Zapyškio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (u.o.k.972)

INTERJERO SIENŲ TAPYBOS TYRIMO,
KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBAI

2018-2019

OBJEKTO ADRESAS: ŠV.JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA (U.O.K.972)
KAUNO RAJ.SAV. ZAPYŠKIO MSTL., MUZIEJAUS G.1
DARBŲ PRADŽIA: 2018 M. BIRŽELIS - PABAIGA: 2019 M. RUGSĖJIS
STATYTOJAS: KAUNO RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VALDYTOJAS: VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ
VADOVĖ ARCHITEKTĖ-RESTAURATORĖ
AUKŠČIAUSIOS KATEGORIJOS SIENŲ TAPYBOS RESTAURATORĖ
NERINGA ŠARKAUSKAITĖ-ŠIMKUVIENĖ
RESTAURATORIAUS KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMO NR.0343
KPD SPECIALISTO ATESTATO NR.0733

RESTAURATORIAI:
NERINGA ŠARKAUSKAITĖ-ŠIMKUVIENĖ
(AUKŠČIAUSIOS KATEGORIJOS SIENŲ TAPYBOS RESTAURATORĖ)

LINA RIMKEVIČIENĖ
(PIRMOS KATEGORIJOS SIENŲ TAPYBOS RESTAURATORĖ)

ASISTENTAI IR PADĖJĖAI:
RASA KUTKAITĖ, VAIVA ČYVAITĖ,
TITAS KRUTULYS, ALDONA MAJAKOVAITĖ, ASTA ŠIŠLAITĖ

Trumpa istorinė apžvalga
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Kauno rajone, kairiajame Nemuno
krante. Zapyškio parapija, remiantis rašytiniais šaltiniais, įsteigta XVI a., ilgą laiką
buvo viena didžiausių Lietuvoje. Bažnyčia, seniai jau nebenaudojama kulto
reikalams, galėjo būti pastatyta 1530 m., kai vietovė priklausė Elžbietai Sapiegienei–
Astikienei arba 1555–1578 m., kai tas žemes valdė Povilas Sapiega. 1668 m.
bažnyčia pašventinta Šv. Jono Krikštytojo vardu1.
Pirmieji bažnyčios minėjimai yra XVI amžiaus viduryje: 1552 metais minimas
Zapyškio klebonas, vardu Valentinas, o 1562 metais Paštavos dvaro šeimininkė savo
testamente pareiškė pageidavimą būti palaidota šioje bažnyčioje. Dvaro valdytojos
testamentas leidžia šventovės steigimo ir statybų laikotarpį nukelti į XVI a. vidurį ar
net pradžią2. Tai, beje, patvirtina ir archeologiniai radiniai, kad bažnyčia pastatyta
pirmojoje XVI amžiaus pusėje. Praktiškai visi radiniai yra datuojami nuo XVI iki
XVIII amžiaus3.
Kaune XVI a. pr. buvo pastatyti gotikinės architektūros pastatai - šv. Jurgio
bažnyčia, Perkūno namai, šv. Gertrūdos bažnyčia, ši beveik identiška Zapyškio
bažnyčios tūriui ir planinei struktūrai, erdvė vienanavė, beveik kvadratinio plano,
navą ir apsidę skiria pusapskritė triumfo arka, bažnyčia perdengta medine perdanga4.
Vytauto Levandausko pateikiamoje plytų dydžių lentelėje5 matyti, kad Kauno
gotikinių pastatų plytų dydžiai artimi Zapyškio bažnyčios plytų dydžiams, mūryta,
naudojant vadinamąsias mažesnes plytas, sutapimą paaiškintų tai, kad didikas Jonas
Sapiega bažnyčios statyboms plytas parūpino iš Kauno plytinės.
Taip pat žinoma, kad XVI a. didikas Jonas Sapiega fundavo lotyniškojo stiliaus
stačiatikių maldos namus Ikaznėje6 ir šv. arkangelo Mykolo cerkvę Kodenyje7.
Pirmą kartą Ikaznė paminėta 1499 m., kai ją nusipirko Jonas Sapiega. 1504 m.
Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras suteikė Sapiegoms privilegiją Ikaznėje
statyti pilį ir kurti miestelį.
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Bažnyčia buvo remontuota prieš 1666, 1698, 1744, 1763, 1829, 1864, 1869 m.
Bažnyčia nukentėjo 1812 m. Napoleono kariuomenės žygio į Rusiją metu, joje buvo
įrengtos arklidės. 1856 m. kilus gaisrui sudegė klebonijos pastatas. 1901 m. bažnyčia
buvo oficialiai uždaryta. 1902-1904 m. buvo išardyta akmeninė šventoriaus tvora, o
1905 m. ir varpinė. 1946 m. potvynio metu bažnyčia buvo apsemta, ledai apgriovė
presbiteriją. XX a. restauruota 1923, 1953-1956 m., restauracijos projekto autorius
archit. A. Umbrasas; remontuota 1969, 1979 m.; restauruota 1996-2008 m. Bažnyčia
yra vėlyvosios gotikos architektūros paminklas, saugomas valstybės8.
Remiantis tyrimais, faktais ir rašytiniais duomenimis ir apibendrinus, darant išvadą
ir prielaidą, galima teigti kad bažnyčia pastatyta pirmoje XVI amžiaus pusėje, o
sienų tapybą galima priskirti vienai iš seniausių Lietuvoje - ikitridentiniam
laikotarpiui.
Sienų tapybos aprašymas
Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje (u.o.k.972) užfiksuoti trys pagrindiniai sienų
tapybos etapai, pirmasis - XVI a. vidurio gotikos stiliaus sienų tapyba, antrasis XVIII a. tapytas baroko metu, išlikęs vienas dešinėje pusėje po vargonų choru
konsekracijos kryžius, sienų tapybos likučiai ir trečiasis - XIX a. antros pusės tapyti
devyni konsekracijos kryžiai, kiti du po 1946 m. potvynio, ledams apgriovus
presbiteriją, neišliko.
XVI a. gotikos stiliaus sienų tapybos bendra kompozicija nėra aiški, vietomis
autentiškas piešinys nesuvokiamas, per mažai duomenų siužetams apjungti, neišlikę
ir neišbaigti vaizdiniai. Tapyba gana sunykusi, pažeista drėgmės bei vėlesnių
dažymo sluoksnių, prarasti dideli autentiško sluoksnio plotai. Šio etapo sienų
tapybos laisvas scenų komponavimas bažnyčios tarplangiuose, nenaudojant
skirstymo į registrus9, priskirtinas ikitridentiniam laikotarpiui, kai motyvai nebuvo
griežtai nurodomi, vaizduojami gyvenimiški siužetai ar pamokymai. Tačiau po
Tridento susirinkimo, sušaukto 1545–1563 m. (Italijoje), nutarimai davė pradžią
kontrreformacijai, įvesta griežta cenzūra dvasininkams skirtai literatūrai, sudaryti
draudžiamų knygų sąrašai10, tai turėjo įtakos ir bažnyčių dekoravimui.
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Remiantis natūros, pateiktais cheminiais - mikrobiologiniais tyrimais, išvadomis bei
technologų rekomendacijomis, parengta interjero sienų tapybos tyrimo,
konservavimo ir restauravimo darbų programa. Sienų paviršiai pažeisti vandenyje
tirpiomis druskomis, pelėsiais ir žaliadumbliais. Gotikinėje tapyboje vyrauja juoda,
pilka, ruda ir žalsvai melsvos spalvos, o konsekracijos kryžiuose – juoda, ruda,
geltona, oranžinė ir žalsva spalvos. Tapyta kreidiniais klijiniais dažais, rišamoji
medžiaga baltyminės kilmės (kazeinas). Pašalinus viršutinius dažų sluoksnius,
pasimatė neautentiško tinko intarpai, druskų paveiktas birus tinkas, šie mechaniškai
buvo pašalinti. Vietomis tinkas buvo atsisluoksniavęs, atšokęs nuo mūro, reikėjo
atsargiai ir skubiai apibortuoti tinko pakraščius. Esant atšokusiam ar
atsisluoksniavusiam tinkui, injekcijų pagalba tinko sluoksnis sutvirtintas naudojant
kalkių – kazeino mišinį su užpildu arba be jo atsižvelgiant į atsiknojimo apimtis:
buvo naudojama tokia mišinio sudėtis: 1.0 tūrio dalis kalkių tešlos, 1.0 tūrio dalis
marmuro miltų, 7% kazeino vandeninis tipalas. Išdaužas, įtrūkimus ir prarastas
vietas tinkavome kalkiniu tinku, glaistėme kalkių, marmuro miltų ir 4% kazeino
distiliuoto vandens tirpalo restauraciniu glaistu.
Išlikusius pirmojo gotikinio ir antrojo barokinio etapų sienų tapybos fragmentus ir
likučius konservavome, vietomis piešinio suvokimui, naujai atkurtas vietas
tonavome. Tapybos praradimus retušavome tonuojant ir puantilio metodais. Retušui
parinktos kuo artimesnės, keliais tonais šviesesnės spalvos artimos autentiškam
tapybiniam koloritui. Trečiojo etapo tapytų konsekracijos kryžių išlikimo lygis
skirtingas, ištrupėjusias ar sunykusias vietas atkūrėme, remiantis gerai išlikusiais
fragmentais ir detalėmis. Tonavome kalkiniais dažais, naudojome mineralinius
pigmentus. Baigus tonavimo ir retušavimo darbus sienų tapybos paviršių tvirtinome
1,5-2,0% kazeino distiliuoto vandens tirpalu. Restauravimo metu užfiksavome visus
konservavimo ir restauravimo darbų etapus.
Vykdant konservavimo ir restauravimo darbus, buvo siekiama maksimaliai išsaugoti
bei atskleisti sienų tapybos autentiškumą, laikytasi sienų tapybos tvarkymo darbų
metodikos, nustatytų procesų darbų eiliškumo ir užduoties įgyvendinimo eigos.
Užbaigus sienų tapybos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus, buvo
kviečiama Restauravimo Taryba, priimti darbai patvirtinti protokolu.
Neringa Šarkauskaiė-Šimkuvienė
Architektė-restauratorė,
Aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorė
Restauratoriaus liudijimo Nr. 0343
KPD atestato Nr. 0733

2019 m.

Restauruota Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia 2019 metai

Konservuojamos ir restauruojamos sienų tapybos
išdėstymo schema išklotinėje 1-3

VI fragmentas
Prieš konservavimo ir restauravimo darbus

VI fragmentas
Konservuota ir restauruota sienų tapyba išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

VI fragmentas Darbų pradžia prieš konservavimą ir restauravimą
Atsisluoksniavęs tinkas nuo mūro su sienų tapybos dažų likučiais
Pro tinko išdaužas ir kiaurymes matomos raudonos plytos,
autentiškas tinko sluoksnis

Konservuota ir restauruota sienų tapyba išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

Prieš konservavimo ir restauravimo darbus

VI fragmentas Konservuota ir restauruota sienų tapyba
dvigubas portretas išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

Konservuoti ir restauruoti sienų tapybos fragmentai išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

Konservuota ir restauruota sienų tapyba
Vyro ir moters portretų fragmentai išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

Konsekravimo kryžius (5) prieš konservavimą ir restauravimą

Konservuotas ir restauruotas konsekracijos kryžius (5)
išklotinėje 1-3 (rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

Konservuoto ir restauruoto konsekracijos kryžiaus fragmentai
išklotinėje 1-3 (rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)

V fragmentas
Konservuoti ir restauruoti dekoro fragmentai išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Titas Krutulys)
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Konservuojamos ir restauruojamos sienų tapybos
išdėstymo schema išklotinėje 3-1

1

Prieš konservavimo ir restauravimo darbus

Konservuota ir restauruota sienų tapyba lanko, strėlės motyvas ir
konsekracijos kryžius išklotinėje 3-2
(rest. Lina Rimkevičienė)

Prieš konservavimo ir restauravimo darbus

Konservuotas ir restauruotas lanko ir strėlės motyvas išklotinėje 3-2
(rest. Lina Rimkevičienė)

Sienų tapybos fragmentas prieš konservavimo ir restauravimo darbus

Konservuota ir restauruota sienų tapyba ant triumfo arkos
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Titas Krutulys)

Sienų tapybos fragmentas prieš konservavimo ir restauravimo darbus

Konservuotas ir restauruotas sienų tapybos fragmentas ant triumfo arkos
išklotinėje 1-3 (rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Vaiva Čyvaitė)

Restauravimo darbų metu

Fone konservuotas ir restauruotas sienų tapybos miesto motyvas
su dvigubu portretu ir konsekracijos kryžiumi išklotinėje 1-3
(rest. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė)
(Fotografijos autorius Eimantas Banevičius)

Restauravimo taryba Zapyškio bažnyčioje
Tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų priėmimas

Parengė: Neringa Šarkauskaiė-Šimkuvienė
Architektė-restauratorė,
Aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorė
Restauratoriaus liudijimo Nr. 0343
KPD atestato Nr. 0733

