pav. ir Бранислав Живковић, Раваница, 
Београд, 1990, schema IV, p. 28.

14 Бранислав Живковић, Раваница; Радомир Д. Петровић, 
„Откриће у Новой Павлице“, in: Саопштења / Communi-
cations, 1963, t. 15, p. 243–248; Милан Радуjко, Копорин; Dra-
gana Simić-Lazar, Kalenić et la dernier periode de la peinture 
Byzantine, Skopje: Matica Makendonska, Paris: De Boccard, 
1995; Драгана Милисављевић, Joшаница – цртежи фресака, 
Београд, 2007, p. 24–25, ypač šv. Prokopijus Nr. 30.

3. Šventųjų galvos, tapyba ant šiaurinės 
Trakų bažnyčios sienos, apie 1419, 
Kęstučio Stoškaus nuotrauka, 2008

 Heads of saints painted on the northern 
wall of the Trakai church, ca. 1419, photo 
by Kęstutis Stoškus, 2008

4. Apaštalų galvos, Kaleničiaus vienuolyno 
cerkvės sienų tapyba, apie 1420, fragmentas, 
in: Dragana Simić-Lazar, Kalenić et la dernier 
periode de la peinture Byzantine, il. XXXII

 Heads of apostles, wall painting in the church 
of Kalenić monastery, ca. 1420, detail
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Tyrinėdama Moravos mokyklos sienų tapybą, apti-
kau daug figūrų vaizdavimo, veidų perteikimo stilisti-
nių analogų, bet tik Naujosios Pavlicos vienuolyno 
cerkvės apsidėje pavyko rasti analogiškai kaip ir Tra-
kuose nutapytas draperijas [7, 8 il.]15. „Vienetinis“ radi-
nys nestebina, nes daugelyje cerkvių apatiniai tapybos 
registrai apnykę, prarasti arba nepakankamai doku-

15 Naujosios ir Senosios Pavlicų vienuolynų cerkvių architektūros 
ir dailės paveldą apžvelgia Бранислав Цветковић, „Гордана 
Бабић“, in: Манастир Нова Павлица, Краљево: Ласер, 2014.

mentuoti16. Nepavyko rasti tik vijoklinių augalų virš 
Jokūbo figūros ir bažnyčios šiaurės vakariniame kam-
pe motyvo analogų [9, 10 il.]. Nors jų vaizdavimas ir 
siejasi su tuolaikiu Balkanų ornamentikos žodynu, 
ypač stilizuotais vynuogienojais17, visgi taip kaip Trakų 
bažnyčioje pavaizduotų augalų monumentaliojoje Bal-
kanų dailėje neaptikau. Nevienalytis Trakų tapybos 
vaizdinis žodynas skatino ieškoti papildomų argumen-

16 Šios draperijos nepateko ir į Naujosios Pavlicos cerkvės freskų 
dokumentaciją, Бранислав Живковић, Павлица, Београд, 
1993.

17 Загорка Jaнц, Oрнаменти фресака из Србje и Македонje от 
XII до средине XV века, Београд: Музеj применjeне 
уметности, 1961, lent. LXX, Nr. 446, 447.

5. Šventojo kario figūros fragmentas, tapyba ant pietinės 
Trakų bažnyčios sienos, apie 1419, Kęstučio Stoškaus 
nuotrauka, 2012

 Fragment of the figure of saint warrior painted on the 
southern wall of the Trakai church, ca. 1419, photo by 
Kęstutis Stoškus, 2012

6.  Šv. Teodorai Stratilatas, Jurgis ir Teodoras Tironas, 
Ravanicos vienuolyno cerkvės sienų tapyba, apie 1388, 
in: Ravanica, Srbsko blago, [interaktyvys], [žiūrėta 
2014-07-31], www.srpskoblago.org/Archives/Ravanica/
Slides/Frescoes/rav-sl-sj-0056.html

 Sts. Theodore Stratilate, george, Theodore Tyrone 
painted in the church of Ravanica monastery, ca. 1388
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tų, patvirtinančių arba paneigiančių šios tapybos sąsa-
jas su Moravos mokyklos monumentaliąja daile.

Nors kompozicinė tapybos visuma prarasta, Trakų 
bažnyčios pietinėje sienoje įmanu rekonstruoti skaidy-
mą į horizontalius registrus18. Rytinėje pusėje pavaiz-
duota aukšta nežinomo vyskupo figūra, o po pietryti-
niu langu – gerokai mažesnis šarvuotas karys, greta 
jo – dar vienos, greičiausiai kario, figūros fragmentas. 
Pietinės sienos vakarinėje pusėje mastelio santykis 
atvirkščias – abipus pietvakarinio lango išliko nedide-
lių figūrų, kurių viena vilki baltą drabužį (diakonas? 
gedintis pasaulietis?) ir kažką laiko kairėje rankoje, o 
kita dėvi kilmingojo kostiumą, fragmentų. To paties 
lango apačioje – stambaus nežinomo šventojo rudu 
vienuolio apsiaustu, laikančio rašto ritinėlį, figūra [11 
il.]. Manytina, kad apatinis registras „bangavo“ ir va-
karinės sienos tapyboje, bent toje vietoje, virš kurios 
turėjo būti spėjama pietvakarinio lango niša19 [7 il.]. 

18 Remiantis bizantinės sienų tapybos principais, įmanu rekons-
truoti ir registrų aukštį; plačiau žr. Vladimir Mako, The Art of 
Harmony. Principles of Measuring and Proportioning in Byzanti-
ne Wall Painting, Belgrade: Orion Art, 2007, p. 25–52.

19 Vakarinio fasado mūras netyrinėtas, hipotetinė lango nišos vie-
ta nustatyta remiantis vienalaike gotikinių halinių bažnyčių ar-

7. Draperijų fragmentai, tapyba 
ant pietinės ir vakarinės 
Trakų bažnyčios sienų, apie 
1419, Kęstučio Stoškaus 
nuotrauka, 2012

 Fragments of draperies 
painted on southern and 
western walls of the Trakai 
church, ca. 1419, photo by 
Kęstutis Stoškus, 2012

8. Draperijos Naujosios Pavlicos cerkvės apsidėje, sienų 
tapyba, apie 1391, giedrės Mickūnaitės nuotrauka, 2015

 Draperies painted in the sanctuary of the Nova Pavlica 
church, ca. 1391, photo by giedrė Mickūnaitė, 2015



9. Patriarchas Jokūbas po rojaus medžiu, 
tapyba ant vakarinės Trakų bažnyčios 
sienos, apie 1419, Kęstučio Stoškaus 
nuotrauka, 2008

 Patriarch Jacob under a tree of paradise 
painted on the western wall of the Trakai 
church, ca. 1419, photo by Kęstutis Stoškus, 
2008

10. Augalinis ornamentas, Ravanicos 
vienuolyno cerkvės sienų tapybos (apie 
1388) piešinys, in: Бранислав Живковић, 
Раваница, Београд, 1990, p. 48, Nr. 12

 Floral ornament, drawing after the wall 
painting (ca. 1388) in the church of 
Ravanica monastery
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Bizantinėje dailėje reta registrų aukščio ir vieno regis-
tro mastelio kaita pasitaiko Moravos mokyklos monu-
mentaliojoje dailėje (apskritai įprasčiau buvo tapyti 
pusfigūrę nekeičiant mastelio). Artimiausias tokios 
kompozicijos pavyzdys – Sisojevaco vienuolyno Vieš-
paties Atsimainymo cerkvės (po 1389) pietinio tran-
septo rytinės sienos kompozicija [12 il.]20.

Kita sąsaja su serbiškąja mokykla laikytinas Senojo 
Testamento patriarchą Jokūbą identifikuojantis įrašas 
kirilica – vardas „НѨКОВЬ“ ir iš titulo likusios dvi 
paskutinės raidės „ΝЬ“. Stačiatikių slavų kraštuose 
žinomi keli patriarcho titulai: kartais jis vadinamas 
patriarchu (ПATPHѨPXЬ)21, gana retai tituluojamas 

chitektūra; plačiau apie bažnyčios architektūros rekonstrukciją 
žr. giedrė Mickūnaitė, „Bažnyčia ir pilis“, p. 93–106.

20 Ypač artima Sisojevaco vienuolyno bažnyčios sienų tapybos 
kompozicija; Драгана Милисављевић, Сисоjeвац, Београд, 
2008, p. 26. 

21 Patriarchu Abraomas tituluojamas gračanicos (1321) vienuoly-
no cerkvėje; žr. „gračanica“, in: Srpsko blago, [interaktyvus], 

tėvu (ОЦЬ), kiek dažniau – protėviu (ПРЕω[Т]ЦЬ), o 
nuo XIV  a. vidurio Serbijoje įsigali teisuolio 
(ПРΑΒДΝH, ПРΑΒДΝHH, ПРΑΒДΝЬ, ПРΑΒДΝЬI) 
titulas. Akivaizdu, kad baigmuo „ΝЬ“ sietinas su tei-
suolį reiškiančiu žodžiu, tad visas įrašas gali būti re-
konstruojamas taip: „[ПРΑΒЕД]ΝЬ НѨЬКОВЬ“ 
[12 il.]22. Peržiūrėjusi daugybę identifikacinių įrašų ki-
rilica, radau tik keturis, kai Jokūbo vardas pradedamas 
rašyti raidėmis „I“ (H) ir „jota“ (Ї). Pėčo patriarchato 

[žiūrėta 2017-10-27], www.srpskoblago.org/Archives/gracani-
ca/exhibits/digital/s3-e1e2/s3-e1e2-12.html.

22 Teisuoliais tituluojami Abraomas gračanicos (1321), Dečanų 
(1347/48) ir Jokūbas Sisojevaco (po 1389) vienuolynų cerkvių 
sienų tapyboje; žr. „gračanica“, [interaktyvus], [žiūrėta 2017-07-
31], www.srpskoblago.org/Archives/gracanica/exhibits/digital/
w1-n1s1/w1-n1s1-19.html, w1-n1s1-19 pav.; „Dečani“, in: Srpsko 
blago, [interaktyvus],[ žiūrėta 2017-07-31], www.srpskoblago.
org/Archives/Decani/exhibits/Frescoes/Nave/WestBay/Sout-
hEastPillar/CX4K1474_l.html, il. 216, Paradise: Gate with the 
Fiery Cherubin and Abraham‘s Bosom; Драгана Милисављевић, 
Сисоjeвац, p. 22, schema VI, Nr. 12.

11. Hipotetinė apatinio 
registro figūrinės 
kompozicijos ir viršutinių 
registrų ikonografijos 
rekonstrukcija, pietinė 
Trakų bažnyčios siena, 
Rūtos Mickienės piešinys, 
2013

 Hypothetical 
reconstruction of the 
figurative composition 
and iconography of the 
upper registers of the 
southern wall of the 
Trakai church, drawing 
by Rūta Mickienė, 2013
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identifikuotas ir gračanicos vienuolyno Dievo Motinos 
Užmigimo cerkvėje (prieš 1321), taip užrašytas ir šv. Jo-
kūbo Pasninkautojo (CTЫ НѨКОВЬ ПOCTNHKЬ)25 
vardas. Minėtoje Pėčo patriarchato cerkvėje taip pat 
vaizduojami trijų Senojo Testamento patriarchų portre-
tai medalionuose, visi jie tituluojami teisuoliais 
(ПРΑΒДΝЫ), deja, Jokūbo vardo užrašas neišlikęs, pa-
triarchas identifikuotas remiantis titulu bei greta esan-
čiais Abraomo ir Izaoko atvaizdais26. Iš Moravos moky-
klos monumentaliosios dailės pavyzdžių tik Sisojevaco 
cerkvėje pavyko rasti Teisuolį Jokūbą įvardijantį įrašą 
(ПРAΒДΝ IѨКC)27: čia, kaip būdinga tuolaikei kiriliš-
kajai raštijai, patriarcho vardas pradedamas „jota“, nors 
ji, panašiai kaip ir Trakuose, dvigubinama. Trakų baž-
nyčios tapybos epigrafikos tyrimai, neradus kitų identi-
fikacinių įrašų, yra neišsamūs ir paremti spėlionėmis, 
tačiau, remiantis vienu, kiriliškajai raštijai nors ir ne 
itin tipišku, Jokūbo vardo pavyzdžiu, konstatuotina, 
kad Trakų patriarchui suteiktas teisuolio titulas, o jo 
vardo rašyba artimiausia serbiškajai tradicijai.

gausėjant argumentų, leidžiančių Trakų tapybą 
priskirti Moravos mokyklai, svarbu bent hipotetiškai 
paaiškinti, kodėl sienų tapybos panašumai sietini visų 
pirma su figūrinėmis kompozicijomis. Atsakymas, ko 
gero, susijęs su tapybos technologija: ir Trakų bažny-
čioje, ir Salos pilies rūmuose tapyta ant identiškos su-
dėties itin riebaus kalkinio tinko be jokių augalinio 

bits/digital/s2-w4w5/s2-w4w5-4.html, vaizdo Nr. s2-w4w5-4.
25 St. James the Faster, [interaktyvus], vaizdo Nr. s4-w4w5-7, [žiū-

rėta 2017-08-19], http://www.srpskoblago.org/Archives/graca-
nica/exhibits/digital/s4-w4w5/s4-w4w5-7.html.

26 Portretiniai medalionai yra prieangio rytinės arkos skliaute, už 
jų skaitmenines fotografijas, saugomas straipsnio autorės archy-
ve, dėkoju kolegai Jagodinos krašto muziejaus dailės istorikui 
dr. Branislavui Cvetkovićiui.

27 Įrašo transkripciją pateikia Татjана Стародубцев, „Други слоj 
живописа цркве манастира Сисоjевца и питање његовог 
ктитора“, in: На траговима Bоjислава J. Ђурића, Београд, 
2011, Nr. 65, p. 229. Sisojevaco bažnyčioje taip pat vaizuojamas 
šv. Jokūbas Persas, deja, jo identifikacinis įrašas neišlikęs 
(Милисављевић, Сисоjeвац, schema IV, Nr. 29, p. 18–19), šven-
tasis karys identifikuojamas remiantis atributais (Татjана 
Стародубцев, „Други слоj“, p. 228).

12. Sienų tapyba, Sisojevaco cerkvės pietinio transepto 
rytinė siena (po 1389), Belgrado nacionalinio 
muziejaus nuotrauka, prieš 1940, in: Татjана 
Стародубцев, „Други слоj живописа…“, il. 4

 Wall paintings, eastern wall of the south choir, 
Sisojevac church, after 1389, photo: National Museum 
in Belgrade, before 1940

Dievo Motinos Hodegetrijos cerkvėje vaizduojami pa-
triarchas Jokūbas (ОЦЬ НѨКОВЬ), jo sūnus Judas 
(ОЦЬ HЮДА) ir šv. Jokūbas Persas (CTЫ НѨКОВЬ 
ПЕРС)23. Pastarasis (CTЫ НѨКОВЬ ПЕРСNHNЬ)24 

23 Žr. Church of the Virgin Hodegetria: Nave: Northwest Bay (Tomb 
of Archbishop Daniel II): Arched Entrance, [interaktyvus], [žiū-
rėta 2017-08-19], www.srpskoblago.org/Archives/Pec/exhibits/
ChurchoftheVirginHodegetria/Nave/NorthwestBay/Arche-
dEntrance.

24 South part pillar, southern side, [interaktyvus], [žiūrėta 2017-
08-19], http://www.srpskoblago.org/Archives/gracanica/exhi-
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pluošto priemaišų28. Tapati tinko sudėtis rodo, kad 
dirbta tų pačių meistrų, kurie tinką gamino nesilaiky-
dami įprastinės receptūros. Netipiška, pernelyg riebi, 
augalinio pluošto nejungiama, todėl prasčiau su mūru 
sukimbanti ir skilinėti linkusi skiedinio sudėtis skatina 
daryti prielaidą, kad sienų tapyba nebuvo pagrindinė 
Trakuose dirbusių meistrų veiklos sritis29. Tikėtina, 
kad jų amatas – ikonų tapyba, tačiau, kaip tiems lai-
kams įprasta, tapytojai imdavosi ir kitų užsakymų30. 
Ėmęsi tapyti pilies ir bažnyčios sienas, meistrai liko iš-
tikimi pagrindiniam – figūrinės tapybos – žodynui ir 
varijavo antriniais, ikonų tapyboje retais – ornamenti-
kos ir augmenijos – elementais. Visgi būtina išsiaiškin-
ti, kaip spėjamiems Moravos mokyklos ikonų tapyto-
jams galėjo būti patikėta dirbti Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto rezidencijoje ir jo įsteigtoje para-
pinėje bažnyčioje.

gauti valdovo užsakymą atvykėliai meistrai galėjo 
tik būdami garsūs (tačiau kam kviesti ikonų tapyto-
jus, kai norima ištapyti bažnyčios ir rūmų sienas?) 
arba turėdami ryšių užsakovo aplinkoje. Įtakingiau-

28 Elvyra Telksnienė, „Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinės 
bažnyčios cheminiai tyrimai“, in: Kultūros paminklo S251 pasas, 
Vilnius: Kultūros paveldo centras, 2008, p. 15.

29 Bizantinės tapybos tinko receptūra žinoma iš tyrimų ir atitinka 
vėlesnį Dionyzo Furniečio (apie 1640 – apie 1745) aprašymą (The 
Painter‘s Manuel of Dionysius of Fourna, translated by Paul Hed-
herington, London: The Sagittarius Press, 1981, p. 14). Vytautas 
Levandauskas atkreipė dėmesį į itin porėtą Trakų Salos pilies 
rūmų potapybinį tinką ir poras laikė pluoštu, sudegusiu gesi-
nant kalkes (Vytautas Levandauskas, Lietuvos mūro istorija, 
Kaunas: VDU, 2012, p. 371). Visgi ši interpretacija neįtikina, nes 
pluoštas įmaišomas į gesintas kalkes tam, kad sutvirtintų tinką.

30 Plačiau apie bizantinės tradicijos tapytojų praktikas ir speciali-
zacijas žr.: Maria Vassilaki, „The Portrait of the Artist in Byzan-
tium Revisited“, in: L‘artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-
orientale, sud. Micele Bacci, Pisa: Edizioni della Normale, 2007, 
p. 1–10 ir Anthony Cutler, „Visual Memory, Conceptual Models 
and the Question of ‚Artistic Freedom‘ in Byzantium (with an 
appendix on computer generated phylogenies)“, in: L‘artista a 
Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale, sud. Micele Bacci, Pisa: 
Edizioni della Normale, 2007, p.  31–54; Калина Минчева, 
Светозар Ангелов, Църкви и манастири от Югозападна 
България през ХV–ХVІІ в., София, 2007, p. 137.

siu Balkanų atstovu Vytauto dvare laikytinas stačiati-
kių teologas ir literatas, išrinktasis Kijevo metropoli-
tas grigorijus Camblakas (apie 1364–1419/20)31. 
gimęs tuometės Bulgarijos sostinėje Veliko Tirnove, 
1393 m. miestą užėmus osmanams, Camblakas buvo 
Konstantinopolio patriarcho pasiuntinys Valakijoje, 
Serbijos Dečanų vienuolyno abatas. 1406 m. vyko į 
Maskvą aplankyti kito tirnoviškio – Kijevo metropo-
lito Kiprijono, bet, pakeliui gavęs žinią apie jo mirtį, 
kraštiečio netektį apraudojo kažkur „prie Nemuno 
upės, tekančios per Lietuvą“32. 1414 m. Vytauto re-
miamas Camblakas pasiūlytas kandidatu į Kijevo me-
tropolitus (vietoj Maskvoje reziduojančio metropoli-
to Fotijaus) ir, nepaisant Konstantinopolio patriarcho 
nepritarimo, 1415 m. Vytauto į Naugarduką sukvies-
tų LDK stačiatikių vyskupų išrinktas į šias pareigas. 
1418 m. jis vyko į Visuotinį Bažnyčios susirinkimą 
Konstancoje (1414–1418), kur atstovavo LDK stačia-
tikiams ir tarėsi dėl Bažnyčių unijos33. Kalbant apie 
Trakų tapybos atribuciją ir Paskutinio teismo ikono-
grafijos interpretaciją, reikšmingas atrodo Camblako 
abatavimas Dečanuose, viename svarbiausių Serbijos 
vienuolynų. Kita reikšminga aplinkybė, ieškant spėja-

31 Išsamiausia Camblako biografijos studija laikytina: Francis 
J. Thomson, „gregory Tsamblak: the Man and the Myths“, in: 
Slavia Gandensia, 1998, t. 25, Nr. 2, p. 1–144.

32 „Идущи ми к’ вамъ, иако же и доспевь рек – и тамо река убо 
Геонъ беаше, идеже плененïи они себе ж и ор’ганы молчанïю 
осудиша – река ж Немон баше, протичающïа Лит’вы, на неи 
ж гор’кому нас стрет’шю возвещению“; Невяна Дончева-
Панайотова, Словото на Григорий Цамблак за митрополит 
Киприан, Велико Търново: Пик, 1995, p. 44; vertimas į bulga-
rų kalbą, ibid., p. 97.

33 Francis J. Thompson, „gregory Tsamblak“, p. 54–103. Bažnyčios 
unija buvo viena Konstancos susirinkimo temų, visgi šioji causa 
fidei liko neišspręsta, nes galiausiai išrinkus popiežių Martyną V 
(1417–1431) katalikiškų šalių delegacijos ėmė skirstytis. Cambla-
ko pozicija unijos atžvilgiu nėra žinoma, mat egzistuoja dvi 
priešingo turinio jam priskiriamos kalbos: kardinolo guillau-
me‘o Filliastre‘s (1348–1428) dienoraštyje lotyniškai užrašytoje 
kalboje unijai pritariama; kitoje, rašytoje bažnytine slavų kalba, 
unija atmetama; abu šaltiniai paskelbti, žr. Юрий K. Бегунов, 
Творческое наследие Григория Цамблака, Велико Търново: 
Пик, 2005, p. 180–184, 438–441.
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mo tapytojų tarpininko Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio dvare, – vėlyvųjų viduramžių keliavimo praktika. 
Joks keliautojas, juo labiau tokio aukšto rango dvasi-
ninkas kaip Camblakas, nekeliaudavo vienas. Palyda 
buvo savaime suprantamas dalykas, tad metraštinin-
kai jos neminėjo, užrašydavo tik žymiausio atvykėlio 
vardą. Taigi manytina, kad, be Camblako, Vytauto 
aplinkoje buvo ir daugiau pietų slavų stačiatikių34, 
galbūt kartu atvyko ir Moravos mokyklos ikonų tapy-
tojų, o gal kunigaikščio aplinkoje buvęs kraštietis pa-
dėjo jiems gauti užsakymų Trakuose. Prielaida apie 

34 Nežinoma Ulricho Riechentalio (m. 1434) susirinkimo kroniko-
je minėtų devynių ilgaplaukių ilgabarzdžių kunigų (IX. papffen 
sins gloubens, all mit langen barten un ob dem mund kain bart 
und mit har und hattend blatten), lydėjusių Camblaką į Kons-
tancą, tapatybė ar kilmė, kronikos ištrauką cituoja Юрий 
K. Бегунов, Творческое наследие Григория, p. 171.

Moravos mokyklos meistrus ir jų tarpininkus bei už-
sakovą plėtotina nagrinėjant sienų tapybos turinį.

Paskutinis teismas:  vaizdas ir  vaizdinys

Išsamiau tapybos ikonografiją įgalina rekonstruoti ant 
vakarinės sienos pavaizduotas ir įrašo identifikuoja-
mas Jokūbas, glėby laikantis teisiųjų sielas. Patriarchas 
ir tapybos atodangos gretimoje šiaurinėje sienoje lei-
džia hipotetiškai rekonstruoti Paskutinio teismo kom-
poziciją [13 il.]35. Bizantinėje dailėje Paskutinis teismas 

35 Rekonstruojant Paskutinio teismo ikonografiją, vadovautasi 
bendra kompozicijos vaizdine schema ir Serbijos Mileševos, 
gračanicos, Ravanicos, Velucės vienuolynų bažnyčių pavyz-
džiais. Sienų plokštumos skaidytos registrais iš viršaus žemyn, o 
figūrų dydžiai apskaičiuoti remiantis Bizantijos tapytojų naudo-
tais vadinamuoju stambiuoju galvos ir smulkiaisiais nosies bei 

13. Paskutinis teismas, hipotetinė sienų tapybos ikonografijos rekonstrukcija, šiaurinė, vakarinė ir rytinė Trakų 
bažnyčios sienos, Rūtos Mickienės piešinys, 2013

 The Last Judgment, hypothetical reconstruction of the iconography of the wall paintngs, northern, western 
and eastern walls of the Trakai church, drawing by Rūta Mickienė, 2013
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tinėje sienų tapyboje Paskutinis teismas vaizduotas re-
tai, ryški išimtis – osmanų apgulta Serbija. Jos valdovai 
ir galingieji savo pareigas siejo su eschatologine misija, 
tad cerkvėse kone privalomai buvo tapoma laikų pabai-
gą įvaizdijanti kompozicija38. Prasminiai bei chronologi-
niai sutapimai ir Camblako pareigos pagrindžia jau mi-
nėtas Trakų tapybos sąsajas su Serbija. Ar gali būti, kad, 
kuriant sienų tapybos ikonografinę programą, ne tik 
kliautasi Moravos mokyklos meistrais, bet ir vadovauta-
si serbiškąja krikščionių valdovo samprata? Juk Dečanų 
vienuolyno fundatoriaus, šventuoju paskelbto Stepono 
III Urošo (1276/82–1331) „gyvenime“ Camblakas rašė:

Siaubingą Teismo dieną tu [šv. Steponai], šviečiąs 

skaisčiau už saulę, surinksi tuos, kurie save vadino ta-

vąja kaimene, ir, pristatęs Viešpaties teismui, palaimin-

gai sušuksi: „Esu čia kartu su tais, kuriuos man patikė-

jai, Viešpatie!“39

Pažymėtina, kad du Veliko Tirnovo mokyklos atsto-
vai – bulgarai Camblakas ir Konstantinas Filosofas 
(apie 1380 – po 1431) – laikomi ir Moravos mokyklos 
ikonografijos ideologais40. Kažin ar Camblakui, nuo 
Moravos persikėlusiam prie Nemuno ir Dnepro, tai 
neberūpėjo? O jei rūpėjo, tai kodėl tas rūpestis išsi-
skleidė tapyba Trakuose. Akivaizdu, kad nei parapinė 
bažnyčia, nei Salos pilis, nei Vytauto dvaras nebuvo 
stačiatikybės centrai, nors pietų slavų įtaka dvare vei-
kiausiai sienų tapyba neapsiribojo41.

38 Александра Давидов Темерински, „Империялни смисао 
дечанског сликарства  – уводна разматранja“, in: Ниш и 
Византиja, t. 2, sud. Миша Ракоција, Ниш, 2004, p. 241–252; 
Eadem, „Слике Сташног суда са позитивним исходом: 
Тимотесыбани, Ахтала и Дечани“, in: Ниш и Византиja, t. 8, 
sud. Миша Ракоција, Ниш, 2010, p. 317–320.

39 Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак, parengė 
Ангел Давидов, Георги Данчев, Невяна Ангелова Дончева-
Панайотова, София: БАН, 1983, p. 130.

40 Vojislav J. Djurić, Моравско сликарство, p. 31.
41 Raštijos indėlį pristačiau straipsnyje giedrė Mickūnaitė, „Trakų 

bizantinė tapyba ir antroji pietų slavų įtakos banga“, in: Dailės 
kūrinys – istorijos šaltinis, sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, 
Vilnius: LKTI, 2016, p. 33–36.

turi aiškią struktūrą, paremtą Biblijos pasakojimais 
(Dan 7; Mt 25: 31–46; Apr) ir šventųjų regėjimais, visų 
pirma priskiriamais šv. Efremui Sirui (apie 306–373), 
bet užrašytais graikiškai jau po Efremo mirties36. Kom-
pozicijos viršuje, centre, vaizduojamas Viešpats su ma-
tomomis nukryžiavimo žaizdomis, jį supa dvidešimt 
keturi Danieliaus regėjimo išminčiai, o abipus stovi ir 
užtarimo žmonijai meldžia Švč. Mergelė Marija ir šv. 
Jonas Krikštytojas. Ties Viešpaties kojomis prasideda 
ir tolydžio platėdama pragaro ežeru virsta ugnies upė. 
Žemiau, vertikalioje kompozicijos ašyje, vaizduojamas 
Pasaulio teisėjui parengtas sostas, greta jo klūpi pir-
mieji žmonės – Adomas ir Ieva. Dar žemiau regime ar-
kangelą Mykolą, sveriantį sielų darbus ir siunčiantį jas 
į rojų arba pragarą. Viešpaties dešinėje plėtojama išga-
nymo tema: vaizduojamas rojaus sodas ir teisieji, su-
skirstyti į tuolaikę visuomenę reprezentuojančias gru-
pes. Viešpaties kairėje ugnies ežere skęsta nusidėjėliai, 
greta vaizduojami įvairių nuodėmių rūšių pragaro sky-
riai. Kompozicijos viršuje – laikų pabaigą trimitais 
skelbiantys ir dangaus skliautą vyniojantys angelai, 
apačioje – atsivėrę karstai, mirusiųjų kūnus atiduodan-
čios žemės ir jūros personifikacijos bei plėšrūs gyviai37.

Krikščionybėje, ypač stačiatikiškoje jos atšakoje, Pa-
skutinio teismo vaizdas suvokiamas kaip christianizaci-
jos įrankis – nuo tokio reginio turėjo persmelkti baimė 
ir rūpestis dėl savo išganymo. Ikonografiškai susiforma-
vę XI a. Bizantijoje Paskutinio teismo vaizdai buvo ypač 
populiarūs tarp naujakrikštų, kokie ir buvo XV a. pra-
džioje lietuviai. Visgi XIV ir XV amžių sandūros bizan-

delno matais; June and David Winfield, Proportions and Structu-
re of the Human Figure in Byzantine Wall-Painting and Mosaic 
(BAR International Series, 154), Oxford: B. A. R., 1982, p. 66–101.

36 Žr. Ortiz da Urbina, „La paradis eschatologique d’apres Saint 
Ephrem“, in: Orientalia Christiana Periodica, 1955, t. 21, Nr. 3/4, 
p. 467–472; John-Paul Himka, Last Judgment Iconography in the 
Carpathians, Toronto: University of Toronto Press, 2009, 
p. 208–212.

37 Plačiau žr. Desanka Milošević, The Last Judgment, translated by 
george H. genzel ir Hans Rosenwald, (ser. Pictorial Library of 
Eastern Church Art, 3), Recklinghausen: Aurel Bongers, 1963.
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Fundatoriaus portretas

Žvelgiant į sienų tapybos fragmentus bažnyčioje ten-
ka pripažinti, kad dekoras prasilenkia su stačiatikiška 
tradicija tiek, kiek reikalauja prisitaikymas prie ka-
talikiškos architektūros: pirminė bažnyčios orienta-
cija į pietus lėmė, kad Paskutinis teismas buvo nuta-
pytas ant šiaurinės navos sienos ir bažnyčios viduje, 
o ne nesančiame nartekse. Tenka apgailestauti, kad 
bažnyčioje buvęs fundatoriaus portretas žinomas tik 
iš Martyno Kromerio (1512–1589) pastabos Lenki-
jos istorijoje (1555), jog Trakų bažnyčioje matytas Vy-
tauto portretas atitikęs didžiojo kunigaikščio išvaiz-
dos aprašymus42. Nors nežinome nei kur, nei kaip 
buvo pavaizduotas didysis kunigaikštis, pažymėtina, 
kad XVI a. jo atvaizdas buvo atpažįstamas. Tikėtina, 
kad portretas, buvęs bažnyčioje, panašėjo į atvaiz-
dą vyro, dėvinčio Bizantijos imperatoriškąjį kostiu-
mą, nutapytą Trakų salos pilies rūmuose, kurį links-
tama tapatinti su Vytauto portretu43. Svarbu tai, kad 
Salos pilyje valdovas, kaip ir Jogaila Liublino pilies 
Švč. Trejybės koplyčioje (1418)44, vaizduojamas be 

42 „[Vytautas] statura fuit mediocri, gracili corpore, radere bar-
bam, & genas solitus, qualem apud Trocos in templo depictum 
vidimus“; Martinus Cromerus, „De origine et rebus gestis Polo-
norum libri XXX“, in: Ioann Pistorius, Polonicae historiae cor-
pus: hoc est, Polonicarvm rervm Latini recentiores & ueteres 
scriptores, quot quot extant uno volumine compraehendi omnes, 
& in aliquot distributi tomos, t. 2, Basilea: Per Sebastianvm Hen-
ricpetari, 1582, p. 687.

43 Šiuos atvaizdus esu patarusi; giedrė Mickūnaitė, Vytautas Didy-
sis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2008, p. 122–127.

44 Neseniai Jogailos atvaizdus bizantinės valdžios sampratos kon-
tekste analizavęs Piotras Scholzas nimbo stokos neakcentavo; 
Piotr O. Scholz, „Realizacja idei sakralnego królestwa w 
ikonicznym programie kaplicy zamkowej w Lubline“, in: Acta 
Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2012, t. 65–66: Lietuvos 
kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. 
Jolita Liškevičienė, gabija Surdokaitė, p. 107–131. Raito Jogailos 
atvaizdą su triumfuojančio Konstantino pirmavaizdžiu lygina 
Marek Walczak, „Portret konny króla Władysława Jagiełły w ka-
plicy Trójcy Świętej na zamku w Lubline“, in: Patronat artystycz-
ny Jagiellonów, sud. Marek Walczak ir Piotr Węcowski, (ser. Stu-
dia Jagiellonica 01), Kraków: Societas Wistulana, 2015, p. 305–320.

nimbo. Tradiciškai imperatorių galvas supantis nim-
bas žymėjo Viešpaties išrinktąjį valdovą ir yra kildi-
namas iš antikinio sol invictus (nenugalimos saulės) 
vaizdinio. Vėlyvaisiais viduramžiais nimbas juosė ne 
tik imperatorių poros ir sosto įpėdinio galvas, bet 
tapo stačiatikių valdovų atributu45. Nepaisant perte-
klinio nimbo populiarumo vaizduojant stačiatikių 
valdovus, Liubline ir Trakuose dirbę meistrai šio atri-
buto pašykštėjo užsakovams katalikams, juk Viešpa-
ties išrinktaisiais galėjo būti tik tikratikiai. Akivaizdu, 
jog šį stačiatikių susilaikymą suprato tik patys tapyto-
jai, nes katalikai nimbais apjuosdavo tik kanonizuotų 
šventųjų galvas.

Nimbo stoka teigia konfesines derybas vykus vaiz-
dinėje plotmėje, žodžio srityje jas liudija Nikanorovo 
metraštyje perteiktas Vytauto ir Camblako „dialogas“:

 
1415 metais, Dievui leidus, Vytauto valia ir noru, 

krikščionių [t. y. stačiatikių] vyskupai iš didžiojo kuni-

gaikščio žemių susirinko Lietuvos Naugarduke ir Kije-

vo metropolitu paskyrė bulgarą grigorijų. Šis kreipėsi į 

Vytautą klausdamas: „Kodėl tu, kunigaikšti, seki paskui 

lotynišką tikėjimą užuot priėmęs stačiatikių krikščio-

nybę?“ Į tai Vytautas atsakęs: „Jei nori ne tik mane, bet 

ir netikėlius Lietuvos žmones regėti stačiatikiais, turi 

vykti į Romą ir ten kalbėti su popiežiumi bei jo išmin-

čiais. Jei sugebėsi juos įtikinti, tada visi mes tapsime 

krikščionimis. Jei ne, visus savo žemių žmones aš į vo-

45 Hans Peter L‘Orange, „Sol Invictus Imperator. Ein Beitrag zur 
Apotheose“, in: Symbolae Osloenses, 1935, p. 86–114. Iki XIII a. 
tik imperatoriai vaizduojami su nimbais, bet vėliau atributas su-
teikiamas imperatorei ir sosto paveldėtoju išsirinktam sūnui, 
išpinta Bulgarijos ir Serbijos valdovų ikonografijoje, o XV a. 
supa bažnyčių fundatorių pasauliečių galvas; plačiau žr.: Tania 
Velmans, „Le portrait dans l’art des Paléologues“, in: Art et So-
ciété a Byzance sous les Paléologues. Actes du Colloque Organisé 
par l‘Association Internationale des Études Byzantines a Venise en 
septembre 1968, Venise, 1971, p.  93–148; Dragan Vojvodić, 
„Персонални састав слике власти у доба Палеолога. 
Византия – Србиjа – Бугарска“, in: Zbornik Radova Vizanto-
loškog Instituta, 2009, t. 46, p. 409–433.
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kiečių tikėjimą atversiu“. Ir pasiuntė Vytautas grigorijų 

bei savo bajorus į Romą.46

XV a. antroje pusėje užrašytas „dialogas“ į gyvą pasa-
kojimą sudėjo žinias ir nuomonę apie neseną praeitį, 
išryškindamas konfesinę skirtį, andai menkai išreikštą 
vaizduose.

ŽODŽIAI

Tarus, kad Trakuose sukurtos tapybos turiniui įtaką 
darė Camblako mintis, deja, negalima pateikti jokių vie-
nalaikių reakcijų į šią stačiatikių kurtą dailę. Šaltinių 
tylą trumpam pertraukia Lenkijos karališkojo dvaro 
sąskaitų knygose užfiksuotos išmokos tapytojams, 
1393–1394 m. dirbusiems Lysa guros benediktinų Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje ir Krokuvos Vavelio pilyje47. Anot 
Dlugošo, benediktinų bažnyčia buvo išpuošta graikiška 
tapyba48. 1394 m. triskart mokėta tapytojams rusėnams 
už Jogailos miegamojo Vavelio pilyje dekorą49. Turimus 

46 Полное собрание русских летописей, t. 27: Никаноровская 
летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в., 
red.  А. Н. Насонов, Москва, Ленинград: Издательство 
Академии Наук СССР, 1962, p. 98.

47 Lysa guros ir Krokuvos tapybą tiems patiems bizantiniu stiliu-
mi dirbusiems rusėnų meistrams priskyrė Anna Różycka-Bry-
zek, „Niezachowane malowidła „graeco opere“ z czasów Wła-
dysława Jagiełły“, in: Analecta Cracoviensia, 1987, t.  19, 
p. 297–303.

48 „per Vladisalum Secundum Poloniae regem pictura graeca 
exornata, quae hodie habetur pro eiusdem ecclesiae corpore“, 
in: Joannis Dlugosii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 
t. 9; Liber beneficiorum diocesis cracoviensis nunc primum e co-
dice autographo editus, t. 3, Krakow: Czas, 1864, p. 229–230.

49 „Item pro II talentis cynobrii ad depingendum dormitorium dni 
Regis in castro Cracoviensis I sexag. / Item pro vasis scilicet ollis 
etc. in quibus colores varii per pictores Ruthenicos seruantur I 
sc. XIV den.“ (1394 07 12); „Item feria IV post diem Assumpcio-
nis pro I½ talento cinobri ad depignendum dormitorium dni 
Regis in castro Cracoviensi III fert.“ (1394 08 19); „Item feria III 
proxima ipso die s. Michaelis archangeli pro exempcione de 
hospicio Wladicze cum aliis pictoribus Ruthenicis VI marc. III 
fert.“ (1394 09 29); „item pro II equis datis ad mandatum dni 
Regis Ruthenis pictoribus dormitorii in castro Cracoviensi V 
marc.“ (1394 11 20); Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i 

sąskaitų įrašus išdėliojus pagal vietą ir laiką, aiškėja ta-
pybos procesas, meistrų judėjimas ir jų įvardijimas.

Taigi 1393 m. liepos 3 d. kažkokie Lysa guros be-
nediktinų bažnyčioje dirbę tapytojai gavo statinę bal-
to ir statinę raudono vyno ir dingo iš įrašų metams. 
1394 m. birželio 16 d. mokėta už įvairių spalvų da-
žus ir tapytojų nakvynę. Po dešimties dienų sumokė-
ta už nakvynę rusėnų prieglaudoje, taip pat tapyto-
jams nupirkta džiovintų vaisių. Tapytojai dirbo liepą, 
o rugpjūčio 16 d. buvo sumokėta už auksą bažny-
čios dekorui. Auksavimas nurodo, kad tapyti baig-
ta, ką patvirtina tai, jog po dešimties dienų meistrai 
grąžino nesunaudotą cinoberį50. Į nuoseklią Lysa gu-
ros tapybos chronologiją įsiterpia liepos 4 d. kara-
lienės iždo kvitas, informuojantis apie pinigus ir dvi 
statines alaus, duotas tapytojams graikams (pictores 
Greci) Naujajame Sionže51. galbūt tai žymi, kad da-
lis meistrų iš Lysa guros išvyko. Tikėtina, kad liepos 
12 d. jie pasiekė Krokuvą. Triskart tapytojams rusė-
nams (pictores Rhutenici), dekoruojantiems karaliaus 
miegamąjį Vavelio pilyje, buvo duota pigmentų ir 

królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, sud. Franciszek Piekosiński, 
Kraków: Akademia Umiejiętności, 1896, p. 201–202, 207, 211.

50 „item pro II barilis vini rubei et albi pictoribus pingentibus in 
Lisecz ad mandatum literale dni Regis VI marc.“ (1393 07 03); 
„item pro coloribus diuersi generis iuxta indigenciam pictorum 
ad ecclesdiam in Lissecz empties, et pro expensis per eosdem 
pictores factis in hospicio XVI marc.“ (1394 06 16); „item pro 
ficubus, amigdalis, riszyo, roscinis et cimino pictoribus ad s. 
Crucem in Lisszecz I ½ marc. / item pro exempcione de hospi-
cio Ruthenorum, qui predictis pictoribus venerant, ad vocem 
dni Regis in Nepolomicze factam IX gr.“ (1394 06 24); „in 
Lissecz pictoribus,“ (1394 10 07); „item pro auro percusso ad 
decorandum ecclesiam s. Crucis in Lissecz II marc. I fert.“ (1394 
08 16); „item pro IV libris cynobrii ad depingendum ecclesiam 
s. Crucis in Lissecz, recipiendo libram per fert. summa I marc.“ 
(1394 08 26), ibid., p. 156, 192, 197, 200, 202–203.

51  „Pro braxacione cervisie IX gr., pro convencione saccorum 1 
scot. pro una octuali cervisie grecis pictoribus ad mandatum d. 
regine X sc, item eisdem in parata pecunia XV sc.“ (1394 07 04); 
Rachunki królewskie z lat 1393–-1395 i 1412: rachunki podrzęctwa 
krakowskiego, rachunki stacji nowosądeckiej, red. Hubert Wajs, 
Warszawa: Dig, 1993, p. 91. Už informaciją apie šį įrašą nuošir-
džiai dėkoju Leslie Carr-Riegel.
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įrankių.  Rugsėjo 29 d. apmokėta išvykstančių rusėnų 
tapytojų, tarp jų ir tūlo Vladičiaus (Wladicz), nakvy-
nė. Lapkričio 20 d. rusėnų tapytojai, dirbę karaliaus 
miegamajame, gavo du arklius ir, manytina, išvyko iš 
Krokuvos.

Manoma, kad visi įrašai susiję su tais pačiais meis-
trais, kurių skaičius, judėjimas ir tapatybė kito priklau-
somai nuo darbo vietos ir ją fiksuojančio raštininko. 
Jei ne užuomina apie tapytojų nakvynę Lysa guros ru-
sėnų prieglaudoje, meistrų kilmė niekaip nebūtų fik-
suota. Prieglaudos įvardijimas atskiria tapytojus nuo 
likusių gyventojų, pažymėdamas jų kitą etninę ir kon-
fesinę tapatybę. Pastarąją „graikiška“ įvardija Naujojo 
Sionžo kvitas. Tikėtina, kad šie ar keli šių graikų, atvy-
kę į Vavelį, tapo rusėnais, kurių vienas iki išvykdamas 
buvo įsidėmėtas Vladičiaus vardu. Akivaizdu, kad 
meistrų tapatybę apsprendžia fizinis atstumas iki sąs-
kaitininko. Dirbdami Lysa guroje, jie karaliaus rašti-
ninkams nerūpi, karalienės iždininkui – tai konfesiškai 
kiti, graikai, Vavelyje atpažinti kaip rusėnai, greta gau-
sybės kitų rusėnų, tarnaujančių Jogailos dvare. Pažy-
mėtina, kad šiuose įrašuose tapytojų kilmė neperkelia-
ma jų kūriniams. Praeis veik šimtmetis, kol Dlugošas 
juos pavadins graikiškais, šiuo pažyminiu įvar dydamas 
vaizdo kitoniškumą.

LDK tyla truko visą XV šimtmetį, o ją, kaip ir 
Lenkijoje, pertraukė raštai apie žmones, o ne jų dar-
bus. Atliepdamas Vilniaus vyskupo Alberto Taboro 
(v. 1491–1507) susirūpinimą dėl gausių stačiatikių jo 
valdose, teologas, triskart Krokuvos akademijos rek-
torius Janas Sakranas (1443–1527) parengė Rusėniš-
kų apeigų paklydimų išaiškinimą (1501)52. Traktatas 
išsamiai supažindina su graikų paklydimais, ypač su-
kilimu prieš šventus atvaizdus, jų atskilimu nuo Baž-
nyčios, tik dėl Romos Bažnyčios kantrybės ir rūpesčio 
įveiktu Florencijos susirinkime, apsisprendus toleruo-

52 Joannus Sacranus, Elucidarius errorum ritus Ruthenici, 
[Krakow: Halller, ca. 1507].

ti graikų apeigas53. Pažymėtina, kad uniją priėmė grai-
kai, tuo tarpu rusėnai, kurių širdyse negyvena Kris-
tus54, taip ir liko atskalūnais. Toliau Sakranas išdėsto 
visas rusėniškų apeigų klaidas, išaiškina, kad jų sa-
kramentai niekiniai, ir konstatuoja, jog schizmati-
kai ir eretikai laikytini pagonimis55. Traktatą užbaigia 
paaiškinimas, kad jį rengiant stokota teologijos kny-
gų, taip tarsi apsidraudžiant dėl galimų riktų56. Visgi 
ne palyginti išsamus, lai ir akivaizdžiai tendencingas 
Išaiškinimas, o jo keturiasdešimties punktų santrauka 
sulaukia gausių leidimų57 ir tampa atmintine neigiant 
bažnytinės unijos su rusėnais galimybę58. Santrauka, 
it neapykantos monologas prieš kitatikius, ydas mato 
visur nepalikdama Išaiškinime pasitaikančių išlygų ir 
abejonių ar graikų ir rusėnų skirties. Ne išimtis ir at-
vaizdai, kurių deramai nesuvokiantys rusėnai garbi-
na savo „sinagogose“ tarsi gyvus, o progai pasitaikius, 
niekina katalikų paveikslus59.

Sakrano traktate stačiatikiai – tai Romos Bažnyčiai 
nepriimtini sakramentus iškreipiantys ir niekinantys 
atskalūnai. Nežinia, ar ši žmonių apibrėžtis taikytina ir 
jų kūriniams, tačiau Išaiškinimą galima skaityti kaip 
raginimą visapusiškai atsiriboti nuo klaidatikių rusė-
nų, mat bendrystė įmanoma tik pastariesiems priėmus 

53 Ibid., p. 13r–16v.
54 „Christus no[n] habitare in cordibus eoru[m]“, ibid., p. 16v.
55 „D[u]m ergo infideles sunt Scixmatici aut heretici“, ibid., p. 23v.
56 Ibid., p. 34r.
57 Joannus Sacranus, Errores Atrocissimorum Ruthenorum e[x] 

Tractatu d[omini] Joannis Sacrani sacre Theologie Magistri, et 
Cracovien[si] ecclesis quondam Canonici quem intitulavit 
Elucidarium errorib[us] ritus Ruthenici: et inscripsit Reuerendo 
in Christo patri domino Alberto Episcopo Vilnen[si], [Krakow], 
1508.

58 Sakrano traktato santrauka naudojosi Karūnos kancleris ir 
primas Janas Łaskis (1456–1531) 1513 m. vizito Romoje metu, 
plačiau žr. J. Krajcar, „A Report on the Ruthenians and Their 
Errors, Prepared for the Fifth Lateran Council“, in: Orientalia 
Christiana Periodica, 1963, Nr. 29, p. 79–94.

59 „Septimus[.] Imagines opis [e]t artificij catholicos exhorte[n]
tet q[ua]ntu[m] i[n] eis e[t] inhonorat: etia[m] si crucifixi aut 
eor[um] sector[um] fiere[t]. Sci vero artificij venerantur du[m]
modo in sinagogis eorum locate picte fuerint als non“; Joannus 
Sacranus, Errores, p. A2r.
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katalikišką krikštą. Retrospektyviai Išaiškinimas su-
voktinas ir kaip šališka konfesinė pozicija, išdėstyta 
protestantizmo sukeltų konfesinių ginčų priešaušryje.

Tradicijas ir tiesas kvestionavę konfesininiai XVI a. 
vaidai paskatino reformuotis Romos Bažnyčią, taip pat 
peržiūrėti ir įvertinti savuosius atvaizdus bei formu-
luoti vaizdinę programą. Tridento susirinkimas 
(1545–1563) nutarė atsigręžti į senųjų ikonų liudijamą 
tradiciją, tuo pačiu aktualizuodamas graikiško atvaiz-
do klausimą. LDK pastarąjį autoritetingai išsprendė 
Petras Skarga, SJ (1536–1612) traktate Apie Dievo Baž-
nyčios vienybę vieno ganytojo valdžioje... (1577)60. Vei-
kale pateikiamą graikų ir rusėnų palyginimą (beje, pir-
mųjų nenaudai) išsamiai aptarė Darius Baronas61, 
suprantama, nekėlęs klausimo apie graikiško atvaizdo 
sampratą. Man žinomoje dailės istorijos apyvartoje ne-
dalyvaujantis Skargos traktatas išsamiai, veik pertekli-
nai ir neretai klaidinančiai pristato ikonoklazmą Bi-
zantijos imperijoje. Šio ilgo pasakojimo pabaigoje 
Skarga atskiria graikus nuo graikiškų atvaizdų. Pasta-
rieji, net ir sukurti graikų meistrų, yra apaštalų laikus 
menanti, išskirtinai tradiciją saugančios Romos Katali-
kų Bažnyčios savastis. Kol paklydę graikai naikino ir 
degino atvaizdus, Roma juos ne tik išsaugojo, bet vė-
liau tiems patiems graikams leido jais sekti ir vėl iš-
mokti tapybos. Šiųjų gebėjimais naudojosi ir katalikai, 
ką liudija graikiškai puoštos katalikų bažnyčios ir grai-
kiški atvaizdai Romoje62. Taigi, anot Skargos, graikas – 

60 Piotr Skarga, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem 
i o greckim od tej jedności odstąpieniu z przestrogą i upomina-
niem do narodów ruskich przy grekach stojących: Rzecz krótka 
na trzy części rozdzielona, W Wilnie: W Drukarni ... Mikołaia 
Chrysztopha Radziwiła, 1577.

61 Darius Baronas, „Didaktinis Petro Skargos požiūris į rusėnus“, 
in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 35–36: Petras Skarga ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kultūra: prof. Jurgio Lebedžio 100 
metų jubiliejui, sud. Mintautas Čiurinskas, Vilnius: LLTI, 2013, 
p. 217–238.

62 „Ná on cżás v Rzymian obrázy y málowánia były ſtáre, y láty 
zbotfiáłe (bo ich nie palili áni wymiátáli nigdy z kośćiołow), á 
grekowie máło przyd tymi obrázy wſzytki y malowánia 
popaliwſzy, z wielką ie záſię po śiodmym Zborze chęćią iako gdy 

tai atskalūnas, teisingai nubaustas turkams vergauti, 
bet graikiška tapyba – tai kilni senovė, katalikiškos tra-
dicijos savastis.

Svarstytina, ar Skargos traktatas atliepė tuolaikę 
graikiškos tapybos sampratą LDK, juolab ar darė įtaką 
reakcijai į graikišką tapybą Trakų bažnyčioje. Pastarąją 
1625 m. reliacijoje Šv. Sostui bene pirmasis paminėjo 
Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius (v. 1616–
1630) teigdamas, kad įvairiose jo valdomos vyskupijos 
bažnyčiose yra stebuklais garsių Dievo gimdytojos at-
vaizdų, iš kurių maldininkus pritraukiančiomis šven-
tėmis ypač išsiskiria esantis Trakų prepozitūroje, katra 
ir pati yra senoviškai išpuošta (lot. ipsa vetuste 
decora)63. Visgi senoji puošyba (tuomet jau neabejoti-
nai apnykusi) vargu ar derėjo su atsinaujinti siekian-
čios Bažnyčios tikslais, mat dar 1623 m. vyskupas pasi-
rūpino, kad bažnyčios statyboms būtų išdegta plytų ir 
kalkių64. Nežinia, kada medžiagų buvo priruošta pa-
kankamai, bet 1628 m. liepą remonto darbai tebevyko, 
kai Trakų paklebonis grzegorzas Pietreszewskis nusly-
do keltuvu, kuriuo iš ežero buvo tiekiamas vanduo 
bažnyčios mūrui remontuoti. Pasišventęs maloningam 
Trakų Dievo Motinos atvaizdui, skęstantysis išsigelbė-
jo. Pasak Simono Mankevičiaus, šis stebuklas buvo pa-

ſię co zgubionego náyduie, wracáli y nowe á świetne ſtáwili, ná 
farby ſię y miſterne málárze przeſadzáiąc. Ták iż kośćioł Rzymſki 
ná on cżás od nich malarze brał, iáko widziem w ſtárych 
kośćiołách Kátholickich, y w ſamym Rzymie gdzie málowániah 
ſtąt greckie. <...> Lecż ná ten cżás tráfili, gdy iuſz Rzymſki 
kośćioł z onego kácerſtwá greki wybáwił y náucżył, iſz ſtáwiáć 
w kośćiele obrázy rzecż ieſt święta y od Apoſtołow ieſzcże 
podána“; Piotr Skarga, O jedności Kościoła Bożego, p. 226–227. 

63 „imagines vero Deiparae Virginis, per diversas ecclesias multis 
miraculis illustratas, concessit; praesertim vero in praepositu-
ra Trocensis ipsa vetuste decora, ubi singulis eius festivitatibus 
admirabilis cernitur populorum concursus et syncera devotio“; 
[Eustachius Wolowicz], „Relatio anni 1625“, in: Relationes sta-
tus diocesium in Magno Ducatu Lithuanie, sud. Paulius Rabi-
kauskas, Roma: Academiae Lithuanie Catholicae Scientiarum, 
1971, p. 59.

64 „Dokumenta Koscioła Trockiego w Dek. Trockim (1623–1714)“, 
in: VUB RS, f. 57-B55-39, fol. 207r (1623 01 21).
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vaizduotas bažnyčioje kabėjusiame paveiksle65. Stoko-
jant tiesioginių liudijimų, bažnyčios remontų ir 
perstatymų chronologiją įmanu nustatyti tik apytiks-
liai. Antai 1645 m. Trakų bažnyčios istoriją baigęs rašy-
ti66 Mankevičius teigia, kad „dabar statant priebažnytį 
pusė [graikiškos] tapybos uždažyta kalkėmis“, tačiau 
kita pusė išlikusi chore. Mankevičiaus „dabar“ paaiški-
na jo pastaba apie be pamatų, vos per du uolekčius įgi-
lintą, bažnyčios pastatą67, leidžianti manyti, kad auto-
rius žinojo (galbūt matė) atkastus pamatus, 
primūrijant priebažnytį. Sekant šiomis užuominomis, 
išeitų, kad potridentinė bažnyčios architektūros per-
tvarka prasidėjo XVII a. 3 deš. nuo apsidės, o baigėsi 
apie 1640-uosius sumūrijant priebažnytį ir užtinkuo-
jant bizantinę tapybą navose. Kaip žinoma, bažnyčios 

65 Kościol farski trocki, cudami Przenaswetszey Bogarodzice Panny 
Maryey obiaśniony a prez xiędza Symona Mankiewicza biskupst-
wa Zmudzkiego dyocesiana nowo na świat wystawiony, W Wil-
nie: W Drukarni Ojcow Bazylianow, 1645, p. B2r–B2v.

66 Pagal dedikaciją Žemaičių vyskupui Jurgiui Tiškevičiui, datuotą 
1645 m. sausio mėn.; ibid., p. A2v.

67 Ibid., A3v.

presbiterija rytų pusėje sumūryta ir veikiausiai ištapyta 
po 1497 metų. Šios tapybos likučiais laikytinas archeo-
loginių tyrimų metu rastas, visą apsidės perimetrą juo-
siantis tapytos draperijos fragmentas [14 il.], kurio 
apačia sutampa su tripakopio potridentinio altoriaus 
pagrindu ir XVII a. pirmos pusės grindų lygiu68. Nors 
Tridento dvasia atnaujintoje presbiterijoje permūrytų 
langų nišas papuošė tuolaikė tapyba69, atrodo, kad sie-
nos išlaikė senąjį, išlikusia draperija užsibaigiantį, XV 
ir XVI amžių sandūros dekorą. Pastarasis, anot Man-
kevičiaus, buvo graikiškas, kaip graikiškas buvo ir 
Švč. Mergelės Marijos veidas maloningame atvaizde70. 

68  Plačiau apie presbiterijos kaitą žr. giedrė Mickūnaitė, „Stebuk-
lingasis Dievo Motinos atvaizdas ir „graikiškos“ tapybos 
tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje“, in: Acta Academiae Ar-
tium Vilnensis, Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sud. Tojana 
Račiūnaitė, p. 59–61.

69 Pagal ornamentiką šią tapybą datuoju XVII a. II ketvirčiu; ibid., 
p. 59.

70 Kościol farski trocki..., A3v.; plačiau apie Marijos veidą žr. 
giedrė Mickūnaitė, „Tikrumo link: Trakų Dievo Motinos 
paveikslo pri(si)taikymas Naujiesiems laikams“, in: Dailės isto-

14. Tapytos draperijos apatinė dalis Trakų bažnyčios apsidėje, Kęstučio Stoškaus nuotrauka, 2008

Bottom part of the painted drapery in the apse of the Trakai church, photo by Kęstutis Stoškus, 2008
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Taigi Mankevičiui pažyminys „graikiškas“ reiškė „se-
nas“ veikiausiai be jokių konfesinių konotacijų. Ko 
gero, panašiai tapybą suprato ir Albertas Vijūkas-Koja-
lavičius, SJ (1609–1677). Įvairenybėse apie bažnyčios 
padėtį (1650) profesorius graikišką sienų tapybą minė-
jo tik būtuoju laiku, o jos tęsiniu įvardijo malonėmis 
garsų, ligi pusės nupjautą ir naujajame altoriuje išsta-
tytą Dievo Motinos atvaizdą71.

XVII a. pirmos pusės Trakų bažnyčios istorijos šal-
tiniai ne tik patvirtina, bet ir pagilina Skargos traktate 
išsakytą takoskyrą tarp graikų ir graikiškų atvaizdų. 
Atrodytų, kad pažyminys „graikiškas“ Mankevičiaus ir 
Kojelavičiaus tekstuose nusako ne vaizdo plastines sa-
vybes, o jo senumą; visgi šią išvadą koreguoja į pseu-

rijos studijos, t. 6: Vaizdo kontrolė, sud. Erika grigoravičienė, 
Vilnius: LKTI, 2014, p. 10–33.

71 „prout & totius templi parietes ante erant ornati picturis graeco 
habitu“; Miscellanea rervm, ad statum ecclesiasticum in Magno 
Litvaniae Dvcatv pertinentia. Collecta ab Alberto Wiivk 
Koiałowicz Societ Jesu S. Theol. Doct. Almae Universitatis Vilnen-
sis procancellario et ordinario S. Theol. Professore vulgata superi-
orum permissu, Vilniae: Typis Academicis, 1650, p. 26.

doikoną pertapytas Trakų Dievo Motinos atvaizdas. Jo 
kompozicijoje ir ikonografijoje esama ikonos liekanos, 
pabrėžiančios sąsają su graikiškais, bet ne graikų, Ma-
rijos atvaizdais Romoje.

XVII a. pirmoje pusėje Trakų bažnyčios pertvarka 
liudija Skargos graikiškų atvaizdų sampratos įgyvendi-
nimą fizinėje tikrovėje. graikiška tapyba buvo išlais-
vinta graikų – andai sienas ištapiusių Moravos meis-
trų, ir triumfavo savo romietišku pavidalu Dievo 
Motinos atvaizde. Šioji pertvarka bizantinę sienų tapy-
bą perkėlė iš vaizdinio į žodinį registrą, ten, kur jo 
graikiška kitybė nekliudė žvilgsniui. Keturis šimtme-
čius Naujųjų laikų raštija saugojo sienų tapybos atmi-
nimą. Minint bažnyčios įsteigimo 600 metų jubiliejų, 
„graikiška“ tapyba sugrįžo į regos lauką, deja, tokia pat 
fragmentiška kaip ir rašytinių šaltinių žinios. Šiuokart 
vaizdinis ir žodinis tapybos registrai sutampa, deja, 
abu teigia nyksmą ir netektis.

15. Didysis altorius 
archeologinių tyrimų 
apsidėje metu: kairėje 
pusėje matomas XVII a. 
grindų fragmentas, 
Olego Fediajavo 
nuotrauka, 2008

 High altar during 
archaeological 
excavations in the apse: 
a fragment of the 
seventeenth-century 
floors is seen on the left, 
photo by Olegas 
Fediajevas, 2008
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Byzantine wall paintings in the parish church of 
Trakai unveiled in 2006 posed questions about their 
provenance, reception, immediate and historical contexts. 
Circumstantially dated to ca. 1419, these murals covered 
the entire nave; however, part of them was lost ca. 1500 
due to the construction of a new apse. Sometime before 
1645, the paintings were whitewashed and disappeared 
from sight, but paradoxically entered written records. 
These circumstances prompted us to explore the visual and 
verbal modes of the paintings by searching for stylistic and 
iconographic parallels and inquiring into the understanding 
of a “greek” image among the Catholics of the grand 
Duchy of Lithuania.

Although Byzantine murals might be considered 
visually vernacular in Lithuania around 1400, the research 
attributes the Trakai paintings to anonymous masters of 
the Morava School and hypothesizes that they got grand 
ducal commission via mediation of Metropolitan gregory 
Tsamblak. Arguably, not only did Orthodox hands paint 
the walls of this Roman Catholic church, but also Orthodox 
minds elaborated its iconographic programme. By 1500, 
the preference for Byzantine art expired and the Orthodox 
creed was understood as confessionally and politically 
wrong. Jan Sacranus made this position manifest in his 
treatise Elucidation of Ruthenian Errors (1501), which placed 
Orthodox Ruthenians and their liturgy into the realm of 
fallacy and hate.

Provisions of the Council of Trent urged revising the 
position of Rome towards the greek tradition. This revision 
exempted ancient icons from the realm of the confessional 
regarding them as testimonies to the apostolic times. In 
Lithuania, Piotr Skarga solved the tension between the 
Orthodox rite and venerable icons by separating greek 
images from greek hands in his treatise On the Unity of the 
Church of God… (1577). The preacher argued that greek 
images that decorated the walls of old Catholic churches 
and were found as panels in Rome were an integral part of 
the Roman Church and the sole guardian of the Christian 
tradition.

Post-Tridentine renovation of the parish church of 
Trakai preferred icons to murals; hence, the altarpiece 
of Our Lady was transformed into a pseudo-icon and 
Byzantine wall paintings were whitewashed. Importantly, 
these changes in the visual register prompted the 
preservation of the “greek” images in the verbal mode.




