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PASIJINĖ KRISTAUS IKONOGRAFIJA
PAŽAISLIO KAMALDULIŲ VIENUOLYNE
The Iconography of the Passion in Pažaislis'
Camaldolese Monastery
SUMMARY
The representations of the Passion originated in Byzantium, and became especially popular in the Gothic
period. In the period of Baroque, thanks to the activities of the monastic orders, the Passion became
one of the most important Christological themes. In Pažaislis' Camaldolese monastery, the pictures of
the Passion are in the Chapter House. These pictures are still not analyzed as an independent piece of
art. The article is intended to open the theme.

APIE KAMALDULIUS
Kapitulos patalpa kamaldulių tradicijoje buvo vadinama capitulum culparum
(lot. „kalčių skyrius"); į šią patalpą vienuoliai eremitai rinkdavosi kartu skaityti martirologijos ir viešai išpažinti nuodėmių. Tad siekiant giliau suvokti šios
patalpos interjero idėjinę programą, iš
pradžių verta šį tą sužinoti apie pačius
kamaldulius.
Kamaldulių vienuolija radosi XI a.
pradžioje. Pirmąjį vienuolyną 1012 m.

įsteigė benediktinas Šv. Romualdas
Campo Maldolyje prie Arezzo, Toskanoje.1 Šv. Romualdas, ieškodamas naujos vienuoliško gyvenimo formos, rėmėsi tiek šv. Benedikto regula, tiek Rytų
kraštų dykumos atsiskyrėlių sukaupta
patirtimi, t. y. derino bendruomeninę ir
atsiskyrėlišką gyvenseną. Ilgainiui kamaldulių ordino struktūra tapo gana sudėtinga; štai XVII a. antroje pusėje veikė net penkios savarankiškos kongrega-
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KULTURA
cijos, kiekviena turėjo savo centrą. PirSvarbus kamaldulių dvasingumo elemajam kamaldulių vienuolynui arti- mentas yra įsipareigojimas gyventi celėmiausia laikoma Eremitarum Camaldulen- je, iš kurios jis gali išeiti tik į Eucharissium Montis Coronae kongregacija, kurią tiją ir Liturgines valandas, taip pat kipalaimintasis Paulius Giustiniani (1476— tais svarbiais tarnybos reikalais. Celė su1528) įsteigė 1520 m. (pagrindinis Mon- prantama kaip dvasinio gyvenimo, kutis Coronae vienuolynas veikia netoli Pe- pino nusižeminimo ir kovos su šėtonu,
rudžos)2. Si kongregacija buvo pati gau- pavyzdys. Išplėtota ir papildyta celės
siausia; XVIII a. ją sudarė 32 eremai Ita- teologija kamaldulių eremitams yra vielijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir natvės ir tylos teologija, kurią apibrėžia
Lietuvoje3. Minėtosios kongregacijos kiekvieno jų ryšys su kitu asmeniu. Tycharizmą galima nusakyti taip: stipriais lėjimas ir pokalbių su broliais ribojimas
bendruomenės akcentais paženklintas padeda susikaupti maldai ir meditacijai,
eremitų gyvenimas jungiamas su atsi- o šios veda prie atsivėrimo Dievui. Konskyrėliškuoju: malda, darbu, lectio divi- stitucijoje įtvirtinta nuostata, kad kamalna (Šventojo Rašto skaitymu ir kitais duliai gali kalbėti tik ypatingais atvejais,
dvasiniais dalykais)4.
nuošalėje, trumpai ir pusbalsiu.
Kamaldulių tikslas yra vienijimasis
Dienos liturginis centras - Šv. Mišios,
su Dievu per griežtą kontempliatyvų gy- kurios privalo būti koncelebruojamos.
venimą. Priemonės šiam tikslui pasiekti Kamalduliai kalba Liturgines valandas
yra tokios: liturginė bendruomeninė mal- pagal nustatytą tvarką, be jokio giedoda, tyla, dvasiniai skaitymai ir darbas, jimo. Politurginiame pamaldume svarbi
kartu nė kiek nenukrypstama nuo regu- vieta tenka Svč. Mergelei Marijai, ypač
los. Kamaldulių diena susideda iš trijų
kalbant rožinį5. Liturginis kultas ereme
pagrindinių elementų: bendruomeninės taip pat apima Atgailos ir Sutaikinimo
maldos Šv. Mišių liturgijoje ir Liturginių sakramentą. Kamalduliai, kurių pagrinvalandų metu, darbo, ypač fizinio, bei dinė nuostata yra susivienijimas su Dielectio divina, kitaip sakant, jau minėtų
vu, nevengia fizinio triūso. Tyloje atliedvasinių, pirmiausia Biblijos, skaitymų. kami darbai padeda ne tik pragyventi,
Montis Coronae kongregacijos regulą su- bet ir yra dvasinės pusiausvyros sąlyga.
darė, viena vertus, bendruomeniniam Gyvenimas vienuolyne monotoniškas,
gyvenimui būdingi elementai - kaip ben- viena diena panaši į kitą, niekas neatidram gyvenimui vadovaujanti regula, traukia dėmesio nuo Dievo; pastovumas
kita vertus - atsiskyrėliškam, visiškai kaip sąlyga atsiverti Dievui čia labai
izoliuotam gyvenimui celės tyloje, bud- svarbus. Kamaldulių vienuoliai gyvena
riai laikantis nustatytos tvarkos. Greta atsiskyrę nuo pasaulio, jie neapaštalautrijų pagrindinių vienuolinių įžadų - ja. Šių vienuolių dalia - Dievo Karalysskaistumo, nuolankumo, neturto - ka- tės kūrimas pasitikint malda jau žemėmalduliai duoda ir pastovumo įžadą pa- je6. Jų kredo - gyventi vienam pačiam
čioje kongregacijoje.
su Dievu ir dėl paties Dievo7.
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PASIJINIS KRISTAUS PAVEIKSLŲ CIKLAS
Kapitulos salėje vyravusią atgailos ir
kančios nuotaiką atitiko interjero puošybos idėjinė programa - Jėzaus Kristaus
Kančios atskleidimas, kitaip - jos prisiminimas ir įprasminimas bei atpirkimo
slėpinio atskleidimas8.
Šios patalpos interjero dekorą galima
skaidyti į tris lygmenis: lubų skliautą,
paskliautes ir sienas (prie rytinės buvęs
altorius). Tad įžengus į kapitulos salę,
pirmiausia turėjo būti matomas ypač
gerbtas altoriaus paveikslas „Nukryžiuotasis", kuris vainikavo Jėzaus Kristaus pasijinį ciklą9. Vos pažvelgus aukštyn, freska „Jėzaus Kristaus malda Alyvų kalne", nutapyta aukščiausiame
skliauto išilginės ašies taške, iš karto sugrąžina mus į šio ciklo pradžią (plg.
freska „Paskutinė vakarienė" zakristijoje). Pažymėtina, kad dabartinėje Rožinio
maldoje Kančios slėpinys „Malda Alyvų kalne" irgi būna po Šviesos slėpinio
„Eucharistijos įsteigimas", taigi akivaizdžiai parodo ir Pažaislio vienuolyne
įkūnytos ikonografinės programos šiuolaikiškumą, ir jos gelmę. Abu slėpinių
paveikslai minėtose patalpose pavaizduoti skliauto viršuje kaip išeities taškai
tolesnei vizualinio pasakojimo sklaidai.
Čia temos skleidžiasi iš viršaus į apačią
visomis kryptimis (turima omenyje ir
stiuko lipdyba).
Deja, plafono paveikslas vos beatpažįstamas dėl ištisais plotais prarastos tapybos, todėl ne kažin ką galima pasakyti apie jo plastinę raišką. Tačiau kapitulos salės ikonografijos požiūriu tai, kaip
minėta, labai svarbus kūrinys. Šioje freskoje nutapytas Alyvų kalne besimel168
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džiantis Jėzus sakė: „Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą
taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu,
bet kaip tu..." (Mk 14, 36-37). Kiek vėliau radęs miegančius apaštalus, jiems
tarė: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas" (Mk 14, 38). Štai
šie Jėzaus ištarti žodžiai ir yra aptariamosios patalpos idėjinės programos raktas. Apskritai programos autoriai pasirinko svarbiausius Jėzaus Kristaus Kančios momentus kaip ryškiausią kančios
įvaizdį, kuris pamažu atsiskleidžia per
keturias paskliaučių freskas: „Jėzaus nuplakimas", „Vainikavimas erškėčiais",
„Ecce Homo", „Jėzus neša kryžių". Šios
freskos grupuojamos ne nuoseklia pagal
įvykius, bet priešpriešiais viena kitai:
„Vainikavimas erškėčiais" ir „Ecce Homo", „Jėzaus nuplakimas" ir „Jėzus neša kryžių".
Svarbiausias pasijinis įvykis po maldos Alyvų kalne yra Jėzaus nuplakimas.
Šiam įvykiui įprasminti skirta to paties
pavadinimo freska „Jėzaus nuplakimas", nutapyta šiaurinėje paskliautėje
(1 pav.). Daugiafigūrės Jėzaus plakimo
scenos, žinomos nuo ankstyvųjų viduramžių, tapo populiarios baroko laikais.
Pažaislio freskoje pirmame plane, pačiame kompozicijos centre, matome prie
aukštos, porfyrinę primenančios kolonos
pririštą ir nuogai išrengtą, tik su perizonijumi, lanksčią jauno Jėzaus figūrą, kurią plaka keturi jį apsupę kankintojai.
Sudėtingais rakursais nutapytos gyvai
judančios kankintojų figūros visam kūriniui suteikia itin impulsyvų pobūdį.

KULTURA

1 pav. Mykolas Arkangelas Pallonis (1642-1711/13). Jėzaus nuplakimas. 1677-1685. Freska. Joanes Merli
(1646-prieš 1695). Skulptūrinė kompozicija. 1674-1676. Stiukas. Kapitulos sale, Pažaislio kamaldulių
vienuolynas

Už šios grupės toliau, antrame plane,
stovi ginkluoti Romos kariai, tolimame
plane, aukščiau, už balkšvos baliustrados šmėžuoja keletas šią sceną stebinčių
žiūrovų. Tad freskoje pavaizduotas įvykis čia išryškinamas ir įgauna visuotinumo pobūdį: „Bet jis buvo sužalotas dėl
mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai
už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo
žaizdomis" (Iz 53, 5).
Šios patalpos vakarinės paskliautės
freska „Vainikavimas erškėčiais" galbūt
yra ir pati įtaigiausia (2 pav.). Ir čia freskos vaizdas išsiskiria gyvybingumu, o
ypač figūrų modeliavimo plastiškumu.
Anot H. Kairiūkštytės-Jacinienės, „gražiausia, plastiškai suvokta ir išradingai

modeliuota sėdinčio Kristaus figura"10.
Ir šiame paveiksle Jėzų, surištomis rankomis ir jau vainikuotą didžiuliu erškėčių vainiku, supa keturios smarkiai gestikuliuojančios kankintojų figūros (po
dvi iš abiejų pusių): „Kareiviai, nupynę
vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant
galvos, ... Ir daužė jam į veidą" (Jn 19,
2, 3). Paveiksle justi ryški besiartinančios lemtingos atomazgos nuojauta, kurią sustiprina kontrastingas, dramatiškas
koloritas (plg- nerimastingą dangaus
mėlį su iš po debesies išnyrančio mėnulio fragmentu).
Ecce Homo atvaizdai paplito X a.
Ankstyviausiuose vaizduotos Evangelijoje aprašytos scenos. Nuo XVI a. paplito devocinio tipo atvaizdai, kuriuose išLOGOS 48
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2 pav. Mykolas Arkangelas Pallonis (1642-1711/13). Vainikavimas erškėčiais. 1677-1685. Freska. Joanes Merli (1646-prieš 1695). Skulptūrinė kompozicija. 1674-1676. Stiukas. Kapitulos salė, Pažaislio kamaldulių vienuolynas

kyla vieniša Jėzaus figura. Šią temą įkūnijanti Pažaislio freska vienišą Kristaus
figūrą pirmame plane vaizduoja gestikuliuojančių ir rėkiančių vyrų fone; šis
paveikslas nutapytas rytų paskliautėje.
Labai gaila, kad išliko tik šio kūrinio
fragmentai, tačiau ir jie leidžia numanyti
ankstesnio vaizdo plastikos jėgą: „Taigi
Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir
purpurine skraiste. Pilotas tarė: Štai
žmogus! Aukštieji kunigai ir jų tarnai,
pamatę jį, ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį,
ant kryžiaus!" Pilotas jiems sako: „Jūs
imkite ir patys nukryžiuokite! Aš nerandu jame kaltės" (Jn 19, 5-6). Geriausiai
išliko šaukiančių žydų apsupto Jėzaus
figūra - tai oraus, nors ir kenčiančio, bet
pirmiausia visiškai nugalėjusio įsikūni1 70
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jusio Žodžio, t. y. tapusio žmogumi, paveikslas. Kita vertus, tai ir Jo, kaip karaliaus ir Dievo, atmetimas.
Ketvirtoji, paskutinė pietinės paskliautės freska „Jėzus Kristus neša kry11
žių" , taip pat išliko fragmentais, tačiau
išliko tai, kas svarbiausia: nešančio kryžių Jėzaus sulinkusi beveik visa figūra,
pasiruošusios jo veidą nušluostyti baltutėle skepeta jaunos moters figūros viršutinė dalis, veikiausiai jam kryžių nešti
padedančio Simono iš Kirenės ir kitų, aplink jį susispietusių romėnų karių figūrų fragmentai. Evangelijoje rašoma: „Jie
privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį - Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą - panėšėti jo kryžių" (Mk 15, 21).
Tad šio įvykio simbolinė prasmė atsklei-

KULTURA
džia paprastą tiesą: mes padedame kitiems ne savo valia, bet bijodami ar
trokšdami įvertinimo. Šiame paveiksle
Simonas Kirenietis priešinamas Veronikai - nesavanaudiškos meilės pavyzdžiui. Visi trys personažai išdėstyti pagal įstrižainę: Jėzaus figūra nutapyta viduryje, už Jo nugaros nešamą kryžių prilaiko Simonas Kirenietis, o pasisukusi į
Kristų, su abiejose rankose laikoma ištiesta skarele stovi Veronika. Ji akimirkai
tarsi sustabdo liūdnąją eiseną.
Kaip buvo minėta, altoriaus paveikslas „Nukryžiuotasis" vainikuoja Jėzaus
Kristaus pasijinį ciklą (3 pav.). Šiame impozantiškame paveiksle išryškinami abu
pagrindiniai, t. y. kančios ir atgailos, motyvai. Todėl čia pavaizduotos tik dvi figūros: nukryžiuotas Jėzus Kristus ir kryžių apglėbusi Šv. Marija Magdalietė. Virš
Kristaus galvos plevena prie kryžiaus
viršūnės pritvirtinta juosta, kurioje hebrajų, graikų ir lotynų kalbomis pakartojamas tas pats tekstas: „Jėzus Nazarietis,
žydų karalius". Kristus nutapytas dar
gyvas; rodos, girdi Jį meldžiantis: „Tėve,
atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą"
(Lk 23, 34); šie žodžiai išrašyti kitoje juos12
toje; ją laiko skriejantis angeliukas . Šie
pirmieji Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus
Bažnyčios tradicijoje yra įgavę simbolinę
prasmę; jie mums kalba apie Išganytojo
gailestingumą. Taigi pačiu Nukryžiuotojo atvaizdu čia labiausiai pabrėžiamas
kaip tik šis aspektas. O Šv. Marijos Mag-

3 pav. Mykolas Arkangelas Pallonis (1642-1711/13).
Altoriaus paveikslas Nukryžiuotasis. 1677-1685.
Drobe, aliejus. Pažaislio kamaldulių vienuolynas

dalietės paveikslu išryškinama atgaila:
sukniubusi prie pat žemės ji liudija nusižeminimą. Raudona, šviesos blyksniais
„ištapyta" suknelė, viena vertus, yra ryškiausias tamsaus kolorito paveikslą atgaivinantis akcentas, kita vertus, raudona jos spalva čia byloja atgailą ir šventumą, įgytą per Kristaus malonę.

SKULPTŪRINIS FRESKŲ AKOMPANIMENTAS
Kapitulos salės skulptūrinis dekoras13, pagal išdėstymą atitinkantis zakristijos stiuko lipdinius, ne tik teikia pa-

talpai iškilmingumo ir rimties, bet ir papildo ar nuspalvina vienu ar kitu niuansu freskose pavaizduotus įvykius.
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Svarbiausiąją, lubų skliauto freską „Jė- o pietinis - nendrę Šalia freskos „Ecce
zaus Kristaus malda Alyvų kalne" su- Homo", nutapytos rytų paskliauteje, kaipa puošni dviejų rėmų (kiekvienas su- reje pusėje angelas stovi abiem rankomis
sideda iš trijų dalių) kompozicija14 Sta- apkabinęs didžiulį kryžių, o dešinėje kičiakampio išorinio rėmo pagrindas - to angelo rankose - erškėčių vainikas,
sunkus lauro lapų vainikas, išlankstyto t. y. šie lengvai atpažįstami simboliai dar
vidinio - aukštesnio reljefo iškilus ąžuo- kartą prabyla skulptūros kalba apie Išgalo lapų vainikas, tankiai apvyniotas nytojo kančios prasmę Abipus pietines
juosta ir gausiai puoštas smulkiomis ge- freskos „Jezus Kristus neša kryžių" vielytºmis. Abu rėmus tarpusavyje jungia nas angelas priešais save turi iškėlęs steketurios groteskines kaukes, vienu me- buklingai skepetoje atsispaudusį Išganytu akcentuojančios ir plafono freskos at- tojo veidą, vadinamąjį veraikoną, kitas skirtumą nuo kitų paveikslų, ir jų tarpu- svarstykles, įasmeninto Teisingumo atrisavio jungtį Apačioje keturių freskų butą Tarp visų šių freskų susiformuoja
kartušus ir kampines kompozicijas jun- keturios kampines kompozicijos, kurių
gia susuktos veržlios voliutos ir sunkios kiekviena gali būti suvokta kaip atskiras
vaisių girliandos. Kybančios ant perdėm kßrinys. Pavyzdžiui, šiaurės rytinę kamplonų gijų, jos, kaip ir skaistaus baltu- pinę kompoziciją sudaro dviejų jaunuomo voliutų nerimas, viską, kas čia yra, lių dekoratyvines figūros ir kryžių bei viišjudina ir tarsi suvynioja į vieną didelį nis laikantys angelai. Ne tik aptartoji, bet
sūkurį, neleisdamos rasti galo.
ir kitos trys kampines kompozicijos, be
Paskliaučių freskų siužetines sąsajas puošybmes, turi ir savarankišką semanišoriškai pabrėžia, lygiai kaip zakristijo- tinę funkciją Taip šiaurės vakarų kamje, ne tik priešpriešinių kartušų kontūrų pine kompozicija, kurią sudaro dviejų
ir kriauklių pavidalo užbaigų su skirtin- barzdotų vyrų dekoratyvines figūros ir
gai komponuotais gausybes ragais pana- angelai, laikantys plaktuką bei rimbą,
šumas (kriaukle čia pirmiausia suvokia- taigi kankinimo įrankius, vis kitaip atma kaip Šventojo Kapo simbolis), bet ir skleidžia Kančios slėpinį (4 pav ). Visų
figūrines angelų kompozicijos. Iš abiejų keturių kampinių kompozicijų apačioje
kiekvieno kartušo pusių yra po vieną pasklidę smulkios skaistaus baltumo
sparnuoto angelo figūrą, kiekvienas an- vynmedžio šakeles melsvo pagrindo fogelas laiko vieną iš Arma Christi atribu- ne yra svarbus prasminis ir dekoratyvitų, susietą su greta esančios freskos tu- nis akcentas. Šios šakeles primena Jėriniu. Pavyzdžiui, abipus šiaurines fres- zaus Kristaus žodžius „Aš esu vynmekos „Jėzaus Kristaus nuplakimas" kairy- dis, o jūs šakeles Kas pasilieka manyje
sis angelas laiko plakimo įrankį, panašų ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nuo
į rimbą, o dešinysis - tris vinis, kuriomis manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuJezus buvo prikaltas prie kryžiaus Gre- veikti" (Jn 15, 5).
ta vakarines freskos „Vainikavimas eršKapitulos sales, kaip ir kitų Pažaislio
kėčiais" šiaurinis angelas laiko plaktuką, vienuolyno patalpų, puošyba pirmiausia
1 72
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suvokiama kaip harmoningas visetas, tačiau ji gali būti skaidoma ir į atskirus savarankiškus kūrinius. Ikonografinės programos sumanytojai ir atlikėjai šios patalpos puošyboje atskleidžia švenčiausiųjų krikščioniškųjų slėpinių - Kančios
ir Atgailos - esmę. Viena vertus, įtaigus,
aukštos meninės kokybės Jėzaus pasijinis
paveikslų ciklas, kurį kapitulos salėje galėjo matyti tik nedaugelis išrinktųjų, čia
susirinkusiems kamaldulių vienuoliams
turėjo padėti dar giliau išgyventi Kristaus kančią, visapusiškai jai atsiverti. Kita vertus, šis Jėzaus Kančią įvairialypiai
atskleidžiantis baroko monumentaliosios
dailės ciklas, netgi nepaisant nebeatkuriamų nemažų medžiaginių praradimų,
dabartinėje Lietuvos teritorijoje yra vienas išsamiausių ir meniniu požiūriu išties labai vertingas.

4 pav. Joanes Merli (1646-prieš 1695). Skulptūrinė kompozicija. 1674-1676. Stiukas. Kapitulos salė, Pažaislio kamaldulių vienuolynas

SANTRAUKA
Jėzaus Kančios atvaizdai, pirmiausia
atsiradę Bizantijoje, ypač paplito gotikos
laikais. Baroke Kristaus Kančia tapo bene svarbiausia kristologine tema. Šios
temos paplitimą skatino įvairios vienuolijos, taip pat ir kamaldulių ordinas. Pažaislio kamaldulių vienuolyne pasijinis
Jėzaus Kristaus paveikslų ciklas sukoncentruotas kapitulos salėje. Minėtasis
ciklas iki šiol kaip savarankiškas kūrinys nėra analizuotas.
Siame straipsnyje, remiantis archyviniais dokumentais ir literatūriniais šaltiniais bei empirine medžiaga, atskleidžiama kapitulos salės interjero kaip
vientiso kūrinio ikonografija, neatsiejant
jos analizės nuo meninės raiškos. Paro-

doma, kad ikonografinės programos sumanytojai ir atlikėjai šios patalpos puošyboje atskleidžia švenčiausiųjų krikščioniškųjų slėpinių - Kančios ir Atgailos - esmę. Įtaigus, aukštos meninės kokybės Jėzaus pasijinis paveikslų ciklas,
kurį kapitulos salėje galėjo matyti tik nedaugelis išrinktųjų, čia susirinkusiems
kamaldulių vienuoliams turėjo padėti
dar giliau išgyventi Kristaus kančią. Be
to, šis Jėzaus Kančią įvairialypiai atskleidžiantis baroko monumentaliosios dailės ciklas, netgi nepaisant nebeatkuriamų ženklių medžiaginių praradimų, dabartinėje Lietuvos teritorijoje yra vienas
išsamiausių ir meniniu požiūriu išties
labai vertingas.
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„Jėzaus Kristaus vainikavimą erškėčiais" ir „Ecce Homo", yra praradę iki 50 % ir net daugiau
tapybos sluoksnio. Jos visos baigtos restauruoti 1986 m. (restauravimas pradėtas 1982 m ,
darbų vadovas - Kęstutis Andziulis, pats restauravęs kelias freskas, pavyzdžiui, „Ecce Homo" ir „Jėzaus Kristaus maldą Alyvų kalne"
Žr 1986 m. kovo 5 d. freskų konservavimo-restauravimo darbų priėmimo aktai. L. Šinkūnaitės asmeninis archyvas.
Kaip minėta, šis Nukryžiuotojo paveikslas, nutapytas kapitulos sales altoriui ir jame ilgai buvęs, dabar laikinai pakabintas Šv Kristupo
koplyčioje ant sienos, 1832 m. stačiatikių sunaikinto senojo barokinio altoriaus vietoje. Nukryžiuotojo paveiksle yra tapytojo Mykolo Arkangelo Pallonio signatūra MICHAEL ARCHANGELUS PALLONI / FLORENTINUS INVENIT
/ ET PINGEBAT (Mykolas Arkangelas Pallonis Florentietis sukure ir nutapº). Artimiausiu
metu šis kūrinys bus sugrąžintas Į sutvarkytą
kapitulos salę ir pakabintas ant sienos ankstesnėje vietoje.
H. Kairiukštyte-Jaciraene, p. 217.
Visų penkių freskų autorius - tas pats jau minetasis tapytojas iš Florencijos Mykolas Arkangelas Palioms
Originalus įrašas PATER IGNOSCE ILLIS
QVIA NESCIVNT QVID FACIVNT.
Kapitulos sales skulptūrinio dekoro medžiaginių praradimų buta didelių Restauravimo darbai su pertraukomis truko nuo 1982 m. iki
1988 m. Skliauto lubų stiuko lipdinius nepriekaištingai restauravo Irenijus Paškevičius Prie
paskliaučių freskas Įrėminančių stiuko kompozicijų dirbo Daiva Jakelaityte ir D. Butvilaite,
kampinių kompozicijų figūras atkure K. Morkßnas. Šiose atkurtose dekoratyvinių atlantų figūrose akivaizdžios anatomijos klaidos, taip
pat baroko plastines raiškos nesupratimas.
Kapitulos sales skulptūrinius lipdinius iš stiuko 1674-1676 m. sukure Jonas Merlis (Joannes
Merli, 1646-pneš 1695) iš Lombardijos Albogasio miestelio prie Luganos ežero

