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Straipsnyje, remiantis rašytiniais, ikonografiniais šaltiniais, natūros tyrimais, pristatomos XVII–XIX a. Trakų
Dievo Motinos atvaizdo kartotės, laikytinos pamaldumo Švč. Mergelei Marijai ir Trakų paveikslo gerbimo
ženklais. Tekste aptariamas jų paplitimas, meninė raiška, analizuojamas pirmavaizdžio ir kartotės santykis,
ikonografiniai ypatumai ir jų simbolinės prasmės.
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bažnytinė dailė.

1718 m. rugsėjo 4 d. įvykusias Trakų Dievo Motinos
paveikslo vainikavimo popiežiaus karūnomis iškilmes
galime pavadinti kulminaciniu tašku šio atvaizdo gerbimo istorijoje [1 il.]. Ryškesni pamaldumo Trakų
Dievo Motinos atvaizdui ženklai randasi XVI a. pabaigoje, kada fiksuojamos pirmosios Vilniaus jėzuitų kolegijos iškilmingos maldingos kelionės į Trakų Dievo
Motinos bažnyčią (1598–1599)1. Nuo 1604 m. kasmetės procesijos į Trakus tampa svarbia įvairių Vilniaus
brolijų ir vienuolijų religinio gyvenimo dalimi2. Būtent
1
2

religinio-piligriminio centro susiformavimas bei Trakų Dievo Motinos „stebuklingų geradarysčių“ aprašymas kunigo Simono Mankevičiaus (Szymon Mankiewicz) knygoje3 ir paskatino stebuklingojo paveikslo
kopijų radimąsi LDK ir už jos ribų.
Verta paminėti, kad malonėmis garsėjantį Trakų
Dievo Motinos paveikslą ir jo kartotes savo straips3

1599 m. Vilniaus jėzuitų kolegijos metinis laiškas, in: ARSI, Lith
38, f. 14v.–15. Už šią nuorodą dėkojame dr. Liudui Jovaišai.
Liepa Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2011, p. 28–29, 37–38.
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Originalus tekstas su vertimu į lietuvių kalbą ir komentarais
paskelbti: Simonas Mankevičius, Trakų Dievo Motinos stebuklai,
Trakai: Voruta, 2013. Pilnas knygos pavadinimas Trakų parapijos
bažnyčia, Švenčiausiosios Dievo Motinos Mergelės Marijos
stebuklais paaiškinta, Žemaičių vyskupystės kunigo Simono
Mankevičiaus pirmą kartą pasauliui pristatyta, siekiant suteikti
tikėjimo pamaldžiai lankantiems Švenčiausiosios Trakų Mergelės
paveikslą.

niuose yra aptarusios dailės istorikės dr. Regimanta
Stankevičienė ir dr. Laima Šinkūnaitė4. Pavieniai stebuklingojo atvaizdo paminėjimai šaltiniuose, atskiri
sekiniai-paveikslai arba jų metalo puošmenos aprašyti
įvairaus pobūdžio literatūroje – mokslo publikacijose,
enciklopediniuose, kituose plačiajai visuomenei skirtuose leidiniuose5. Nūdienos bažnytinės dailės (tapybos) ir auksakalystės tyrimai, straipsnio autorių atlikta
archyvinių šaltinių analizė, taip pat ilgametė darbo patirtis dailės istorijos bei paveldosaugos srityse ir domėjimasis šia tema ne tik leido patikslinti ar interpretuoti
anksčiau skelbtus faktus, kūrinių datavimus, bet ir pateikti skaitytojams naujų duomenų apie Trakų Dievo
4

5

Regimanta Stankevičienė, „Kai kurie Lietuvos XVII–
XIX a. religinės dailės sąlyčio su Europos krikščioniškąja
kultūra aspektai“, in: Europos dailė: lietuviškieji variantai,
sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Leidybos centras,
1994, p. 156–157; Laima Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo
Motinos paveikslas ir jo sekimai“, in: Logos, 2001, t. 26, p. 149–
158; Eadem, „Trakų Švč. Mergelės Marijos Lietuvos globėjos
paveikslas ir jo sekiniai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,
Vilnius, 2002, t. 24: Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kultūroje, sud. Jolita Liškevičienė, Tojana
Račiūnaitė, p. 241–256.
Adomas Butrimas, Kazys Misius, „Kražių benediktinių
vienuolynas ir bažnyčia“, in: Kelmės dekanato bažnyčios ir
vienuolynai, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2008, p. 74; Mindaugas Paknys, „Liolių Šv.
Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia“, in: Kelmės dekanato
bažnyčios ir vienuolynai, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 118; Tojana
Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų
atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–
XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014,
p. 458, 462, 469, 472–474; Dalia Ramonienė, „Maironių
(Saudininkų) Švč. Mergelės Marijos bažnyčia“, in: Kelmės
dekanato bažnyčios ir vienuolynai, p. 136–139; Kaišiadorių
vyskupija ir jos sakralinis paveldas, sud. Svetlana Poligienė,
Vilnius: Savastis, 2002, p. 106, 116–117, 360–361; Daiva
Petrauskienė „Marija“ (DV3727)“, in: Kultūros paminklų
enciklopedija, t. 1, d. 1: Rytų Lietuva, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 187; Saulius Mikėnas,
„Aptaisai (DV3220)“, in: Kultūros paminklų enciklopedija, t. 1,
d. 2: Rytų Lietuva, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1998, p. 46; Idem, „b. Aptaisai (DR1191)“, in: Kultūros
paminklų enciklopedija, t. 1, d. 2: Rytų Lietuva, Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 322.

Motinos kartotes, jų paplitimą ir išlikimą. Kita vertus,
turime prisipažinti, kad nepaisant surinktų empirinių
duomenų gausos, straipsnio apimtis neleido itin išsamiai aptarti visų svarbių faktų ar reiškinių. Todėl tikimės, kad ši tema ateityje dar susilauks mūsų pačių,
taip pat ir kitų autorių tyrimų bei jų rezultatų pagrindu parengtų publikacijų.
Aptariant žinomus išlikusius Trakų Dievo Motinos paveikslus ir bandant juos suskirstyti į tam tikras grupes straipsnyje vartojamos kopijos, kartotės ir sekinio sąvokos. Priimta, kad kopija vadinamas
tikslus stebuklingojo atvaizdo kompozicinės-ikonografinės schemos, medžiagiškumo, meninės išraiškos būdo (tapybos manieros) pakartojimas. Kartotė – originalui artimas kūrinio pakartojimas, nuo jo
besiskiriantis „autoriniu“ braižu, kompoziciniais elementais ar „praturtintas“ savitomis detalėmis. Sekiniu vadinama laisva originalo interpretacija. Tokio
kūrinio santykį su pirmavaizdžiu neretai nusako tik
tam tikri specifiniai ikonografijos bruožai, dėl kurių vienas ar kitas atvaizdas yra lengvai atpažįstamas.
Mūsų aptariamuoju atveju – trižiedė rožės šakelė
kairėje Marijos rankoje. Tokio skirstymo šiame tekste bus laikomasi tik iš dalies. Iš principo galima teigti, kad kopijos, kartotės ir sekinio sąvokos straipsnyje
vartojamos sinonimiškai, ypač dalyje, kurioje apžvelgiami archyviniuose šaltiniuose rasti stebuklingojo
atvaizdo paminėjimai.
Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartočių
paplitimas LDK

XVII a. augantis pamaldumas Švč. Mergelei Marijai ir
naujų bažnyčių fundacijos sudarė sąlygas Dievo Motinos atvaizdų plitimui LDK. XVII a. plito įvairūs tuo
metu populiarūs mariologiniai ikonografiniai tipai
(Nekaltojo Prasidėjimo, Apreiškimo, Ėmimo į dangų,
Vainikavimo ir kt.), taip pat malonėmis pagarsėjusių
atvaizdų kartotės (Romos Švč. Mergelės Marijos Snie-
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ginės, Čenstakavos, Loreto, Sokolio ir kt.) 6. Išlikusių
XVII–XIX a. Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartočių,
kaip matysime vėliau, nėra daug. Duomenų apie šio
atvaizdo populiarumą ir jo paplitimą LDK teikia bažnyčių inventoriai ir vizitacijų aktai. Prieš pradedant
aptarti Trakų Dievo Motinos atvaizdo populiarumą
LDK, reikia atkreipti dėmesį, kad toponimas prie stebuklingųjų atvaizdų bažnyčių aprašymuose atsiranda
tik apie XVII a. 50-uosius metus, išskyrus Čestakavos
Dievo Motinos atvejį. „XVII a. pirmoje pusėje tarp
K. Zalivskio vizitacijoje aprašytų 60 bažnyčių aštuoniuose minimos Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos
atvaizdo kopijos“ ir tik vienoje – Slucke – minima Loreto Dievo Motinos kopija7. Atrodytų, kad XVII a. pirmoje pusėje, stiprėjant Trakų Dievo Motinos kultui,
stebuklingasis atvaizdas tikrai turėjo būti kopijuojamas (tuo itin rūpinosi Vilniaus vyskupai Benediktas

6

7

Plačiau apie tai žr. Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, p. 241–
249, 296–305; Aurelija Rusteikienė, „Karmelio Dievo Motinos
paveikslo ikonografinė sklaida Abiejų Tautų Respublikoje“, in:
Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, sud.
Gabija Surdokaitė (toliau – Virgo venerabilis), Vilnius: Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 101–127; Regimanta
Stankevičienė, „Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslas:
kultas ir kartotės Lietuvoje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,
Vilnius, 2004, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių
transformacijos tyrimai, sud. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė,
p. 61–78; Eadem, „Alvito Švč. Mergelės Marijos paveikslo ir jo
kulto istorija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius,
2001, t. 21: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos,
įtakos, kryptys, sud. Rasa Butvilaitė, p. 63–85; Gabija Surdokaitė,
„Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje“, in: Virgo
venerabilis, p. 128–146; Aušra Vasiliauskienė, „Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų ikonografija XVII–XVIII a. Lietuvos
dailėje“, in: Soter, 2013, Nr. 48 (76), p. 94–114; Idem, „Rožinio
Švč. Mergelės Marijos ikonografija Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės baroko dailėje“, in: Logos, 2006, Nr. 49, p. 161–
171; 2007, Nr. 51, p. 143–152; 2007, Nr. 52, p. 163–173; Eadem,
„Mariologiniai siužetai XVII–XVIII a. Lietuvoje naudotų mišiolų
iliustracijų kontekste“, in: Virgo venerabilis, p. 70–100 ir kt.
Aistė Paliušytė, „XVII–XVIII a. LDK kultinių atvaizdų sklaida:
vizitacijų duomenys“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis,
Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, p. 38.

Vaina (m. 1615)8, Eustachijus Valavičius (1572–1630)9
ir Abraomas Vaina (1569–1649)10). Deja, konkrečių žinių, patvirtinančių pastarąjį faktą, neturime. Kasmetinės procesijos į Trakus pradėtos rengti XVI a. pabaigoje, nuo 1604 m. jos tapo visuotinėmis; 1622 m.
surengta pirmoji padėkos procesija į Trakus Chotino
pergalei atminti. Vėliau procesijos buvo rengiamos ir
Vilniuje spalio 10 d.11, tačiau „nėra jokių žinių, kad
jose „dalyvautų“ Trakų Dievo Motinos paveikslas“12.
Žinomi pavieniai šios ikonografijos kūrinių paminėjimai XVII a. vid. šaltiniuose. Bene ankstyviausias
Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotės paminėjimas
LDK teritorijoje aptinkamas 1654 m. Vilniaus vyskupijos generalinės vizitacijos metu surašytame Chožovo
(dab. Baltarusija, Molodečno r.) parapinės bažnyčios
vizitacijos akte. Dokumente įvardijamas Trakų Dievo
Motinos paveikslas, kabėjęs didžiojo altoriaus pirmame tarpsnyje13.
XVII a. antroje pusėje tokių paminėjimų randama
daugiau. 1672–1675 m. Vilniaus vyskupijos generalinės vizitacijos metu surašytuose bažnyčių inventoriuose įvardytos penkios Trakų Dievo Motinos atvaizdo
kartotės Myre, Odelske, Subatninkuose (dab. Baltarusija), Semeliškėse ir Valkininkuose14. 1674 m. Myro
(dab. Baltarusijos teritorija) Šv. Mikalojaus bažnyčios
vizitatorius rėmėsi 1661 m. surašytu ir 1663 m. perra-

8
9
10
11

Trakų klebonas nuo 1576 m.; Vilniaus vyskupas nuo 1600 m.
Vilniaus vyskupas 1616–1630 m.
Vilniaus vyskupas 1631–1649 m.
Liepa Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos,
p. 25, 28.
12	Giedrė Mickūnaitė, „Stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas ir
„graikiškos“ tapybos tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje“, in:
Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai
atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir
sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, p. 55.
13 Chožovo parapinės bažnyčios vizitacijos aktas, 1654, in: VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–42, l. 514. Paveikslas neišlikęs; parapija keletą
kartų buvo visiškai sunykusi, o pastatas perstatytas. 1868 m.
bažnyčia visiškai uždaryta ir paversta stačiatikių cerkve.
14 1672–1675 m. Vilniaus vyskupijos generalinės vizitacijos aktai,
in: LVIA, f. 694, ap. 1 b. 3970, l. 154v, 165v, 232, 335–335v.
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šytu bažnyčios inventoriumi15. 1661 m. dokumente minimi penki šventovėje buvę altoriai. Trys įrenginiai vadinami naujais, o du įvardijami kaip seni. Vienas iš
jų – stalių darbo Trakų Švč. Mergelės Marijos altorius16. Stebuklingojo atvaizdo kopija „senajame“ altoriuje galėjo atsirasti tarp 1653–1661 metų. Tam neprieštarautų šaltiniuose randamos žinios – 1633 m. ir
1653 m. Myro bažnyčios vizitacijos aktuose užfiksuotas Švč. Mergelės Marijos altorius, kuriame tuo metu
kabėjo Švč. Mergelės Marijos paveikslas, vaizduojantis
Dievo Motiną su Kūdikiu „spinduliuose“ (in radijs)17.
1672–1675 m. Vilniaus vyskupijos bažnyčių vizitacijų dokumente Subatninkuose minima maža bažnytėlė18, dengta šiaudais, kurioje buvęs Trakų Švč. Mergelės
Marijos titulo altorius 19 (XVIII a. šaltiniuose
nefiksuojamas)20. Odelske 1674 m. vizitacijos metu
vyskupas Mikalojus Slupskis konsekravo naują (?) medinę bažnyčią, atstatytą po niokojančio XVII a. vid.
LDK karo su Švedija. Joje buvęs tapytas Trakų Dievo
Motinos atvaizdas be rėmų21. Valkininkuose stebuklingojo atvaizdo kartotė kabėjo ant sienos22. Tuo tarpu
Jiezno bažnyčioje buvusį paveikslą vizitatorius apibūdi15 Šio dokumento turinys pakartojamas 1672–1675 m. Vilniaus
vyskupijos generalinės vizitacijos metu sudarytame Myro
bažnyčios inventoriaus apraše.
16 Myro bažnyčios vizitacijos aktas, 1661, in: LVIA, f. 694, ap. 1
b. 3970, l. 154v.
17 Myro bažnyčios vizitacijos aktas, 1633, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–40, l. 193v; Myro bažnyčios vizitacijos aktas, 1653, in: VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–42, l. 180 v. Ankstesnysis altoriaus paveikslas
veikiausiai buvo XV a. – XVI a. pr. Europos mene itin pamėgtos
Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ikonografinio tipo
atmainos, kurioje Marijos figūra vaizduojama apsupta saulės
spindulių.
18 Subatninkų Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statybą 1573 m.
fundavo LDK veikėjas Albertas Radvila (1558–1592).
19 Subatninkų bažnyčios vizitacijos aktas, 1674, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 3970, l. 319v.
20 Subatninkų bažnyčios inventoriai, 1731–1832, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095.
21 Odelsko bažnyčios vizitacijos aktas, 1674, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 3970, l. 211–214 v.
22 Valkininkų bažnyčios vizitacijos aktas, 1674, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 3970, l. 232.

no kaip prastos tapybos23. Trakų Dievo Motinos atvaizdas taip pat puošė vieną iš aštuonių – Šv. Marijos Magdalietės altarijos – altorių, aprašytų 1682 m. Kopylės
bažnyčios inventoriuje24. Kaip matyti iš dokumente pateiktų įrenginių apibūdinimo, jis buvęs „kukliausias“25.
1700–1716 m. Vilniaus vyskupijos bažnyčių vizitacijos aktuose (išliko 186 bažnyčių vizitacijų aktai; juose esama ir ankstesnių perrašytų parapijų aprašymų)
devyniose vyskupijos šventovėse minimi Trakų Dievo
Motinos atvaizdai. 1716 m. Pastovių bažnyčios vizitacijos akte (perrašytas 1688 m. šventovės inventorius)
užfiksuota ant lentų tapyta kartotė, kabėjusi didžiajame altoriuje. Tarp 1688–1717 m. šiam Trakų Dievo
Motinos paveikslui padovanotos dvi sidabrinės karūnos26. Stebuklingojo atvaizdo pakartojimai įtaisyti Molėtų (didžiajame), Giedraičių, jau minėtų Semeliškių ir
Kietaviškių bažnyčių altoriuose27. Pastatų sienas puošiantys malonėmis garsėjusio paveikslo sekiniai minimi Klecke28, Žiežmariuose29, Jalaucuose30 ir Dambravoje (išgelbėtas gaisro metu)31.
Taigi trumpai apibendrinant turimus XVII a. antros pusės – XVIII a. pradžios Vilniaus vyskupijos bažnyčių interjerus atspindinčių dokumentų duomenis,

23 Jiezno bažnyčios vizitacijos aktas, 1672, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 3970, l. 66v.
24 Kopylės bažnyčios inventorius, 1682, in: MAB RS, f. 43–10737, l. 3v.
25 Ibid., l. 1–4v. Altoriaus būta vieno tarpsnio. Kiti septyni buvo ne
vieno, o dviejų-trijų tarpsnių, jų paveikslus puošė įvairūs votai,
sidabriniai aptaisai ir t. t.
26 Ibid., l. 1967.
27 Semeliškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 2470; Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz,
b. 1775 IV, l. 1065; Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700,
in: BCz, b. 1775 IV, l. 300.
28 Klecko bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 1150; Molėtų bažnyčios vizitacijos aktas, 1716, in: BCz, b. 1775
IV, l. 1534.
29 Žiežmarių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 2886.
30 Jalaucų bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 679.
31 Dambravos bažnyčios vizitacijos aktas, 1709, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 360.
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galime teigti, kad, nepaisant, „vietinės kilmės“, Trakų
Dievo Motinos atvaizdo kartotės nebuvo itin populiarios šioje vyskupijoje. Jis kopijuotas kaip bet kuris kitas – Loreto, Snieginės, Bialinyčių, Žirovicų Švč. Mergelės Marijos – stebuklingasis paveikslas. Už Trakų
Dievo Motinos sekinius LDK bažnyčiose ir koplyčiose
tikrai labiau paplitę buvo šalies globėjos Čenstakavos
Dievo Motinos paveikslai32. 1668–1674 m. Vilniaus
vyskupijos maždaug 70 bažnyčių vizitacijų aktuose,
kuriuose dailės kūriniai išvardyti konkrečiau, Čenstakavos atvaizdo kartočių užfiksuota aštuoniolika, o kitokių buvo daug mažiau: Loreto Marijos – šešios kopijos, Trakų Marijos – penkios, Marijos Snieginės – dvi,
Sokalo Švč. Mergelės – viena33.
Žemaičių vyskupijoje Trakų Dievo Motinos kartotės pradėjo plisti XVII a. antroje pusėje (išlikusiuose
1611–1651 m. vyskupijos bažnyčių vizitacijų aktuose
nepaminėtas nė vienas kūrinys34). 1675–1677 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių vizitacijų aktuose Trakų
Dievo Motinos atvaizdo kartotės užfiksuotos Liolių35 ir
Kražių benediktinių bažnyčių šoniniuose altoriuose
(abi tapytos ant medžio)36. 1676 m. Laukuvoje didelis
paveikslas rėmuose kabėjo ant bažnyčios sienos37. Liolių kartotė viename iš šoninių altorių buvo pakabinta
tarp 1649–1675 m., tačiau XVII a. pab. – XVIII a. pr.
perstačius bažnyčią ir pakeitus altorius, paveikslo
šventovės interjere nebeliko38. Panašiai nutiko ir su
32 Apie Čenstakavos Dievo Motinos kartočių paplitimą LDK
plačiau žr. Regimanta Stankevičienė, „Čenstakavos Švč. Mergelės
Marijos paveikslas“, p. 61–78.
33 Ibid., p. 62.
34 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.), parengė
Liudas Jovaiša, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija,
2011.
35 Mindaugas Paknys, „Liolių“, p. 118; Liolių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1675, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 379, l. 379.
36 Adomas Butrimas, Kazys Misius, op. cit., p. 73.
37 Laukuvos bažnyčios vizitacijos aktas, 1676, in: KAKA b. 138, l.
107v; Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco, p. 167.
38 1649 m. Liolių bažnyčios inventoriuje Trakų Dievo Motinos
paveikslas dar neminimas. Apie bažnyčios interjero kaitą
plačiau žr. Mindaugas Paknys, „Liolių“, p. 118–119.

Laukuvos paveikslu. Tarp šventovės sienas puošusių
atvaizdų jis įvardytas vienintelį kartą – 1676 m. prie
nealtorinių atvaizdų. Vėlesniuose inventoriuose ir vizitacijų aktuose šio kūrinio nebeaptinkame39.
Veikiausiai XVII a. III ketv. Trakų Dievo Motinos
atvaizdas atsirado ir Pušaloto bažnyčioje. Žinoma, kad
1637 m. vyskupas Jurgis Tiškevičius šioje šventovėje
konsekravo Didžiojo Nukryžiuotojo titulo altoriaus
portatilį. Jame kabėjo paveikslas su visa Nukryžiavimo
scena. Šalia Išganytojo buvo pavaizduotos Švč. Mergelės Marijos ir šv. evangelisto Jono figūros, o po Nukryžiuotojo kojomis suklupusi šv. Marija Magdalietė40.
1675 m. šios bažnyčios vizitacijos akte nurodyta, kad
šiame altoriuje be Nukryžiuotojo kabojo ir žmonių labai gerbiamas Trakų Dievo Motinos paveikslas. Prie jo
būta penkiolikos įvairių pavidalų votų41. Kada šios
kartotės gerbimas nunyko nepavyko nustatyti. 1708 m.
bažnyčia buvo perstatyta42, bet Didžiojo altoriaus antrame tarpsnyje tebekabojo senasis Nukryžiuotojo atvaizdas (1850 m. jis įvardytas kaip senas ir prastas), ta39 Laukuvos bažnyčios vizitacijos aktas, 1697, in: LVIA, f. 669, ap.
2, b. 342, l. 21–25v; 1803, 1820, 1826, 1842, 1850 m. Laukuvos
bažnyčios vizitacijų aktai, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 223, l. 391–
405; b. 230, l. 77–90, l. 54–64v; b. 342, l. 7–12.
40 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.), p. 417.
41 Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco 1675–1677 m. sudaryti
vizitacijų aktai, parengė Mindaugas Paknys, Vilnius: Lietuvių
katalikų mokslo akademija, 2011, p. 612–613. Istoriografijoje yra
įsivėlusi klaida, kad šioje bažnyčioje Paulius Jakubovičius
Zavackis iki 1639 m. įrengė šoninį Trakų Dievo Motinos altorių
(Žr. Mindaugas Paknys, Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK:
Bažnytinės architektūros užsakymai, Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2003, p. 46, 209). Tačiau Zavackio
funduotas altorius konsekruotas 1637 m. ir jis buvo skirtas
Išganytojo tematikai (Žr. Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai
(1611–1651 m.), p. 417). Trakų Dievo Motinos altorius bažnyčioje
panaikintas tarp 1830 ir 1851 m. Žr. Pušaloto bažnyčios vizitacijos
aktas, 1830, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 441; Pušaloto
bažnyčios vizitacijos aktas, 1851, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 591,
l. 444v.
42 Pušaloto bažnyčios vizitacijos aktas, 1828, [interaktyvus], http://
www.pasvalia.lt/img/dm791_791_Vizitacija_1828.pdf, be
paginacijos; Pušaloto bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 239, l. 441; Pušaloto bažnyčios vizitacijos aktas,
1851, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 591, l. 441.
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čiau XIX a. pirmos pusės dokumentai nenurodo,
kokio siužeto atvaizdas buvo įkomponuotas įrenginio
pirmame tarpsnyje, tik aišku, kad retabulo šonuose
abipus stovėjo šv. apaštalų Petro ir Pauliaus figūros.
XIX a. pirmos pusės šaltiniuose taip pat neminima
bažnyčioje buvus Trakų Dievo Motinos atvaizdą. Tiesa, 1830 m. Pušalote šoniniame ketvirtajame altoriuje
dar būta neaiškios ikonografijos Švč. Mergelės Marijos
atvaizdo, puošto auksuoto sidabro aptaisais ir dviem
karūnomis43. 1851 m. šiame altoriuje jau kabėjo Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija 44.
1899 m. Vincentas Juzumas Žemaičių vyskupijos aprašyme apie Pušaloto bažnyčią rašė, kad „joje nėra nieko, kas nusipelnytų dėmesio“45.
Žemaičių vyskupijos centre Varnių Šv. Petro ir
Pauliaus bažnyčioje (buvusioje katedroje) nenustatytu laiku šoniniame altoriuje buvo įkelta Trakų Dievo Motinos kartotė. Dailėtyrinkė L. Šinkūnaitė daro
prielaidą, kad pirmąją Trakų Dievo Motinos paveikslo kopiją Varnių katedrai parūpino vyskupas Merkelis Giedraitis (1536–1609), argumentuodama, kad
Švč. Mergelės Marijos koplyčios sidabro inventoriaus
apraše įrašytos dvi mišių taurės, padirbintos 1599 metais46. Drįstume nesutikti su dailėtyrininkės argumentacija. Pirmiausia cituojamame dokumente (1675 m.
vizitacijos akte) nėra tiksliai pažymėta, kad tai Trakų
Dievo Motinos koplyčia, o įvardyta kaip Švč. Mergelės Marijos. Antra – ant taurių nurodyta 1599 m. data
tiesiogiai nepaliudija, kad tuo metu Trakų paveikslo
kartotės būta altoriuje. XVI a. pab. – XVII a. pirmoje pusėje šios koplyčios altoriuje galėjo kabėti bet kokios ikonografijos Dievo Motinos atvaizdas. 1748 m.
Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus (1692–1762)
43 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 441v; b. 591, l. 1v; http://www.
pasvalia.lt/img/dm791_791_Vizitacija_1828.pdf, be paginacijos.
44 Pušaloto bažnyčios vizitacijos aktas, 1851, in: LVIA, f. 669, ap. 2,
b. 591, l. 1v.
45 Vincentas Juzumas, Žemaičių vyskupijos aprašymas, vertė ir
parengė Mindaugas Paknys, Varniai: Žemaičių vyskupystės
muziejus, 2013, p. 665.
46 Laima Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo Motinos“, p. 152.

reliacijoje pažymėta, kad Varnių katedroje būta dviejų koplyčių Šv. Kazimiero kairėje ir Šv. Juozapo dešinėje bažnyčios pusėje (jose stovėjo po du altorius), o
šoninis drožėjų darbo Trakų Dievo Motinos altorius
stovėjo prie pat presbiterijos, bažnyčios dešinėje47. Pačios šventovės inventoriuose ir vizitacijų aktuose Trakų Dievo Motinos paveikslas paminėtas tik vienintelį
kartą – 1778 m. dokumente48, nors iš altorių aprašymų, aptinkamų šaltiniuose, matyti, kad paveikslo vieta nesikeitė nuo 1717 metų49.
Atrodytų, kad Trakų Dievo Motinos karūnavimo
iškilmės turėjo paskatinti kartočių radimąsi LDK bažnyčiose, tačiau, tyrinėjant senuosius archyvinius parapijų ir koplyčių dokumentus, nepastebėtas ypatingas
tokių sekinių gausėjimas. Tikėtina, kad jau po 1718 m.
iškilmių Kamojų šventovėje ant sienos buvo pakabintas Trakų Dievo Motinos paveikslas50. Ankstesniuose
ir vėlesniuose dokumentuose duomenų apie šį kūrinį
neaptikta51. Turgelių paveikslas 1716 m. vizitacijos akte
taip pat dar neminimas, o 1733 m. jis (kartu su pranašo Elijo ir šv. Kazimiero atvaizdais) jau kabėjo ant bažnyčios sienos, Evangelijos pusėje52. Nežinia ar šis, ar
47 Tuo metu Varnių katedroje būta 12 altorių. Žr. Relationes Status
Dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae, t. 1: Dioeceses Vilnensis
et Samogitiae, parengė Paulius Rabikauskas, Roma: Academiae
Lituana Catholica Scientiarum, 1971, p. 299–301.
48 Žemaičių katedros vizitacijos aktas, 1778, in: KAKA b. 136, l. 121.
49 Varnių katedros inventorius, 1669, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 488,
t. 1, l. 115; Varnių katedros inventorius, 1717, in: LVIA, f. 1671,
ap. 4, b. 488, t. 2, l. 117–119; Varnių katedros vizitacijos aktas,
1827, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 488, t. 2, l. 690.
50 Kamojų bažnyčios inventorius, 1721, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–
555.
51 Kamojų bažnyčios vizitacijos aktas, 1654, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–42, l. 914–917; Kamojų bažnyčios inventorius, 1668, in: LVIA,
f. 694, ap. 1, b. 3970, l. 139–142; Kamojų bažnyčios inventorius,
1675, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3970, l. 107–109v; Kamojų
bažnyčios vizitacijos aktas, 1716, in: BCz, b. 1775 IV, l. 1341–1345;
Kamojų bažnyčios inventorius, 1759, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–
564; Kamojų bažnyčios inventorius, 1826, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 4043.
52 Kamojų bažnyčios vizitacijos aktas, 1716, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–1130; Turgelių bažnyčios vizitacijos aktas, 1733, in: VUB RS,
f. 57, b. Б. 53–1131, l. 7v.
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buvo nutapytas naujas paveikslas, tačiau Trakų Dievo
Motinos kartotė tarp 1733–1747 m. atsirado šoniniame, trečiajame, tokio paties titulo altoriuje. Jis pakeitė
pirmame tarpsnyje buvusį neaiškios ikonografijos
Švč. Mergelės su Kūdikiu paveikslą, tačiau jau po
1752 m. paveikslas neminimas53.
1718 m. iškilmės neabejotinai turėjo įtakos jėzuitų
pastangoms Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje pastatyti
Trakų Dievo Motinos altorių. 1720 m. Vilniaus jėzuitai sudarė sutartį su skulptoriumi Johanesu Heinrichu Pertzeliu ir užsakė jam sukurti Trakų Dievo Motinos altorių 54 . 1722 m. šio altoriaus puošybai
(paauksavimui ir polichromijai) buvo sudaryta sutartis su tapytoju Juozapu Michalskiu ir jo žmona tapytoja Marijona Michalska55. Be to, Trakų Dievo Motinos paveikslas nedidelėje koplytėlėje kabėjo vienuose
iš stebuklingojo paveikslo vainikavimo (1718) iškilmėms pastatytų penkerių vartų, kurių įrengimu rūpinosi Vilniaus jėzuitai56.
Nuosekliai tirti Trakų Dievo Motinos kartočių paplitimą po atvaizdo karūnavimo popiežiaus karūnomis XVIII amžiuje trukdo labai fragmentiškas rašytinių šaltinių išlikimas. Mūsų dienas pasiekę sekiniai
neabejotinai paliudija, kad XVIII a. 2–10 deš. stebuklingasis atvaizdas vis dar buvo kopijuojamas. Lietuvos bažnyčiose saugomos Trakų Dievo Motinos kartotės yra matomos Rozalimo, Jūžintų, Vilniaus
53 1752 m. buvo pašventintas naujas bažnyčios pastatas, tikėtina,
kad buvo sukurtas ir naujas bažnyčios interjeras. Žr. Turgelių
bažnyčios inventorius, 1747, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–1133;
Turgelių bažnyčios inventorius, 1752, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–
1132, l. 1.
54 Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., sud. Aistė
Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005,
p. 211.
55 Ibid., p. 184.
56 Solennitas Coronationis Beatae Virginis Mariae Ad Praepositalem
Palatini Trocensis Basilicam a temporibus Alexsandri Vitoldi
Magni Ducis Lithuaniae gratiis ac miraculis clara Icone… Vilnae
typis Universitatis S. J. 1719, iš lotynų kalbos vertė Ona
Matusevičiūtė, in: Trakų žemė, 1993, Nr. 3–4 (20–21), p. 3,
[interaktyvus], http://www.trakubaznycia.lt/?id=33.

arkikatedros, o Lenkijoje Naselsko tikintiesiems.
1782–1784 m. Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio nurodymu vyko nuosekli vyskupijos bažnyčių
vizitacija, kurios dokumentai išlikę Lietuvos ir Baltarusijos archyvuose. Pavyzdžiui, Breslaujos (1782–
1783) ir Pabaisko (1782–1784) dekanatuose tarp 45
bažnyčių nė vienoje nebūta Trakų Dievo Motinos atvaizdo57. Tarp Ukmergės dekanato 21 bažnyčių vizitacijos dokumentų, tik vienoje šventovėje būta stebuklingojo atvaizdo kartotės – procesijų altorėlyje
Deltuvoje 58. Ašmenos dekanato dokumentuose tarp
18 bažnyčių Trakų Dievo Motinos paveikslo kartotės
minimos dviejose bažnyčiose. Salų šventovėje ant
drobės tapytas paveikslas kabėjo ant sienos59, o Smurgainių (antrojoje, medinėje) Švč. Trejybės bažnyčioje
kartotė buvo įtaisyta šoninio altoriaus pirmame
tarpsnyje 60. Šis altorius su paveikslu buvo įrengtas
tarp 1754–1782 m. ir bažnyčios aprašymuose minimas iki 1797 metų61.
57 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., atlikta Vilniaus
vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu, parengė Romualdas
Firkovičius, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2008;
Pabaisko dekanato vizitacija, 1782–1784 m. atlikta Vilniaus
vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu, parengė Algirdas
Antanas Baliulis, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija,
2010.
58 Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m., atlikta Vilniaus vyskupo
Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu, parengė Sigitas Vegelevičius,
Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2009, p. 129.
59 Salų bažnyčios vizitacijos aktas, in: LMAVB RS, f. 43, b. 5449, l. 2.
60 Smurgainių bažnyčios inventorius, 1692, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–1047; Smurgainių bažnyčios vizitacijos aktas, 1716, in: VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–1048; Smurgainių bažnyčios inventorius, 1731,
in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–1049; Smurgainių bažnyčios
inventorius, 1733, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–1050; Smurgainių
bažnyčios inventorius, 1740, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–1051;
Smurgainių bažnyčios inventorius, 1744, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–1052; Smurgainių bažnyčios inventorius, 1754, in: VUB RS,
f. 57, b. Б. 53–1052; Smurgainių bažnyčios 1782 m. vizitacijos akto
nuorašas, 1788, in: MAB, f. 43, b. 5449, l. 121; Smurgainių
bažnyčios vizitacijos aktas, 1797, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3562,
l. 115v; Smurgainių bažnyčios vizitacijos aktas, 1849, in: VUB RS,
f. 57, b. Б. 53–1063.
61 Smurgainių bažnyčios vizitacijos aktas, 1797, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 3562, l. 115v.
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Kitame dekanate – Kauno – Trakų Dievo Motinos
atvaizdas užfiksuotas tik vienoje – Semeliškių bažnyčioje, nors žinoma, kad stebuklingojo paveikslo sekinio tikrai būta ir Kietaviškėse62 (šiuos kūrinius išsamiau aptarsime vėliau). Taigi peržvelgusios nemažą
kiekį dokumentų, galime teigti, kad Trakų Dievo Motinos atvaizdo gerbimas nuo XVIII a. antros pusės
ima silpti ir jis kopijuojamas vis rečiau. XVIII a.
IV ketv. – XIX a. pirmą trečdalį žinomos vos kelios
naujai sukurtos kopijos arba rastuose šaltiniuose užfiksuota informacija neleidžia nustatyti tikslaus kūrinio radimosi laiko. Pavyzdžiui, 1799 m. Nesvyžiaus
bernardinų bažnyčioje stovėjo Trakų Dievo Motinos
altorius su stebuklingojo atvaizdo sekiniu. Jį puošė dvi
filigrano technika sukurtos paauksuoto sidabro karūnos, dekoruotos brangakmeniais, sidabro aptaisais.
Marijos rankoje pritvirtinta paauksuota gėlė. Be to,
ant Marijos ir Jėzaus figūrų buvo pritvirtinta 18 įvairaus ilgio auksinių ir sidabrinių grandinėlių su deimantais, perlų vėrinių. Paveikslo maloningumą liudijo 28 įvairaus pavidalo votai 63. Kiauklių bažnyčioje
Trakų Dievo Motinos paveikslas tarp 1782–1830 m.
buvo pakabintas ant sienos šalia didžiojo altoriaus 64.
1820 m. Vilniaus senosios regulos karmelitų Visų
Šventųjų bažnyčios vizitacijos akte paminėti du seni
paveikslai Škaplieriaus Švč. Mergelės Marijos ir Trakų
Dievo Motinos. Duomenų apie pastarojo sukūrimo
laiką neaptikta, o pats paveikslas neišlikęs65.
62 Vizituota 19 bažnyčių. Žr. Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio
Kauno dekanato vizitacija 1782 m., sudarė ir parengė Vytautas
Jogėla, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2001,
p. 158.
63 Nesvyžiaus benediktinių bažnyčios inventorius, 1799, in: LVIA,
f. 694, ap. 1, b. 3572, l. 56v. Šio paveikslo likimas nežinomas, nes
1866 m. vienuolynas buvo uždarytas, o bažnyčia paversta cerkve.
1905 m. altoriai buvo perkelti į Naujosios Myšios bažnyčią, kur
stovi ir dabar, tačiau Trakų Dievo Motinos paveikslo šioje
bažnyčioje nėra.
64 Šešuolių altarijos Kaukliuose vizitacijos aktas, 1782, in: Pabaisko
dekanato vizitacija, p. 59–69; Kiauklių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3780, l. 249.
65 Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vizitacijos aktas, 1820, in:
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3671, l. 104v.

Stebuklingojo atvaizdo kartotės Trakų
bažnyčioje

Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotes pradėsime aptarti nuo pačios Trakų Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios, stebuklingojo paveikslo „namų“. Čia
būta ir esama keleto paveikslo sekinių, kurie buvo
skirti stebuklingajam atvaizdui pagerbti. Pradžioje norėtume aptarti Rožinio brolijos procesijų altorėlį su dvipusiu paveikslu, kurio vienoje pusėje nutapyta Trakų Dievo Motinos kartotė, antroje – Rožinio
teikimas šv. Dominykui ir šv. Kotrynai Sienietei [2 il.].
Pirmajame paveiksle sekama originalo „ikoniškumu“,
kuriame Dievo Motinos atvaizdas nutapytas raižytame fone. Antrajame – retai Lietuvoje sutinkama scena – Švč. Mergelė Marija teikia škaplierių šv. Simonui
Stokui ir rožinį šv. Dominykui. Šis liturginis reikmuo
datuotinas XVIII a. pr. ir veikiausiai buvo sukurtas
Trakų paveikslo karūnavimo iškilmėms66. Dirbinys
paminėtas 1731 m. bažnyčios vizitacijos akte, kuriame teigiama, kad procesijų altorėlyje yra Švč. Mergelės Marijos atvaizdas tokio pavidalo kaip altoriuje. Jis
„drožėjo darbo, vietomis paauksuotas ir pasidabruotas, tarnauja procesijoms“67. Altorėlio retabule „tarp
66 Procesijų altorėlis su paveikslu ankstesnėse publikacijose
datuotas įvairiai. Žr. Marija Matušakaitė teigė, kad tai XVII a.
I ketv., Dalia Tarandaitė ir Liepa Griciūtė-Šverebienė – XVIII a.
pr., o naujausioje publikacijoje Dalia Vasiliūnienė pasiūlė šį
kūrinį datuoti XVIII a. I puse. Marija Matušakaitė, Procesijų
altorėliai Lietuvoje, Marijampolė: Ardor, 1998, il. 12; Dalia
Tarandaitė, „II. 63. Nežinomas Lietuvos dailininkas. Trakų
Švč. Mergelė Marija, Švč. Mergelė Marija su šv. Dominyku ir šv.
Simonu Stoku“, in: Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos
tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos
„Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas, t. I: Tapyba, skulptūra,
grafika, XIV–XX a., sud. Dalia Tarandaitė, Vilnius: LDM, 2003,
p. 140; Liepa Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės
procesijos, p. 157; Dalia Vasiliūnienė, „Procesijų reikmenys“, in:
Jėga ir grožis Jo šventovėje…: Vilniaus arkivyskupijos sakralinės
vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, sud. Dalia Vasiliūnienė,
Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013, p. 353.
67 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
inventorius, 1731, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–854, l. 2v.
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2. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, procesijų altorėlis, nežinomas autorius,
Vilnius, Lietuva, XVIII a. pr., Arūno Baltėno nuotrauka, 2013, BPM
Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Trakai, Painting of a procession altar,
Unknown artist, Lithuania, Vilnius, 18th c., photo by Arūnas Baltėnas, 2013, BPM
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ažūrinių puikiai išdrožtų akanto šakų šonuose ir viršuje įkomponuotos angeliukų poros. Išskirtinis Trakų
altorėlio bruožas tas, kad viršutinė angeliukų pora laiko retesnės formos tipo karūną“68. Būtent tokia karūna Trakų Dievo Motinos atvaizdui buvo paaukota apie
1640 m. 69, tačiau ji praktiškai nebuvo vaizduojama
įvairiose XVII–XIX a. paveikslo kartotėse. Procesijų
altorėliai buvo vieni svarbesnių reikmenų, naudojamų
per liturgines ir kitomis progomis rengiamas iškilmes.
Menotyrininkė Liepa Griciūtė-Šverebienė pastebėjo, kad LDK bažnyčiose buvę altorių paveikslai iš esmės lėmė procesijų altorėlių ir vėliavų paveikslų siužetus, o neretai tapdavo ir pavyzdžiu tapytojams, tačiau
altorėlių paveiksluose iš stebuklingųjų atvaizdų kartočių populiariausi buvo Čenstakavos Marijos sekiniai, o
kitų aptinkamos rečiau70. Iš rašytinių šaltinių žinoma,
kad 1784 m. Deltuvoje būta procesijų altorėlio su Trakų Dievo Motinos atvaizdu, tačiau vėliau jis bažnyčios
inventoriuose ir vizitacijų aktuose nebeminimas71.
Dar vienas stebuklingojo atvaizdo sekinys yra
įkomponuotas Trakų bažnyčios didžiojo altoriaus antepediume [3 il.]. Naujausioje publikacijoje teigiama,
kad ši altoriaus mensos puošmena nukaldinta XVIII a.
3–4 deš. auksakalio, dirbusio Jono Frydricho Šemniko
(Johann Friedrick Schömnik, dirbo 1711–1725 m.)
aplinkoje 72. Antepedijaus ikonografija organiškai
įkomponuota į visą altoriaus idėjinę programą, kuria

3. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia,
antepedijaus fragmentas, Jono Frydricho Šemniko
aplinka, XVIII a. 3–4 deš., Vilnius, Lietuva, Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 1996, KPC

68 Dalia Vasiliūnienė, „Procesijų reikmenys“, p. 353.
69 Maria Kałamajska-Saeed, „Litewskie korony Królowej Niebios“,
in: Acta Academiae artium Vilnensis, Vilnius, 2012, t. 65–66:
Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai,
reliktai, sud. Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija
Surdokaitė, p. 142.
70 Liepa Griciūtė, „Procesijų vėliavų ir altorėlių paveikslų
pirmavaizdis“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius,
2004, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos
tyrimai, sud. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė, p. 143–152;
Eadem, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos, p. 140, 157.
71 Ukmergės dekanato vizitacija, p. 129.
72 Birutė Rūta Vitkauskienė, Złotnictwo wileńskie: ludzie i dzieła
XV–XVIII wiek, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2006, p. 271,
il. 91.
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Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in
Trakai. Fragment of an antependium, Environment of
Johann Friedrick Schömnik, 1720s–1730s, Lithuania,
Vilnius, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1996, KPC

ne tik pagerbiamas stebuklingasis atvaizdas, bet išaukštinama Dievo gimdytoja. Dirbinyje šalia centrinio
Trakų Dievo Motinos reljefo pavaizduotas Pasaulio Išganytojas. Pirmame altoriaus tarpsnyje įkomponuotas
angelų nešamas stebuklingasis atvaizdas, antrame –
pavaizduotas Dievo Motinos pagerbimas Danguje, kur
Švč. Mergelė Marija karūnuojama Švč. Trejybės.

4. Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia,
monstrancijos pėda, Jonas
Laris, 1751, Vilnius, Lietuva,
Aloyzo Petrašiūno nuotrauka,
1996, KPC
Church of the Visitation of the
Blessed Virgin Mary in Trakai,
Foot of a monstrance, Jonas
Laris, 1751, Lithuania, Vilnius,
photo by Aloyzas Petrašiūnas,
1996, KPC

Vilniaus vyskupo koadjutoriaus ir Trakų prepozito
Juozapo Stanislovo Sapiegos užsakymu 1751 m. sukurtos monstrancijos pėdą priekyje taip pat puošia Trakų
Dievo Motinos atvaizdas [4 il.]. Šį išskirtinį ir itin menišką dirbinį nukaldino Vilniuje dirbęs auksakalys Jonas Laris. Simboliška tai, kad monstrancijai padirbinti
ir papuošti buvo panaudoti bažnyčiai suaukoti sidabriniai votai ir kitos brangios puošmenos73.
Išgraviruotą malonėmis ir stebuklais garsėjusį Trakų Dievo Motinos atvaizdą matome ir keturiose paveikslui paaukotose votyvinėse plokštelėse. Gausiame
votų rinkinyje pastarosios išsiskiria savo dydžiu ir atlikimo kokybe. Paties stebuklingojo atvaizdo graviravimas ar raižymas votyvinėse plokštelėse LDK sakralinėje dailėje nebuvo itin išplitęs, o ir išlikusių šio tipo
dirbinių neturime daug74. Votų formos dažniausiai at73 Išsamus monstrancijos aprašymas pateiktas: Gintautas Žalėnas,
„IX.16. Monstrancija“, in: Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos
tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos
„Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas, t. IV: Auksakalystė.
XIII–XX a., d. 1: Kolekcijos, sud. Jolita Liškevičienė, Vilnius,
Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 184–185.
74 Šią išvadą darome peržiūrėjusios nemažą kiekį XVII–XVIII a.
LDK bažnyčių inventorių ir vizitacijų aktų.

spindėdavo tą žmogaus kūno dalį, kuri būdavo išgydoma stebuklo metu75.
Grafinės kartotės: maldai, atminimui
ir populiarinimui

XVII–XIX a. grafinės stebuklingųjų atvaizdų kopijos
buvo labai plačiai naudojamos atvaizdų kultui76, kuris
pasireiškė trim kategorijomis – malda, atminimu ir
populiarinimu. Lenkų dailėtyrininkė Maria Kałamajska-Saeed teigia, kad XVII–XVIII a. stebuklingųjų atvaizdų grafinės kopijos spausdintos ne tik dėl religinio pamaldumo, bet ir dėl tam tikros socialinės
propagandos tikslų, atspindėjo to meto papročius, be
to, šiuolaikinei menotyrai padeda nustatyti paveikslų
75 Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, p. 351–357. Žmogaus kūno
dalių pavidalo votai LDK bažnyčių dokumentuose fiksuoti nuo
XVII a. II pusės. Pavyzdžiui, Varnių katedros sidabro XVII a. II
pusės (po 1647) sąraše ir 1697 m. inventoriuje užfiksuoti du
širdies formos votai su Marijos Vardo monogramomis. 1700 m.
Rasų bažnyčios vizitacijos akte prie stebuklingosios
Susimąsčiusio Kristaus figūros paminėtos kabančios „ypač
didelė širdis, kelios sidabrinės krūtinės“. Žr. LVIA, f. 1671, ap. 4,
b. 488, t. 1, l. 121, 138; BCz, b. 1775 IV, l. 937.
76 Ibid., p. 413.
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to turėtume vadinti antrine kartote arba sekiniu. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame tekste nekalbėsime
apie patį ankstyviausią 1645 m. publikuotą Trakų
Dievo Motinos grafinį vaizdą, kuris neatspindi dabartinės paveikslo ikonografijos 78 ir visiškai nesvarbus, tyrinėjant nuo XVII a. vidurio plitusius šio stebuklingojo atvaizdo pakartojimus, juo labiau kad
nėra jokių tiesioginių paliudijimų, jog iki ikonografijos pakeitimo jis buvo kopijuotas.
Ankstyviausias žinomas Trakų Dievo Motinos grafinis vaizdas buvo publikuotas 1684 m. Jono Drevso
(Ioanne Drews, 1646–1710) knygoje79, skirtoje dvasinei
piligrimystei80. Šios kartotės paskirtis – padėti skaitytojui susikaupti ir nusikelti į šventą vietą81. Joje Vilniaus
graveris Leonas Tarasevičius (apie 1650–1703) pavaizdavo Trakų Dievo Motinos paveikslą be raižyto fono, tačiau visos kitos jo detalės išraižytos tiksliai (trižiedė
rožė), ant Švč. Mergelės Marijos galvos pavaizduota senoji, pirmoji, XVII a. I ketv. kunigaikštiška karūna82, o

5. Leonas Tarasevičius, vario raižinys, Vilnius, Lietuva, in:
Ioanne Drews, Methodus Peregrinationis..., 1684
Leon Tarasewicz, Lithuania, Vilnius, copper engraving
from the book Methodus Peregrinationis..., by Johann
Drews, 1684

ikonografinę kaitą77. Grafinės stebuklingųjų atvaizdų
kopijos svarbios jų kartočių raiškai, nes neretai tapdavo pavyzdžiu dailininkams ir savotišku tarpininku
tarp originalo ir tapytos kartotės, kurią in sensu stric77 Maria Kałamajska-Saeed, „Oprawa artystyczna oraz pozareligijny
aspekt zawartości barokowych druków służących propagandzie
cudownych obrazów“, in: Socialinių tapatumų reprezentacijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sud. Aistė
Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010,
p. 259–276.

78	Giedrė Mickūnaitė, „Stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas ir
„graikiškos“ tapybos tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje“, in:
Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai
atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir
sklaida, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius, p. 47–64; Eadem,
„Tikrumo link: Trakų Dievo Motinos paveikslo pri(si)taikymas
Naujiesiems laikams“, in: Vaizdo kontrolė, sud. Erika
Grigoravičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,
2014, p. 10–33; Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, p. 261–271.
79 Methodus Peregrinationis Menstruæ Marianæ ad Imagines
DeipræVirg[inis] per Ditiones Regni Poloniæ. & M[agni] Ducatus
Litvaniæ, miraculis celebriores pro publicis privatisque
necessitatibus sine fatigatione, fructuosè tamen, instituendæ. /
proposita à P. IOANNE DREWS Societatis IESU. Anno M. DC.
LXXXIV.
80 Apie tai plačiau žr. Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, p. 208–
223.
81 Ibid., p. 218.
82 Birutė Rūta Vitkauskienė šią karūną datuoja 1600–1615 m.,
o Gintautas Žalėnas ir Maria Kałamajska-Saeed – XVII a.
I ketv. Žr. Birutė Rūta Vitkauskienė, „Trakų Marijos paveikslo
aptaisai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2001, t. 21:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos,
kryptys, sud. Rasa Butvilaitė, p. 155–156; Gintautas Žalėnas,
„IX. 7. Stebuklingojo Trakų Marijos paveikslo Marijos karūna“,
in: Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos tūkstantmečio programos
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6. Bartholomeus Strahowsky,
vario raižinys, 1718,
Vroclavas, Lenkija, LDM,
inv. Nr. G 550
Bartholomeus Strahowsky,
1718, Poland, Wrocław,
copper engraving, LDM,
inv. No G. 550

Kūdikėlis Jėzus vienplaukis [5 il.]. Daugiau XVII a. graviūrų su Trakų Dievo Motinos atvaizdu neišliko, tačiau
labai tikėtina, kad jų, augant paveikslo kultui, būta ir
daugiau. Paveikslo karūnavimo popiežiaus karūnomis
progai ir iškilmėms paminėti buvo sukurti du raižiniai.
ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“
katalogas, t. IV: Auksakalystė, XIII–XX a., d. 1: Kolekcijos, sud.
Jolita Liškevičienė, Vilnius: LDM, 2006, p. 184–185; Maria
Kałamajska-Saeed, „Litewskie korony Królowej Niebios“, p. 141.

Vieną jų sukūrė Vroclavo (dab. Lenkija) graveris Baltdomėjus Strachovskis (Bartholomeus Strahowsky dirbtuvės veikė 1711–1788 m.) [6 il.]83. Vario raižinio fone pavaizduotos nemarginto a udinio draperijos, už Marijos
83 Raižinio plokštė iki 1905 m. buvo saugoma Trakų bažnyčioje ir
ji buvo panaudota kelis kartus ne tik XVIII a., bet ir XIX a. Žr.
Ewa Łomnicka-Żakowska, Grafika polska XVIII wieku.
Rytownicy polscy i w Polsce działający, Warszawa: Wydawnictwo
DiG, 2008, p. 231, 483.
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galvos – diskas, o ne spindulių vainikas kaip Tarasevičiaus kūrinyje84. Šiame darbe atsiranda svarbi nauja ikonografinė detalė – trylikos spindulių žvaigždė ant kairiojo Dievo Motinos peties. Šį elementą galime traktuoti
kaip Švč. Mergelės Marijos invokacijos Stella Maris („Jūros žvaigždė“) simbolį. Lietuvoje pastarasis būdingesnis
Švč. Mergelės Marijos Snieginės ar Meilingosios Dievo
Motinos ikonografinėms atmainoms. Tačiau šioje Trakų
Dievo Motinos kartotėje jis nėra atsitiktinis. Ona Daukšienė nustatė, kad Motiejus Kazimieras Sarbievijus keturių epodžių cikle Quattuor leucae Virginis Matris seu publica ac solemnis ad aedem Divae Virginis Matris
Trocensem processio („Keturios Mergelės Motinos mylios, arba vieša iškilminga procesija į Švenčiausiosios
Mergelės Motinos Trakų šventovę“) „pirmojoje ciklo
epodėje poetinis Švč. Mergelės Marijos paveikslas, „tapomas“ pagal Vakarų Europos marijinės literatūros ir
ikonografijos tradicijas“, perteikiant himno Ave Maris
Stella įvaizdžius85. Literatūros tyrinėtoja daro prielaidą,
kad maldininkai, eidami pirmąją „mylią“, iš tiesų giedojo šį himną86. Stella Maris simbolis pavaizduotas ir vėlesniame – XVIII a. vid. – vario raižinyje, kuris literatūroje
priskiriamas Vilniuje dirbusiam grafikui Mikalojui Čaplinskiui (XVII a. pab. – XVIII a. I ketv. raižytojas) [7
il.]87. Kelia abejonių šio grafinio atvaizdo datavimas
84 LDM, inv. Nr. G-550; MNW, inv. Nr. Gr.Pol.16185, VUB Grafikos
skyrius, inv. Nr. Len IC-1; LMAVB RRS, inv. Nr. Atv-83/36;
BJ. Ewa Łomnicka-Żakowska, op. cit., p. 231; Maria KałamajskaSaeed, „Oprawa artystyczna oraz“, p. 261.
85 Ona Daukšienė, „Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas LDK
XVII a. poezijoje: M. K. Sarbievijaus „Keturios Mergelės
Motinos mylios“, in: Virgo venerabilis: Marijos paveikslas
Lietuvos kultūroje, sud. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 15.
86 Ona Daukšienė, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė
poezija: Disertacija, Vilnius, 2014, p. 45–50; Eadem,
„Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas LDK XVII a. poezijoje“,
p. 15; Eadem, „M. K. Sarbievijaus odės Švč. Mergelei Marijai:
krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai“, in: Senoji Lietuvos
literatūra, kn. 18: Istorijos rašymo horizontai, sud. ir red. Aušra
Jurgutienė, Sigitas Narbutas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2004, p. 170.
87 Ewa Łomnicka-Żakowska, op. cit., p. 40, 254.

7. Nežinomas autorius, vario raižinys, XVIII a. III ketv.,
Vilnius, Lietuva, MNW, inv. Nr. Gr. Pol. 16185
Unknown artist, 3rd quarter 18th c. Lithuania, Vilnius.
Copper engraving, MNW, inv. No Gr. Pol. 16185

XVIII a. I ketv., mat Trakų Dievo Motinos ir Kūdikio figūros įkomponuotos rokoko stiliaus paveikslo rėmuose.
Todėl ankstyviausia galima šio raižinio sukūrimo data –
XVIII a. vid., o tikėtina – XVIII a. III ketvirtis. Vario raižinys veikiausiai buvo labai populiarus, nes išlikę ne tik
keliolika jo egzempliorių88, bet ir originali lenta89, nuo
88 LDM, inv. Nr. Mg-844; ČDM, inv. Nr. G-2056; Ewa ŁomnickaŻakowska, op. cit., p. 40, 254.
89 Lenta saugoma Nacionaliniame muziejuje Varšuvoje. Ewa
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8. Nežinomas autorius, vario raižinys, in: Szymon
Butrymowicz, Regina Regni Poloniae et MDL in
thaumaturga..., 1718

9. Jonas Anupras Piotrovskis (žinomas 1754–1768),
vario raižinys, 1754–1768, Vilnius, Lietuva,
LMAVB RSS, inv. Nr. Liet.1.6.2 76

Unknown artist, copper engraving from the book
Regina Regni Poloniae et MDL in thaumaturga..., by
Szymon Butrymowiczm, 1718

Jan Onufry Piotrowski (known in 1754–1768),
Lithuania, Vilnius, 1754–1768, copper engraving,
LMAVB RSS, inv. No. Liet.1.6.2 76

kurios atvaizdas atspaustas XIX amžiuje90. Nuo Tarasevičiaus ir Strachowskio sukurtų grafinių atvaizdų aptariamas raižinys skiriasi tuo, kad Jėzaus ranka pavaizduota laiminimo gestu. Už Marijos galvos, kaip ir
Strachovskio kūrinio atveju, pavaizduotas saulės diskas,
o ne spindulių vainikas. Visuose šiuose raižiniuose Marijos galvą puošia kunigaikštiška karūna.

Łomnicka-Żakowska, op. cit., p. 254.
90 Konstanty Tyszkiewicz, Pomniki rytownictwa krajowego,
Oddział 1: Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w
bibliotece łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza, Wilno:
Drukiem A. Marcinowskiego, 1858, il. 23.

Szymono Butrymowicziaus knygoje Regina Regni
Poloniae et MDL in thaumaturga..., išleistoje Vilniuje
1718 m. ir dedikuotoje stebuklingojo atvaizdo vainikavimo iškilmėms, aptinkame dar vieną nežinomo autoriaus raižinį. Šis primityvus vario raižinys yra pirmasis, kuriame pavaizduotos dvi karūnos. Jas labai
sąlygiškai galėtume pavadinti popiežiškųjų karūnų atkartojimais. Šioje grafinėje kartotėje taip pat esama
svarbaus ikonografinio pokyčio – Marija rankoje laiko
ne trižiedę, o vieno žiedo rožės šakelę [8 il.]. Prie primityviosios grafikos grupės galime priskirti bajoro
Jono Anupro Piotrovskio (žinomas 1754–1768) vario
raižinį su Trakų Dievo Motinos atvaizdu [9 il.]. Jame
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abu asmenys taip pat pavaizduoti su karūnomis, tačiau
Marijos rankoje trižiedė rožė kaip ir originale.
Minėjome, kad senieji grafiniai atvaizdai iš plokščių buvo perspausdinami ilgą laiko tarpą, todėl tikrasis jų tiražas nėra žinomas. Tačiau XIX a. ir
XIX a. pab. – XX a. pr. buvo sukurta ir naujų grafinių kartočių – devocinių paveikslėlių, kurių antroje
pusėje spausdinta malda į Trakų Dievo Motiną
[10 il.]. XIX a. pab. – XX a. pr. kūrinio stilius leidžia
teigti, autorius buvo iš stačiatikių (rusų) meno aplinkos. Tokio paveikslėlio radimuisi tiesioginę įtaką padarė XIX a. carinės valdžios politika vadinamajame
Šiaurės Vakarų krašte ir stačiatikių meno propagavimas šioje teritorijoje.
Taigi apžvelgę grafikos kūrinius, turėtume atkreipti dėmesį, kad pusėje iš jų Švč. Mergelė Marija
vaizduojama su senąja, pirmąja, XVII a. I ketv. kunigaikštiška karūna, o Kūdikėlis Jėzus vienplaukis. Net
ir 1718 m. iškilmių proga Vroclavo graveris B. Strachovskis Mariją pavaizdavo su senąja karūna, o Kūdikėlį Jėzų be. Tik po 1718 m. iškilmių karūnavimo sukurtuose grafikos kūriniuose ir Marija, ir Kūdikėlis
vaizduojami su karūnomis, kurias labai sąlygiškai galėtume pavadinti popiežiškųjų karūnų atkartojimais.
Neaišku kodėl, bet nėra nė vieno grafikos kūrinio,
kuriame Švč. Mergelė Marija būtų pavaizduota su kitomis karūnomis, kurių bažnyčios inventoriai ir vizitacijos aktai liudija buvus ne vieną porą. Apie
1640 m. sukurta, manoma, LDK pakanclerio Kazimiero Leono Sapiegos (1606–1656, pareigas ėjo
1645–1656)91 dovanota emale dekoruota karūna išsi-

10. Nežinomas autorius, devocinis paveikslėlis su malda,
XIX a. pab. – XX a. pr., Lietuva (?), LMAVB RSS,
inv. Nr. G1-395
Unknown artist, devotional picture with a prayer,
late 19th – early 20th c., Lithuania (?), LMAVB RRS,
inv. No G1-395

skiria savo prabanga ir turtingu dekoru, tačiau šioji
puošmena nė vienoje iš grafinių ar tapytų kartočių
nebuvo pavaizduota. Dar viena atkreiptina detalė, tyrinėjant grafines Trakų Dievo Motinos atvaizdo kopijas, yra faktas, kad visuose šiuose kūriniuose
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu pavaizduoti be aptai-

sų, kuriais paveikslas buvo papuoštas tris kartus (vieni aptaisai sukurti apie 1677 m., antrieji – apie 1700–
1710 m., o tretieji – apie 1723–1724 metus)92.

91 Maria Kałamajska-Saeed, „Litewskie korony Królowej Niebios“,
p. 140.

92 Birutė Rūta Vitkauskienė, „Trakų Marijos paveikslo aptaisai“,
p. 153–166.
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Ankstyviausios išlikusios kopijos:
medžiaginis ir vaizdinis artumas
su originalu

Aptariant Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartočių paplitimą LDK bažnyčiose, skaitytojas turbūt pastebėjo,
jog XVII a. antros pusės dokumentuose atskirais
atvejais pažymima, kad paveikslas kaip ir originalas
nutapytas ant lentų (pvz., minėti atvaizdai Pastoviuose, Lioliuose, Kražiuose). Seniausios išlikusios stebuklingojo atvaizdo kopijos leidžia aptarti, kaip dailininkai ankstyvuoju kopijavimo etapu laikėsi
originalaus vaizdo ir medžiaginio artumo. Ankstyviausios kopijos nutapytos sekant Trakų Dievo Motinos „ikoniškumu“, kurį dailės istorikė Giedrė Mickūnaitė vadina pseudoikonų tapyba ir vaizdu 93 .
Sutikdamos su mokslininkės pasiūlytu terminu,
straipsnyje taip pat vartosime „ikoniškumo“ sąvoką,
taip pabrėždamos originalo ir kartotės traktavimo ir
suvokimo santykį XVII–XVIII amžiuje.
Ankstyviausia iš žinomų, tiksliai atkartojanti kompozicinę-ikonografinę stebuklingojo paveikslo schemą
kopija, sukurta dar prieš originalo karūnavimą
1718 m., išliko Semeliškių bažnyčioje [11 il.]. Ant galinės presbiterijos sienos, didžiojo altoriaus kairėje, kabantis Trakų Švč. Mergelės Marijos atvaizdas nutapytas apie 1664 m. sekant „ikonine“ originalo išvaizda.
Raižyto auksuoto paveikslo fono dekoras interpretuotas laisviau ir savo stilistika primena XVI a. – XVII a.
pirmos pusės turkiškiems audiniams būdingą ornamentiką. Ankstyvoji paveikslo istorija nėra žinoma. Išlikusiame 1637 m. Semeliškių bažnyčios inventoriuje
paveikslas neminimas. Tiesa, dokumentas įvardija
bažnyčioje esantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, tapytą ant lentų ir įtaisytą viename iš dviejų šventovėje
įrengtų altorių. Skaitant jo aprašymą, aiškėja, kad tai
būta visafigūrio Dievo Motinos su Vaikeliu saulės

spindulių apsuptyje atvaizdo94. Tiksliausiai įrašą dokumente atitinkantis analogas – Nekaltojo Prasidėjimo
Švč. Mergelės Marijos ikonografinio tipo atmaina, kuri
remiasi Apokaliptinės Nuotakos provaizdžiu. Išskirtinė pastarojo ypatybė – Dievo Motinos figūrą gaubianti
šviesos spindulių mandorla (mūsų cituojamame tekste – in sole – saulėje). Dažnai sutinkamas europinėje
dailėje vėlyvosios gotikos laikotarpiu šis ikonografinis
tipas LDK nebuvo išplitęs. Beveik nėra abejonių, kad
1637 m. dokumente įvardytas senasis paveikslas pra-

93	Giedrė Mickūnaitė, „Tikrumo link“, p. 11, 17–18, Eadem,
„Stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas, p. 54.

94 Semeliškių bažnyčios inventorius, 1637, in: VUB RS, f. F57, b. Б.
53–1099, l. 1.

11. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia, paveikslas, apie 1664;
karūnos, XVII a. IV ketv.; aptaisai, XVIII a. III ketv.,
Lietuva, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2008, KPC
Church of St. Laurence in Semeliškės, painting – circa
1664, crowns – 4th quarter 17th c., casings – 3rd
quarter 18th c. Lithuania, photo by Aloyzas Petrašiūnas,
2008, KPC
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žuvo 1655 m. gaisro metu. Taigi jis tikrai negalėtų būti
tapatinamas su Trakų Dievo Motinos atvaizdu95.
Pirmą kartą Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas paminėtas 1674 m. Semeliškių bažnyčios (statytos
1664 m ir konsekruotos Kristaus Kūno, Šv. Lauryno ir
Šv. Kotrynos titulu) inventoriuje. Jis puošė vieną iš
bažnyčios altorių, funduotą Trakų pakamario Jono
Vladislovo Mongielos96, konsekruotą Vilniaus kanauninko, Vendeno vyskupo Aleksandro Kristupo Chodkevičiaus (1615–1676). Tame pačiame dokumente įrašyta prie paveikslo kabanti „viena sidabrinė plokštelė“.
Karūnomis paveikslas veikiausiai papuoštas XVII a.
paskutiniajame ketvirtyje (po 1674) – mat 1700 m. Semeliškių bažnyčios vizitacijos akte jau aprašytas Trakų
Švč. Mergelės Marijos atvaizdas su trim sidabrinėmis
karūnomis, sidabrine gėlės šakele Švč. Mergelės Marijos rankoje, po kojomis kabančia „sidabrine širdimi“ ir
mėnulio pjautuvu iš sidabro skardos. Prie paveikslo
kabo penkios votyvinės plokštelės, vieni perliniai ir
keletas kitų pusbrangių akmenų (?) karolių97.
Ilgainiui galime stebėti tolydžio daugėjant paveikslui paaukotų brangenybių. 1721 m. dokumente įrašyti
du auksiniai votai, du paauksuoti žiedai, ketveri smulkių perlų karoliai, vienas didelis perlas, kabantis ant
aukso vielutės, du dideli ir maži koralų vėriniai. Įvardytos dvi auksuoto sidabro karūnos, puošiančios Die95 2013 m. išleista knyga Trakų Dievo Motinos stebuklai yra
iliustruota stebuklingojo atvaizdo sekiniais (kopijomis),
esančiais kitose Lietuvos bažnyčiose, taip pat Latvijoje
(Agluonoje ir Rygoje). Prie Trakų Dievo Motinos atvaizdo,
esančio Semeliškių bažnyčioje, nurodoma, kad „bažnyčios
inventoriuose jis [paveikslas] minimas 1644 m.“. Tikėtina, kad
rengiant leidinį, buvo pasinaudota albumu Kaišiadorių vyskupija
ir jos sakralinis paveldas, kuriame prie Semeliškių bažnyčios
aprašymo įsivėlusi korektūros klaida – nurodyta klaidinga
šventovės pastatymo data (vietoj 1664 m. yra 1644 m.). Žr. Kun.
Simonas Mankevičius, Trakų Dievo Motinos stebuklai, Trakai:
Voruta, 2013, p. 12; Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis
paveldas, p. 117.
96 Semeliškių bažnyčios inventorius, 1674, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 3970, l. 335.
97 Semeliškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–1100, l. 1v.

vo Motinos ir Vaikelio galvas, taip pat trečioji, esanti
virš ciborijos. Vėlgi minimas mėnulis (jo vėlesniuose
dokumentuose jau neaptiksime), dvi sidabrinės širdys
ir septynios votyvinės plokštelės. Paveikslas dengiamas
raudono ermezino užuolaidomis98. 1740 m. bažnyčios
vizitacijos akte prie malonėmis garsėjančio atvaizdo
suskaičiuota keturiolika sidabrinių votų, vienuolika
koralų ir dveji stambių perlų karoliai. Atsiranda du
„sidabriniai angelai“ (figūrinės klūpančių angelų formos žvakidės) ir vienas kryžius99. O 1775 m. inventoriuje aptinkame liudijimą apie paveikslą puošiantį sidabro skardos aptaisą ir dvi auksuotas karūnas100.
1782 m. vizitacijos akte prie paveikslo visiškai neminimi votai ir kitos brangenybės101.
Iki tol nuolat keitęs savo buvimo vietą (mat kito
ir bažnyčioje buvusių įrenginių kiekis), 1783 m., pastačius naują šventovę, paveikslas perkeltas į didįjį altorių – įkomponuotas jo iliuziškai tapyto retabulo
pirmame tarpsnyje. 1830 m. inventoriuje jau neaptinkame konkretaus Trakų Švč. Mergelės Marijos atvaizdo įvardijimo. Tačiau randame įrašą apie didžiajame
altoriuje buvusį Švč. Mergelės Marijos paveikslą, nutapytą vidutinių gabumų dailininko (?!) su mediniais
geltonai dažytais rėmais. Toliau tekste atskira eilute
išskirti altoriuje kabantys sidabriniai aptaisai, tikėtina, puošę būtent šį atvaizdą. Šaltiniuose nuolat minėtos auksuoto sidabro karūnos dokumente neišskirtos,
votai neminimi102. Vėlesnių XIX a. bažnyčios vizitacijų ar inventorių nepasitaikė aptikti. Žinoma tik, kad
1847 m. bažnyčia buvo remontuota103, o 1867 m. ją
98 Semeliškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1721, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–1101, l. 2v, 3v.
99 Semeliškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1740, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–1102, l. 4.
100 Semeliškių bažnyčios inventorius, 1775, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–1105, l. 1.
101 Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato, p. 158–163.
102 Semeliškių bažnyčios inventorius, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 4093, l. 62, 64v, 65.
103 1847 m. susirašinėjimas dėl Semeliškių bažnyčios remonto, in:
LVIA, f. 604, ap. 4, b. 601.
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12. Agluonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, nežinomas autorius, XVII a. pab., Lietuva,
nuotrauka, 1993, Latvijos kultūros paveldo inspekcija
Church of the Assumption of the Holy Virgin Mary in Aglona, unknown artist, Late 17th c., Lithuania,
photo was taken in 1993, Latvian Inspectorate of Cultural Heritage

mėginta paversti stačiatikių cerkve104. Sumanymo vis
dėlto buvo atsisakyta. Tais pačiais metais, uždarius filijinę Barboriškių bažnyčią, tarp į Semeliškes perkelto
pastarosios turto įvardytas ir šv. Roko paveikslas. Stebuklingu laikytas atvaizdas patalpintas į didįjį altorių105, matyt, vietoj Švč. Mergelės Marijos paveikslo.
Antroji ir garsiausia Trakų Dievo Motinos atvaizdo
kopija, mažiausiai nutolusi nuo originalo, išlikusi
Latvijoje, garsiojoje Agluonos bažnyčioje. Paveikslas
nutapytas ant ąžuolo lentų, turi raižytą foną, kuriame,
skirtingai nei originale ar kitose kartotėse, yra įkom-

ponuotos Jėzaus ir Marijos monogramos [12 il.]. Paveiksle matomas statiškas vaizdas – Marijos figūra tiesi, monumentali, sustingusi, jos galvos padėtis tiesi,
veidas pavaizduotas tarsi sustingęs, be emocijų, o
žvilgsnis nukreiptas į tolį. Nors Kūdikėlio figūra užfiksuota siekianti rožės šakelės, tačiau ir ji statiška. Dešinėje rankoje jis, kaip ir originale, laiko knygą. 1929 m.
Dominikas Chodzka rašė, kad Agluonos paveiksle Jėzus laiko „degančią širdį“. Matyt, paveikslo ikonografiniai elementai buvo pakeisti XIX a., stiprėjant Švč. Jėzaus Širdies kultui106. Manytume, kad ši širdis buvo

104 Semeliškių bažnyčios uždarymo byla, 1868, in: LVIA, f. 378, BS,
1868, b. 1583, l. 1–5.
105 B. Stosiūnas, „Stebuklingasai Šv. Roko paveikslas Semeliškėse“,
in: Aušros Vartų kalendorius, 1919, Vilnius, 1918, p. 26–27.

106 Latvijos dailės istorikė Rūta Kaminska mano, kad tai galėjo
atsitikti XVIII arba XIX a. Žr. Rūta Kaminska, „Aglonas
Brīnumdarītājas Dievmātes glezna mākslas un baznīcas vēstures
kontekstā“, in: Latvijas māksla tuvplānos, sud. Kristiāna Ābele,
Rīga: Neputns, 2003, p. 39.
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pritaisyta prie paveikslo aptaisų, kurie buvo įtaisyti
1875 m. ir dengė visą paveikslą107.
1993 m. restauracijos metu atlikti tyrimai parodė,
kad paveikslas nutapytas XVII a. pabaigoje 108. Jį į
Agluoną atsivežė Vilniaus dominikonai 1700 m., čia
patvirtinus fundaciją naujam vienuolynui steigti109.
Pirmosios žinios apie šį paveikslą mus pasiekė per
1755 m. Grigaliaus Šymako stebuklingųjų Lietuvos
dominikonų atvaizdų aprašymą. Jis rašo, kad atvaizdui buvo paaukota votyvinė karūna, kuri 1748 m.
buvo pavogta 110. Šymako veikalo rašymo metu paveikslas turėjęs ir sidabrinius aptaisus, kurie neišliko.
Kaip minėjome, naujais aptaisais Agluonos Dievo
Motinos paveikslas buvo padengtas apie 1875 metus 111. Kaip matysime vėliau, kitų kartočių ir paties
Trakų Dievo Motinos atvaizdo gerbimas blėso jau
XVIII a. antroje pusėje, o praktiškai visiškai nunyko
XIX a., Lietuvai tapus Rusijos provincija. Būtent šiame kontekste Agluonos Dievo Motinos paveikslas išsiskiria iš kitų pavyzdžių tuo, kad jos kultas išliko gajus iki pat XX amžiaus. Ji buvo kopijuojama tiek
107 Alojzy Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej
Maryi Panny w Polsce, t. 4: Obejmujący obrazy archidyecezyi
mohylewskiej, dyecezyi wileńskiej, kowieńskiej, łuckożytomierskiej; tudzież Śląska i północnych Węgier, zebr. według
autentycznych źródeł Alojzy Fridrich, Kraków: Nakł.
Wydawnictwa Tow. Jez. Druk. A. Kozińskiego, 1911, p. 18; Rūta
Kaminska, op. cit., p. 39.
108 St. Asticš, J. Bokmanis, Kultūros paminklo restauracijos pasas.
1993 m., in: Latvijos kultūros paveldo inspekcijos archyvas, b. IV
42758-8.
109 Laima Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo Motinos“, p. 155.
Autorė, nenurodydama šaltinio, teigia, kad Agluonos paveikslas
buvo karūnuotas tuoj po Trakų, 1718 m. rugsėjo 8 d., tačiau
naujausi tyrimai šio fakto nepatvirtina ir nemini. Žr. Andrzej
J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach
baroku: zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa: Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2003.
110 Juozas Tomas Grigalius Šymakas, „Švč. Mergelė Marija
pamokslininkų ordiną puošia įvairiomis relikvijomis ir savo bei
sūnaus stebuklingais paveikslais“, parengė ir vertė Regimanta
Stankevičienė, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius,
2002, t. 25: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai,
sud. Tojana Račiūnaitė, p. 216.
111 Rūta Kaminska, op. cit., p. 39; Alojzy Fridrich, op. cit., p. 18.

profesionalių, tiek liaudies dailininkų. 1820–1840 m.
grafinė kopija buvo išleista Nesvyžiuje112. Jos kopijos
plito XIX a. Kauno gubernijoje ir jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Šiluvos bažnyčia yra pats piečiausias
taškas, rodantis Agluonos Dievo Motinos kartočių
paplitimą. Šioje bažnyčioje kabojo XIX a. antros pusės primityvios tapybos paveikslas. Atrodo, kad Nepriklausomos Lietuvos laikais Agluonos atvaizdo
svarba išliko Žemaitijoje. 1936 m. sukurtas paveikslas
buvo pakabintas Igno Eremino sodybos koplytėlėje,
Žvainių kaime (Imbarės apyl., Kretingos r.) 113. XX a.
pirmoje pusėje Agluonos Dievo Motinos atvaizdas
radosi Rygos Šv. Jokūbo katedros šoniniame altoriuje
ir Rygos Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje114. Šių
kartočių (kaip ir kitose šventovėse – Aukškalnės,
Aisputės ir kt.) radimąsi, matyt, reiktų sieti su Nepriklausomos Latvijos kultūriniu gyvenimu ir identiteto
paieškomis, kada Agluonos religinis atvaizdas susiejamas su latvių tautos ir naujos susikūrusios valstybės
identiteto bruožu ir skiriamuoju ženklu. Bet kokiu
atveju Agluonos Dievo Motinos kopijavimas išskirtinis atvejis, nagrinėjant Trakų Dievo Motinos kartočių
paplitimą, jų poveikį religinei dailei ir tikintiesiems.
Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje esanti stebuklingojo atvaizdo kopija išskirtina keletu aspektų
[13 il.]. Pirmiausia, tai dar vienas iš nedaugelio buvusioje Vilniaus vyskupijoje išlikusių paveikslų, sukurtų
iki originalo vainikavimo popiežiaus atsiųstomis karūnomis. Nutapytas „graikiška“ maniera ant medžio lentų, turintis auksuotą raižytą foną (šiuo metu uždažytą
112 Rūta Kaminska, op. cit., p. 40. Agluonos bažnyčios dokumentuose
paveikslas pirmą kartą paminėtas 1770 m. inventoriuje, kuriame
aprašomas nuo 1751 m. gaisro nukentėjusios šventovės interjeras
ir įranga (naujas pastatas sumūrytas 1768–1780 m.).
113 LDM inv. Nr. LM-181 (Šiluvos bažnyčia, XIX a. II pusė); KrM
inv. Nr. KM IF 8385/1 (Igno Eremino sodybos koplytėlėje,
Žvainių k., Imbarės apyl., Kretingos r., 1936); Laima Šinkūnaitė,
„Garbingasis Trakų Dievo Motinos“, p. 156; Eadem, „Trakų
Švč. Mergelės Marijos“, p. 252.
114 Laima Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo Motinos“, p. 156;
Eadem, „Trakų Švč. Mergelės Marijos“, p. 252.
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profesionali restauracija. Dabartinė paveikslo būklė ir
jį dengiantys aptaisai neleidžia matyti tikrųjų Marijos
figūros proporcijų, bet atrodo, kad šią kopiją galime
priskirti prie Trakų Dievo Motinos atvaizdo sekinių
grupės, kurioje Dievo Motina vaizduojama stovinti,
dešine ranka apglėbusi ilga tunika vilkintį Vaikelį (apie
juos rašysime vėliau).
Trakų Švč. Mergelės Marijos atvaizdo atsiradimą
Kietaviškėse, matyt, reikėtų sieti su 1676 m. pastatyta bažnyčia, kurią fundavo Kietaviškių dvaro savininkas Bresto žemės teisėjas, Vitebsko vaivada (nuo 1686)
Leonardas Pociejus. Šios giminės šaknys buvo slaviškose LDK žemėse, o į Kietaviškes juos tikriausiai atvedė ryšiai su Oginskiais – Leonardas Pociejus buvo
vedęs Reginą Oginskaitę115. Būtent šioje naujai pastaty-

13. Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia, nežinomas autorius,
paveikslas, apie 1676; aptaisai ir karūnos, XVIII a. III
ketv., Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2005, KPC
Church of the Holy Trinity in Kietaviškės, painting –
circa 1676, casings and crowns – 3rd quarter 18th c.,
photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2005, KPC

nevykusios „restauracijos“ metu) paveikslas veikiausiai sukurtas pačiuose Trakuose, kaip ir Semeliškių paveikslas (pastarasis, kaip jau buvo minėta anksčiau –
itin tikslus stebuklingojo atvaizdo pakartojimas). Tam
neprieštarautų Švč. Mergelės Marijos ir Vaikelio tipažų
panašumas, beveik identiški (artimi originalui) abiejų
paveikslų išmatavimai. Tiesa, Kietaviškių bažnyčioje
išlikusio paveikslo raižyto fono dekoras gerokai primityvesnis, stokoja subtilumo. Pirminės hipotezės, kad
abu paveikslus galėjo nutapyti tas pats dailininkas, vėliau buvo atsisakyta. Išsklaidyti kilusias abejones, patvirtinti ar paneigti išsakytas prielaidas galėtų detalūs
paveikslo tyrimai – avarinės būklės kūriniui būtina

toje šventovėje viename iš joje įrengtų trijų altorių ir
kabojo minimas paveikslas. 1700 m. Kietaviškių bažnyčios vizitacijos akte aprašomas Trakų Švč. Mergelės
Marijos paveikslas įvardytas kaip „prabangiai“ nutapytas – kosztownie odmałowany116. Išskirtinį atvaizdo
„statusą“ liudija faktas, kad altoriaus, kuriame įtaisytas
minimas paveikslas, portatilį Vilniaus katedroje konsekravo Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras
Bžostovskis117. Pats įrenginys dažytas ryškiomis spalvomis, auksuotas ir sidabruotas, ant mensos įkomponuoti relikvijoriai ir medinis kryželis su sidabrine
Nukryžiuotojo skulptūra. Stebuklais garsėjančiam atvaizdui paaukotos puošmenos skrupulingai surašytos
dokumento tekste. Jau tuo metu paveikslą puošė dvi
auksuoto sidabro karūnos su brangakmeniais, perlų,
115 Olijardas Lukoševičius, „Kietaviškių parapijos istorija“, in:
Kietaviškės, Kaišiadorys, 1998, p. 58–71.
116 Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 1064.
117 Kaip nurodoma 1738 m. Kietaviškių bažnyčios vizitacijoje,
altoriaus portatilis konsekruotas 1689 m. liepos 8 d. Žr.
Kietaviškių parapijos bažnyčios generalinės vizitacijos aktas,
1738, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–522, l. 2.
Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis (1644–1722,
Vilniaus vyskupas nuo 1687) 1718 m. Trakų Švč. Mergelės
Marijos paveikslą, esantį Trakų bažnyčioje, karūnavo popiežiaus
atsiųstomis karūnomis.
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koralų vėriniai, sidabrinė apyrankė, du žiedai, du deimantiniai pektoralai ir kitos brangenybės, du dideli
votai, votyvinis paveikslėlis, tapytas ant skardos (vienoje jo pusėje pavaizduota Čenstakavos Švč. Mergelė
Marija, kitoje – šv. Antanas)118.
Vėlesni šaltiniai, deja, nėra tokie informatyvūs.
1716 m. bažnyčios inventoriuje aptinkame gerokai
glaustesnį stebuklingojo atvaizdo apibūdinimą – tepažymima, kad kairėje pusėje esančio altoriaus pirmame
tarpsnyje kabantis Trakų Dievo Motinos paveikslas yra
vainikuotas dviem sidabrinėmis karūnomis ir puoštas
aptaisais – puikia sidabro suknia. Paveikslą dengiančios užuolaidos, pasiūtos iš prabangaus šilkinio audinio – ermezino. Iš suaukotų gausių puošmenų teišskirti ketveri perlų karoliai ir viena votyvinė plokštelė119.
Itin lakoniški šiuo požiūriu ir vėlesni dokumentai, nepateikiantys išsamesnių duomenų. Štai 1721 m. Kietaviškių bažnyčios inventoriuje aprašyta prieš 45 metus
statyta bažnyčia, kurioje įrengti (rekonstruoti (?)) trys
nauji altoriai. Vieno iš jų pirmame tarpsnyje aptinkame Trakų Dievo Motinos atvaizdą, antrajame įkomponuotas šv. Antano paveikslas120.
1738 m. Kietaviškių bažnyčios generalinėje vizitacijoje aprašytas tapytas ant medžio lentų „auksuotas“
(taip apibūdinamas auksuotas jo fonas) Trakų
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Toliau tekste, įvardijant sidabro gaminius, „ketvirtajame“ (Trakų Švč. Mergelės Marijos titulo) altoriuje minima viena auksuoto
sidabro karūna, vainikuojanti Švč. Mergelės Marijos
atvaizdą. Ten pat įrašytas Čenstakavos Dievo Motinos
paveikslas. Sunku pasakyti, ar tai tas pats dvipusis votyvinis paveikslėlis, minėtas jau 1700 m. inventoriuje,
ar kitas nedidelis kūrinys, tapytas (?) ant sidabro skar-

118 Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 1064.
119 Kietaviškių bažnyčios inventorius, 1716, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–520, l. 2.
120 Kietaviškių bažnyčios inventorius, 1721, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–521, l. 1.

dos su sidabro rėmais121. Šis atvaizdas galėjo būti laikomas ant Trakų Dievo Motinos altoriaus, taip pagerbiant abu malonėmis pagarsėjusius, pamečiui ATR
karūnuotus stebuklinguosius atvaizdus, vaizdžiai iliustruojant jų, kartu ir abiejų tautų, simbolinį tarpusavio
ryšį. Kad tokios praktikos būta kitose bažnyčiose, liudija archyviniuose šaltiniuose aptinkamos žinios.
Vėlesniuose dokumentuose randame besikartojančias fragmentiškas žinias. 1740 m. vizitacijoje papildomai minima Švč. Mergelės Marijos rankoje esanti
sidabrinė rožės šakelė su trim žiedais122. 1768 m. inventoriuje aptinkame įrašą, kad Švč. Mergelės Marijos paveikslo „suknelė“ (aptaisai) padirbinta iš paaukoto sidabro123. Kur dingo senieji aptaisai, taip ir lieka neaišku.
1781 m. dokumente skaitome, kad „ant altorių yra nedaug sidabro“ – juose esančius paveikslus puošia „mažos karūnos“124. 1796 m. įvardijamas Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, padabintas auksuoto vario „suknele“,
vainikuotas auksuoto sidabro karūnomis125. Tikėtina,
kad ankstesniame dokumente aptaisas nebuvo paminėtas todėl, kad buvo nukaldintas iš netauraus metalo.
XIX a. šaltiniuose iš esmės neaptinkame jokių naujų
žinių. Peržiūrėtuose dokumentuose besikartojanti informacija „kukli“ – po 1815 m. atliktų pertvarkymų
bažnyčioje liko trys juodai dažyti altoriai. 1820 m. ir
1830 m. Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktai126 nurodo, kad į vieną iš šių trijų altorių ir patalpintas stebuklingu laikytas Dievo Motinos atvaizdas, padengtas sidabruotu vario aptaisu su dviem auksuoto sidabro

121 Kietaviškių parapijos bažnyčios generalinės vizitacijos aktas,
1738, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–522, l. 2, 2V.
122 Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1740, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–523, l. 2V.
123 Kietaviškių bažnyčios ir klebonijos inventorius, 1768, in: VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–526, l. 1.
124 Kietaviškių bažnyčios, klebonijos ir Šališkių (Šuolių) palivarko
inventorius, 1781, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–528, l. 1.
125 Kietaviškių bažnyčios ir klebonijos inventorius, 1796, in: VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–529, l. 2V.
126 Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 4093, l. 79–80V.
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aprašytąjį kūrinį galima identifikuoti kaip stebuklingojo atvaizdo kopiją. Tai akivaizdžiai paliudija sumenkusį
(ypač po paskutiniojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m., kai Lietuva galutinai pateko į Rusijos
imperijos sudėtį) Trakų Švč. Mergelės Marijos, kaip
malonių teikėjos, tikėjimo stiprintojos, valstybės ir jos
piliečių globėjos ir užtarėjos, kultą.
Aptartieji trys paveikslai, kaip ir Trakų, tapyti ant
lentų, atkartoja simetrišką Trakų stebuklingojo paveikslo kompoziciją, statišką figūrų traktuotę. Visi jie
turi raižytus, nors ir skirtingos ornamentikos, fonus,
todėl tikėtina, kad šie atvaizdai sukurti tiesiogiai remiantis originalu (galbūt dailininkai dirbo pačiuose
Trakuose), o ne grafikos raižiniais, kurie dažniausiai
būdavo savotiški tarpininkai tarp originalo ir kartotės.
„Tos pačios Švč. Mergelės Marijos
paveikslas“

Jau minėtas dominikonas Šymakas apie Trakų dominikonų vienuolyno stebuklingąjį paveikslą rašė:
14. Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, paveikslas,
1669; aptaisai ir karūnos, XVIII a. II ketv., Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 2012, KPC

Nors parapinėje bažnyčioje yra labai gražus, nuo seno
stebuklingas ir jau 1718 m. rugsėjo 8 d. karūnuotas

Church of St. Michael the Archangel in Nemenčinė,
Painting – 1669, casings and crowns – 2nd quarter
18th c., photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2012, KPC

Švč. Mergelės Marijos paveikslas, vis dėlto ir mūsų vienuolynas turi graikišką tos pačios [Švč.] Motinos paveikslą.129

karūnomis127. 1872 m. Kietaviškių bažnyčios inventoriuje nurodyta, kad bažnyčioje tebėra trys altoriai. Kairėje pusėje esančio įrenginio pirmame tarpsnyje kabo
Dievo Motinos paveikslas, nutapytas ant lentos, su aptaisais128. Taigi aptartuose dokumentuose nerandame
konkretaus Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslo,
nuolat minėto XVIII a. šaltiniuose, įvardijimo, tačiau
127 Kietaviškių bažnyčios vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 4019, l. 500–502v; Kietaviškių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l. 79–80v.
128 Olijardas Lukoševičius, op. cit., p. 65.

Šioje straipsnio dalyje aptarsime kiek „kitokias“
Trakų Dievo Motinos kartotes. Joms būdingas „savitas“ pirminio provaizdžio traktavimas, kartu papildant
originalų vaizdą naujais elementais.
Šiuo metu Nemenčinės bažnyčios didžiajame altoriuje kabantis paveikslas nutapytas iki Trakų Dievo Motinos karūnavimo 1718 m. [14, 15 il.]. Jis ypatingas savo
„kelionėmis“ po įvairias šventoves, o šias keliones kaip
painią detektyvinę istoriją sugebėjo išnarplioti du dailės

129 Juozapas Tomas Grigalius Šymakas, op. cit., p. 213.

169

15. Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios paveikslas be aptaisų, Manto Matuizos
nuotrauka, 2018
Church of St. Michael the Archangel in Nemenčinė, picture without casings,
photo by Mantas Matuiza, 2018
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istorikai130. Simboliška, kad paveikslas kadaise kabojo
Vilniaus gynybinės sienos Trakų vartuose. Apie 1784 m.
jis buvo perkeltas į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų pranciškonų bažnyčią131, tačiau į altorių Šv. Ivono koplyčioje buvo įkeltas tik tarp 1830–1844 metų132. Caro
valdžiai uždarius pranciškonų vienuolyną, 1864 m. paveikslas buvo perduotas Šv. Jono bažnyčiai. Neišbuvęs
čia nė 30 metų, 1891 m. jis perkeltas į Šv. Baltramiejaus
bažnyčios altorių, kur garsėjo stebuklais133. Po Antrojo
pasaulinio karo sovietinei valdžiai uždarius šią šventovę,
1947 m. paveikslas su visu altoriumi perkeltas į gaisro
nusiaubtą ir suremontuotą Nemenčinės bažnyčią134.
Kaip matyti iš įrašo nugarinėje pusėje, ant medžio lentų tapytas paveikslas sukurtas 1669 metais.
Aptaisais ir karūnomis Trakų klebono iniciatyva papuoštas jau po stebuklingojo atvaizdo karūnavimo –
XVIII a. 3 deš. (tai patvirtintų aptaiso ir karūnų dekoro pobūdis)135. Jie įgyti už suaukotas vilniečių lėšas136.
130 Vladas Drėma, Vilniaus Šv. Jono bažnyčia, Vilnius: R. Paknio
leidykla, 1997, p. 208; Rūta Janonienė, „Altoriai Nemenčinės
bažnyčioje“, in: Kultūros paminklai, 1998, t. 5, p. 143–149.
131 Vladas Drėma, op. cit., p. 208.
132 Kur buvo saugomas paveikslas iki to laiko, bažnyčios
dokumentuose neužsimenama. Žr. Vilniaus pranciškonų
bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos aktas, 1804, in: VUB RS, f. 57,
b. Б. 53–19, l. 1–11; m. Vilniaus pranciškonų bažnyčios ir
vienuolyno vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3671,
l. 492–502; m. Vilniaus pranciškonų bažnyčios ir vienuolyno
vizitacijos aktas, 1823, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3770, l. 120–13;
Vilniaus pranciškonų bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos aktas,
1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3777, l. 278–328; Vilniaus
pranciškonų bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos aktas, 1844, in:
BPAN/PAU w Krakowie, b. 1243, l. 107–120; Vilniaus pranciškonų
bažnyčios ir vienuolyno vizitacijos aktas, 1856, in: BPAN/PAU w
Krakowie, b. 1243, l. 121–144; Vilniaus pranciškonų bažnyčios ir
vienuolyno vizitacijos aktas, 1859, in: BPAN/PAU w Krakowie,
b. 1243, l. 145–151.
133 Vladas Drėma, op. cit., p. 208.
134 Rūta Janonienė, op. cit., p. 145.
135 Aptaisai 1972 m. buvo įtraukti į respublikinės reikšmės dailės
paminklų sąrašą. Saulius Mikėnas juos datavo plačiu XVIII–
XIX a. laikotarpiu. Žr. Saulius Mikėnas, „b. Aptaisai (DR1191)“,
in: Kultūros paminklų enciklopedija, t. 1, d. 2: Rytų Lietuva,
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 322.
136 Įrašas paveikslo nugarinėje pusėje lenkų kalba: „Obraz M. B. Z
Wil. Bramy Trockiej. Szaty staraniem X. M. M. b. Więźnia Spr.

Labai tikėtina, kad būtent tuo metu paveikslas pirmą
kartą buvo restauruotas. Atvirame ore kabojęs kūrinys
neišvengė atmosferos poveikio, tad 1784 m., matyt, jau
perkėlus į pranciškonų vienuolyno bažnyčią137, jis dar
kartą buvo sutvarkytas – „atnaujintas ant tos pačios
lentos“138. Paveikslas vėl restauruotas 1840 m. ir 1936
metais. Pastarąjį kartą atvaizdą restauravo Liucija Balzukevičiūtė. Šiuo metu jis vėl tvarkomas, tad atsirado
galimybė nuodugniau jį apžiūrėti139.
Paveikslas nutapytas ant medžio lentų, sutvirtintų
dviem skersiniais įtvarais. Atvaizdo ikonografija artima originalui, tik čia karūną virš Švč. Mergelės Marijos galvos abipus prilaiko du ilgomis tunikomis vilkintys angelai. Pastaroji ikonografinė schema XVII a.
tapytuose Švč. Mergelės Marijos atvaizduose LDK sutinkama gana dažnai, o Europos dailėje ji žinoma gerokai anksčiau – nuo XVI amžiaus140.
Rentgenografinis paveikslo tyrimas patvirtino
daugkartinius atnaujinimus, pertapymus ir padailinimus. Tačiau nesutiktume su tyrimą atlikusių specialistų išvada, jog pastarieji lėmė paveikslo kompozicinius
pakitimus141. Iš tiesų paveikslo kompozicija išliko ne-

137
138
139
140

141
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Boźej. B. Prob. N. Trok z ofiar Wilnian. R. 1936. Odnowiony
przez Ł. Bałzukiewiczówna.“
Vladas Drėma, op. cit., p. 208.
Įrašas paveikslo nugarinėje pusėje lenkų kalba: „Ru 1784. od Ru
1669. / na teyźe Desce Obraz. / iest odnowiony.“
2016 m. į KVR įtrauktas paveikslas su aptaisais ir dviem
karūnomis (komplekso Uk39417).
Kaip vieną ankstyviausių pavyzdžių čia būtų galima nurodyti
paveikslą Sapiegų Madona, puošiantį Vilniaus Katedros
Goštautų koplyčią. Pats atvaizdas datuojamas XV a. pab. –
XVI a. pr. Angelai, laikantys karūną virš Švč. Mergelės Marijos
galvos, nutapyti XVII a. pr. Analogišką schemą matome
paveiksle Belyničių Švč. Mergelė Marija, nutapytame pagal
XVII a. pr. sukurtą paveikslą, garsėjusį stebuklais, 1761 m.
vainikuotą popiežiaus atsiųsta karūna ir kabojusį viename iš
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios altorių; taip pat XVII a.
paveiksluose iš Lesčių Dievo Apvaizdos, Gegužinės Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Palangos Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčių.
Rapolas Vedrickas, „Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios
Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslo fizikinių tyrimų ataskaita“,
2018, 6/16, in: Rapolo Vedricko asmeninis archyvas.

16. Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia, karūna,
XVII a. I ketv., Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 1996, KPC
Church of the Visitation of the
Blessed Virgin Mary in Trakai,
crown – 1st quarter 17th c.,
photo by Aloyzas Petrašiūnas,
1996, KPC

pakitusi. Tačiau tenka pripažinti, kad po šių atnaujinimų, autentiškos tapybos, deja, galime matyti tik fragmentus. Taip pat, atidžiau ištyrinėjus paveikslo
rentgenogramą, atrodo ginčytinas teiginys, kad angelų
prilaikoma karūna virš Švč. Mergelės Marijos galvos
nutapyta vėliau. Iš tiesų galima būtų teigti priešingai –
tiek karūna, tiek angelai yra vienalaikiai su Švč. Mergelės Marijos ir Vaikelio figūromis. O geriau įsižiūrėjus, ir virš Vaikelio galvos galima pamatyti karūną.
Tiesa, jos forma yra visiškai kitokia – tai atviro tipo
karūna. Tuo tarpu karūna virš Dievo Motinos galvos
savo forma labai primena seniausią (datuojamą
XVII a. I ketv.)142 stebuklingajam atvaizdui padovanotą Marijos karūną [16 il.]. Skirtingomis karūnomis
vainikuotas Švč. Mergelės Marijos ir Vaikelio figūras
142	Gintautas Žalėnas, „IX.7. Stebuklingojo Trakų Marijos paveikslo
Marijos karūna“, in: Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos
tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos
„Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas, t. IV: Auksakalystė.
XIII–XX a., d. 1: Kolekcijos, sud. Jolita Liškevičienė, Vilnius:
LDM, 2006, p. 184–185.

aptinkame ir Senųjų Trakų benediktinų bažnyčioje.
Taigi keltina prielaida, jog Nemenčinės bažnyčioje
esantis Trakų Dievo Motinos paveikslas visgi nutapytas pagal neišlikusį (?) grafikos kūrinį, kuriame malonėmis garsėjęs atvaizdas vainikuotas senosiomis karūnomis, paminėtomis 1630–1631 m. Trakų bažnyčios
inventoriuje 143. Nemenčinės bažnyčioje esančio paveikslo fonas taip pat buvo dengiamas audiniu. Nuėmus paaiškėjo, kad paveikslo fonas lygus. Kituose
XVII a. atvaizduose raižytas fonas nebuvo sukurtas, o
Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus karūnos jau būdavo iš
karto ištapomos, dar iki tokius kūrinius papuošiant
XVII–XVIII a. itin populiariais metalo aptaisais. Šiame kontekste išskirtinas Nasielsko (Mazovijos vaivadijoje) bažnyčioje saugomas paveikslas, sukurtas iškart po 1718 m. Trakų Dievo Motinos karūnacijos. Jo

143 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
inventorius, 1630–1631, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 1v. Iš
šešių dokumente minimų karūnų išliko tik viena.
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18. Maironių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (buv. Kražių
benediktinių bažnyčia), nežinomas autorius, paveikslas,
XVII a. 6–8 deš.; aptaisai, XVII a. IV ketv., Lietuva,
Mečislovo Sakalausko nuotrauka, 1963, KPC

17. Nasielsko bažnyčia, nežinomas autorius, XVIII a.
2–3 deš. (po 1718), Lietuva (?), in: Katalog
zabytków sztuki..., il. 177
Church in Nasielsk, unknown artist. 2nd or 3rd
quarter 18th c. (after 1718), Lithuania (?), from
the book: Katalog zabytków sztuki..., ill. 177

Church of the Blessed Virgin Mary in Maironiai (former
Benedictine church in Kražiai), unknown artist,
Painting – 1650s – 1670s, casings – 4th quarter 17th c.,
Lithuania, photo by Mečislovas Sakalauskas, 1963

fonas dekoruotas tapytu augaliniu ornamentu 144, taip
imituojant stebuklingojo paveikslo auksuotą raižytą
foną. Šiame paveiksle karūną virš Švč. Mergelės Marijos galvos abipus taip pat prilaiko du klubajuostėmis
pridengti angelai [17 il.].
Dabartinės Maironių bažnyčios didžiojo altoriaus
pirmo tarpsnio Trakų Dievo Motinos paveikslas kartu
su visu įrenginiu buvo atkeltas iš 1893 m. uždarytos
Kražių benediktinių šventovės145. Šiuo metu kūrinio fo144 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X: Dawne wojewódstwo
Warszawskie, d. 20: Pułtusk i okolice, Warszawa: Institut Sztuki
PAN, 1999, p. 18.
145 Sovietmečiu altorius su skulptūromis (1971) buvo įtrauktas į

173

nas padengtas audiniu, todėl neįmanoma pasakyti, ar
jo fonas raižytas [18 il.]. Archyvinėje 1963 m. Mečislovo Sakalausko nuotraukoje užfiksuoti ištisiniai pertapymai ant stambesnėmis ir smulkesnėmis krakeliūromis suskeldėjusio pagrindo; vietomis matyti tapybos
praradimai146. Tikslesnį paveikslo sukūrimo laiką padėtų nustatyti kūrinio restauracija, bet dabar preliminariai šią kartotę galima būtų datuoti XVII a. 6–8 deš.
vietinės (DV1244), o paveikslo aptaisas (1972) į respublikinės
reikšmės dailės paveldo registrą (DR592). Dartiniame KVR
paveikslo aptaisų Uk7842.
146 1963 m. M. Sakalausko nuotr., in: KPC KOPA, b. Maironių
bažnyčia.

(iki 1677). Ši paveikslą nuo originalo skiria kiek kitokia šventųjų asmenų traktuotė. Akivaizdu, kad šio kūrinio dailininkui įtaką padarė vakarietiška tapybos tradicija – Švč. Mergelės Marijos galva pasukta trim
ketvirčiais į šoną, figūra nėra tokia statiška ir simetriška, žvilgsnyje nebėra originalui ir keliems artimiausiems sekiniams būdingo kontempliatyvumo.
Dabartiniai paveikslo aptaisai neatitinka tapyto
Švč. Mergelės Marijos maforijaus kontūro. Kūrinio
kairėje ir apačioje matyti aptaisų uždengtas akanto
lapų ornamentu Marijos tapytas drabužis. Manytume,
kad dabartiniai Marijos ir Jėzaus aptaisai buvo sukomponuoti iš skirtingo laikotarpio ir meninio lygio
metalo skardos lakštų altorių perkėlus iš Kražių į Maironius. Jie nepaminėti 1677 m. Kražių benediktinių
bažnyčios vizitacijos akte147, todėl tikėtina, kad dabartiniame dirbinyje seniausi fragmentai buvo sukurti
XVII a. IV ketvirtyje. Regimanta Stankevičienė pagal
stilistiką ir ornamentą šiuos aptaisus datuoja XVII a.
9 deš. ir teigia, kad tai Trakų Dievo Motinos aptaiso
sekinys148. Nenorėtume sutikti su šios dailės istorikės
nuomone. Pirma, tai ne to paties auksakalio darbas,
nors abu aptaisai pasižymi itin aukštu meniniu lygiu.
Antra – abu dirbiniai sukurti labai panašiu laiku, tačiau Kražių–Maironių atveju kalstytas gėlių dekoras
gerokai stambesnis, vešlesnis, pasklidęs beveik visame
lakšto plote. Kita vertus, Trakų paveikslo aptaisų gėlių
ornamentinė įvairovė kur kas gausesnė. Čia iškalstyti
paskutiniąją skleidimosi fazę pasiekusių lelijų, narcizų, tulpių, pakalnučių ir kitų gėlių žiedai149. Maironių
paveikslo aptaisuose pavaizduotos XVII a. populiarios
lelijos ir itin brangios gėlės – gvazdikai, tulpės. Nors
147 Žemaičių vyskupijos vizitacija, p. 382.
148 Regimanta Stankevičienė, „XVII a. – XVIII a. I ketvirčio
Lietuvos bažnyčių paveikslų aptaisai ir jų ornamentika“, in:
Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai, sud. Aleksandra
Aleksandravičiūtė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,
2014, p. 95.
149 Abiejų aptaisų aprašymus ir analizę žr. Birutė Rūta Vitkauskienė,
„Trakų Marijos paveikslo aptaisai“, p. 158; Regimanta
Stankevičienė, „XVII a. – XVIII a. I ketvirčio“, p. 94–95.

žinoma, kad auksakaliai naudojosi tais pačiais grafiniais ornamentų pirmavaizdžiais, tačiau akivaizdu,
jog lyginamuose aptaisuose naudotasi netapačiais pavyzdžiais. Savitas motyvų derinimas ir traktuotė pernelyg skirtingi, kad galėtume kalbėti apie aptaisų kopijavimą. 1677 m. Kražių benediktinių vizitacijos akte
nurodyta, kad paveikslas vainikuotas ažūrine uždaro
tipo sidabro karūna, prie jo kabėjo 36 sidabrinės
plokštelės (votai)150.
Kita ne mažiau svarbi Trakų Dievo Motinos kartotė yra Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios
(buvusios katedros) šoniniame altoriuje. Jame kabantis Trakų Dievo Motinos paveikslas – tai antrasis
XVII a. pab. datuotinas paveikslas šioje šventovėje ir
vienas iš dviejų išlikusių Trakų Dievo Motinos kartočių Telšių vyskupijoje [19 il.]151. Jį galima būtų priskirti
„kitokiam“ Lietuvos bažnytinėje dailėje plitusių stebuklingųjų atvaizdų pakartojimo pavyzdžiui, kai kartotė
atpažįstama ne pagal ikonografinę visumą, o pagal
atskiras detales. Varnių paveiksle Dievo Motina vaizduojama stovinti, nutapyta trys ketvirčiai jos figūros 152, dešine ranka apglėbusi Kūdikėlį. Tiksliausiai
pavaizduotos tokios specifinės detalės kaip trižiedės
rožės šakelė, knyga Jėzaus rankoje ir specifinis plaštakos gestas. Marijos ir Jėzaus galvas puošia vėlesnės
auksuoto sidabro karūnos, kurios kalstytos XVIII a.
150 Žemaičių vyskupijos vizitacija, p. 382.
151 Pirmasis paveikslas sudegė per 1680 m. gaisrą. Sovietmečiu
(1971) paveikslas buvo įtrauktas į vietinės reikšmės dailės
paveldo registrą (DV3812). Dabartiniame KVR registruotas
visas komplektas: paveikslas Trakų Švč. Mergelė Marija su
aptaisu, dviem karūnomis ir votų rinkiniu (Uk 20328).
152 Tokį figūros vaizdavimą dr. L. Šinkūnaitė tapatina su senojo,
gotikinio, Trakų Dievo Motinos atvaizdo pakartojimu (Laima
Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo Motinos“, p. 152).
Nesutiktume su tokia dailės istorikės interpretacija visų pirma
dėl to, kad abejotina, jog po 1680 m. būtų tapytas „senasis“
atvaizdas. Dabartiniame Varnių paveiksle sekama Trakų Dievo
Motinos pavyzdžiu, kuris matomas jau po stebuklingojo
atvaizdo „transformacijos“. Trakų paveikslo 1994 m. tyrimai
atskleidė, kad iš senojo likę tik Švč. Mergelės Marijos veidas, o
visas kitas plotas buvo pertapytas arba, tiksliau sakant, nutapytas
iš naujo.
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dabro registre yra paminėtos trys paauksuotos, trys
„paprastos“ ir atskirai dar trys sidabro karūnos. Ant
Švč. Mergelės Marijos paveikslo kabojo dvi auksuotos
puošmenos su Jėzaus ir Marijos monogramomis, papildomai papuoštos saksoniškomis monetomis 154.
1723 m. registre paminėtos 5 senos Švč. Mergelės Marijos altoriaus karūnos: 3 šv. Juozapo paveikslo ir 2
Švč. Mergelės Marijos. Pagal karūnų aprašymą galime
teigti, kad tai buvo nauji dirbiniai155. Todėl, įvertinus
Varnių paveikslo karūnas sukūrusio auksakalio meistriškumą ir šaltinio paminėjimą, galima prielaida, jog
puošmenos sukurtos tarp 1717–1723 m. ir yra bene
ankstyviausias žinomas regentinio stiliaus auksakalio
dirbinys Žemaitijoje156. Nuo pat XVII a. pab. Varnių
katedroje būta daug įvairaus dydžio ir formų votyvinių plokštelių, kurių skaičius palaipsniui didėjo. Deja,
aptariamų dokumentų specifika neleidžia įvardyti
tikslaus Trakų Dievo Motinos paveikslo (tuo metu
bažnyčioje būta Škaplierio ir Nekaltojo Prasidėjimo
Švč. Mergelės Marijos paveikslų) padėkos ženklų skaičiaus. 1717 m. ant paveikslo būta 14 sidabro žvaigždžių aplink Marijos karūną. Dar viena žvaigždė veikiausiai buvo prisegta prie kairio Marijos peties kaip
anksčiau aptartas Stella Maris simbolis. Paveikslo figūras dengė sidabro aptaisai, įtaisyti 1777 m. iš kunigo ir Žemaičių katedros kanauninko Antano Juškevičiaus testamentu paliktų lėšų157.

19. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia,
nežinomas autorius, paveikslas, XVII a. pab.; karūnos,
1717–1723; aptaisai, 1777, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 2010, KPC
Church of St. Peter and St. Paul in Varniai, unknown
artist, Painting – late 17th c., crowns – 1717–1723,
casings – 1777, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2010, KPC

2–4 deš. Lietuvoje vyravusia regentinio stiliaus
laužytų, tarpusavyje besipinančių, skirtingų pločių
juostų ornamentika pasižymi itin aukštu meniniu lygiu ir neabejotinai sukurta talentingo auksakalio. Tokių juostų ornamentas Vilniaus auksakalystėje pirmą
kartą fiksuotas ant 1712–1718 m. Galo Fridricho Klesingo ir jo mokinio Johano Georgo Lamprechto sukurtų žvakidžių153. 1697–1717 m. Varnių katedros si153 Dalia Vasiliūnienė, „Ornamento kaita XVIII a. Lietuvos
sakralinėje auksakalystėje“, in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės
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paveldo tyrimai, sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 126–128.
1697 m. Varnių katedros inventorius, in: LVIA, f. 1671, ap. 4,
b. 488, t. 2, l. 121; XVII a. pab. – XVIII a. pr. Varnių katedros
inventorius, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 488, t. 2, l. 137–138; 1706 m.
Varnių katedros inventorius, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 488, t. 2,
l. 159–159; 1717 m. Varnių katedros inventorius, in: LVIA, f. 1671,
ap. 4, b. 488, t. 2, l. 119.
1723 m. Varnių katedros inventorius, in: LVIA, f. 1671, ap. 4,
b. 488, t. 2, l. 127.
Už konsultacijas dėl šių karūnų datavimo dėkojame dr. Daliai
Vasiliūnienei.
Varnių katedros vizitacijos aktas, 1778, in: KAKA b. 136, l. 121.

20. Vilniaus arkikatedra bazilika,
nežinomas autorius, XVIII a.
II ketv., Lietuva, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 2008, KPC
Cathedral Basilica of Vilnius,
unknown artist. 2nd quarter 18th c.,
Lithuania, photo by Aloyzas
Petrašiūnas, 2008, KPC

Dar viena Trakų Dievo Motinos kartotė, kurioje
vaizduojama daugiau Marijos figūros nei originale, išliko Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ji ir aptaisai sukurti vienu laiku XVIII a. II ketv. (iki 1743). Paveikslo
formatas kiek pakeistas: jo viršutinėje dalyje XIX a.
antroje pusėje buvo pridurta horizontali drobės juosta.
Pakitus kūrinio formatui, tuo pat metu sukurti nauji
aptaisų fragmentai – galvos skraistė, karūna, nimbai, o
svarbiausia, kad aptaisuose tradicinę rožės šakelę pakeitė trižiedė lelija [20 il.]158. Tačiau nepaisant viršutinės paveikslo dalies padidinimo, Švč. Mergelės Mari158 1949 m. uždarius Vilniaus arkikatedrą, paveikslas perduotas
LDM (inv. Nr. TD-6308), 2007 05 22 kultūros ministro įsakymu
grąžintas Katalikų Bažnyčiai. Asta Giniūnienė, Dailės kūrinio
aprašas (Uk 31882), 2008, in: KPC KOPA.

jos figūra išlieka stambių proporcijų su akcentuota ir
padidinta apatine dalimi. 1743 m. Vilniaus vyskupo
Jono Zenkevičiaus šventovės vizitacijos akte užfiksuota, kad Trakų Dievo Motinos paveikslas kabėjo dešiniajame šoniniame Šv. Kazimiero koplyčios altoriuje159.
Prie jo Vilniaus kanauninkas kun. Rotkiewiczius 160
fundavo tokio paties titulo altariją su įpareigojimu kas
savaitę laikyti trejas skaitytines šv. Mišias161.
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios didžiajame altoriuje kabantis atvaizdas galėjo būti sukurtas
159 Jan Kurczewski, Kościoł zamkowy czyli katedra wileńska w jej
dziejowym, liturgycznym, architektonicznym i ekonomicznym
rozwoju, t. 2, Wilno, 1910, p. 288.
160 Asmens vardas ir gyvenimo metai nenustatyti.
161 Jan Kurczewski, op. cit., p. 266.
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XVIII a. 7 deš. [21 il.]. 1771 m. bažnyčios (pastatytos
1765) inventoriuje įvardijamas didžiajame stalių darbo
altoriuje kabantis Trakų Dievo Motinos paveikslas, tapytas ant drobės162. Labai tikėtina, kad būtent šis kūrinys paminėtas ir šiek tiek ankstesniame – 1766 m. dokumente163. Rozalimo paveikslą priskirti prie Trakų
Dievo Motinos atvaizdo sekinių galime dėl išskirtinio
ikonografinio atributo – trižiedės rožės šakelės kairėje
Marijos rankoje164. Nors paveiksle gerokai nutolta nuo
originalo kompozicinės schemos (Dievo Motina vaizduojama stovinti visu ūgiu, dešine ranka apglėbusi ilga
tunika vilkintį Kūdikėlį Jėzų), tačiau, kaip rodo bažnyčios dokumentai, jis buvo laikomas stebuklingojo atvaizdo kartote165. Paveikslo fonas dengiamas raudonu
audiniu, o figūros – auksuotais ir sidabruotais aptaisais, įgytais XVIII a. paskutiniaisiais dešimtmečiais ar
XIX a. pradžioje. 1820 m. inventoriuje aprašytas Trakų
Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, padabintas „popierine sidabrine suknele“166. Veikiausiai aptaisas buvo pa162 Rozalimo bažnyčios inventorius, 1771, in: LVIA, f. 1671, ap. 4,
b. 432, l. 3–3v.
163 Dokumento tekste randame altorių aprašymą, iš kurio aiškėja,
kad naujai pastatytoje bažnyčioje yra trys įrenginiai.
Pagrindiniame drožėjų darbo „raižytame“, dažytame ir
auksuotame su ciborija kabo koliatorių rūpesčiu ir lėšomis
įtaisytas Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Kiti du altoriai,
esantys koplyčiose, taip pat įrengti koliatorių pastangomis. Žr.
1766 m. Rozalimo bažnyčios fundacijos aktas, in: LVIA, f. 1671,
ap. 4, b. 432, l. 34.
164 Rozalimo šventovėje išlikusį Trakų Švč. Mergelės Marijos
paveikslą Laima Šinkūnaitė įvardija kaip „žinomiausią“ XVIII a.
stebuklingojo atvaizdo pakartojimą. Jį taip pat išskiria ir
Robertas Skrinskas knygoje Piligrimo vadovas po stebuklingas
Marijos vietas. Žr. Laima Šinkūnaitė, „Trakų Švč. Mergelės
Marijos“, p. 254; L. Šinkūnaitė šį paveikslą datuoja XVIII a.
III ketv. Žr. Laima Šinkūnaitė, „Garbingasis Trakų Dievo
Motinos“, p. 157; Robertas Gedvydas Skrinskas, Piligrimo
vadovas po stebuklingas Marijos vietas, Kaunas: Judex, 1999,
p. 234–236.
165 Rozalimo bažnyčios inventorius, 1771, in: LVIA, f. 1671, ap. 4,
b. 432, l. 3–3v; Rozalimo bažnyčios vizitacijos aktas, 1820, in:
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4019, l. 569; Rozalimo bažnyčios vizitacijos
aktas, 1830, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 454;
166 Rozalimo bažnyčios vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 4019, l. 569.

21. Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia,
nežinomas autorius, paveikslas, XVIII a. 7 deš.; aptaisai,
XVIII a. pab. – XIX a. pr., Lietuva, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 2008, KPC
Church of the Virgin Mary in Rozalimas, unknown artist,
Painting – 1760s, casings – late 18th to early
19th c., Lithuania, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2008, KPC

dirbintas naudojant vadinamąją papjė mašė (pranc.
papier-mâché – kramtytas popierius) techniką. Šiuo
būdu pagaminti dirbiniai vizualiai beveik nesiskiria
nuo dirbinių iš medžio, metalo ar akmens167.
167 Nuo 1830 m. aptaisai vadinami sidabriniais, tačiau dabartinis
aptaisų vaizdas, stilistinė analizė leistų teigti, kad jie sukurti
XVIII a. pab. – XIX a. pr. 1794 m. buvo pastatytas naujas
bažnyčios pastatas, o 1796 m. jis konsekruotas, todėl tikėtina,
kad toms iškilmėms ir buvo sukurtos naujos didžiojo altoriaus
paveikslo puošmenos. Tikslesnius technologinius ypatumus
atskleistų tyrimai. Žr. Rozalimo bažnyčios vizitacijos aktas,
1830, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 454; Rozalimo bažnyčios
vizitacijos aktas, 1849, in: LVIA, f. 696, ap. 2, b. 182, l. 178.
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„Atpažįstamoji“ ir „nepažįstamoji“ Trakų
Dievo Motina

Tyrinėjant Trakų Dievo Motinos kartotes, teko susidurti su ganėtinai keistu reiškiniu, kai tas pats paveikslas, buvęs visą laiką toje pačioje bažnyčioje, tam tikrais
laikotarpiais iš šventovės rašytinių paliudijimų tarsi išnyksta. Šiuo metu negalime pateikti galutinių išvadų,
tačiau norėtume pateikti keletą tokio reiškinio pavyzdžių, kurie ateityje galbūt pagelbės suvokti jo mastą,
tyrinėjant kitų stebuklingųjų atvaizdų kartočių paplitimą ir sampratą LDK dailėje.
Pirmas atvejis, kurį norėtume plačiau panagrinėti,
yra XVII a. IV ketv. ant drobės nutapytas Giedraičių
bažnyčios paveikslas. Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus
galvos vainikuotos to paties laikmečio karūnomis, o dabartiniai aptaisai buvo sukurti gerokai vėliau – XVIII a.
III ketvirtyje [22 il.]168. XVIII a. pirmoje pusėje paveikslas kabėjo didžiajame altoriuje ir vadintas Trakų Dievo
Motinos atvaizdu169. Svarbu paminėti, kad 1700 m. bažnyčioje būta šoninių Palaimintojo Mykolo Giedraičio ir
Šv. Onos altorių170. Pastarasis iki 1743 m. buvo pakeistas
Rožinio brolijos altoriumi171. 1782 m. bažnyčios vizitacijos akte rašoma, kad joje būta penkių altorių: didžiajame tuo metu kabojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų, antrajame – Jėzaus, trečiajame – Rožinio
Švč. Mergelės Marijos, o ketvirtajame – senasis palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas172. Tik sidabro registre paminėta, kad prie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų paveikslo yra sidabriniai aptaisai su viena sida-

168 Paveikslas įrašytas į KVR (Uk 20243, kitas kodas DV3727).
169	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 300; Giedraičių bažnyčios inventorius, 1743, in: LMAVB RS,
f. 43, b. 8377, l. 1.
170	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1700, in: BCz, b. 1775 IV,
l. 300.
171	Giedraičių bažnyčios inventorius, 1743, in: LMAVB RS, f. 43,
b. 8377, l. 1.
172	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1782, in: Pabaisko
dekanato vizitacija, p. 216.

22. Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia, nežinomas
autorius, paveikslas, XVII a. IV ketv.; aptaisai,
XVIII a. III ketv., Lietuva, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 2008, KPC
Church of St. Bartholomew in Giedraičiai,
unknown artist. Painting – 4th quarter 17th c.,
casings – 3rd quarter 18th c., Lithuania, photo by
Aloyzas Petrašiūnas, 2008, KPC

brine rože (!)173. Taigi akivaizdu, kad Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų pavadinimu buvo įvardyta Trakų
Dievo Motinos kartotė. Tokiam semantiniam atvaizdų
suliejimui įtakos galėjo turėti sidabrinio mėnulio, vaizduojamo Nekaltojo Prasidėjimo ir kitose Švč. Mergelės
Marijos ikonografinėse atmainose, pritvirtinimas paveikslo apačioje (jis minimas vizitacijos akte).
Paveikslo istorija susijusi su bažnyčioje veikusiomis brolijomis. Giedraičių bažnyčioje 1669 m. įkurta
173 Ibid., p. 217.
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Škaplieriaus, o 1725 m. – Rožinio brolija (ją įkūrė
Vilniaus dominikonai) 174. Atrodo, kad Škaplieriaus
brolija niekada neturėjo atskiro altoriaus, o Škaplieriaus Švč. Mergelės Marijos šventė liepos mėn. nebuvo minima. Tačiau Rožinio brolija turėjo savo altorių
ir iškilmingai minėdavo Rožinio Švč. Mergelės Marijos dieną. Vėlesniuose XIX a. dokumentuose Trakų
Dievo Motinos atvaizdas šioje šventovėje neminimas,
nors didžiajame altoriuje fiksuojamas Švč. Mergelės
Marijos su Kūdikiu paveikslas (1803, 1830 m. vizitacijų aktai) 175. Rožinio brolijos altorius su paveikslu
aprašomi iki 1835 m. naujos bažnyčios konsekracijos.
1842 m. vizitacijos akte paminėti du altoriai didysis –
Šv. Baltramiejaus ir šoninis – Škaplieriaus Švč. Mergelės Marijos. Neabejojama, kad dokumente aprašomas paveikslas su sidabro aptaisais, dviem karūnomis
ir sidabro mėnuliu buvo mūsų aptariama Trakų Dievo Motinos kartotė 176. Bet kuriuo atveju paveikslo
gerbimas palaipsniui mažėjo nuo XVIII a. antros pusės. 1700 m. ir 1743 m. bažnyčios dokumentuose fiksuotas nemažas kiekis įvairių votyvinio pobūdžio
puošmenų, kurių vėliau tolygiai mažėjo. Iš jų XIX a.
pr. buvo likę tik aptaisai su karūnomis, o naujų votų
atvaizdui nebuvo paaukota.
Pats paveikslas keletą kartų buvo pertapytas, nors
1830 m. vizitacijos akte jo tapyba apibūdinama kaip
daili177. Jis nedaug nutolęs nuo pirmavaizdžio, artimes-

nis Nemenčinės paveikslo tipažui, kai Marija pavaizduota iki pusės, galvą vos pasukusi trim ketvirčiais.
Kairėje rankoje ji laiko škaplieriaus devocijos juostelę
(užtapyta XIX a. (?)), tačiau 2010 m. bažnyčioje dar
buvo saugomos ir metalinės šio paveikslo devocionalijos. XX a. antroje pusėje vykusių ekspedicijų metu pastebėta, kad Švč. Mergelei Marijai ant aptaiso dešinėje
pritvirtintas rožinis, o kairėje – škaplierius178. Toks kelių ikonografinių tipų jungimas į vieną atvaizdą nėra
atsitiktinis reiškinys. Žinoma, kad Pietryčių Lenkijoje,
Labūnų mieste (lenk. Łabunie, Liublino vaivadija) saugomas XVII a. Trakų Dievo Motinos paveikslas, kuris
buvo papildytas škaplieriaus devocionalija ir laikytas
Škaplieriaus Švč. Mergele Marija179.
Dar vienos Trakų Dievo Motinos kartotės istorija
„pasislėpusi“ tarp Gruzdžių bažnyčios dokumentų180.
Manytume, kad ši Trakų Dievo Motinos kartotė bažnyčios dokumentuose nuo XVII a. įvardijama kaip
Čenstakavos Dievo Motina. Čenstakavos Dievo Motinos paveikslas minimas 1643 m. bažnyčios vizitacijos akte, 1676 m. naujai pastatytos šventovės vizitacijos akte toks atvaizdas minimas didžiajame altoriuje,
o 1788 m. dokumente – šoninio altoriaus aprašyme181.
Šis atvaizdas šoniniame altoriuje minimas iki XIX a.
vid., o apie Trakų Dievo Motinos paveikslą neužsimenama nė viename Gruzdžių bažnyčios dokumente182. Visgi pagal tapybos ir komponavimo pobūdį šį

174 Aldona Prašmantaitė, „Giedraičių bažnyčios raidos peripetijos:
tarp faktų ir legendų“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos
metraštis, Vilnius, 2010, t. 33, p. 51.
175	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1803, in: LVIA, f. 1671,
ap. 4, b. 336, l. 1; Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in:
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3780, l 171v, 175v.
176	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1842, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 1674.
177	Giedraičių bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 694,
ap. 1, b. 3780, l 171v. Deja reikia pasakyti, kad 2010 m. paveikslo
restauracija buvo atlikta labai neprofesionaliai, dar kartą
pertapant paveikslą (rest. Teresė Blažiūnienė, 2010 m.
tuometinio klebono suteikta informacija). Po restauracijos
negrabiai uždėti aptaisai subangavo drobę, o galbūt ją suplėšė
(dalį esančią po aptaisais).

178 Aurelija Rusteikienė, Karmelitų vienuolijos dailė: Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės ikonografija istorinėse LDK ribose: Disertacija,
Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, p. 77–78.
179 Ibid., p. 78.
180 Paveikslas įtrauktas į KVR (Uk 15236, kitas kodas DV4325).
181 Žemaičių vyskupijos vizitacijų, p. 216; Žemaičių vyskupo
Kazimiero Paco, p. 457; Gruzdžių bažnyčios inventorius, 1788,
in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 333, l. 60.
182 Ibid.; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 223, l. 91–99; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1821, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 227, l. 88–97; Gruzdžių
bažnyčios vizitacijos aktas, 1827, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 231,
l. 74v–85v; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos aktas, 1828, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 235, l. 68–78; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1830, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 239, l. 65–74; Gruzdžių
bažnyčios vizitacijos aktas, 1831, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 246,
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paveikslą priskirtume XVII a. III ketv. LDK religinei
dailei. Jis tapytas pagal grafinį pavyzdį, kuriame su karūna pavaizduota tik Švč. Mergelė Marija. Dabartinė
sidabrinė Švč. Mergelės Marijos karūna dengia tapytą
raudonos spalvos „kunigaikščių“, arba vadinamąją
„Vazų“, pavidalo karūną (kaip, pavyzdžiui, 1684 m. Leono Tarasevičiaus raižinyje), o Kūdikėlis Jėzus pavaizduotas be jos. Nuo originalo ši kartotė skiriasi Marijos
galvos padėtimi – ji pasukta link Kūdikėlio Jėzaus. Iš
kitos pusės, išilgintos veidų proporcijos, itin siauri
smakrai ir nosys, tam tikras formų geometrizavimas
šią Trakų Dievo Motinos traktuotę susieja su Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo sekiniais. Šį panašumą
kuria ir paveikslo aptaiso dalis ant Marijos galvos. Žalvariniai ir sidabruoti (?) XVIII a. III ketv. aptaisai akivaizdžiai anksčiau dengė kitą paveikslą183, nes neatitinka Švč. Mergelės Marijos rūbo kontūrų [23 pav.].
Dviejų ATR svarbiausių stebuklingųjų Trakų ir
Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdų paralelės sujungtos XVIII a. Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios paveiksle. Šioje šventovėje saugomos net dvi Trakų
stebuklingojo atvaizdo kartotės. Ant sienos šalia kairiosios šoninės navos gale įrengto altoriaus kabantis paveikslas galėjo būti perkeltas į Bagaslaviškį iš nenustatytos bažnyčios XIX a. antroje pusėje (dabartinė bažnyčia
pastatyta 1851 m.). Deja, kol kas nepavyko išsiaiškinti
l. 65–74; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos aktas, 1841, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 252, l. 197–207v; Gruzdžių bažnyčios vizitacijos
aktas, 1845, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 107–113; Gruzdžių
bažnyčios vizitacijos aktas, 1850, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 314,
l. 2–8v; Gruzdžių bažnyčios inventoriai, 1868, 1871, 1876, 1895,
1912, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 344, l. 2–6, 22–29, 32–40, 41–49,
51–57.
183 Paveikslas aptartas Daivos Petrauskienės, Roberto Gedvydo
Skrinsko, Povilo Spurgevičiaus publikacijose. D. Petrauskienės
publikacijose aptaisai ir paveikslas datuojami plačiu XVIII a.
laikotarpiu. Žr. Daiva Petrauskienė, „Marija“ (DV3727)“, in:
Kultūros paminklų enciklopedija, t. 1, d. 1: Rytų Lietuva, Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 187; Robertas
Gedvydas Skrinskas, op. cit., p. 187–188; Povilas Spurgevičius,
„Gruzdžių bažnyčia: istorija ir meninės vertybės“, in: Lietuvos
lokaliniai tyrimai, [interaktyvus], http://www.llt.lt/pdf/
gruzdziai/gruzdziu_baznycia.pdf. 2009 09 28.

pirminės šio kūrinio saugojimo vietos. XIX a. paskutiniojo dešimtmečio (1892, 1895 ir 1897) Bagaslaviškio
bažnyčios inventoriai tik pamini 10 senų, prastos būklės
(„sugadintų“) įvairaus siužeto paveikslų, kabančių bažnyčioje, pataisytų ir „nudažytų“ klebono Juozapo Lukšos iniciatyva184. Minėtieji dokumentai taip pat fiksuoja
bažnyčioje buvus tris altorius. Vienas jų, įrengtas kairėje
pusėje, – Dievo Motinos titulo. Jo pirmame tarpsnyje
kabantis paveikslas neįvardytas, o antrame tarpsnyje
minimas šv. Jono Krikštytojo atvaizdas vadinamas nauju185. Tad tikėtina, kad šiuo metu šalia altoriaus kabantis
Trakų Dievo Motinos atvaizdas anksčiau puošė būtent
šį altorių [24 il.]. XVIII a. nutapyto ir vėliau gerokai atnaujinto (paskutinį kartą – XX a. pab. (?)) paveikslo
ikonografija artima Trakų Dievo Motinos. Dviejų kirčių
žymės ant kairiojo Marijos skruosto – išskirtinis Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos ikonografinis bruožas.
Taip paveiksle sujungta dviejų, ypač gerbtinų LDK, karūnuotų paveikslų ikonografija – Čenstakavos (karūnuotas 1717 m.) ir Trakų (karūnuotas 1718 m.)186. Schemiškas atvaizdo piešinys leistų teigti, kad jis galėjo būti
nutapytas pagal XVII a. paskutiniaisiais dešimtmečiais
pradėjusius plisti, o po paveikslo karūnavimo itin dažnai tiražuotus grafinius malonėmis garsėjančio paveikslo atvaizdus (pvz., pagal iliustraciją iš 1684 m. Vilniaus
jėzuitų akademijos profesoriaus Jono Drevso knygos
arba XVIII a. III ketv. nežinomo autoriaus vario raižinį).
Paveikslą puošę XVIII a. antros pusės aptaisai ir karūnos šiuo metu uždėti ant kairiojo šoninio altoriaus pir184 Bagaslaviškio bažnyčios inventorius, 1892, in: VUB RS, f. 196,
b. 3. l. 3v; Bagaslaviškio bažnyčios inventorius, 1895, in: VUB RS,
f. 196, b. 4, l. 2v; Bagaslaviškio bažnyčios inventorius, 1897, in:
VUB RS, f. 196, b. 5, l. 3v.
185 Nauju vadinamas ir pats altorius. Nors veikiausiai jis buvo
įrengtas apie 1851 m., pastačius dabartinę bažnyčią, o vėliau tik
naujai auksuotas. Žr. Bagaslaviškio bažnyčios inventorius, 1892,
in: VUB RS, f. 196, b. 3. l. 2; Bagaslaviškio bažnyčios inventorius,
1895, in: VUB RS, f. 196, b. 4, l. 1; Bagaslaviškio bažnyčios
inventorius, 1897, in: VUB RS, f. 196, b. 5, l. 2.
186 Svetlana Poligienė, „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių 2000–
2005 m. inventorizacijos duomenys“, in: Menotyra, 2007, Nr. 3,
p. 80.
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23. Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia, nežinomas autorius, paveikslas; karūnos,
XVII a. III ketv.; aptaisai, XVIII a. III ketv., Vytauto Balčyčio nuotrauka, 2014, LKTI
Church of the Holy Trinity in Gruzdžiai, unknown artist. painting and crowns – 3rd
quarter 17th c., casings – 3rd quarter 18th c., photo by Vytautas Balčytis, 2014, LKTI
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24. Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, nežinomas autorius, paveikslas, XVIII a.;
aptaisai ir karūnos, XVIII a. II p., Lietuva, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2005, KPC
Church of the Discovery of the Holy Cross in Bagaslaviškis, unknown artist, painting – 18th c.,
casings and crowns – 2nd half 18th c., Lithuania, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2005, KPC

mame tarpsnyje kabančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo, nutapyto XX a. paskutiniajame dešimtmetyje
vietoj senojo atvaizdo.
Jūžintų buvusios atgailos kanauninkų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčios šoninio altoriaus Trakų Dievo Motinos paveikslas, kaip ir Giedraičių, Gruzdžių ir keleto
kitų kartočių, nebuvo tapatintas su savo pirmavaizdžiu
ir dokumentuose nevadintas Trakų Dievo Motinos atvaizdu187, nors ikonografiškai gana artimas pirmavaiz-

džiui. Skirtingai nuo pirmavaizdžio ir žinomų grafikos
kūrinių, šiame paveiksle netipiškai aukštai iškelta Marijos ranka. Rožės šakelė aptaisuose nepakartota, todėl
neaišku, kokią rožę (vienžiedę ar trižiedę) ji laiko rankoje ir ar išvis laiko. Pagal dabartinį paveikslo vaizdą ir
figūrų proporcijas Kūdikėlio Jėzaus figūra pernelyg išdidinta ir išilginta, tačiau pagal Marijos ir Jėzaus komponavimą atrodytų, kad dabartinis aptaisas dengia ir
dalį fono [25 il.].

187 Jūžintų bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1,
b. 3846, l. 1v–2; Jūžintų bažnyčios vizitacijos aktas, 1833, in:
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 217; Jūžintų bažnyčios vizitacijos aktas,
1835, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 213; Jūžintų bažnyčios
vizitacijos aktas, 1844, in: LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 205 v;
Jūžintų bažnyčios vizitacijos aktas, 1850, in: LVIA, f. 669, ap. 2,

b. 268, l. 18v; Jūžintų bažnyčios vizitacijos aktas, 1851, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 568, l. 2v; Jūžintų bažnyčios inventorius, 1873, in:
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356, l. 302; Jūžintų bažnyčios inventorius,
1874, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 568, l. 9–9v; Jūžintų bažnyčios
inventorius, 1889, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 568, l. 16v; Jūžintų
bažnyčios inventorius, 1903, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 568, l. 1v.
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25. Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, nežinomas
autorius, paveikslas, XVIII a. II–III ketv.; aptaisai ir
karūnos, XIX a. I p., Lietuva, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 2017, KPC
Church of St. Michael the Archangel in Jūžintai,
unknown artist, painting – 2nd to 3rd quarter 18th c.,
casings and crown – 1st part 19th c., Lithuania,
photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2017, KPC

Dabartinė paveikslo fizinė būklė gerokai apsunkina
jo datavimą (paveikslas neprofesionaliai pertapytas
XIX a. ir XX a. antroje pusėje), todėl preliminariai būtų
galima teigti, kad jis sukurtas XVIII a. II–III ketvirtyje.
1777 m. prie paveikslo minimos dvi sidabrinės karūnos, 9 votai, koralų vėriniai, žvaigždės188, tačiau jo gerbimas gana greitai sumenko. Nuo 1830 iki 1887 metų
prie paveikslo minimi tie patys 10 votų, o jokie kiti gerbimo ženklai bažnyčios inventoriuose ir vizitacijos ak188 Jūžintų bažnyčios inventorius, 1777, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–
1197, l. 2.

tuose neminimi. Tikėtina, kad šio atvaizdo gerbimas
sumenko, nes 1761 m. bažnyčioje buvo įvesdinta Šv.
Barboros brolija, turėjusi savo titulinį altorių. Dabartinių paveikslo aptaisų ir karūnų stilistinė analizė leidžia
daryti išvadą, kad jie sukurti XIX a. pirmoje pusėje, tačiau gluminantis faktas yra tas, kad nė viename XIX a.
bažnyčios dokumente jie nepaminėti189.
Aptarus šias keturias Trakų Dievo Motinos kartotes
ir kiek labiau nuo originalo nutolusius sekinius, kyla
klausimas, kodėl jie nebuvo „atpažįstami“ ir tapatinami
su stebuklinguoju Trakų atvaizdu? Giedraičių atveju galime daryti prielaidą, kad aktyvi Šv. Rožinio ir Škaplieriaus brolijų veikla, naudojimasis tuo pačiu altoriumi ir
paveikslo ikonografijos pritaikymas brolijų poreikiams
galėjo padaryti įtaką tokiai paveikslo traktuotei. Gruzdžių atveju reikėtų kalbėti apie dviejų garsiausių ATR
paveikslų semantikos supynimą į vieną atvaizdą, tačiau
lieka visiškai neaiškus Jūžintų paveikslo „tapatybės“ praradimas jau XVIII a. III ketvirtyje. Šiuo atveju reikėtų
svarstyti apie atgailos kanauninkų bažnyčios interjero
ikonografinės programos sumanytojų užmačias. Galbūt
Jūžintų paveikslas buvo traktuojamas ne kaip Trakų stebuklingojo atvaizdo kartotė, o kaip apskritai vienas iš
Nikopėjos Švč. Mergelės Marijos variantų. Tokių paveikslų būta Lietuvoje. Antai XIX a. 2 deš. dailininkas
P. Jadeckis Eigirdžių bažnyčiai nutapė provincialų Marijos soste variantą, kuriame Gimdytoja vaizduojama visafigūrė, sėdinti Saliamono sostą simbolizuojančiame
soste, po jos kojomis padėta pagalvėlė. Rankoje ji laiko
vieno žiedo rožę, o Jėzus – lotyniškos formos kryžių [26
il.]190. Šis kūrinys nepaminėtas nei altorių aprašymuose,
nei tarp kitų bažnyčios paveikslų, todėl tikėtina, kad nebuvo tapatinamas su Trakų Dievo Motinos atvaizdu191.
189 Nuorodas į XIX a. bažnyčios dokumentus žr. 182 išnašą.
190 Asta Giniūnienė, „17. Paveikslas ,Švč. Mergelė Marija su
Vaikeliu‘“, in: Kultūros paminklai, 2013, t. 17, p. 168.
191 Eigirdžių bažnyčios inventorius, 1805, in: LVIA, f. 669, ap. 2,
b. 221, l. 563; Eigirdžių bažnyčios inventorius, 1826, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 331, l. 554–355; Eigirdžių bažnyčios inventorius,
1867, in: Eigirdžių bažnyčios archyvas, l. nenumeruoti; Eigirdžių
bažnyčios inventorius, 1873, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 256, l. 114.

183

26. Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia, P. Jadeckis, XIX a.
2 deš., Žemaitija, Lietuva, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka,
2012, KPC

27. Šačių kapinių koplyčia, nežinomas autorius, XVIII a.
II p., Lietuva, Antano Lukšėno nuotrauka, 2015,
LDM, inv. Nr. LM-1874

Church of the Divine Providence in Eigirdžiai,
P. Jadeckis, 1910s., Lithuania, Samogitia,
photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2012, KPC

Cemetery chapel in Šačiai, unknown artist, 2nd half
18th c. Lithuania, photo by Antanas Lukšėnas, 2015,
LDM, inv. No LM-1874

Lietuvos dailės muziejuje saugomas paveikslas
(inv. Nr. LM-1874) – dar vienas Trakų stebuklingojo
atvaizdo pakartojimas. Jo kilmė nėra aiški. Į muziejų
kūrinys pateko iš Šačių kapinių koplyčios, kur, kaip
matyti iš 1971 m. nuotraukos192, kartu su kitais paveikslais kabojo ant koplyčios sienojų. Rasti Šačių
bažnyčios archyviniai dokumentai nemini šventovėje
192 Šačių kapinių koplyčios interjeras, J. Grambos nuotrauka, 1971,
in: KPC KOPA.

buvus šios ikonografijos paveikslą [27 il.]193. Pasimokiusiam vietos dailininkui priskirtinas kūrinys veikiausiai sukurtas XVIII a. antroje pusėje ir, labai tikėtina, kad puošė nenustatytos bažnyčios (ar koplyčios)
sieną. Tai tarsi paveikslas „paveiksle“ – jame dailininkas nutapė altoriaus retabule (?) įkomponuotą stebu193 Šačių bažnyčios vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b.
241, l. 268–286; Šačių bažnyčios vizitacijos aktas, 1844, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 258, l. 137–144; Šačių bažnyčios vizitacijos aktas,
1850, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 273, l. 55–65.
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28. Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia,
nežinomas autorius, XIX a. I p., Lietuva,
Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2004,
KPC
Church of St. Michael the Archangel in
Onuškis, unknown artist, 1st half 19th
c., Lithuania, photo by Aloyzas
Petrašiūnas, 2004, KPC

klingojo atvaizdo sekinį, tačiau nebūtinai pačių Trakų.
Šį įspūdį dar labiau sustiprina priekiniame kūrinio
plane kompoziciją papildantis nedidelis kryželis su
Nukryžiuotuoju ir dvi adoruojančių angelų figūros
abipus jo. Švč. Mergelė Marija vaizduojama sėdinti,
dešine ranka glaudžianti Vaikelį, kairiojoje laikanti
trižiedę rožės šakelę. Kaip ir originale, Dievo Motinos
figūros siluetą tarsi įrėmina jos pečius gaubiantis mėlynas apsiaustas, tik čia auksuotą raižytą pirmavaizdžio foną pakeičia rudu dažu uždažytas paveikslo plotas. Ypač puošni ir gan preciziškai nutapyta
Švč. Mergelės Marijos galvą vainikuojanti uždara karūna savo forma primena XVII a. datuojamus šio tipo
dirbinius. Šačių koplyčioje buvęs paveikslas – savita,

tačiau kartu patraukli ir įtaigi stebuklingojo atvaizdo
ir jo aplinkos interpretacija.
Onuškio Šv. arkangelo Mykolo (Rokiškio r.) bažnyčioje išlikusi dar viena stebuklingojo Trakų Dievo
Motinos atvaizdo kartotė, nutapyta nežinomo provincijos dailininko XIX a. pirmoje pusėje [28 il.]194. Gana
194 Onuškio bažnyčios inventorius, 1861, in: LVIA, f. 669, ap. 2,
b. 349, l. 4–11v; Onuškio bažnyčios inventorius, 1866, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 349, l. 18–28v; Onuškio bažnyčios vizitacijos
aktas, 1872, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 12–17; Onuškio
bažnyčios inventorius, 1874, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 29–
34; Onuškio bažnyčios inventorius, 1879, in: LVIA, f. 669, ap. 2,
b. 349, l. 35–38v; Onuškio bažnyčios inventorius, 1900, in: LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 349, l. 40–47v; Onuškio bažnyčios inventorius,
1905, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 48–55; Onuškio bažnyčios
inventorius, 1906, in: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 56–62v.
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tiksliai originalo kompozicinę schemą kartojantis sekinys, kaip ir išlikęs Bagaslaviškio bažnyčioje, sukurtas remiantis vadinamuoju antriniu kūriniu – grafiniu
stebuklingojo paveikslo atvaizdu. Išskirtinė jo ypatybė – Švč. Mergelė Marija vaizduojama vilkinti baltos spalvos rūbu, pečius apsigobusi mėlynu apsiaustu.
Įprastai šios spalvos siejamos su Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ikonografiniu tipu. Charakteringų bruožų Vaikelio veidas, disko pavidalo nimbas
virš jo galvos, puoštas dviem akmenų eilėmis, primena „slavišką“ LDK žemių ikoninę tapybą. Nedidelio
formato kūrinys su mediniais profiliuotais rėmais, kurių tapytas dekoras imituoja puošybą brangių akmenų
inkrustacijomis195. Tai turbūt vienintelė žinoma XIX a.
tapyta stebuklingojo atvaizdo kartotė, išlikusi Lietuvos
bažnyčiose. Šis faktas patvirtina prielaidą (tai patvirtintų ir faktinė šaltinių analizė), kad Trakų Dievo Motinos atvaizdų sklaida XIX a., taip pat ir vėliau – XX a.
pirmoje pusėje, palyginus su ankstesniais laikotarpiais,
gerokai sumenko. Tegalime kalbėti apie pavienių šios
ikonografijos kūrinių radimąsi katalikų šventovėse196.
Šioje vietoje taip pat reikėtų paminėti Trakų Dievo
Motinos reljefą, dabar esantį Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Kaip
matyti iš įrašo reljefo pagrindo šonuose, jį 1937 m.
išliejo Vilniuje studijavęs ir dirbęs Tadas Godziševskis (Tadeusz Godziszewski, 1904–1977) [29 il.]. Reljefas
galėjo būti skirtas stebuklingojo Trakų Dievo Motinos atvaizdo vainikavimo iškilmių metinėms atminti. Tai ne tik, kaip pastebi Asta Giniūnienė, retas religinės dailės kūrinys197, sukurtas Antrojo pasaulinio
karo išvakarėse, bet taip pat sukurtas vis dar Lenkijos
195 Paveikslą 2004 m. restauravo Mantas Matuiza.
196 Tuo tarpu visiškai priešingą reiškinį pastebėsime, jei kalbėsime
apie Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo sekinių plitimą
Lietuvos bažnyčiose aptariamuoju laikotarpiu, kurį neabejotinai
nulėmė įvairiomis formomis masiškai tiražuoti šios ikonografijos
kūriniai. Plačiau žr. Regimanta Stankevičienė, „Čenstakavos
Švč. Mergelės Marijos paveikslas“, p. 71–74.
197 Asta Giniūnienė, „Reljefas ,Trakų Švč. Mergelė Marija su
Vaikeliu‘“, in: Kultūros paminklai, 2010, Nr. 15, p. 188.

29. Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus
Teresės bažnyčia, Tadas Godziševskis, 1937, Vilnius,
Lietuva, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2010, KPC
Church of Christ the King and St. Theresa of the Child
Jesus in Pavilnys, Tadeusz Godziszewski, 1937,
Lithuania, Vilnius, photo by Aloyzas Petrašiūnas,
2010, KPC

okupuotame Vilniuje. Tai tam tikra prasme simboliška, ypač jei vertinsime faktą, kad Trakų Švč. Mergelės
Marijos Lietuvos Globėjos paveikslas žmonių sąmonėje visuomet vienaip ar kitaip asocijavosi su savos
valstybės idėja, o vėliau išeivijoje tapo vienu iš prarastosios Lietuvos simbolių.
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Trakų Dievo Motinos paveikslo kopijos
privačioje aplinkoje

Apie privačiuose rinkiniuose ar gyvenamojoje aplinkoje buvusias Trakų Dievo Motinos kopijas turime labai mažai duomenų. Dailės istorikai, tyrę Vilniaus ir
Kauno miestiečių gyvenamąją aplinką, pastebėjo, kad
testamentuose ir pomirtinio turto sąrašuose paveikslai
atskirais atvejais minimi. Tiesa, tokie atvejai nėra dažni, kaip ir paveikslų siužetų įvardijimas, jei tokių paminėjimų sąrašuose vis dėlto būta. Mindaugas Paknys,
ištyręs 46 Vilniaus miestiečių tapybos rinkinius, Trakų
Dievo Motinos paveikslo paminėjimą rado tik viename – 1672 m. Vilniaus tarėjo Piotro Tulkiewicziaus
turto inventoriuje. Paveikslas buvo įvertintas 9 auksinais198. Dailės istorikė Lina Balaišytė tarp 49 Vilniaus
miestiečių inventorių neaptiko nė vieno Trakų Dievo
Motinos kopijos paminėjimo199. Žinių apie stebuklingojo atvaizdo kopijas nerasta ir tarp tirtų Kauno miestiečių tapybos rinkinių, nors žinoma, kad piligrimai iš
Kauno kasmet vyko į Trakus200. Kita vertus, kaip jau
buvo pastebėta anksčiau, konkretus religinio paveikslo
siužeto nusakymas miestiečių turto sąrašuose apskritai
yra retas201. Išskirtinę sakralinių atvaizdų kolekciją turėjo Vilniaus vyskupo koadjunktorius ir Trakų prepozitas Juozapas Stanislovas Sapiega (1708–1754). Joje
būta 32 paveikslų, tarp kurių vyravo Švč. Mergelės
Marijos atvaizdai. Vienas jų buvo Trakų Dievo Moti-

198 Mindaugas Paknys, „Vilniaus miestiečių tapybos rinkiniai
XVII a. II pusėje“, in: Menotyra, 2000, Nr. 2, p. 29.
199 Lina Balaišytė, „Dailė Vilniaus miestiečių gyvenime XVII a. II
pusėje – XVIII a.: dailės rinkiniai ir municipaliniai užsakymai“,
in: Kultūrologija, Vilnius, 2002, t. 9: Lietuvos menas permainų
laikais, sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, p. 64–78.
200 Liepa Griciūtė-Šverebienė, XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos,
p. 38.
201 Aistė Paliušytė, „XVII–XVIII amžiaus Kauno miestiečių
paveikslų rinkiniai: temos ir funkcijos“, in: Dailės istorijos
studijos, Vilnius, 2010, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sud. Aistė
Paliušytė, p. 501–503.

nos atvaizdo kartotė202. Šis rinkinys liudija apie dvasininko pamaldumą Švč. Mergelei Marijai203.
Dalia Ramonienė, tyrinėjusi vidutinės bajorijos
gyvenamuosius interjerus, teigė, kad tokie atvaizdai
kaip Čenstakavos ar Trakų Dievo Motinos patenkino
bajorų religinį poreikį ir atitiko pilietines bajoriškas
tautos vertybes. Tačiau šie atvaizdai retai minimi bajorų dvareliuose204. Ji nustatė, kad „sakralinės dailės
kūrinių vidutinės bajorijos dvaruose paprastai fiksuojama po vieną, rečiau po du205. Dažniausiai tai buvo
nežinomų dailininkų neaukšto meninio lygio kūriniai, dažniausiai kabėję miegamuosiuose 206. Todėl
šiame kontekste meniniu ir istoriniu požiūriu ypač
vertingas dabar Želvos bažnyčioje saugomas XVIII a.
II ketv. Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
[30 il.]207. Jis nutapytas ant lentos, nesilaikant tapybos
technologijų. Lentos pagrindas nepadengtas gruntu,
o tapybos sluoksnis labai plonas. Atrodo dailininkas
net nesistengė detaliau atvaizduoti originalą. Paveikslas padengtas prabangiu, itin aukštos meninės vertės
sidabriniu aptaisu, su gero drožėjo darbo rėmais.
Darbas nutapytas ir papuoštas sidabriniu „rūbu“ vienu metu – XVIII a. II ketvirtyje. „Paveikslą, kaip nurodo išlikęs įrašas kitoje paveikslo pusėje 208, 1771 m.
202 Aistė Paliušytė, „Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo
Stanislovo Sapiegos (1708–1754) dailės rinkinys: socialinio
statuso ženklai“, in: Menotyra, 2009, t. 16, Nr. 3/4, p. 103.
203 Ibid.
204 Dalia Ramonienė, „Apšvietos idėjų atgarsiai vidutinės bajorijos
tradicinio gyvenimo aplinkoje“, in: XVIII amžiaus studijos,
Vilnius, 2014, t. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų
ir naujovių, sud. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, p. 291.
205 Ibid.
206 Dalia Ramonienė, „Vidutinės bajorijos reprezentacinių interjerų
įrangos ir apipavidalinimo tendencijos XVIII amžiuje“, in:
Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sud. Dalia
Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014,
p. 104–105.
207 Paveikslas publikuotas: Kaišiadorių vyskupija, p. 360–361.
208 „Roku 1771 Dnia 26 Sty(cznia)/ Oddaie się ten obraz Nayswietsz(ey)/
Panny Trockiey lakami słynąc(ey)/ do Zelwienskiego Kosciołka
[...]/ X: Jozefa Jankowskiego Rektora/ Wilenskiego Akademickiego.“
Pirmojo įrašo dešinėje yra dar vienas įrašas (matomas paveikslą
paguldžius ant šono): „Ten obraz w srebrney Szacie“.
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30. Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, nežinomas autorius, XVIII a. II ketv., Vilnius,
Lietuva, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 2010, KPC
Church of St. Ignatius of Loyola in Želva, unknown artist. 2nd quarter 18th c.,
Lithuania, Vilnius, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 2010, KPC

Želvos bažnyčiai padovanojo Vilniaus universiteto
rektorius Juozapas Jankovskis (rektoriumi buvo
1766–1769)“209.
Šis kūrinys labai svarbus keliais aspektais. Pirma, iš
pateiktų iliustracijų matome, kad paveikslas kurtas kartu su aptaisais ir jo atpažįstamumą kaip Trakų Marijos
kartotę suteikia jo visuma, t. y. šiuo atveju atkartotas
Trakų pirmavaizdis kartu su aptaisais. Pačios atvaizdo
tapybos ir ikonografinis tikslumas yra sąlyginiai, tačiau,
vertinant bendrą paveikslo vaizdą, akivaizdu, kad jo kūrėjams buvo itin svarbus kūrinio atpažįstamumas ir tapatinamas su originalu. Tai išskirtinis atvejis, nagrinėjant Trakų Dievo Motinos kartotes. Visos kitos,
nepaisant įvairaus jų meninio lygio, yra gana artimos
209 Kaišiadorių vyskupija, p. 361.

originalui, su svarbiomis atpažinimui detalėmis. Šis kūrinys suvokiamas kaip Trakų Dievo Motinos atvaizdo
kartotė tik dėl aptaisų. Kuriant stebuklingojo atvaizdo
sekinius ne visada buvo tiesiogiai vadovaujamasi nuo
XVII a. aptaisais dengto paveikslo originaliu vaizdu.
Tuo metu plito grafikos kūriniai, kuriuose jis išraižytas
be aptaisų ir ornamentinio fono, todėl tiek tikintiesiems,
tiek dailininkams buvo labiau žinomas būtent juose matomas „tikrasis“ originalo vaizdas.
Antras svarbus Želvos paveikslo aspektas yra tas,
kad tai bene vienintelis Lietuvoje išlikęs paveikslas,
buvęs privačiuose rinkiniuose. Neatmestina teorinė
galimybė, jog šis privačiame rinkinyje buvęs paveikslas
yra tas pats, kuris buvo įkomponuotas vienuose iš stebuklingojo paveikslo vainikavimo (1718) iškilmėms
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pastatytų penkerių vartų, kuriuos buvo įrengusi Vilniaus jėzuitų akademijos bendruomenė (vartų būta
trijų tarpsnių). Nedidelis paveikslo formatas leistų
svarstyti tokias prielaidas.
„Antrajame vartų aukšte, kuris buvo tarytum koplytėlė, viduryje vainikuotas Trakų Švč. Mergelės paveikslas, triumfuojąs tarp karinių pabūklų, su įrašu:
„Vainikuotoji amžinai triumfuoja nelygiose kautynėse
iškovodama pergalę“ (Sap. 4).“210
Pasitvirtinus tokioms spėlionėms, paveikslo sukūrimo laiką galima būtų tikslinti ir kūrinį datuoti
XVIII a. 2 dešimtmečiu (vietoje XVIII a. II ketv.).
Išvados

Aptariant Lietuvos šventovėse išlikusius Trakų Dievo
Motinos atvaizdus, pastebėta, kad kartotės paplitusios
vakarinėse LDK žemėse (ir tik vakarinėje Vilniaus
vyskupijos dalyje). Konkrečios šių sekinių paplitimo
priežastys – tolesnio tyrimo reikalaujantis darbas, tačiau neabejotinai tam įtakos turėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos kulto susiformavimas ir sklaida, katalikiškų parapijų ir bažnyčių tinklo tankumas.
Surinkti duomenys nepateikia atsakymo į klausimą, ar būta malonėmis garsėjusio Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartočių ankstyvuoju jo gerbimo laikotarpiu XVI a. IV ketv. – XVII a. I pusėje. Iš esmės būtų
galima skirti du Trakų Švč. Mergelės Marijos kartočių
ir sekinių plitimo etapus, kurių chronologinės ribos
apibrėžiamos sąlyginai. Pirmasis vyko XVII a. vid.–
1718 m., t. y. stebuklingojo atvaizdo sekinių radimasis
dar iki paveikslo karūnavimo. Dažnu atveju kartotės
senuose altoriuose keitė senosios, praradusios aktualumą, ikonografijos arba sunykusius paveikslus. Neabe210 Solennitas Coronationis Beatae Virginis Mariae Ad Praepositalem
Palatini Trocensis Basilicam a temporibus Alexsandri Vitoldi
Magni Ducis Lithuaniae gratiis ac miraculis clara Icone… Vilnae
typis Universitatis S. J. 1719, iš lotynų kalbos vertė Ona
Matusevičiūtė, in: Trakų žemė, 1993, Nr. 3–4 (20–21), p. 3; http://
www.trakubaznycia.lt/?id=33.

jotinai vienu iš kartočių radimąsi paskatinusių veiksnių buvo Simono Mankevičiaus knygos publikavimas
1645 metais. Antrasis Trakų Švč. Mergelės Marijos
kartočių ir sekinių plitimo etapas (1718 m. – XVIII a.
pab.) apėmė laikotarpį jau po paveikslo karūnavimo
popiežiaus dovanotomis karūnomis. XIX a. tegalime
kalbėti apie pavienių šios ikonografijos kūrinių radimąsi Lietuvos katalikų bažnyčiose.
Seniausi žinomi stebuklingojo atvaizdo pakartojimai (Semeliškėse, Kietaviškėse, Agluonoje) ne tik priskirtini pirmajam sklaidos etapui, bet ir sukurti sekant
pirminio provaizdžio „ikoniškumu“, stengiantis kuo
tiksliau atkartoti jo kompozicinę-ikonografinę schemą
ir netgi medžiagiškumą. Kitos XVII a. antros pusės –
XIX a. Trakų Dievo Motinos kartotės sukurtos remiantis vadinamaisiais antriniais kūriniais – grafiniais
ir tapytais stebuklingojo paveikslo atvaizdais, neretai
jungiant skirtingiems ikonografiniams tipams būdingus elementus ar simbolius. Auksuoto ir raižyto fono
išnykimą kartotėse sietume su blėstančiu ikonų ir
„graikiškos“ tapybos aktualumu LDK, vakarietiškos
tapybos įsigalėjimu, nors ikonose ir pseudoikonose
įprasminta transcendentinė erdvė ir nuotaika Lietuvoje liko svarbi iki pat XIX a. pabaigos.
Beveik pusė iš šiuo metu žinomų sekinių (dalis jų
neišliko) taip pat garsėjo stebuklais ir malonėmis
(Varnių, Rozalimo, Kražių benediktinių, Nesvyžiaus
benediktinių, Giedraičių, Kietaviškių, Molėtų ir kt.),
tačiau tik Agluonos Švč. Mergelės Marijos atvaizdas
susilaukė savo kartočių tiek profesionaliajame, tiek
liaudies mene.
Tenka pripažinti, kad, nepaisant atvaizdo „vietinės
kilmės“, Trakų Dievo Motinos gerbimas, taip pat nuo
XVII a. vid. plitę malonėmis garsėjusio atvaizdo pakartojimai netapo masiniu reiškiniu ir plačiai nepasklido tiek LDK, tiek už jos ribų. Po sąlyginai trumpo
XVII a. vid. – XVIII a. vid. paveikslo gerbimo ir jo intensyvaus kopijavimo laikotarpio XVIII a. antroje pusėje stebime akivaizdžiai sumenkusį Trakų Dievo Mo-
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tinos, kaip malonių teikėjos, tikėjimo stiprintojos,
valstybės ir jos piliečių globėjos ir užtarėjos, kultą. Tai
pasireiškė ir maloningojo atvaizdo kopijavimų sumažėjimu, ypač XVIII a. pabaigoje po paskutiniojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m., kai Lietuva
galutinai pateko į Rusijos imperijos sudėtį.
Santrumpos
Jėzaus draugijos archyvas Romoje (Archivum Romanum
Societatis Iesu)
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Summary

The article presents derivations of Our Lady of Trakai in
the 17th–19th centuries on the basis of written iconographic
sources and direct observations. The derivations express
piety to the Virgin Mary and devotion to the image of
Our Lady of Trakai. The text analyses their spread, artistic
expression, relation to the original, iconographic features
and symbolic meanings.
When analysing the images of Our Lady of Trakai, it has
been noticed that derivations are widespread in the western
part of the Grand Duchy of Lithuania and only in the
western part of the Vilnius Diocese. Further investigations
are necessary to determine the specific reasons for the
prevalence of these derivations. However, there is no
doubt that the spread of derivations was influenced by the
formation and spread of the cult of the Virgin Mary and the
density of Catholic parishes and churches.
The collected data does not provide an answer if there
have been any derivations of the image of the Mother
of God, famous of its graces, during the early period of
its veneration, i.e. in the fourth quarter of the 16th – the
first part of the 17th century. Two periods of the spread of
the image of Our Lady of Trakai could be distinguished.
Their chronological limits are defined conditionally. The
first period lasted from the middle of the 17th century to
1718, i.e. derivations of the miraculous image created even
before the canonical coronation of the painting. Usually,
derivations set in the old altars changed the old iconography
that had already lost significance, or replaced the damaged
paintings. The second period (1718 – the end of the 18th
century) began after the coronation of the image with papal
crowns. During the 19th century, only some works of this
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iconographic type were created in Lithuanian Catholic
churches.
The oldest known derivations of the miraculous image
in Aglona, Semeliškės and Kietaviškės are attributed to the
first period of the spread of the miraculous image of Our
Lady of Trakai, and were created in order to reproduce,
as accurately as possible, its compositional-iconographic
scheme and even application of materials. Other derivations
of Our Lady of Trakai from the second half of the 17th
to the 19th century were created on the basis of so-called
secondary images – graphic and painted works of the
miraculous image, often combining elements and symbols
from different iconographic types. Disappearance of the
gilded and cut background in the derivations could be
related to the diminishing relevance of the icons and
“Greek-style” paintings in the Grand Duchy of Lithuania
as well as the establishment of Western-style painting,
although the transcendental space and spirit, which gave
sense to icons and pseudo-icons, remained important in
Lithuania up to the end of the 19th century.
Almost half of the currently known derivations (part
of them did not survive) were also famous for miracles
and graces (in Varniai, Rozalimas, Benedictine of Kražiai,
Benedictine of Nesvyzh, Giedraičiai, Kietaviškės, Molėtai,
etc.). The image of Our Lady of Aglona had derivations
in professional and folk art (replicas in the Church in
Šiluva, the Cathedral of St. James in Riga, the Church of
St. Mary Magdalene in Riga, Augskalne, Aizpute and other
churches).
We have to admit that despite the local origin of the
image, devotion to Our Lady of Trakai and the derivations
of the image, which rose from the mid-17th century, did not
become a widespread phenomenon in the Grand Duchy
of Lithuania and beyond. After a relatively short period of
devotion (mid-17th to mid-18th century) to the image and
its intense copying, the second half of the 18th century saw
a decline in the cult of Our Lady of Trakai as a provider of
grace, strengthener of belief, Paraclete and patron of the
State and its citizens. This decline, which manifested itself in
the decrease of the copying of the gracious image, became
obvious at the end of the 18th century, when Lithuania was
annexed to the Russian Empire after the Third Partition of
the Polish-Lithuanian Commonwealth.
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