
Vilniaus universiteto bibliotekos J. Lelevelio
salės sienų ir skliautų tapybos tyrimai, 
konservavimo – restauravimo darbai

Vilnius
2017 - 2018

Įmonės direktorius: Aidonas 
Valkiūnas
Restauravimo darbų vadovė: Indrė Valkiūnienė

Restauratoriai: Jana Grinevičiūtė –
Pčalinienė

Kristina Ustilė
Alina Budvytienė
Andrius Mikalauskas



Joachimo Lelevelio salė prieš restauravimą, 2017 m.



Salės tapyba po atidengimo, J. Bulhak 1927 m. fotografijos

Fotografijose matyti dideli XVIII a. tapybos netekčių plotai, naujo tinko intarpai, sienose iki 2 m aukštyje tapyba 
neišlikusi, skliauto plafono freska nebuvo atrasta.



Šiaurinis skliautas po J. Hoppen‘o rekonstrukcijos, 
J. Bulhak fotografija 1930 m.

Restauruodamas J. Hoppen‘as visiškai pertapė 
salės skliautą.

Šiaurinio ir rytinio skliauto tapyba po atidengimo,
J. Bulhak 1927 m. fotografija

Šiaurinės sienos tapyba po atidengimo,
J. Bulhak 1927 m. fotografija



Vakarinio skliauto tapyba po atidengimo,
J. Bulhak 1927 m. fotografija

Pietinio skliauto tapyba po atidengimo,
J. Bulhak 1927 m. fotografija

Vakarinis skliautas po J. Hoppen‘o rekonstrukcijos,
J. Bulhak fotografija 1930 m.

Restauruodamas J. Hoppen‘as visiškai pertapė salės skliautą.



Tyrinėjant salės skliautų tapybą 2017 m. pagal sluoksnių stratigrafijos zondus, cheminius laboratorinius, bei fizikinius tapybos sluoksnių tyrimus buvo

nustatyta, kad koplyčios skliaute išliko 6 svarbiausi tapybos raidos etapai:

1. XVII a. pabaigos – XVIII a. pradžios tapyba. Tai baroko stiliaus ornamentinė tapyba ir keturios angelų figūros, „laikančios“ dangaus skliautą. Tapyba

atlikta al seco technika – pertapyta XX a.

2. XVIII a. tapyba. Skliauto centrą puošia plafonas su reljefiniu rėmu. Jame rasta 1760 m. al fresco technika tapyta freska vaizduojanti šv. Stanislovą

Kostką su kūdikėliu Jėzumi ir Švč. Mergele Marija – uždažyta 5 sluoksniais. Tuo metu ankstesnė dekoratyvi skliautų tapyba uždažyta išbalinant aprūkusį

skliautą. Ant šiaurinės ir pietinės sienų išlikę dvi angeliukų figūros rokailių rėmuose (tiksli sukūrimo data nežinoma), atlikta al seco technika – užtapytos

XX a.

3. 1930 m. Jerzy Hoppen‘o restauravimas. Menininkas pertapė visą skliautų ir sienų dekorą stengdamasis atkartoti barokinės tapybos kompoziciją,

tačiau tuo pačiu, sukūrė savitą tapybos stilistiką, kuri neatitinka pirminės tapybos charakterio. J. Hoppen‘o tapyba – vėliau nuplauta ir užtapyta.

4. 1956 m. B. Motuzos pertapymas. Perdažyti fonas ir šešėliai, ornamentika ir tapybos detalės – pertapyti tik vietomis.

5. Restauravimas apie 1976–1979 m. Perdažytas B. Motuzos dengtas fonas, šešėliai užtepti mėlynos spalvos kontūru, ornamentika pertapyta.

6. Restauravimas-pataisymas (apie 1970–1999 m., tiksli data nežinoma). Užtapyti suirę tapybos plotai, sutrūkusio tinko vietose, bei ištrupėjusios

tapybos (gal būt dėl druskų migracijos) vietos. Užtepti pavieniai melsvi potėpiai ant figūrų ir ornamentikos.



Šiaurinis skliautas, 1930 m. Šiaurinis skliautas, 2017 m.

Vakarinis skliautas, 1930 m. Vakarinis skliautas, 2017 m.
Pakeistos tapybos piešinio detalės.



Tinko įtrūkimai, grubūs užtapymai.



Vakarinis skliautas prieš restauravimą, 2017 m.

Vakarinis skliautas po užtapymų valymo, 2018 m.

Vakarinis skliautas po J. Hoppen‘o rekonstrukcijos, 1930 m.

Vakarinis skliautas UV spinduliuose, 2018 m.



Vakarinis skliautas po restauravimo, 2018 m.



Pietinis skliautas prieš restauravimą, 2017 m. Pietinis skliautas po J. Hoppen‘o rekonstrukcijos, 1930 m.

Pietinis skliautas po restauravimo, 2018 m.Pietinis skliautas po užtapymų valymo, 2018 m.



Pietinis skliautas po restauravimo, 2018 m.



Rytinis skliautas prieš restauravimą, 2017 m. Rytinis skliautas po užtapymų valymo, 2018 m.

Rytinis skliautas valymo metu, rastas XVIII a. tapybos fragmentas , 2017 m.



Rytinis skliautas po restauravimo, 2018 m.



Pietinis skliautas prieš restauravimą, 2017 m. Pietinis skliautas po J. Hoppen‘o rekonstrukcijos, 1930 m.

Pietinis skliautas po užtapymų valymo, 2018 m. Pietinis skliautas UV spinduliuose, 2018 m.



Pietinis skliautas po restauravimo, 2018 m.



Liunetė šiaurinėje sienoje prieš restauravimą, 2017 m.

Liunetė vakarinėje sienoje prieš restauravimą, 2017 m. XVIII a. tapyba vakarinės sienos liunetėje, po restauravimo, 2018 m.

XVIII a. tapyba šiaurinės sienos liunetėje, po restauravimo, 2018 m.

Autentiškos tapybos piešinys ir spalvos visiškai pakeistas vėlesnių restauravimų metu.



Tapyba šiaurinėje sienoje po J. Hoppen‘o restauravimo, 1930 m. Polichromijos tyrimų zondai, tapyba šiaurinėje sienoje 
prieš restauravimą, 2017 m.

Tapyba šiaurinėje sienoje po atidengimo, 2018 m.



Tapyba šiaurinėje sienoje prieš restauravimą, 2017 m. Tapyba šiaurinėje sienoje po restauravimo, 2018 m.

Autentiškos tapybos piešinys ir spalvos visiškai pakeisti vėlesnių restauravimų metu.



Atrastas XVIII a. tapybos fragmentas virš durų po 
atidengimo, 2018 m.

Tapybos fragmentas virš durų po konservavimo, 2018 m.

Tapybos fragmentas virš durų po restauravimo, 2018 m.

Tapybos fragmentas išliko po 
tinko sluoksniu, todėl spalvos 
ir piešinys – autentiški. 
Autentiškas tinkas pažeistas 
mažų išdaužų, padarytų prieš 
pertinkavimą, bei griovelių 
elektros laidams. Žemiau 
tinkas buvo nukapotas XIX a. 
įrengiant durų angą.



Atrastas XVIII a. tapybos fragmentas vakarinės sienos 
nišoje po atidengimo, 2018 m.

Atrastas XVIII a. tapybos fragmentas vakarinės sienos 
nišoje po restauravimo, 2018 m.



Tapyba šiaurinėje sienoje po J. Hoppen‘o restauravimo, 
1930 m.

Tapyba šiaurinėje sienoje prieš restauravimą, 2017 m.

Autentiškos tapybos piešinys ir spalvos visiškai pakeisti vėlesnių restauravimų metu.



Tapyba šiaurinėje sienoje po J. Hoppen‘o restauravimo, 1930 
m.

Polichromijos tyrimų zondai, tapyba šiaurinėje sienoje prieš 
restauravimą, 2017 m.

Polichromijos zonduose aptiktos tapybos detalės, kurios matomos 1930 m. fotografijoje.



Tapyba pietinėje sienoje po J. Hoppen‘o 
restauravimo, 1930 m.

Tapyba pietinėje sienoje prieš restauravimą, 2017 m.

Autentiškos tapybos piešinys ir spalvos visiškai pakeisti vėlesnių restauravimų metu.



Tapyba šiaurinėje sienoje po restauravimo, 2018 m.Tapyba pietinėje sienoje po restauravimo, 2018 m.

Autentiškos tapybos piešinys ir spalvos labai sunykę, žalsvi atspalviai ant figūrų galėjo būti 
tapybos podažis, tapybos modeliavimas nebeišliko.



Skliauto plafonas prieš restauravimą, 2017 m.

Matomi nedideli zondai buvo atlikti 2016 m. polichromijos 
tyrimų metu, tačiau freska nebuvo rasta.

Skliauto plafonas, detalė su angelų galvutėmis, polichromijos tyrimų 
metu, prieš restauravimą, 2017 m.

Detalė su angelų galvutėmis, 
Antonio Balestra paveikslas, 1704 m.



2016 m. polichromijos tyrimų išvadose buvo teigiama, kad:
J. Lelevelio salė – nei autentiško dekoro, nei tapybinio 
sluoksnio pėdsakų nerasta. Daugelyje patalpos vietų  dažų 
sluoksniai yra išsisluoksniavę, atšokę nuo pagrindo 
miltėjantys, birūs. Pastebima, kad lubų ir sienų plokštumose 
vietomis tinkas yra atšokęs nuo pagrindo, stuksenant 
girdimas tuštumos garsas. Salėje vyrauja mėlyna spalva, 
rudos, šviesiai rudos, pilkos spalvos ornamentika, piešiniai.

Tyrinėtose salėse pirminiai dažų sluoksniai nebus 
eksponuojami, o atliekamas tapybos konservavimas ir 
retušas. 



Skliauto plafonas, švč. Mergelės Marijos figūra, polichromijos 
tyrimų metu, prieš restauravimą, 2017 m.

Skliauto plafonas, šv. Stanislovo Kostkos figūra, 
polichromijos tyrimų metu, prieš restauravimą, 
2017 m.



Antonio Balestra (1666 – 1740)
„Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi ir šventaisiais“ 1704 m., Venecija

Vilniaus jėzuitų kolegijos 1760 m. istorija (Archivum

Romanum Societatis Iesu, Lith. 51, l. 134r-v)

VU istorikas dr. Liudas Jovaiša rašytiniuose šaltiniuose rado

įrašą: “... Balandžio 13 d. kolegijos rektoriumi paskelbtas t.

Ignacas Žaba, grįžęs iš Romos, kur Jėzaus Draugijos kurijoje

darbavosi trejus metus. „Pirmiausia mūsų vyresnysis rūpinosi

ir stengėsi pataisius grąžinti senąjį grožį tam, kas kolegijoje

buvo laikui bėgant arba sugriuvę, arba pašliję. Taigi darbas

prasidėjo nuo namų koplyčios – pajuodusi ji išbaltinta,

nukapojus aplink langus kiek platesnį ir šviesą ribojantį mūrą,

taip pat išgrįsta marmuro akmeniu, [ir dabar] spindi ypatingu

puikumu. Taip pat [atsirado] du atvaizdai – vienas, šventojo

Stanislovo, nutapytas skliaute, kitas, šventosios Onos,

pakabintas altoriuje. Galiausiai Akademijos kiemo fasade,

aukštesnėje vietoje, pastatyta elegantiško darbo Švč.

Mergelės Marijos skulptūra, o ant sienų kolonų [esanti]

tapyba, vaizduojanti fundatorius, kurios dažus nuplovė

dangaus negandos, vienoje pusėje atnaujinta savo amate

labiausiai patyrusio dailininko, o kitoje pusėje bus atnaujinta

ateinančiais metais.“ Be to, kiemas išgrįstas akmenimis,

padaryti latakai.”



Nicolò Grassi (1682 –1748) kartotė,
saugoma Kopenhagos muziejuje

Antonio Salas (1795-1860), nutapytas 1820 m. 
Paragvajuje, Santa Rosa bažnyčios koplyčioje.



Skliauto plafonas prieš restauravimą, atradus išlikusios freskos figūras, 2017 m.



Skliauto plafono figūros sulygintos su pirmavaizdžio piešiniu, 2017 m.



Skliauto plafonas, detalė su figūromis, atidengimo metu, pašalinus viršutinius uždažymo sluoksnius, 2017 m.



Skliauto plafono freska po atidengimo prieš tapybos valymą, 2018 m.



Skliauto plafono freska, tinko išdaužos, 2018 m.



Skliauto plafono freska po tapybos valymo ir ištrupėjusių vietų glaistymo, 2018 m.



Skliauto plafono freska retušo metu, 2018 m.



Skliauto plafono freska, detalė su figūromis, po restauravimo, 2018 m.



Skliauto plafono freska po restauravimo, 2018 m.



Skliauto plafono rėmas, autentiška 1760 m. spalva rasta 8 - tamesluoksnyje, 2018 m.





J. Lelevelio salė po restauravimo, 2018 m.


