
35LIETUVOS MUZIEJAI 2007’1

R
es

ta
ur

at
or

ių
 d

irb
tu

vė
seŠiluvos  

Bazilikos  
paveikslo  
„Jėzaus teismas“ 
restauravimas
Regimanta STANKEVIČIENĖ,  
Rūta KASIULYTĖ-JURČIENĖ

Š iluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, be malo-  
 nėmis garsaus didžiojo altoriaus paveikslo „Šiluvos švč. 

Mergelė Marija su Vaikeliu“, yra išlikę dar keli tapybos kūriniai 
iš ankstesnės, 1640 m. pastatytos ir 1651 m. pašventintos, 
Šiluvos katalikų šventovės. Savita ikonografija iš jų išsiskiria 
paveikslas su apačioje įrašytu pavadinimu lenkų kalba: „Kruvinas 
Pasaulio Išganytojo Kristaus žydų teismas“. Šiai aliejumi ant 
drobės nutapytai daugelio figūrų kompozicijai (92 × 188,3 cm) 
taikytinas trumpesnis pavadinimas „Jėzaus teismas“ – taip ji 
minima ir istoriniuose dokumentuose. 

Šis baroko epochoje sukurtas paveikslas restauruotas  
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre 
ir grąžintas Kauno arkivyskupijai. Kūrinyje pavaizduotas vienas 
svarbiausių Didžiosios savaitės siužetų – Jėzaus teismas. Išsa-
miau apie šio paveikslo istoriją ir jo restauravimą – dailės istori-
kės Regimantos Stankevičienės ir tapybos restauratorės Rūtos 
Kasiulytės-Jurčienės straipsnyje.
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Šiluvos prepozitūrinės bažnyčios 1677 m. vizitacijos akte  
šio siužeto paveikslas neminimas, o 1731 m. bažnyčios invento-
riuje tarp paveikslų įrašytas „Viešpaties Teismo pavaizdavimas“. 
1736–1758 m. turto sąrašuose nurodoma, kad paveikslas „Žydų 
teismas“ yra virš zakristijos (kaba virš įėjimo į zakristiją). Provin-
cialia barokine maniera kūrusio tapytojo paveikslas pagal stilistiką 
skirtinas plačiam XVIII a. pirmųjų trijų dešimtmečių laikotarpiui. 
1678–1730 m. laikotarpio Šiluvos bažnyčios turto sąrašai neži-
nomi, tad paveikslo sukūrimo datos patikslinti pagal archyvinius 
duomenis neįmanoma. 

Šiluvos „Jėzaus teismo“ siužeto esmę galima suvokti iš pirmo 
žvilgsnio, tačiau visą paveikslo turinį suprantame tik atidžiai ap-
žiūrėję figūras ir perskaitę visus komentarus lenkų kalba. 

Kūrinyje du Jėzaus teismo proceso etapai – religinis, t. y. Žydų 
aukščiausiosios tarybos, ir civilinis, t. y. Romos vietininko Pon-
cijaus Piloto, teismai – pavaizduoti kartu. Gulsčio ir ilgo stačia-
kampio paveikslo centrinės ašies viršuje nutapytas po baldakimu 
stovintis vyriausiasis žydų kunigas Kajafas, o kairiame viršuti-
niame kūrinio kampe – soste sėdintis Poncijus Pilotas. Per visą 
paveikslo ilgį dviem, trimis lygiais išdėstytos figūros, kurių ran-
kose – lakštai su jų vardais ir ištartais žodžiais. Galima suprasti, 
kad tai – Kajafo rūmuose susirinkę Rašto aiškintojai, seniūnai, 
aukštieji kunigai ir teismo taryba (Mt 26, 57, 59; Mk 14, 53). 
Kanoninėse evangelijose nėra paminėti šių asmenų vardai, tik 
evangelistas Lukas (Lk 23, 50–53) nurodo, kad vienas teismo 
tarybos narys – Juozapas Arimatietis iš Piloto išprašė leidimą 
palaidoti Jėzaus kūną ir atliko šias apeigas. Kiti evangelistai Jėzų 
palaidojusio teisuolio pareigų nenurodo, tik šv. Jonas priduria, 
kad šis žmogus buvo Jėzaus mokinys, ir pamini kitą Jėzaus 
laidotuvėse dalyvavusį jo pasekėją Nikodemą (Mt 27, 57–60;  
Mk 15, 43–49; Jn 19, 38–42). Šiluvos paveiksle pavaizduoti abu 
jie. Ne tik jie vieni bando teisiamąjį apginti – dar penki kiti asme-
nys Jėzų teisina arba bent skatina visa ištirti, būti teisingiems, 
nepažeisti senųjų teisių. Beveik visi teisingieji nutapyti paveikslo 
kairėje pusėje, o dešinėje kūrinio pusėje daugiau tų, kurie Jėzų 
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Paveikslas „Kruvinas pasaulio Išganytojo Kristaus žydų teismas“ („Jėzaus teismas“) restauracijos metu 
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Restoration of “Trial of Jesus” Painting of Šiluva Basilica
Regimanta STANKEVIČIENĖ, 
Rūta KASIULYTĖ-JURČIENĖ

The authors of the article are discussing the oil on canvass 
multi-figure composition “Trial of Jesus” painted in Baroque 
epoch and its restoration process. This peace of art is an 
important witness of the ecclesiastic culture of the 17– 18-
th centuries allows realizing the ways of how the Passion of 
Christ was reflected, interpreted and didactically conveyed at 
that time.
The painting “Trial of Jesus” was brought to Pranas Gudynas 
Restoration Centre of Lithuanian Art Museum from the Basili-
ca of the Birth of the Blessed Virgin Mary of Šiluva in quite a 
poor condition. The history dating back to almost 200 years, 
improper storage and moving conditions, attempts of an un-
known “restorer” to save the decomposing painting canvas 
have all left traces on the painting surface. The painting was 
examined at the restoration workshop. Chemical analysis 
provided information about the painting ground primer, paint, 
surface coating and the fact that the painting was restored. 
The most complicated thing in restoration was straightening, 
evening up the painting base and gluing together major rips 
which had distorted the painting image: rips divided figures 
and faces of the people painted. The painting has “recove-
red” and now is an eye-catcher both in terms  
of the composition and details one could see only upon ta-
king a closer look.

smerkia, yra jam abejingi arba reikalauja bausti. Jėzų smerkian-
čių – dvylika. Jų skaičių papildo Kajafas, virš kurio figūros įrašyti 
žodžiai: „Patys nežinote, ko norite, geriau tegu vienas numiršta, 
negu visa tauta pražus“ (laisva evangelijoje (Jn 18, 14) esančių 
Kajafo žodžių interpretacija). 

Sunkoka paaiškinti, kodėl prie Kajafo baldakimo (kairėje) nu-
tapyta moters figūra: evangelijose minima ir dailėje dažnai vaiz-
duota Piloto žmona. Šiuo atveju prie Piloto nutapyti tik du romėnų 
kariai. Į dešinę nuo Kajafo matyti pastato (Piloto rūmų?) su bal-
konu ir lodžija, kurioje grūdasi minia, fragmentas. Virš šios fono 
scenos užrašyti iš trijų evangelijų paimti žydų minios šūksniai: 
gąsdinimas, kad Pilotas, paleidęs Jėzų, praras ciesoriaus malonę 
(Jn 19, 12), raginimas nukryžiuoti (Mt 27, 22–23; Mk 15, 13–14; 
Lk 23, 21) ir amžinos kaltės dėl Jėzaus pasmerkimo prisiėmimas 
(Mt 27, 25). 

Piloto teismą ir nukryžiavimą nulėmusį jo sprendimą apibūdi-
na paveikslo apačioje (virš kūrinio pavadinimo) esantis įrašas. 
Į kairę nuo jo nutapyti du prie stalo sėdintys teismo raštininkai. 
Ant stalo padėta knyga, rašalinė ir Piloto teismo simbolis – pa-
dėklas su ąsočiu rankoms plauti. Į dešinę nuo centrinio teksto 
įkomponuotas sėdintis erškėčiais vainikuotas, raudonu pajuokos 
apsiaustu apgaubtas Jėzus, į kurio surištas rankas įdėtas pasity-
čiojimo skeptras – švendras. 

Jėzaus teismo procesas krikščioniškoje dailėje buvo pateikia-
mas įvairiomis scenomis. Kartais kūrinių cikle būdavo pavaiz-
duoti keli proceso epizodai. Katalikų dailėje nuo XVI a. pabaigos 
vyravo Kafajo arba Piloto rūmuose vykusių apklausų scenos. 
Lietuvos, kaip ir Lenkijos ir daugelio kitų kraštų, dailininkai, vaiz-
davę Jėzaus Kančios siužetus, dažnai rėmėsi flamandų dailininkų 
grafikos kūriniais. Šiluvos „Jėzaus teismo“ fragmentuose galima 
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Paveikslas „Kruvinas pasaulio Išganytojo Kristaus žydų teismas“ („Jėzaus teismas“) po restauracijos
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seįžvelgti tokių pavyzdžių įtaką, bet panoraminė įrašais papildyta 

kompozicija kitokia. 
Šiluvos paveikslo autorius turėjo atsižvelgti į kitus kūrinius, nes 

jo nutapyta kompozicija nėra originali. Keletas panašiai Jėzaus 
teismą vaizduojančių kūrinių išliko Lenkijos šventovėse, pavyz-
džiui, 1670 m. sukurtas paveikslas yra Krokuvos Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje, o XVIII a. paveikslas – Imbramovicų (Kro-
kuvos vaivadija) norbertiečių vienuolyne. Istoriniai dokumentai 
liudija, kad panašus paveikslas su Jėzų kaltinančiomis senten-
cijomis XVIII a. pradžioje puošė Salantų bažnyčios šventoriaus 
vartus. Paveikslų, vadintų „Žydų teismu“ arba „Viešpaties teis-
mu“, tuomet buvo ir kitose bažnyčiose (pavyzdžiui, Ylakių ir Luo-
kės). Tokius siužetus tapę Lietuvos ir Lenkijos baroko laikotarpio 
dailininkai galėjo remtis ne tik grafikos pavyzdžiais. Tikriausiai 
būta religinių misterijų ir kitokių dramos kūrinių, kuriuose Jėzaus 
proceso dalyviai gavo savo vardus ir Viešpatį kaltinančius arba 
teisinančius žodžius. 

Šiluvos paveiksle „Jėzaus teismas“ aprašytam evangelijose 
Viešpaties teismui suteikta konkretumo ir vaizdumo. Šis dailės 
kūrinys svarbus XVII–XVIII a. bažnytinės kultūros liudininkas, 
leidžiantis suprasti, kaip tuomet buvo apmąstoma, suvokiama ir 
pamokomai perteikiama Jėzaus Kančia. 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos paveikslas 
„Jėzaus teismas“ į Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restau-
ravimo centrą atvežtas smarkiai nukentėjęs. Beveik 200 metų 
senumo istorija, netinkamos laikymo ir kraustymo sąlygos, ne-
žinomo „restauratoriaus“ bandymai gelbėti irstančią paveikslo 
drobę paliko pėdsakus paveikslo paviršiuje. Paveikslas įrėmintas 
gelsvai rusvais rėmais, kurių dažų sluoksnis aptrupėjęs, ma-
tyti, kad jie perdažyti. Paveikslo paviršius apdulkėjęs, pabalęs, 
nešvarus, kai kur nesimato, kas vaizduojama. Daugelyje vie-
tų suplyšęs paveikslo pagrindas – drobė. Paveikslui naudota 
drobė buvo susiūta iš dviejų dalių. Kadaise siūlei pradėjus irti, 
paveikslas beveik pasidalijo į dvi dalis, vėliau atsirado dideli 
vertikalūs figūriniai plyšiai. „Restauratorius“ bandė gelbėti be-
siplaikstančias irstančios drobės dalis. Kitoje paveikslo pusėje 
prie porėmio buvo pritvirtinti du papildomi skersiniai, įstaty-
ti tiksliai didžiausių įplyšimų vietose. Paveikslo ilgis – beveik  
190 cm. Tokio ilgio skersinį surasti buvo nelengva, tam panau-
dotas greičiausiai iš eglės (iš jos viršutinės dalies) medienos 
pagamintas skersinis, siaurėjantis, mažai apdorotas, ant jo likę 
medžio žievės ir požievio likučių. Tada paveikslą dalijančių įply-
šimų drobės pakraščiai per tapybos sluoksnį vaizdinėje pusėje 
prismeigti metaliniais smeigtukais prie skersinio. Tų smeigtukų 
suskaičiuota 59, jie aprūdiję ir kai kur visiškai sugadinę tapybinį 
sluoksnį. Tokie smeigtukai kanceliarinėms reikmėms buvo nau-
doti XX a. antroje pusėje. Tikėtina, kad kaip tik tada šitaip buvo 
gelbėjamas paveikslas. Jis restauruotas dar mažiausiai kartą ar 
kelis, tai rodo įvairių prikalimų žymės paveikslo galinėje pusėje. 

Apatinėje ir viršutinėje paveikslo galinėje dalyje ir porėmio 
kraštinėse yra išlikę medinių vinučių likučiai (išsidėstę kas  
12–13 cm), įvairaus dydžio metalinių vinių kelių perkalimų pėd-
sakai. Šoninėse paveikslo porėmio kraštinėse išlikusios ir ge-
riausiai pastebimos paskutinio prikalimo žymės, nes porėmio 
šoniniai kraštai nuobliuoti (nutašyti) maždaug apie centimetrą, 
todėl seno kalimo žymių beveik nelikę. Porėmis taip taisytas  
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greičiausiai dėl didelių drobės plyšių, nes laisvai kabančios ne-
pritvirtintos drobės dalys linkusios susitraukti, o apatine kryptimi 
nuo svorio pernelyg išsitempti. Tada išsiklaipė ir paveikslo pie-
šinys. Paveikslo vaizdinėje pusėje yra atsispaudusių porėmio ir 
visų jo pakraščių žymių. Šie kraštai atsispaudę po du kartus, tai 
rodo, kad paveikslas buvo pertemptas. 

Paveikslo dažų sluoksnis plonas, lygus. Daugybė smulkių dažų 
sluoksnio krakeliūrų atsirado laikui bėgant ir dėl įvairių drobės 
pažeidimų: susibangavimų, įplyšimų ar lenkimo. Kūrinio pavir-
šiuje daug nutrintų vietų, kur matyti gruntas, kai kur – ir drobė. 
Tapybos sluoksnis pažeistas rūdžių tose vietose, kur drobė prie 
porėmio buvo prisegta smeigtukais – ten dažai byra arba jų be-
veik nelikę. 

Restauravimo dirbtuvėse paveikslas buvo ištyrinėtas. Atlikus 
cheminius tyrimus, buvo gauta informacijos apie paveikslo grun-
tą, dažus, paviršiaus dangą, apie tai, kad paveikslas buvo restau-
ruotas – tapybos paviršiuje rasta proteinų. Paveikslas buvo arba 
restauruojant tvirtintas gyvulinės kilmės klijais, arba jį atnaujinant 
paviršius buvo padengtas baltyminės kilmės danga. 

Cheminiais tyrimais nustatyta, kad paveikslo gruntas – rausvai 
rusvos spalvos, jame rasta kreidos, raudonosios ochros ir švino 
baltojo pigmentų. Identifikuoti tapybinio sluoksnio pigmentai: švi-
no baltasis, auksinė ochra, cinoberis, Berlyno mėlynasis. Berlyno 
mėlynasis pigmentas, naudotas nuo 1725 m., padėjo patikslinti 
paveikslo sukūrimo laikotarpį, kuris sutampa su dailėtyrininkės 
minimais archyviniais duomenimis – paveikslo „Jėzaus teismas“ 
paminėjimu 1731 m. bažnyčios inventoriuje. Paveikslo sukūrimo 
laikas galėtų būti XVIII a. III dešimtmetis. 

Restauruojant sudėtingiausia buvo ištiesinti, išlyginti paveikslo 
pagrindą, suklijuoti didžiausius plyšius, kurie buvo išklaipę pa-
veikslo piešinį: plyšiai dalijo pavaizduotų žmonių figūras ir veidus. 
Paveikslą restauravome kartu su restauratore Brigita Kaupyte. 
Suklijavome plyšius ir išlyginome drobės deformacijas. Plyšiai 
buvo sutempiami specialiai priklijuotomis ir suvarstytomis kilpo-
mis, kol sumažėjo tarpai, o paveikslo piešinys sutapo abiejose 
plyšio pusėse. Paveikslo pagrindą sutvirtinome dubliuodamos 
žuvų klijais nauja panašaus tankumo drobe. Dubliuotas paveiks-
las ištemptas ant paruošto naujo porėmio, ištrupėjusių dažų ir 
grunto vietos gruntuotos restauraciniu gruntu. 

Tapybinis paveikslo sluoksnis jautrus tirpikliams, todėl pavir-
šiaus nešvarumų ir dangos likučių valymui reikėjo atidumo: seną 
baltyminės kilmės dangą pašalinti sunku, ypač jei dažų sluoksnis 
yra plonas ir pažeidžiamas. 

Pašalinus paviršiaus nešvarumus, ištrupėjusios vietos retu-
šuotos akvarele. Kai kuriose vietose teko sujungti trūkstamas 
dalis ar pagal išlikusias piešinio dalis atkurti visumą. Paveikslas 
atnaujintas ir dabar akį traukia kompozicija, detalės, kurias gali-
ma pamatyti tik iš arčiau.         
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