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Šiame straipsnyje nagrinėjamos ankstyviausios rašytinių istorijos šaltinių žinios apie Švč. Mergelės Marijos kultą 
katalikiškoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalyje, siekiant parodyti tam tikrų marijinio kulto apraiškų 
bizantiškas šaknis. Remiantis pirminiais šaltiniais ir taikant lyginamąją perspektyvą, siekiama gilesnio, detalesnio 
lietuviškų ir bizantietiškų tipologiškai artimų fenomenų (procesijų, Dievo Motinos atvaizdų gerbimo, triumfo 
ideologijos apraiškų) pažinimo. 
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Švč. Mergelės Marijos kultas Lietuvoje jau turi gana gi-
lias tyrinėjimo tradicijas. Pirmą apibendrinamąjį dar-
bą apie Lietuvoje Marijai reikštą pagarbą dar 1958 m. 
paskelbė Juozas Vaišnora1. Lietuvos kaip Marijos že-
mės paradoksą dalykiškai, bet ir nesausai aptarė Zeno-
nas Ivinskis2. Pastaraisiais dešimtmečiais stebuklais 
garsius Dievo Motinos paveikslus Lietuvoje daugiausia 
tyrė meno istorikai, tarp kurių pirmiausia minėtini 
Aušros Baniulytės, Rūtos Janonienės, Tojanos Račiū-

1 Juozas Vaišnora, Marijos garbinimas Lietuvoje, Roma: Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 1958. 

2 Zenonas Ivinskis, „Marijos garbinimas Lietuvoje“, in: Zenonas 
Ivinskis, Rinktiniai raštai, t. 4: Krikščionybė Lietuvoje, Roma: 
Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1987, p. 579–601; Idem, 
„Pirmasis Lietuvos pasiaukojimas Marijai“, in: Rinktiniai raštai, 
t. 4, p. 601–604. 

naitės, Regimantos Stankevičienės darbai3. Mūsų tiria-
mai temai ypač svarbūs Birutės Rūtos Vitkauskienės ir 

3 Aušra Baniulytė, „The cult of the Virgin Mary and its images in 
Lithuania from the middle ages until the seventeenth century“, 
in: Acta Academiae Artium Vilnensis (toliau – AAAV), Vilnius, 
2002, t. 25: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai, sud. Tojana 
Račiūnaitė, p. 157–193; Rūta Janonienė, „,Sapiegų Švč. Mergelė 
Marija‘ – Vilniaus globėja“, in: Dailės istorijos studijos, Vilnius, 
2006, t. 2: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, sud. Ais-
tė Paliušytė, p. 117–133; Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: 
Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2014. Iš gausių Regimantos Stankevičienės 
darbų paminėsime tik mūsų tematikai artimiausią straipsnį: Re-
gimanta Stankevičienė, „Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslas: kultas ir kartotės Lietuvoje“, in: AAAV, Vilnius, 2004, 
t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, 
sud. gabija Surdokaitė, p. 61–78. 
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giedrės Mickūnaitės darbai, kuriuose specialiai nagri-
nėjama Trakų Dievo Motinos paveikslo ikonografija ir 
jį lydėjęs kultas4. Norėdami įnešti ir savo indėlį į šios 
srities tyrimus, nusprendėme specialų dėmesį skirti bi-
zantiškoms Dievo Motinos kulto ištakoms, siekdami 
parodyti konkrečias šio kulto atsiradimo aplinkybes ir 
pasiremdami, mūsų manymu, svarbiausiais tyrimais, 
kurių per pastaruosius du dešimtmečius užderėjo ypač 
gausiai. Nauji ar net ir senesni, bet Lietuvos mokslinė-
je apyvartoje menkai arba visai nepanaudoti darbai ne 
taip jau retai revizuoja nuo seno įsitvirtinusias ir daž-
nai nepakankamai kritiškai atkartojamas nuomones ar 
teiginius. Todėl pažintis su nauja literatūra ir deramas 
atitinkamų teiginių dokumentavimas, tikimės, padės 
geriau pažinti tas konkrečias istorines aplinkybes, ku-
riose išsiskleidė vienas ar kitas Švč. Mergelės Marijos 
ikonų / atvaizdų kulto reiškinys. Toks tyrimas leis la-
biau išryškinti sudedamuosius Švč. Mergelės Marijos 
kulto dėmenis ir nustatyti, kada imta tikėti, jog stebu-
klingas Dievo Motinos atvaizdas gali teikti ne tik dva-
sinę paguodą privačiam asmeniui, bet ir tapti valdovo, 
valstybės, Bažnyčios (visų tikinčiųjų) saugumo garan-
tu – paladijumi (palladium / palladion). Tikriausiai la-
biausiai mūsų dienų jauseną ir vaizduotę dirginančiu 
Dievo Motinos kulto aspektu galima laikyti Švč. Mer-
gelės Marijos „kovines savybes“, pasireiškusias tikėji-
mu, kad ji ne tik melsdavosi už tuos, kas šaukdavosi 
jos pagalbos, bet ir pati aktyviai dalyvaudavo apgultyse 
ir mūšiuose. Vis dėlto kaip tik šios savybės, manytu-
me, turėjo būti patrauklios aktyvia karine ir diplomati-
ne veikla pasižymėjusiam Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui Vytautui (1392–1430).

4 Birutė Rūta Vitkauskienė, „Marijos kultas“, in: Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, sud. Vytautas 
Ališauskas ir kt., Vilnius: Aidai, 2001, p. 329–341; giedrė Mickū-
naitė, Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2008, p. 251–260; Eadem, „Stebuklingasis 
Dievo Motinos atvaizdas ir „graikiškos“ tapybos tradicija Trakų 
parapinėje bažnyčioje“, in: AAAV, Vilnius, 2013, t. 69: Kultiniai 
atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklai-
da, sud. Tojana Račiūnaitė, p. 47–64. 

Švč. Mergelės Marijos kultas visuotinėje krikš-
čionių Bažnyčioje užima garbingą vietą. Prieš daugelį 
amžių užsimezgusi tradicija gyva ir mūsų dienomis5. 
Pagarba ir pamaldumas Švč. Mergelei Marijai tapo vie-
nu iš svarbiausių krikščioniškosios tapatybės kertinių 
akmenų. Nėra abejonės, kad Lietuvoje Švč. Mergelės 
Marijos kultas ėmė reikštis nuo tada, kai lietuvių že-
mėse pasirodė pirmieji krikščionys. Šiam kultui insti-
tuciniai pamatai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(toliau – LDK) katalikiškoje dalyje buvo pakloti drau-
ge su Romos katalikų Bažnyčios organizacijos kūrimu, 
prasidėjusiu po oficialaus Lietuvos krikšto 1387 me-
tais. Tiriant pabiras seniausių mūsų dienas pasiekusių 
istorijos šaltinių žinias ir atsižvelgiant į kontekstinę in-
formaciją, galima teigti, kad ten, kur žiedėsi pirmieji 
katalikiškų bendruomenių židiniai (parapinės bažny-
čios, vienuolynai, dvarai, koplyčios), ten krikščioniš-
kas gyvenimo būdas prigijo stebėtinai greitai. Per „il-
gąjį“ XV amžių LDK katalikiška visuomenė išgyveno 
spartų virsmą ir savo esminėmis charakteristikomis 
tapo tipologiškai artima kitų Vidurio ir Rytų Europos 
katalikiškų kraštų visuomenėms6. Šiame procese svar-
bų vaidmenį atliko dar nuo pagonybės laikų Lietuvoje 
veikę pranciškonai. Juos galime laikyti ir pirmaisiais, ir 
aktyviausiais Švč. Mergelės Marijos kulto Lietuvoje 
puoselėtojais ir skleidėjais. Iš Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio gedimino 1323 m. sausio 25 d. laiško sužino-
me, kad Naugarduko pranciškonų bažnyčia turėjo 
Dievo Motinos ir Šv. Pranciškaus titulą7. Pagrindinė 

5 Klaus Schreiner, Maria: Jungfrau, Mutter, Herrscherin, Mün-
chen: Carl Hanser, 1994. Rachel Fulton, „Mary“, in: The Cam-
bridge History of Christianity, vol. 4: Christianity in Western Eu-
rope c.  1100–c.  1500, Ed. by Miri Rubin and Walter Simons, 
Cambridge: CUP, 2009, p. 283–296. 

6 Plg. Darius Baronas, Stephen C. Rowell, The Conversion of Lithu-
ania: From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians, Vil-
nius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, [2015], 
p. 519–524. 

7 Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illus-
trans. Gedimino laiškai, parengė Stephen C. Rowell, Vilnius: 
Vaga, 2003, Nr. 16, p. 46: „quam hoc anno iterum ob honorem 
Dei omnipotentis et sue genetricis Virginis Marie et beati Fran-
cissci fecimus reedificare“. 
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pranciškonų bažnyčia Vilniuje buvo pašvęsta 
Švč. Mergelės Marijos garbei8. Pranciškonai taip pat 
aptarnavo ir Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje bu-
vusią Šv. Onos (Marijos motinos) bažnyčią, rašyti-
niuose šaltiniuose minimą nuo 1390 metų9. Atsižvel-
giant į tai, kad tik 1386  m. popiežius Urbonas VI 
oficialiai paskelbė liepos 26 d. šv. Onos švente10, galima 
spėti, kad būtent su šiuo įvykiu reikėtų sieti šią patro-
ciniją. Tiriant XV a. Vilniaus gyventojų religinį gyve-
nimą paaiškėjo, kad Vilniaus pranciškonų vienuolyno 
bažnyčia buvo pagrindinis Švč. Mergelės Marijos šven-
čių židinys, o Vilniaus parapinė Šv. Jono Krikštytojo ir 
Šv. Jono Evangelisto bažnyčia buvo svarbiausia Velykų 
ciklo švenčių vieta. Jose atitinkamų švenčių metu apsi-
lankę ir tinkamai pasiruošę piligrimai galėjo pelnyti 
atlaidus. Tuo tarpu Vilniaus katedroje atlaidus buvo 
galima pelnyti per visas didžiąsias liturginių metų iš-
kilmes11. Sąlyginė atlaidų privilegijų gausa Lietuvoje, 
visų pirma Vilniuje, liudija tai, kad XV a. tokios mal-
dingumo praktikos kaip piligriminės kelionės anaiptol 
neapsiribojo viena vietove ar vienu miestu. Todėl ne-
nuostabu, kad nuo pat pirmųjų krikščioniškosios Lie-
tuvos laikų Švč. Mergelės Marijos kultas buvo puoselė-
jamas ir anapus valstybės sostinės. Šiuo požiūriu viena 
svarbiausių, ko gero, ir pati svarbiausia vieta – Trakų 

8 Darius Baronas, Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–
XX a., Vilnius: Aidai, 2010, p. 98–103. 

9 Apie Šv. Onos kultą žr.: Lijana Birškytė-Klimienė, Šv. Onos 
kultas ir atvaizdai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų 
bažnyčiose: Daktaro disertacija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyri-
mų institutas, Vilniaus dailės akademija, 2016. Apie Vilniaus Že-
mutinėje pilyje stovėjusią Šv. Onos bažnyčią žr. Piotr Śledziews-
ki, „Kościół św. Anny – św. Barbary intra muros castri Vilnensis“ 
in: Ateneum Wileńskie, Vilnius, 1933–1934, t. 9, p. 1–32.

10 Robert N. Swanson, Religion and Devotion in Europe, c. 1215 – 
c. 1515, Cambridge: CUP, 1995, p. 145. Popiežius Urbonas VI Ma-
rijos Apsilankymo šventę padarė privalomą visai Katalikų Baž-
nyčiai: Kazimierz Dopierała, Księga papieży , Poznań: 
Pallotinum, 1996, p. 255. 

11 Darius Baronas, „Katalikiškojo pamaldumo raiška Vilniuje 
XIV a. pabaigoje – XV a. viduryje“, in: Bažnyčios istorijos studi-
jos, Vilnius, 2016, t. 8: Krikščioniškojo gyvenimo Lietuvoje ato-
dangos: XIV–XX a., sud. Vytautas Ališauskas, p. 25–26, 33–34. 

parapinė bažnyčia. Ją 1409  m. fundavo Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas, ji buvo pašventinta 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Šv. Jono Apašta-
lo ir Evangelisto titulu12. Čia saugomas tikinčiųjų ypač 
gerbiamas Dievo Motinos atvaizdas. Jis datuojamas 
XV a. pabaiga ir todėl negali būti laikomas Vytauto lai-
kų šventenybe13. Nepaisant to, nuo seno, jau kelis am-
žius jis siejamas ir su Vytautu, ir su Rytų Romos impe-
rija, kuriai ankstyvaisiais Naujaisiais laikais prigijo 
Bizantijos pavadinimas. Ant Trakų Dievo Motinos pa-
veikslo kitos pusės esantis įrašas skelbia, kad šį pa-
veikslą Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleolo-
gas (1391–1425) padovanojo Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui jo krikšto proga [1 il.]. Jame 
taip pat nurodoma, kad paveikslas yra toks pat, kokį 
Bizantijos imperatorius Jonas II Komnenas (1118–
1143) liepė vežti triumfo eisenoje švenčiant įspūdingą 
pergalę prieš „hunus ir persus“. Reikia pažymėti, kad 
šias žinias perteikia vėlyvas, veikiausiai XVIII a. pir-
mąja puse datuotinas įrašas, kurio atsiradimą šiandien 
logiškiausia būtų sieti su pasirengimu 1718 m. pa-
veikslo karūnavimo iškilmėms14. Tad kaip paties Trakų 

12 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej = Codex di-
plomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis, Ed. 
J. Fijałek, W. Semkowicz, t. 1, Kraków: Nakładem Polskiej Aka-
demii Umiejętności, 1948, Nr. 50, p. 76 (1409 05 24). 

13 Žr. Žymantė Kasperavičienė, „Trakų Dievo Motina“, in: Kultūros 
paminklai, Vilnius, 1994, t. 1, p. 118–120, 123; gintautas Žalėnas, 
„Rekonstrukcja obrazu Matki Boskiej trockiej w świetle najnows-
zych badań“, in: Przegląd Wschodni, Warszawa, 2001, t. 7, zesz. 3 
(27), p. 775–776. Tiesa, ir mūsų laikais pasitaiko mokslininkų, 
kurie tiki, kad būtent šis Dievo Motinos paveikslas yra imperato-
riaus Emanuelio II Paleologo dovana Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui Vytautui: Piotr Chomik, Kult ikon Matki Bożej w Wiel-
kim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Białystok: 
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, 2003, p. 152. 

14 Nesama vieningos ar pakankamai gerai argumentuotos nuomo-
nės dėl šio įrašo datavimo. Dalis tyrėjų mano, kad šis įrašas pa-
darytas apie 1718 m.: Zenonas Ivinskis, „Marijos garbinimas 
Lietuvoje“, p. 693; Laima Šinkūnaitė, „garbingasis Trakų Dievo 
Motinos paveikslas ir jo sekimai“, in: Logos, Kaunas, 2001, t. 26, 
p. 149–150; Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis, p. 268. Kai ku-
rie tyrėjai tokią nuomonę vertino atsargiai, bet po kiek laiko kur 
kas palankiau: plg. giedrė Mickūnaitė, Vytautas Didysis, p. 253 
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Dievo Motinos atvaizdo negalime laikyti Vytauto laikų 
„ikona“, taip ir šio įrašo negalima priimti už gryną pi-
nigą. Ir vis dėlto. Nepaisant šio įrašo vėlyvumo ir ne-
aiškios autorystės, jame atsispindi žinios apie realius 
įvykius iš Bizantijos ir Lietuvos istorijos15. O patį įrašą 

ir giedrė Mickūnaitė, „Tikrumo link: Trakų Dievo Motinos pa-
veikslo pri(si)taikymas Naujiesiems laikams“, in: Dailės istorijos 
studijos, Vilnius, 2014, t. 6: Vaizdo kontrolė, sud. Erika grigora-
vičienė, p. 14. Dar kiti autoriai teigia, kad šis įrašas padarytas 
neabejotinai XIX a.: Birutė Rūta Vitkauskienė, op. cit., p. 334. 
Paleografės dr. Rūtos Čapaitės nuomone, šis įrašas datuotinas 
XVIII a. pirmąja puse, veikiausiai to amžiaus III–V dešimtme-
čiu. Pati rašysena priskirtina prancūziškajai humanistinei bas-
tardai, atlikta pieštinio dukto technika, kruopščiai, bet kaligrafi-
jos meno požiūriu nelabai išlavinta ranka. 

15 Darius Baronas, „Byzantium and Lithuania: North and South 
look at each other“, in: Byzantina et Slavica Cracoviensia, vol. 5: 
Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav Conta-

galime traktuoti kaip užuominą apie Lietuvos ir Bizan-
tijos kontaktus XIV a. pabaigoje – XV a. pirmoje pusė-
je16. Net jeigu šis įrašas tėra (kol kas) nenustatyto 
XVII–XVIII a. sąvartos ar net ir vėlesnio laikotarpio 
autoriaus sukurta versija („legenda“), ji, kaip matysi-
me, traktuotina kaip ganėtinai vykusi hipotezė, „atspė-
janti“ tuos bendrų interesų sąlyčio taškus, kurie XIV–
XV a. sąvartoje iš tiesų buvo svarbūs tiek Bizantijai, 
tiek Lietuvai. 

KONSTANTINOPOLIS – DIEVO MOTINOS 

MIESTAS 

Nuo gilios senovės būdavo tikima, kad miestai turi 
dangiškuosius globėjus, tad šiuo aspektu Konstantino-
polis – ne išimtis. Tačiau jau nuo VI–VII a. bizantiečių 
retorinė tradicija ypač stipriai pabrėždavo, kad Kons-
tantinopolis (kaip ir visa jų imperija) yra Dievo, Kris-
taus ir šventųjų ypatingai globojamas ir saugomas 
Miestas17. Šis (pasi)tikėjimas nebuvo statiška duotybė. 
Nuolatinį Dievo palankumą ir nesiliaujančią pagalbą 

ct Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, Ed. by M. Kai-
makamova et al., Cracow, 2007, p. 303–317.

16 Žr., pvz., Darius Baronas, „Bizantija ir Lietuva: Saugus atstumas, 
atsargus bendrumas“, in: Naujasis Židinys–Aidai, Vilnius, 2012, 
Nr. 2, p. 103–108. 

17 Paul J. Alexander, „The strength of empire and capital as seen 
through Byzantine eyes“, in: Speculum, Chicago, 1962, vol. 37, 
p. 345–346. Čia ir toliau „Miestu“ bus pavadinamas Konstan-
tinopolis. 

1. Trakų Dievo Motinos paveikslo įrašas,  
XVIII a. pirma pusė

 Inscription on the back of the Trakai Mother  
of god painting, early 18th c.

Transkribuotas tekstas: 
Imago haec B. V. Mariae, miraculis in Li-
tvania, in civitate Troki, celebris, ab Emmanuele II 
Imperatore Orientis, Alexandro Vitoldo Magno Duci Li-
tvaniae nuper ad Sanctam Fidem Catholicam converso 
et circa annum Domini 1382 baptizato, donata est. 
Ferunt hanc esse ipsam imaginem, cujus ope Ioannes 
Cononaeus Imperator Orientis Hunnos et Persas vicit, 
obtentisque hisce victoriis vehiculo argenteo tracto 
a quatuor equis albis Constantinopolim solemniter 
invexit in proprioque loco posuit.
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turėjo užtikrinti ne tik Miesto gyventojų švenčiama li-
turgija, bet ir konkretūs, sakraliniai daiktai, tarp kurių 
svarbiausios buvo šventosios relikvijos. Viduramžiais 
Konstantinopolio relikvijų rinkinys kėlė pavydą visam 
krikščioniškajam pasauliui: apskaičiuota, kad ten jų 
buvo apie 3600, priskiriamų maždaug 476 įvairiems 
šventiesiems ir šventosioms18. Bizantiečiams rūpėjo tu-
rėti kuo gausesnį savo dangiškųjų globėjų būrį, todėl rū-
pinimasis įsigyti jų relikvijas turėjo pragmatinę vertę19. 
Toks rūpestis anaiptol nebuvo praradęs savo aktualumo 
dar ir XIV a. pabaigoje, kai Hagia Sophia (Viešpaties Iš-
minties) katedros rektorius Mykolas Bal  sa monas iškėlė 
trijų Vilniaus kankinių apsaugines galias, kai Konstanti-
nopoliui grėsė sultono Bajezido vadovaujami turkai os-
manai (1394–1402)20. 

Nors krikščionių kankiniai ir šventieji nuo pat pir-
mųjų krikščionybės amžių būdavo laikomi ypatingais 
žmonijos užtarėjais pas Dievą, tačiau iš jų nė vienas ar 
viena savo artumu Įsikūnijusiam Žodžiui negalėjo pri-
lygti Švč. Mergelei Marijai. Dievas tapo Išganytoju tap-
damas žmogumi per Mariją21. Joks kitas žmogus nebu-
vo toks artimas Kristui kaip jo Motina, todėl tikėta, 
kad būtent Marijos užtarimas pas Viešpatį yra ir pats 

18 Edward N. Lutwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire, 
Cambridge MA–London: The Belknap Press of Harvard Uni-
versity Press, 2011, p. 117 (su nuoroda į O. Meinardus, „A study 
of the relics of the greek Church“, in: Oriens Christianus, 1970, 
No. 54, p. 130–133). 

19 Norman H. Baynes, „The supernatural defenders of Constanti-
nople“, in: Norman H. Baynes, Byzantine Studies and Other Es-
says, Westport: greenwood Press, 1974, p. 249–251; Jonathan 
Harris, Constantinople: Capital of Byzantium, London–New 
York: Hambledon Continuum, 2007, p. 40–58.

20 Darius Baronas, „Byzantium and Lithuania“, p. 309–310. Deta-
liai šią apgultį ir bendrą politinę situaciją nagrinėja John W. Bar-
ker, Manuel II Palaeologus (1391–1425): A Study in Late Byzanti-
ne Statesmanship, New Brunswick: Rutgers University Press, 
1969, p. 123–199. 

21 Plačiau apie Švč. Mergelės Marijos kulto kristologinį pagrindą 
žr. John Meyendorff, Byzantine Theology: Historical Trends and 
Doctrinal Themes, New York: Fordham University Press, 1983, 
p. 146–149, 165; Ioli Kalavrezou, „Images of the Mother: When 
the Virgin Mary became ʻMeter Theouʼ“, in: Dumbarton Oaks 
Papers (toliau – DOP), Washington, 1990, vol. 44, p. 165–170. 

stipriausiais, ir paveikiausias. Nuo pat krikščionybės 
aušros Viešpaties Jėzaus Kristaus motina buvo apgaub-
ta tikinčiųjų pagarbos. Jau II–III a. Justinas Kankinys 
ir vyskupas Irenėjas Lionietis plėtojo mintį apie Mariją 
kaip antrąją Ievą22. Kaip per pirmosios mergelės ne-
klusnumą žmonių giminė paveldėjo prigimtinę nuo-
dėmę ir mirtį, taip per antrosios mergelės skaistumą, 
klusnumą ir kitas dorybes turėjo atsiverti malonės ir 
amžinojo gyvenimo vartai. Dėl išskirtinių Mergelės 
Marijos dorybių ir malonės būti Išganytojo Motina ji 
imta regėti kaip pačios Bažnyčios provaizdis (Klemen-
sas Aleksandrietis). Šalia Naujajame Testamente esan-
čių negausių žinių iš Marijos gyvenimo, imta ieškoti 
netiesioginių užuominų apie ją Senojo Testamento 
knygose, taip siekiant iškelti jos unikalų vaidmenį 
žmonijos Išganymo istorijoje. Būtent Viešpaties Įsikū-
nijimo paradoksas pirmaisiais krikščionybės amžiais 
buvo pagrindinis Bažnyčios tėvų dėmesio reikalavęs 
klausimas. Vykstant kristologiniams ginčams Bažny-
čios Tėvams teko nusakyti ir Jėzaus Kristaus žemiško-
sios motinos statusą dieviškajame žmonijos Išganymo 
plane23. Šių teologinių refleksijų slenkstiniu įvykiu ga-
lima laikyti Visuotiniame Bažnyčios susirinkime Efese 
431 m. Marijai oficialiai pripažintą „Dievo gimdyto-
jos“ (Theotokos) titulą24. Po šio Susirinkimo Dievo Mo-
tinos kultas tarsi atsiplėšė nuo žemės25. Įspūdingiausiu 

22 John Meyendorff, op. cit., p. 146–149. 
23 Apie Švč. Mergelės Marijos provaizdžius ir asmenį Senajame ir 

Naujajame Testamente žr. Karol Winiarski, „Matka Najświętsza 
w Piśmie Św.“, in: Gratia plena: Studia teologiczne o Bogurodzicy. 
Praca zbiorowa, pod redakcją Bernarda Przybylskiego OP, Poz-
nań etc.: Księgarnia Św. Wojciecha, 1965, p. 31–58. Daugiau apie 
Dievo Motiną Bažnyčios Tėvų raštuose žr. Eugeniusz Florkows-
ki, „Matka Boża w nauce Ojców Kościoła“, in: ibid., p. 59–77.

24 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, 
układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras SJ, 
t. 1, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2007, p. 178; 
Beata Krasucka, „Theotokos“, in: Encyklopedia Katolicka, Lublin: 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, 2013, p. 762–763. 

25 Plg. Averil Cameron, „The early cult of the Virgin“, in: Mother of 
God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, Ed. by Maria 
Vassilaki, Milano: Skira 2000, p. 5. 
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šio kulto pradžios materialiu ženklu tapo viena se-
niausių ir viena pirmųjų Marijai dedikuotų bažnyčių – 
popiežiaus Siksto III (432–440) pastatyta Romos Santa 
Maria Maggiore. 

Panašiai kaip Senojoje, taip ir Naujojoje Romoje 
(Konstantinopolyje) ilgą laiką nebuvo nė vienos baž-
nyčios, dedikuotos Dievo Motinai. Apie 425 m. suda-
rytame pusiau oficialiame statistiniame Konstantino-
polio apraše „Notitia urbis Constantinopolitanae“ 
minima 12 bažnyčių, tačiau ir tarp jų nebuvo nė vie-
nos, kuri būtų dedikuota Dievo Motinos garbei26. Ko 
gero, pirmasis Konstantinopolio sakralinis pastatas, 
dedikuotas Švč. Mergelei Marijai, buvo imperatorių 
rūmuose veikiausiai dar iki V a. vidurio įrengta koply-
čia, turėjusi „pirmosios-pastatytosios“ (protoktistos) 
epitetą27. Monumentalios Švč. Mergelės Marijos titulo 
bažnyčios Konstantinopolyje ėmė rastis V a. 7–8 de-
šimtmečiais28. Tarp Konstantinopolio gyventojų tik 
nuo VI a. antros pusės galima apčiuopti aiškesnį Dievo 
Motinos kulto įsišaknijimą, kuris jų religiniame gyve-
nime iki VII a. vidurio tapo dominuojančiu29. Neatski-
riama Dievo Motinos kulto dalimi tapo ją vaizduojan-
čios ikonos. Bent jau nuo VI a. vidurio Dievo Motinos 
ikonos tapo viešo ir asmeninio pamaldumo židiniais 

26 Cyril Mango, „Constantinople as Theotokoupolis“, in: Mother of 
God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, Ed. by Maria 
Vassilaki, Milano: Skira 2000, p. 17. 

27 Bissera V. Pentcheva, Icons and Power: The Mother of God in 
Byzantium, University Park: The Pensylvania State University 
Press, 2006, p. 12. Vėlesniais amžiais imperatorių rūmų koply-
čios vaidmenį perėmė imperatoriaus Konstantino V (741–775) 
pastatyta Pharos šventovė, kurioje buvo saugomos ypatingos re-
likvijos (Jono Krikštytojo ranka, Mozės lazda, Kančios įrankiai, 
ir Mandylionas – ne rankų darbo Kristaus atvaizdas iš Edesos ir 
kt.). XII a. pabaigoje – XIII a. pradžios tekstuose minima Pharos 
šventovėje saugota Dievo Motinos „Namų Šeimininkės“ (Oiko-
kyra) ikona. Šios šventenybės turėjo stiprinti ir palaikyti sosto 
paveldėjimo principą, kuris Bizantijoje buvo palyginti trapus: 
ibid., p. 28–30. 

28 Plg. Cyril Mango, op. cit., p. 20–21. 
29 Averil Cameron, „The Theotokos in sixth-century Constantino-

ple: A City finds its symbol“, in: The Journal of Theological Stu-
dies, Oxford, 1978, vol. 29, No. 1, p. 80. 

sakraliniuose pastatuose ir privačiuose namuose30. Šis 
laikotarpis taip pat laikomas bizantiškosios himnogra-
fijos „aukso amžiumi“, o jį geriausiai reprezentuoja 
vienas garsiausių visų laikų krikščionių poetų – Roma-
nas Melodas, klestėjęs imperatoriaus Justiniano I lai-
kais (527–565). Kaip ir galima tikėtis, tarp jo plačiaša-
kės Išganymo istorijos įvykių prasmei perteikti skirtos 
kūrybos randame ir himnus Dievo Motinos garbei, 
kuriuose reiškiamos mums šiuo metu ypač rūpimos 
mintys apie Mariją kaip tikinčiųjų užtarėją, tvirtovę ir 
net pasaulio valdovę31. Vis dėlto pačiu garsiausiu ir 
reikšmingiausiu Mergelės pašlovinimo kūriniu tapo 
Akathistos himnas32. Jame visa triumfo jėga prasiveržia 
teologinės refleksijos, metaforų kalba nušviečiančios 
dieviškąjį Išganymo planą žmonijai ir Mergelės Mari-
jos vaidmenį jame. Šiame liturginiame kūrinyje visu 
poetiniu įtaigumu įtvirtinama Efeso Susirinkimo do-
gma, kad Mergelė Marija yra Dievo gimdytoja33. 

30 Švč. Mergelės Marijos atvaizdai ant privačiuose namuose laiko-
mų ir ant nešiojamų ar dėvimų daiktų (medalionai, pektorali-
niai kryžiai, tekstilės dirbiniai ir pan.) gausiau ima plisti nuo 
VI a. antros pusės ir ypač nuo VII a.: Henry Maguire, „Byzanti-
ne domestic art as evidence for the early cult of the Virgin“, in: 
Images of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in 
Byzantium, Ed. by Maria Vassilaki, Aldershot etc.: Ashgate, 
2005, p. 186–187. Apie ikonų gerbimo praktikos plitimą laikotar-
piu tarp Justiniano I ir Ikonoklazmo sąjūdžio žr. Ernst Kitzin-
ger, „The cult of images in the age before Iconoclasm“, in: DOP, 
Washington, 1954, vol. 8, p. 88 ir t.

31 Sancti Romani Melodi cantica: Cantica genuina, Ed. Paul Maas 
and C. A. Trypanis, Oxford: At the Clarendon Press, 1963, p. 8: 
„ἐμὲ γὰρ ἕχει ἡ οἰκουμένη σου / σκέπην κραταιάν, τεῖχος καὶ 
στήριγμα“ (1 κγˊ  5–6); p.  10: „τοῦ γὰρ κόςμου βασιλεύω / 
ἐπειδὴ κράτος τὸ σὸν ἐβάστασα γαστρί, πάντων κρατῶ“ 
(2 βˊ 4–5). Panašu, kad imperatoriaus Justiniano I laikais Dievo 
Motinos kultas dar nebuvo pasitelktas politinės propagandos 
tikslams; plg. Johannes Koder, „Imperial propaganda in the 
kontakia of Romanos the Melode“, in: DOP, Washington, 
2008, vol. 62, p. 275–291. 

32 Fourteen early Byzantine cantica, Ed. C. A. Trypanis (= Wiener 
Byzantinistische Studien, Bd. 5), Vienna: Böhlau, 1968, p. 29–
39. Bene lengviausiai prieinamas šio himno tekstas paskelb-
tas: Patrologiae cursus completus. Series graeca (toliau – PG), 
Ed. J.-P. Migne, Parisiis, 1865, t. 92, sk. 1335–1348. 

33 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 12–14, 66–68; Leena Mari Pelto-
maa, „Epithets of the Theotokos in the Akathistos hymn“, in: The 
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 Akathistos himne šlovinamas visų pirma Viešpaties 
Įsikūnijimo slėpinys, todėl gali kilti klausimas, kaip to-
kio turinio kūrinys tapo bizantiečių „Pergalės gies-
me“? Nesileidžiant į teologines šio klausimo plonybes, 
reikia atkreipti dėmesį į kai kurias istorines aplinky-
bes. Antroje Akathistos himno pratarmėje Dievo Moti-
nai dėkojama už „savo Miesto“ išvadavimą, o ji pati 
apibūdinama kaip už jį kovojusi karvedė, kurios mel-
džiama išvaduoti nuo visokiausių pavojų. Ši antroji 
pratarmė nėra vienalaikė pagrindinei himno daliai. Į 
jos autorystę labiausiai „pretenduoja“ du autoriai: arba 
Konstantinopolio patriarchas Sergijus (po 626 m. ap-
gulties) arba, kas šiuo metu atrodo labai tikėtina, kitas 
Konstantinopolio patriarchas – germanas, šį posmą 
galimai sukūręs po to, kai Marijos Ėmimo į dangų 
šventės dieną nuo Konstantinopolio pasitraukė jį ap-
gultyje laikę arabai (718)34. Bizantijos Bažnyčios litur-

Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images, Ed. by 
Leslie Brubaker and Mary B. Cunningham, Farnham etc.: 
Ashgate, 2011, p. 109–116. Dar išsamiau: Leena Mari Peltomaa, 
The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn, Leiden–
Boston: Brill, 2001. Nepaisant įvairiausių bandymų nustatyti šio 
himno autorių (galimais kandidatais būdavo įvardijami: Roma-
nas Melodas, Konstantinopolio patriarchai Sergijus (610–638), 
germanas (715–730) ar net Fotijas (858–867 ir 877–886)), jo ta-
patybė ir toliau lieka neaiški. Nepaisant mūsų laikų gan plataus 
konsensuso dėl to, kad šis himnas sukurtas VII a. pradžioje (The 
Oxford Dictionary of the Christian Church, Ed. by F. L. Cross, 
Oxford–New York: OUP, 32005, p. 9), vis dėlto ir toliau pakan-
kamai svarūs išlieka ankstesnių laikų tyrėjų argumentai, rodan-
tys, kad vis dėlto labiausiai tikėtinu Akathistos himno autoriumi 
laikytinas Romanas Melodas (Egon Wellesz, „The ̒ Akathistos’. A 
study in Byzantine hymnography“, in: DOP, Washington, 1956, 
vol. 9/10, p. 151–152, 155–156. Taip pat plg. The Homilies of Photius 
Patriarch of Constantinople, Ed. by Cyril Mango, Cambridge 
Mass.: Harvard University Press, 1958, p. 82; Nancy Patterson 
Ševčenko, „Art and liturgy in the later Byzantine Empire“, in: 
The Cambridge History of Christianity, vol. 5: Eastern Christiani-
ty, Ed. Michael Angold, Cambridge: CUP, 2006, p. 148). Be to, 
esama nuomonės, kad jo atsiradimas tiesiogiai galėjo būti susi-
jęs su 431 m. Efeso Susirinkimu ir todėl gali būti datuojamas V a. 
pirmąja puse (šios nuomonės kritika išdėstyta: Bissera V. Pentc-
heva, op. cit., p. 15–16). Dėl datavimo V a. pradžia taip pat žr. 
Johannes Koder, op. cit., p. 278. 

34 Egon Wellesz, op. cit., p. 152; Nancy Patterson Ševčenko, „Icons 
in the liturgy“, in: DOP, Washington, 1991, vol. 45, p. 49; Bissera 

gijos ciklui priklausantis Akathistos himnas kiekvie-
nais metais primindavo kieno dėka Konstantinopolis 
buvo išvaduotas, yra ir bus, kaip tikėtasi, saugojamas 
ateityje35. Šiuo atžvilgiu Akathistos himnas nėra išskir-
tinis. Ir kitais himnografiniais kūriniais, sakraliniais 
daiktais ir bažnytinėmis apeigomis būdavo perteikia-
ma tiesa, jog Dievo Motina – ypatinga Konstantinopo-
lio globėja. Tiriant šį klausimą pastebėtas įdomus dės-
ningumas: tam tikra nauja tema Mergelės Marijos 
kulte pirmiausia atsirasdavo religinėje poezijoje, vėliau 
patekdavo į homilijas, paskui imdavo atsispindėti iko-
nografijoje ir galiausiai įsitvirtindavo liturginiuose 
tekstuose36. Todėl Dievo Motinos kultą galime trak-
tuoti kaip visos tikinčiosios liaudies (ir paprastuolių, ir 
elito) religinio entuziazmo išraišką ir net kaip tam ti-
krą kūrybą. Nepaisant to, kiek plačiai Dievo Motinos 
kultas buvo išsiskleidęs tarp Miesto gyventojų, inten-
syviausiai jis reikšdavosi išskirtinės svarbos šventovė-
se, kurioms ir skirsime dėmesio. 

 a) Blachernai37 

V. Pentcheva, op. cit., p. 47 su nuoroda į Paul Speck, Artabastos: 
Der rechtgläubige Vorkämpfer der göttlichen Lehren, Bonn: 
Habelt, 1981, p. 169–171 (argumentai už patriarcho germano au-
torystę). Egonas Welleszas ir kai kurie kiti autoriai arabų pasi-
traukimą nuo Konstantinopolio datuodavo Apreiškimo Marijai 
išvakarėmis – kovo 24 d. Toks datavimas nepasitvirtino ir, pasak 
autoritetingų tyrėjų, tai įvykę per Marijos Ėmimo į dangų iškil-
mę 718 m.; Venance grumel, „Homélie de saint germain sur la 
délivrance de Constantinople“, in: Revue des Études Byzantines, 
Paris, 1958, t.  16, p.  187; Warren Treadgold, A History of the 
Byzantine State and Society, Stanford: Stanford University Press, 
1997, p. 346–349. 

35 Iš pradžių Akathistos himnas buvo giedamas per Apreiškimo 
Marijai šventę (kovo 25 d.), bet vėliau jis imtas giedoti gavėnios 
laikotarpiu: dalimis 1, 2, 3 ir 4 gavėnios sekmadienių rytmetinė-
se pamaldose, ir visa apimtimi per 5 gavėnios sekmadienio vi-
giliją, kuri yra vadinama „Akathisto šeštadieniu“. 

36 Niki Tsironis, „From poetry to liturgy: the cult of the Virgin in 
the Middle Byzantine era“, in: Images of the Mother of God: Per-
ceptions of the Theotokos in Byzantium, Ed. by Maria Vassilaki, 
Aldershot: Ashgate, 2005, p. 92.

37 Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, pastebėtina, kad šios (ir ne 
tik šios) šventovės pavadinimo perteikimas net ir Vakarų Euro-
pos kalbose įvairavo. Teikdamas „Blachernai“ tiesiog jungiuosi 
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Konstantinopolio šiaurės vakarų pakraštyje, Bla-
chernai priemiestyje, prie pat miesto gynybinės sienos 
stovėjo koplyčia (soros), skirta saugoti Marijos galvos 
ir pečių skraistę – maforijų (maphorion)38. Ši relikvija 
imperatoriaus Leono I laikais (457–474) iš Nazareto 

prie šiuo metu stiprėjančios tendencijos graikų vardus perteikti 
nesiremiant lotynų kalbos gramatika. Nors ir šiuo metu dar ga-
lima rasti „Blachernae“ ar „Palaeologus“, bet vis įprastesnės 
tampa tokios formos kaip „Blachernai“ ar „Palaiologos“. Per-
teikdamas raštijoje lietuvių kalba itin retai sutinkamus asmen-
vardžius, seku anglų, vokiečių ir kitose Vakarų Europos kalbose 
prigijusiomis transkribuotomis formomis, nevengdamas pri-
durti sulietuvintų galūnių (todėl vietoj „Tzimiskes“ rašau „Tzi-
miskis“, vietoj „Skylitzes“ – „Skylitzis“ ir t. t.). 

38 Reikia pažymėti, kad toks šios relikvijos pavadinimas (μαφόριον 
ar ὠμοφόριον) imtas vartoti tik X a. viduryje (Simeonas Logo-
tetas) ir nusistovėjo per XI a. Šiai relikvijai apibūdinti ankstes-
niais amžiais vartoti bendresnio pobūdžio terminai: ἐσθς, 
ἱμάτιον, περιβολή, στολή. Žr. Stephen J. Shoemaker, „The cult of 
fashion: the earliest ʻLife of the Virgin’ and Constantinople’s 
Marian relics“, in: DOP, Washington, 2008, vol. 62, p. 73. 

buvo atgabenta į Konstantinopolį39. Tikėtina, kad ko-
plyčią prieš 474 m. pastatė imperatoriaus Leono žmo-
na Verina40. Jau tada šios bažnyčios apsidė buvo iš-
puošta monumentalia mozaika, vaizduojančia Dievo 

39 Apie Švč. Mergelės Marijos rūbų relikvijų atsiradimo Konstan-
tinopolyje aplinkybes ir ankstyvųjų šaltinių pateikiamas versijas 
žr. Stephen J. Shoemaker, op. cit., p. 53–74. Taip pat žr. Norman 
H. Baynes, „The finding of the Virginʼs Robe“, in: Norman 
H. Baynes, Byzantine Studies and Other Essays, Westport: gre-
enwood Press, 1974, p. 240–247. 

40 Cyril Mango, op. cit., p. 19. Šią žinią perteikia X a. pabaigoje su-
kompiliuotas patriografinis tekstas – Konstantinopolio „Patria“; 
Accounts of Medieval Constantinople: The Patria, translated by 
Albrecht Berger (= Dumbarton Oaks Medieval Library, 24), 
Cambridge MA–London: Harvard University Press, 2013, p. 176. 
Vis dėlto kita, literatūroje dažnai pasitaikanti, versija, kad šią 
šventovę pastatė imperatorė Pulcherija (399–453) gali turėti tie-
sos grūdą. Plg. Stephen J. Shoemaker, op. cit., p. 60–61. Apie Pul-
cherijos pamaldumą Dievo Motinai ir jos ryšius su Konstanti-
nopolio katedros dvasininkais žr. Nicholas P. Constas, „Weaving 
the Body of god: Proclus of Constantinople, the Theotokos, and 
the Loom of the Flesh“, in: Journal of Early Christian Studies, 
Baltimore, 1995, vol. 3, No. 2, p. 188–190. 
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Motiną soste, o jai iš šonų – maldautojai: imperatorius 
Leonas I, jo žmona Verina, jų duktė Ariadnė ir anūkas 
Leonas41. Imperatoriaus Justino I laikais (518–527) mi-
nėta koplyčia atsidūrė gana didelės (50 × 23 m) bazili-
kos viduje. Ją toliau statė ir puošė imperatorius Justi-
nianas I, imperatorius Justinas II (565–578) ir jo 
žmona Sofija42. Labiausiai Dievo Motinos veikimas, gi-
nant Miestą, ties Blachernai šventove pasireiškė 626 m. 
Konstantinopolio apgulties metu, o kone stebuklingas 
jo išvadavimas iš grėsmės tapo ypač svarbia Miesto 
gyventojų atminties vieta. Šios šventovės simbolinės 
reikšmės išaugimą žymėjo jos įjungimas į Miesto gy-
nybinių sienų sistemą (netrukus po minėtos apgulties) 
ir čia pat iškilę imperatorių rūmai, kurie nuo XI a. 
tapo mėgiamiausia ir pagrindine Bizantijos imperato-
rių rezidencija. Blarchernai šventovė ir impera-
toriškieji rūmai sudarė vieningą sakralinės ir pasaulie-
tinės architektūros kompleksą [2 il.].

b) Chalkoprateia

Kita ankstyvoji ir savo garsumu kaip ypatinga Die-
vo Motinos šventovė tik Blachernai bažnyčiai nusilei-
džianti buvo Konstantinopolio Chalkopratėjos rajone 
iškilusi bažnyčia, kurią pastatė veikiausiai ta pati im-
peratorienė Verina, tikriausiai po 474 metų43. Ši baž-
nyčia visų pirma garsėjo tuo, kad joje buvo saugoma 
Mergelės Marijos „juosta“ ar „diržas“ (ζώνη). Skirtin-
gai nuo maforijaus, žinios apie šią relikviją yra labai la-
koniškos, o relikvijos atsiradimo Konstantinopolyje 
aplinkybės lieka neaiškios, nors tikėtina, kad jos čia at-
sirado imperatoriaus Justiniano I laikais (527–565). 
Mums svarbu pažymėti, kad šią relikviją mini ir jos 
apsaugines bei imperatoriams pergales teikiančias sa-
vybes pažymi ankstyviausias išlikęs Švč. Mergelės Ma-
rijos gyvenimo aprašymas, kurio autorystė priskiriama 

41 Henry Maguire, op. cit., p. 186. 
42 Cyril Mango, op. cit., p. 19–21. 
43 Ibid., p. 19. 

VII a. pradžios teologui Maksimui Išpažinėjui. Šis 
tekstas taip pat pateikia ankstyviausią liudijimą apie 
Chalkopratėjos bažnyčioje jau VI a. pabaigoje gyvavu-
sį Dievo Motinos juostos kultą44. 

c) Hodegon 

Trečioji ypač pagarsėjusi Dievo Motinos kulto vieta 
Konstantinopolyje – tai Hodegono vienuolynas ir baž-
nyčia. Manganos regione, teritorijoje plytėjusioje tarp 
imperatorių Didžiųjų Rūmų ir rytinių Konstantinopo-
lio jūrinių sienų, jau nuo V a. stovėjo monumentalios 
romėniškos termos ir tikėtina, kad viena iš jų (Ther-
mae Arcadianae) VII a. pabaigoje – VIII a. pradžioje 
buvo paversta sakraliniu kompleksu, kurio šerdį suda-
rė koplyčia ir šalia jos sruvenęs stebuklingas šaltinis45. 
garsas apie ten įvykdavusius stebuklingus išgijimus 
sutraukdavo minias aklų ar akių ligomis sergančių ti-
kinčiųjų. Tikriausiai jau tada šia vieta rūpinosi į tam 
tikrą broliją susibūrę vedliai (hodegoi), turėję parūpinti 
apsistojimo sąlygas čia atvykstantiems maldininkams. 
Ilgainiui ši vieta tapo vienuolynu, kuris imtas minėti 
imperatoriaus Mykolo III laikais (apie 866)46. Tuo pa-
čiu ir vedlių funkcijos atiteko tenykščiams vienuo-
liams47. 970 m. Hodegono (Hodegoi) vienuolynas buvo 

44 Stephen J. Shoemaker, op. cit., p. 61–63. Taip pat žr. Dirk Kraus-
müller, „Making the most of Mary: the cult of the Virgin in the 
Chalkoprateia from late Antiquity to the tenth century“, in: The 
Cult of the Mother of God in Byzantium: Texts and Images, Ed. 
Leslie Brubaker, Mary B. Cunningham, Farnham, Aldershot, 
2011, p. 219–246. Panašu, kad ir maforijus, ir juosta Konstanti-
nopolyje išliko net ir po to, kai Miestą nusiaubė Ketvirtojo kry-
žiaus žygio dalyviai; Sophia Mergiali-Sahas, „An ultimate we-
alth for inauspicious times: holy relics in rescue of Manuel II 
Palaeologusʼ reign“, in: Byzantion, Bruxelles, 2006, vol. 76, 
p. 267.

45 Christine Angelidi, Titos Papamastorakis, „The veneration of 
the Virgin Hodegetria and the Hodegon monastery“, in: Mother 
of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, Ed. by 
Maria Vassilaki, Milano: Skira 2000, p. 374. 

46 Ibid., p. 375. 
47 Plg. Alice-Mary Talbot, „Hodegon Monastery“, in: Oxford 

Dictionary of Byzantium, Ed. A. P. Kazhdan et al., Oxford–New 
York: OUP, 1991, vol. 2, p. 939. 
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priskirtas Antiochijos patriarcho jurisdikcijai, tapo jų 
rezidencija Konstantinopolyje, ir nuo tada prasidėjo 
antrasis ir pats ryškiausias šio vienuolyno klestėjimo 
etapas48. Kaip tik tuo laiku (XI a.) pasirodo anksty-
viausi pasakojimai, kad Hodegetrijos ikona – tai evan-
gelisto Luko nutapytas Dievo Motinos atvaizdas. Pažy-
mėtina, kad šiai tradicijai pagrindą davę ankstyviausi 
žinomi pasakojimai („Apie šventųjų ikonų gerbimą“, 
„Trijų patriarchų laiškas imperatoriui Teofiliui“, „Laiš-
kas Teofiliui“ – visi datuojami apytiksliai 843–944 m. 
laikotarpiu) nepateikia žinių apie tai, su kokiu konkre-
čiu ikonografiniu tipu reikėtų sieti Luko nutapytą Die-
vo Motinos atvaizdą. Ir vis dėlto nuo XI a. vidurio įsi-
galėjo nuomonė, kad evangelisto Luko tapytas Dievo 
Motinos atvaizdas buvo būtent Hodegetrijos tipo – 
stovinti Švč. Mergelė Marija, kaire ranka laikanti Kūdi-
kėlį Jėzų [3 il.]49. 

ŠVČ. MERgELĖ MARIJA – MIESTO gYNĖJA 

Pirmieji žinomi Marijos užtarimu Konstantinopolyje 
įvykę stebuklai susiję su asmenų atgijimu ar pagijimu, 
tačiau netrukus Švč. Mergelės Marijos kultas ėmė įgyti 
kur kas platesnes ir labiau visuotinas reikšmes. Iš VI a. 
vidurio istoriko Prokopijaus iš Cezarėjos tekstų apie 
kai kurias Marijos vardui dedikuotas bažnyčias galima 
daryti išvadas, kad jau tuo metu Dievo Motina buvo 
laikoma ypatinga Konstantinopolio gynėja50. Šio tikėji-
mo teisingumą patvirtino VII a. pradžios įvykiai, ku-
riuose didžiausia simbolinė reikšmė buvo priskirta 
Dievo Motinai ir jos maforijui, saugotam Blachernai 
šventovėje. 

619 m. avarai prasibrovė iki pat Konstantinopolio 
sienų, plėšė aplinkinius kaimus ir bažnyčias. Saugumo 
sumetimais Blachernai bažnyčios lobiai ir maforijus 
buvo nugabenti į Dievo Išminties (Šv. Sofijos) katedrą 

48 Christine Angelidi, Titos Papamastorakis, op. cit., p. 376–377. 
49 Ibid., p. 377–378. 
50 Cyril Mango, op. cit., p. 21. 

ir sugrąžinti po kelerių metų (623)51. Iškilmingo mafo-
rijaus sugrąžinimo (depositio) metu išryškėjo šios 
šventenybės neirumo, nesugriaunamumo savybės, liu-
dijančios jo tikrosios savininkės nemarumą. Šiam įvy-
kiui atminti buvo nustatyta Blachernai bažnyčioje 
švęsti naują šventę (liepos 2 d.) kartu su kitomis mari-
jinėmis šios šventovės šventėmis. Tokios relikvijos tu-
rėjimas buvo laidas ypatingo ryšio tarp Dievo Motinos 
ir jos relikviją saugančios Miesto bendruomenės52. Te-
odoro Sinkelo pateiktas šių įvykių aprašymas baigia-
mas maldavimu, kad Dievo Motina savo Miestą sau-
gotų nuo jam grėsmę keliančių barbarų, kurie turėtų 
suprasti, kad Konstantinopolis įstiprintas Dievo Moti-
nos galia53. Šio dalyko teisingumo patvirtinimo nerei-
kėjo ilgai laukti. 

Tinkama proga pasitaikė 626 m., kai Konstantino-
polio gyventojams teko patirti naują išmėginimą. Ava-
rų ir slavų apgultas nuo žemyno pusės, persų grasina-
mas nuo Mažosios Azijos pusiasalio kranto, Miestas 
atsidūrė nemenkame pavojuje, kurį aštrino tai, kad 
imperatorius Heraklijus (610–641) su pagrindinėmis 
pajėgomis buvo išvykęs į tolimą ekspediciją prieš Per-
siją54. Svarbus vienalaikis šaltinis, nušviečiantis šiuos 

51 Bisssera V. Pentcheva, op. cit., p. 20. 
52 Averil Cameron, „The Virgin’s robe: an episode in the history of 

early seventh-century Constantinople“, in: Byzantion, Bruxelles, 
1979, vol. 49, p. 43–47. 

53 Apie autorių žr. Alexander Kazhdan, „Theodore Synkellos“, in: 
Oxford Dictionary of Byzantium, Ed. A.  P.  Kazhdan et al., 
Oxford–New York: OUP, 1991, vol. 3, p. 2048. Visas tekstas ori-
ginalo kalba su lygiagrečiu vertimu į lotynų kalbą: Historia hae-
resis monothelitarum, Ed. A. Combefisius, Parisiis: Sumptibus 
Antonii Bertier, 1648, p. 783–784. Dalis teksto originalo kalba su 
lygiagrečiu vertimu į rusų kalbą: Хрисанф Лопарев, „Старое 
свидетельство о Положении ризы Богородицы во 
Влахернахъ в новом истолковании применительно к 
нашествию русских на Византию в 860 году“, in: 
Византийский временник, Санкт-Петербург, 1895, t.  2, 
p. 610–612 (dalies teksto vertimas į rusų k., p. 581–628; dalies 
teksto vertimas į anglų k.: Averil Cameron, „The Virgin’s robe“, 
p. 55–56). 

54 Apie bizantiečių ir persų karą imperatoriaus Heraklijaus laikais 
žr. Edward N. Lutwak, op. cit., p. 393–408. Apie jo reikšmę Bi-
zantijos imperinei ideologijai žr. Peter Sarris, „The Eastern Em-
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3. Dievo Motinos Hodegetrijos ikona, atvaizduota 843 m. Ortodoksijos triumfo ikonoje, apie 1400, Britų muziejus

 The Hodegetria icon represented on the icon of the Triumph of Orthodoxy, c. 1400, British Museum
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įvykius ir juos interpretuojantis pagal Izaijo ir Ezekie-
lio pranašystes, yra Teodoro Sinkelo pamokslas („De 
obsidione avarica Constantinopolis“), kuris vietinei 
auditorijai Miesto išvadavimo metinių proga buvo pa-
skelbtas 627 m. rugpjūčio 7 dieną55. Pamokslo autorius 
savo klausytojams priminė, kad Dievo meilė Konstan-
tinopolio gyventojams pasireiškė ne tik per Dievo Mo-
tinos tarpininkavimą ir užtarimą ar per gynėjams tei-
kiamą drąsą ir užpuolikams įvaromą baimę, bet ir tuo, 
kad ji pati aktyviai įsitraukė į savo Miesto gynimą56. 
Šioje kovoje ypatingas vaidmuo teko Blachernai šven-
tovei, netoli kurios Dievo Motinos veikimo dėka buvo 
nuskandinti per Aukso rago įlanką link Konstantino-
polio sienų besiveržę slavų ir kitų laukinių tautų ka-
riai. Ten jie buvo ištikti tokios nelaimės, kokią būtų 
galima palyginti nebent su įvykiais Raudonojoje jūro-
je, Mozei išvedant žydus iš Egipto nelaisvės57. Be Teo-
doro Sinkelo, tą pačią apgultį ir stebuklingą Konstan-
tinopolio išvadavimą apdainavo kitas VII a. pirmoje 
pusėje klestėjęs poetas, diakonas Jurgis iš Pisidijos58. 
Jo poemoje „Bellum avaricum“ Dievo Motinai priski-
riama ir pergalė, ir vaizduojamas jos aktyvus vaidmuo 
koviniuose veiksmuose59. Vienalaikėje „Velykų kroni-
koje“ taip pat kalbama apie Dievo Motinos pagalbą 
apgultiesiems, bet su žymiai santūresniu polėkiu60. 

pire from Constantine to Heraclius (306–641), in: The Oxford 
History of Byzantium, Ed. by Cyril Mango, Oxford: OUP, 2002, 
p. 53–59; Jonathan Harris, The Lost World of Byzantium, New 
Haven–London: Yale University Press, 2015, p. 69–70. 

55 „Analecta Avarica“, Ed. L. Sternbach, in: Rozprawy Akademii 
Umiejętności. Wydział Filologiczny II, 1900, vol. 15, p. 297–365; 
Martin Hurbanič, „Adversus Iudaeos in the sermon written by 
Theodore Syncellus on the Avar Siege of AD 626“, in: Studia 
Ceranea, Łódź, 2016, vol. 6, p. 271–293 (su gausia bibliografija). 

56 „Analecta Avarica“, p. 306, 308–311. 
57 Ibid., p. 311. 
58 Apie autorių žr. Alexander Kazhdan, „george of Pisidia“, in: 

Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 2, p. 838.
59 georgii Pisidae, „Bellum Avaricum“, in: PG, Parisiis: 1865, t. 92, 

sk. 1263, 1278–1279, 1289–1290.
60 Plg. Chronicon Paschale, Ed. L. Dindorfius (= Corpus Scripto-

rum Historiae Byzantinae (toliau – CSHB), t. 11), Bonnae: Im-
pensis Ed. Weberi, 1832, vol. 1, p. 716, 724–726. 

626 m. įvykių atomazga suteikė galutinį pavidalą įsi-
vaizdavimui, jog Dievo Motina yra ypatinga Konstan-
tinopolio globėja, o prisiminimas apie šią apgultį pasi-
tarnavo kaip akstinas plėtoti, įvietinti viešą Dievo 
Motinos kultą Konstantinopolyje ir jam suteikti speci-
finį koloritą61. Pergalių šventimas pasitelkiant liturgiją 
buvo VII a. inovacija62. Nuo to meto reguliariai reng-
tos padėkos Dievo Motinai procesijos turėjo Miestą 
padaryti dar šventesnį63. garsas apie Blachernai šven-
tovėje įvykstančius stebuklus ir Dievo Motinos apsi-
reiškimus tapo Konstantinopolio gyventojų dvasinio 
gyvenimo faktu64.

Konstantinopoliui teko išgyventi dar ne vieną grės-
mingą apgultį. Po avarų ir persų didžiausią grėsmę ir 
Bizantijos imperijai, ir pačiai jos sostinei ėmė kelti 
musulmonų pasaulio ribas užkariavimais plėtę arabai, 
o vėliau ir jų pajungtų bei islamo tikėjimą priėmusių 
kitų tautų atstovai. Arabų sausumos kariuomenė ir lai-
vynas Konstantinopolį buvo apgulę 674–678 ir 717–
718 metais. Šie sunkūs išbandymai bizantiečiams pasi-
baigė sėkmingai ne tik dėl tuometinių jų imperatorių 
ir karių narsumo bei išradingumo, bet ir, kaip visuoti-
nai tikėta, dėl Dievo bei Švč. Mergelės Marijos teiktos 
pagalbos65. Šių karų dvasinės kovos fronte ypač didelis 
vaidmuo tekdavo Dievo Motinos maforijui, kuris prie-

61 Plg. Michael McCormick, Eternal Victory: Triumphal Rulership 
in Late Antiquity, Byzantium, and the Early Medieval West, 
Cambridge: CUP, 1986, p. 75–76; Bissera V. Pentcheva, op. cit., 
p. 37; Jonathan Harris, The Lost World, p. 73, 94. Žinoma, reikia 
sutikti su Cyrilu Mango, kad 626 m. apgulties atomazga nebuvo 
vienintelis įvykis, dėl kurio Dievo Motinai buvo priskirtas ypa-
tingos Konstantinopolio globėjos statusas; plg. Cyril Mango, 
op. cit., p. 20. Skirtingos apgultys buvo minimos skirtingu metu: 
619 m. – birželio 5 d., 677 m. – birželio 25 d., 626 m. – rugpjūčio 
7 d., 717–718 m. – rugpjūčio 16 d.; Nancy Patterson Ševčenko, 
„Icons in the liturgy“, p. 50, išn. 37. 

62 Michael McCormick, op. cit., p. 77. 
63 The Cambridge History of the Byzantine Empire, p. 54 (su nuoro-

domis į literatūrą). 
64 Plg. Accounts of Medieval Constantinople: The Patria, p. 176. 
65 Theophanis Chronographia, Ed. Carolus de Boor, vol. 1, Lipsiae: 

In aedibus B. g. Teubneri, 1883, p. 354 (674–678 m. apgultis); 
ibid., p.  396 (717–718 m. apgultis). 
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šams būdavo demonstruojamas per visas rimtesnes 
IX–X a. apgultis66. 860 m. lyg perkūnas iš giedro dan-
gaus Konstantinopolį užpuolė ir jo apylinkes nusiaubė 
priešas iš šiaurės – tuo metu rusais vadinti išeiviai iš 
Skandinavijos, įsikūrę prie Rytų Europos magistralinių 
upių67. Miestas buvo užkluptas visiškai netikėtai, nepa-
siruošęs, padėtį komplikavo tai, kad imperatorius My-
kolas III buvo išvykęs į karo žygį prieš arabus. Kons-
tantinopolio gyventojams neliko nieko kito, kaip tik 
kliautis savo miesto sienomis ir melsti dangiškosios 
pagalbos, kas ir buvo daroma visą naktį trukusių pa-
maldų metu68. Kitą dieną patriarchas Fotijas surengė 
procesiją, kurios metu aplink sienas buvo nešamas 
maforijus. Ši priemonė pasirodė veiksminga, nes prie-
šas kaipmat apsisuko ir išnyko. Vėlesnio laikotarpio Si-
meono Logoteto kronikoje ir jos sekiniuose pateikia-
ma kitokia, dramatiškesnė įvykių versija: gavęs žinią 
apie antpuolį, paskubomis į Konstantinopolį sugrįžęs 
imperatorius drauge su patriarchu Fotijumi surengė 
procesiją, kurios metu maforijus buvo įmerktas į jūrą. 
Šis veiksmas iššaukęs galingą audrą ir didžioji dalis už-

66 Išimtį reikėtų padaryti 822  m. maištininko Tomo apgulties 
aprašymui, nes žinią apie Dievo Motinos veikimą tenka laikyti 
vėlesniu intarpu, padarytu poikonoklastiniu laikotarpiu; Dirk 
Krausmüller, op. cit., p. 242–243 (su nuoroda į: Holger A. Klein, 
Byzanz, der Westen und das „wahre“ Kreuz: Die Geschichte einer 
Reliquie und ihrer künstlerischen Fassung in Byzanz und im 
Abendland, Wiesbaden: Reichert, 2004). 

67 Apie šį įvykį, iššaukusį pirmąją Bizantijos imperijos misijų į bū-
simosios Rusios valstybės teritoriją iniciatyvą žr. Simon Fran-
klin, Jonathan Shepard, The Emergence of Rus 750–1200, Lon-
gman: London–New York, 1996, p. 50–54; Герхард Подскальски, 
Христианство и богословская литература в Киевской Руси 
(988–1237), Санкт-Петербург: Византинороссика, 1996, 
p. 16–17, 21–22; Александр В. Назаренко, Древняя Русь на 
международных путях: Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX–XII веков, 
Москва: Языки русской культуры, 2001, p. 51–52. Vienintelis 
šaltinis, pateikiantis tikslią antpuolio datą (860 m. birželio 18 
d.), yra „Briuselio kronika“, tačiau ir šiame trumpame įraše pa-
brėžiamas Dievo Motinos vaidmuo sutriuškinant užpuolikus; 
Anecdota Bruxellensia, vol. 1: Chroniques byzantines du manus-
crit 11376, Ed. Franz Cumont, gand: Librairie Clem, 1894, p. 33. 

68 The Homilies of Photius, p. 88–89, 95 (III homilija), p. 95–103 (IV 
homilija). 

puolikų laivų nuskendusi69. Pastebėtina, kad aprašant 
kone stebuklingus Konstantinopolio išvadavimus nuo 
didžiųjų VII–IX a. pavojų, pagrindinis vaidmuo pri-
skiriamas ne Dievo Motinos atvaizdams, bet jos mafo-
rijui70. Tikėta, kad maforijus gali teikti ypatingą apsau-
gą ir konkretiems asmenims. Kaip antai, 924 m. iškilus 
būtinybei derėtis su bulgarų caru Simeonu (893–927) 
imperatorius Romanas I Lekapenas (920–944) atitin-
kamai pasiruošė. Kartu su patriarchu nuvykęs į Bla-
chernai ir pasimeldęs, jis paėmė maforijų ir juo, lyg 
ypatingos galios ginklu, apsijuosė71. 

Nors Dievo Motinos juostai tekdavo akivaizdžiai 
kuklesnis vaidmuo, tačiau ir ji anaiptol nebuvo pa-
miršta. VIII a. himnografo Andriejaus Kretiečio Akat-
histos himnui skirtoje homilijoje pabrėžiama, kad ne 
imperatoriai ir generolai, ne kariai ir jų ginklai, bet 
vien Dievo Motinos juosta išgelbėjo Konstantinopolį 
iš priešų apsupties (718)72. Konstantinopolio patriar-
cho germano (715–730) „Homilijoje apie Marijos 
juostą“, pastaroji relikvija apibūdinama kaip „juosianti 
ir apglėbianti miestą, patikimai sauganti nuo barbarų 

69 Leonis Grammatici Chronographia, Ed. Immanueles Bekkerus 
(= CSHB, t. 31), Bonnae: Impensis E. Weberi, 1842, p. 241. Reikia 
pastebėti, kad bent kai kuriuose vėlesniuose, trumpesniuose ap-
rašymuose įsakmiai neminimas Dievo Motinos veikimas, apsi-
ribojama konstatavimu, kad užpuolikai patyrė Dievo rūstybę ir 
pan. Plg. Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope, Ed. Immanu-
eles Bekkerus, vol. 2 (= CSHB, vol. 9), Bonne: Impensis E. We-
beri, 1839, p. 173; Ιωαννου του Ζωναρα Επιτομη Ιστοριων = Io-
annis Zonarae Epitome Historiarum, Ed. Ludovicus Dindorfius, 
vol. 4, Lipsiae: In aedibus E. g. Teubneri, 1871, p. 15.

70 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 43, 51–52.
71 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Ed. Ioannes Thurn (= 

Corpus Fontium Historiae Byzantinae (toliau – CFHB), t. 5), 
Berlin–New York: Walter de guyter, 1973, p.  219; Bissera 
V. Pentcheva, op. cit., p. 53 (čia aprašytą įvykį datuoju 924 m., 
remdamasis Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth: 
Eastern Europe, 500–1453, London: Weidenfeld and Nicol, 1971, 
p. 112). Apie Bizantijos imperatorių aprangą ir insignijas žr. Ma-
ria g. Parani, Reconstructing the Reality of Images: Byzantine 
Material Culture and Religious Iconography (11th–15th Centu-
ries), Leiden–Boston: Brill, 2003, p. 11–34. 

72 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 49. 
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antpuolio“73. Šv. Juozapas Himnografas M. Marijos 
juostą traktavo kaip dieviškosios stiprybės ir pagalbos 
šaltinį asmeniui, bendruomenei ir visam Miestui74. Pa-
sitaiko ir tokių himnografinių kūrinių, kuriuose ir ma-
forijus, ir juosta pagerbiami kartu kaip ypatingą apsau-
ginę galią teikiančios šventenybės75. gyrius Mergelei 
Marijai nebūdavo vien pamaldumo ir retorinių gebėji-
mų demonstravimo reikalas, jame galėjo būti užko-
duota ir politinė žinia. Kaip antai, patriarchas germa-
nas tiek iškėlė Dievo Motinos vaidmenį ginant 
Konstantinopolį, kad imperatoriaus ir jo pavaldinių 
vaidmuo buvo visiškai nutylėtas, ir tai ne be pagrindo 
siejama su patriarcho opozicija ikonoklazmui simpati-
zavusiam, o galiausiai ir jį inicijavusiam imperatoriui 
Leonui III (717–741)76.

ŠVČ. MERgELĖ MARIJA – PAgALBININKĖ 

MŪŠIO LAUKE, TRIUMFATORĖ

VII–VIII a. egzistencinį pavojų išgyvenusi Bizantijos 
imperija jau nuo IX a. vidurio buvo pajėgi imtis akty-
vių atsakomųjų veiksmų arabų atžvilgiu. Esminė, dide-
lę simbolinę reikšmę turėjusi pergalė buvo pasiekta 
960–961 m., kai pavyko atsikovoti strategiškai svarbią 
Kretos salą77. Nikeforas Fokas, šios pergalės autorius, 
pasižymėjęs ir kitomis įspūdingomis pergalėmis prieš 
saracėnus, galiausiai prasiskynė sau kelią iki imperato-
riaus sosto (963–969). Už savo ir ginklo draugų sėkmę 
jis visų pirma dėkojo Dievo Motinai, taip siekdamas 
savo valdžiai suteikti didesnį legitimumą, todėl neatsi-
tiktinai savo valdymo inauguracijai pasirinko rugpjū-

73 Stephen J. Shoemaker, op. cit., p. 61, 64. Ši homilija paskelbta PG, 
t.98, sk. 371–384. 

74 „S. Iosephi Hymnographi Mariale“, in: PG, t. 105, p. 1009–1013. 
Dar ir X a. pabaigoje šios šventenybės turėjo būti savo įprastose 
vietose: plg. Accounts of Medieval Constantinople: The Patria, 
p. 202. 

75 Kaip antai, mūsų jau minėtas „S. Iosephi Hymnographi Maria-
le“, in: PG, t. 105, sk. 1003–1006 ir 1007. 

76 Venance grumel, op. cit., p. 187–188. 
77 Jonathan Hariis, The Lost World, p. 137–141. 

čio 16 d., kurią kasmet būdavo minimas Konstantino-
polio išvadavimas nuo arabų apgulties (718)78. Būtent 
šio karine sėkme garsaus imperatoriaus laikais fiksuo-
jamas pirmas žinomas atvejis, kai Marijos ikona buvo 
naudota ją reprezentuojant kaip Dievo Motiną Nuga-
lėtoją79. Nikeforas II Fokas taip pat buvo pirmasis val-
dovas, kuris ant savo auksinių monetų ėmė kaldinti 
Dievo Motinos atvaizdą, turėjusį pabrėžti tas pergalės 
dovanojimo ir apsaugos teikimo funkcijas, kurios ka-
daise būdavo priskiriamos romėnų pergalės deivei – 
Viktorijai80.

969 m. rūmų perversmo metu buvo nužudytas Ni-
keforas II Fokas ir Bizantijos sostas atiteko Jonui I Tzi-
miskiui, kuris, kaip ir jo pirmtakas, pasižymėjo sė-
kmingo karvedžio savybėmis ir pamaldumu Dievo 
Motinai. Dunojaus žemupio regione įsiplieskusio ka-
rui jam pavyko įveikti jo paties kovai prieš bulgarus 
atsikviestus rusus-variagus ir okupuoti rytinę Bulgari-
jos teritoriją81. Sunkiai pasiektai pergalei pažymėti 
Konstantinopolyje 971 m. buvo surengta triumfo eise-
na82. Ta proga buvo sumanyta naujovė – imperatoriaus 
triumfui skirtas išpuoštas, baltų arklių traukiamas ve-
žimas83. Priėmęs šią ir kitas pavaldinių dovanas, Jonas 
I Tzimiskis nusprendė pademonstruoti savo nusižemi-
nimą atsisakydamas lipti į vežimą. garbė juo važiuoti 
atiteko iš Bulgarijos parsigabentai Dievo Motinos iko-
nai, pastatytai virš trofėjų, pasisavintų iš Bulgarijos 

78 Apie imperatoriaus Nikeforo II Foko karinę ir politinę veiklą žr. 
The Cambridge History of the Byzantine Empire, c. 500–1492, Ed. 
by Jonathan Shepard, Cambridge: CUP, 2008, p. 518–522. 

79 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 34. 
80 Ibid., p. 33–34. Apie antikines triumfo iškilmes ir jų reikšmę Ro-

mos imperinei ideologijai žr. Michael McCormick, op. cit., p. 11 
ir kt. 

81 Apie to meto Bizantijos ir Bulgarijos santykius bei 971 m. trium-
fą žr. Dimitri Obolensky, op. cit., p. 102–132; Michael McCor-
mick, op. cit., p. 171–174; Paul Stephenson, Byzantium’s Balkan 
Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204, 
Cambridge: CUP, 2004, p. 52–55. 

82 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 35. 
83 Michael McCormick, op. cit., p. 173. 
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valdovų šeimos84. Taip buvo parodyta, kas yra tikrasis 
pergalės autorius. Ikoną kuklusis karvedys raitas lydė-
jo iš paskos, už jo – raitas belaisvis, nuo sosto nuvers-
tas Bulgarijos caras Borisas [4 il.]. Ši triumfo eisena 
gali būti vertinama ir kaip pirmoji vieša procesija, ku-
rios metu buvo gabenama Dievo Motinos ikona85.

Imperatoriaus Bazilijaus II laikais (976–1025) fik-
suojamas pirmas atvejis, kai Švč. Mergelės Marijos 
ikona buvo nešama į patį mūšio lauką86. Tai atsitiko 
989 m. balandžio 13 d. prie Abydoso, kur maištininko 
Bardo Foko kariai susidūrė su imperatorių Bazilijaus ir 
Konstantino vedama kariuomene87. Pačiame atakos 
priešakyje link teisėtų Bizantijos valdovų besiveržęs 
Fokas staiga pasijuto prastai, nulipo nuo žirgo, prigulė 
ant žemės ir netrukus mirė. Nors dėl jo mirties prie-
žasties (įskaitant nunuodijimą) būta įvairių versijų, ta-

84 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, p. 310; Leonis Diaconi 
Caloënsis Historiae Libri Decem, Ed. Carolus Benedictus Hasius 
(= CSHB, t. 3), Bonnae: Impensis E. Weberi, 1828, p. 158. 

85 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 53–54. 
86 Ibid., p. 330. 
87 Warren Treadgold, op. cit., p. 518–519; The Cambridge History of 

the Byzantine Empire, p. 525–526. 

čiau buvo ir tokių žmonių, kurie tvirtai tikėjo, kad taip 
atsitiko būtent dėl „tironą“ ištikusios Dievo Motinos 
bausmės88. Telkiant dėmesį į Dievo Motinos dalyvavi-
mo mūšyje aplinkybes, reikia pažymėti, kad kritiškai ir 
net skeptiškai turi būti vertinama Mykolo Pselo patei-
kiama informacija, kad mūšio metu Bazilijus vienoje 
rankoje laikė kalaviją, kitoje – Dievo Motinos ikoną. 
Kadangi tokie svarbūs autoriai kaip Jonas Skylitzis ar 
Leonas Diakonas nemini, kad ikona būtų buvusi de-
monstruojama ar kaip kitaip dalyvavusi mūšyje, ma-
nome, kad kai kurie tyrėjai per daug patikliai priima 
šią informaciją89. Nepaisant šio neaiškumo, vis dėlto 

88 Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), Ed. Salva-
tore Impellizzeri, [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo 
Mondadori Editore, 62012, vol. 1, p. 26. Tačiau ne visuose šalti-
niuose minima Dievo Motinos ikona aprašant Abydoso mūšį. 
Žr., pvz., Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, p. 336–338. 

89 Plg. Michael McCormick, op. cit., p. 177–178; Bissera V. Pentche-
va, op. cit., p. 54–55, 75; Annemarie Weyl Carr, „The Mother of 
god in public“, p. 330; Catherine Holmes, Basil II and the Gover-
nance of Empire (976–1025), Oxford: OUP, 2006, p. 460. Kritiš-
kai šią Mykolo Pselo informaciją vertina Anthony Kaldellis, The 
Argument of Psellos’ Chronographia, Leiden etc.: Brill, 1999, 
p. 62–66. 

4. 971 m. triumfo eisena, 
iliustracija iš Jono Skylitzio 
kronikos Madrido rankraščio

 Emperor John Tzimisces 
triumph of 971. Chronicle of 
John Skylitzes, Biblioteca 
Nacional de España, Madrid, 
12th c.
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tenka pripažinti, kad Dievo Motinos ikona iš tiesų ga-
lėjo būti imperatoriaus Bazilijaus pasiimta į žygį – toks 
šio imperatoriaus elgesys nebūtų buvęs kažin kuo iš-
skirtinis, nes ir kiti XI a. Bizantijos imperatoriai taip 
elgdavosi atitinkamomis progomis90. Aiškių aiškiausią 
įrodymą, kad ir imperatorius Bazilijus buvo karštas 
Dievo Motinos gerbėjas pateikia jo iniciatyva 989 m. 
pergalei prie Abydoso atminti nukaldintos sidabrinės 
monetos, kuriose pavaizduota Dievo Motina Nikopėja 
(teikianti pergalę). Šių monetų averse skaitome kreipi-
nį: „Dievo Motina, padėk imperatoriams“, reverse – 
„Šlovingiausioji Dievo Motina, Tavimi pasitikintys ne-
patirs nesėkmės“ [5 il.]. Po ilgai trukusių sunkių karų 
su bulgarais, dėl kurių jam vėlesnių kartų rašytojai pri-
segė „Bulgarų žudiko“ epitetą, Bazilijus II 1019 m. atli-
ko triumfalinę kelionę po savo imperijos valdas, o at-
vykęs į Atėnus specialiai dėkojo Dievo Motinai jos 
vardo bažnyčioje (Partenone)91. 

Po Bazilijaus II mirties Bizantijos imperiją ėmė val-
dyti silpnų valdovų plejada, kurių valdymo būdas ir 
stilius visą 1025–1204 m. epochą leidžia apibūdinti 
„silpnos valstybės ir turtingos visuomenės“ charakte-
ristika92. Nebuvo nei progų, nei ypatingo poreikio 
rengti iškilmingas triumfo eisenas iki pat 1133 m., kai 
imperatorius Jonas II Komnenas iš turkų („persų“) at-
sikovojo Kastamono miestą (Paflagonijoje). Šia proga į 
Konstantinopolį grįžusį imperatorių laimėtoją pasitiko 
visą Miestą reprezentuojantys gyventojai. Išgražinto-
mis Miesto gatvėmis link Viešpaties Išminties katedros 
judančioje eisenoje galėjai pamatyti iš priešo atimtus 
karo trofėjus, išvysti belaisviais turkais perrengtus 
šventės dalyvius. Tačiau labiausiai ši eisena išsiskyrė 

90 Plg. Michael McCormick, op. cit., p. 248. Dievo Motinos ikonas 
į karo žygius pasiimdavo ir kiti XI a. Bizantijos imperatoriai 
(pvz., Romanas III ar Jonas II Komnenas); Bissera V. Pentcheva, 
op. cit., p. 75–76. 

91 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, p. 364; Catherine Hol-
mes, op. cit., p. 501. 

92 Warren Treadgold, op. cit., p. 583 ir kt. Istoriografines diskusijas 
apie imperijos būklę po Bazilijaus II mirties aptaria Paul Step-
henson, op. cit., p. 7–11. 

tuo, kad joje, panašiai kaip 971 m. triumfe, buvo pa-
brėžtinai užakcentuotas religinis pergalės aspektas: ei-
senoje gausiai dalyvavo giesmes giedantys dvasininkai, 
o garbingiausia vieta buvo skirta Dievo Motinos iko-
nai. Pats imperatorius, apimtas neapsakomo džiaugs-
mo, ją įkėlė į sidabru puoštą vežimą, kurį traukė keturi 
už sniegą baltesni arkliai. Juos vesti buvo patikėta pa-
tiems svarbiausiems imperatoriaus aplinkos žmonėms, 
o jis pats, nešinas kryžiumi, ėjo priešaky triumfo veži-
mo, taip už pergalę pagerbdamas ir atsidėkodamas 
savo „nenugalimajai bendrakarvedei“ („καὶ τὰς νίκας 
ὡς συστρατηγέτιδι ἀμάχῳ επιγραφόμενος“)93. Būtent 

93 Nicetae Choniatae Historia, Ed. Ioannes Aloysius van Dieten (= 
CFHB, vol. 11/1. Series Berolinensis), Berlin–New York: Walter 
de gruyter, 1975, p. 19; Ioannis Cinnami epitome rerum ab Ioan-
ne et Alexio Comnenis gestarum, Ed. Augustinus Meineke (= 
CSHB, t. 26), Bonae: Impensis Ed. Weberi, 1836, p. 13–14. Apie 
1133 m. triumfo choreografiją, politinį kontekstą ir precedentus 
žr. Paul Magdalino, „The triumph of 1133“, in: John II Komnenos, 

5. Sibadrinė moneta (miliaresion), skirta Abydoso mūšio 
pergalei atminti, 989, averse Dievo Motinos su Kūdikiu 
(Nikopėjos) atvaizdas. Jį rėminantis įrašas skelbia: „O 
Mergele, padėk imperatoriams“. Reverso įrašas: 
„Šlovingiausioji Dievo Motina, Tavimi pasitikintys 
nepatirs nesėkmės“, in: http://www.dirtyoldbooks.com/
gandinga/id/basil2.htm

 Silver coin (miliaresion) minted to commemorate the 
victory at the battle of Abydos, 989. Obverse displays 
the Virgin Nikopoios; the inscription reads „O Virgin 
aid the emperors“. Inscription on the reverse reads: 
“Mother of god, full of glory, he who puts his trust in 
you will never fail in his undertakings”, in: http://www.
dirtyoldbooks.com/gandinga/id/basil2.htm
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šio įvykio aprašymas atsispindi Trakų Dievo Motinos 
įraše [1 il.]94. 

XII a. pabaigoje prasidėjusi Bizantijos imperijos 
valdžios krizės atomazga buvo Konstantinopolio užė-
mimas, įvykdytas Ketvirtojo kryžiaus žygio dalyvių95. 
Nors graikų pastangos atgauti Konstantinopolį ir likvi-
duoti nekenčiamų „lotynų“ valdžią galiausiai buvo vai-
nikuotos sėkme, vis dėlto Bizantijai taip ir nepavyko 
įtvirtinti ir išsaugoti didvalstybės statuso, nors ta kryp-
timi ir buvo dirbama96. Pradžia atrodė daug žadanti, 
kai graikams netikėtai lengvai pavyko atgauti Kons-
tantinopolį iš „lotynų“ (1261 07 25) ir kai imperatorius 
Mykolas VIII Paleologas ėmėsi nustekento Miesto 
atstatymo darbų, turėjusių jam padėti pateisinti 
„Naujojo Konstantino“ įvaizdį97. Tokiam reikalui, ne-
nuostabu, jam taip pat buvo reikalinga dangaus pagal-
ba. graikams atgavus Konstantinopolį, jis surengė 
trium fo eiseną, šiai progai parinkęs deramą datą – 
Dievo Motinos Užmigimo (Ėmimo į Dangų) iškilmę 

Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son, Ed. by 
Alessandra Bucossi and Alex Rodriguez Suarez, London–New 
York: Routledge, 2016, p. 53–70. Taip pat žr. Christine Angelidi, 
Titos Papamastorakis, op. cit., p. 373; Annemarie Weyl Carr, 
„The Mother of god in public“, in: Mother of God: Representa-
tions of the Virgin in Byzantine Art, Ed. by Maria Vassilaki, Mi-
lano: Skira 2000, p. 332. 

94 2006 m. rašydamas apie Bizantijos ir Lietuvos politinius ir kul-
tūrinius kontaktus, dar nebuvau išsiaiškinęs, koks konkretus 
trium fas atsispindi Trakų Dievo Motinos paveikslo įraše; Darius 
Baronas, „Byzantium and Lithuania“, p. 315. Tokią pačią išvadą 
dėl 1133 m. triumfo, tik anksčiau, padarė giedrė Mickūnaitė, „Ti-
krumo link“, p. 26–27. Jei atsižvelgiame į tą reikšmę, kurią cere-
monijoms ir ritualams teikdavo bizantiečiai, vertėtų patikslinti, 
kad imperatorius Jonas, nešinas kryžiumi, ėjo priešais ikoną, ne 
paskui. 

95 Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades, London–New 
York, 2003, p. 145–162. 

96 The Cambridge History, p. 749–758.
97 Alice-Mary Talbot, „The Restoration of Constantinople under 

Michael VIII“, in: DOP, 1993, vol. 47, p. 243–261; Jonathan She-
pard, „Imperial Constantinople: relics, Palaiologan emperors, 
and the resilience of the exemplary centre“, in: Byzantines, La-
tins, and the Turks in the Eastern Mediterranean World after 1150, 
Ed. by Jonathan Harris et al., Oxford: OUP, 2012, p. 61–66. 

(rugpjūčio 15 d.)98. Pirmoji pro Aukso vartus į išva-
duotąjį Miestą buvo įvežta Dievo Motinos Hodegetri-
jos ikona, paskui ją su gausia palyda pėsčias ėjo 
Mykolas VIII Paleologas99. Procesijai pasiekus Hagia 
Sophia katedrą, iškilmingų pamaldų metu Konstanti-
nopolio patriarchas Arsenijus atliko pakartotinio vai-
nikavimo ceremoniją Mykolui VIII Paleologui ir jo 
žmonai Teodorai. Visi šie įvykiai turėjo tarnauti kaip 
dangiškojo pritarimo ženklas, Mykolui VIII Paleolo-
gui stengiantis pavaldinių akyse įtvirtinti savo valdžią 
ir į šalį nustumiant bei diskvalifikuojant (apakinimo 
būdu) ankstesnės Nikėjos imperatorių dinastijos at-
stovą Joną IV Laskarį100.

Per laikotarpį iki XI a. pabaigos susiklostė nauja 
pamaldumo Dievo Motinai tradicija, kurios išskirtiniu 
ženklu tapo Dievo Motinos Hodegetrijos („kelią ro-
dančiosios“) ikona ir jai pagerbti skirtos liturginės ap-
eigos. Kiekvieną antradienį vykdavusių procesijų metu 
hodegoi brolijos narių nešama Hodegetrijos ikona „ap-
lankydavo“ kitas Konstantinopolio bažnyčias ir sugrįž-
davo į jai skirtą šventovę101. Šventinę atmosferą turėjo 
stiprinti procesijos metu sergantiems dalijamas švęstas 
vanduo, kitiems tikintiesiems – šventintas aliejus ir 
renginį užbaigianti mugė bažnyčios šventoriuje. Hode-
getrijos ikona tiek išgarsėjo, kad nuo XII a. ir pats vie-
nuolynas imtas vadinti Hodegetrijos vardu. O nuo 

98 Georges Pachymérès. Relations historiques, Ed. Albert Failler, vol. 
1 (Livres I–III) (= CFHB, vol. 24/1), Paris: Société dʼÉdition „Les 
Belles Lettres“, 1984, p. 217; Donald M. Nicol, The Last Centuries 
of Byzantium, 1261–1453, Cambridge: CUP, 21993, p. 33–37. 

99 Georges Pachymérès. Relations historiques, vol. 1, p. 217–219; Ni-
cephori Gregorae Byzantina Historia, Ed. Ludovicus Schopen, 
vol. 1 (= CSHB, t. 4), Bonnae: Impensis Ed. Weberi, 1839, p. 87. 

100 Aristeides Papadakis, The Christian East and the Rise of the Pa-
pacy: The Church 1071–1453 A.D., Crestwood: St. Vladimirʼs 
Press, 1994, p. 219–227. 

101 Hodegetrijos ikona ir Hodegetrijos bažnyčia pirmą kartą pami-
nima anoniminio anglų keliautojo užrašuose XI a. pabaigoje. 
Tai taip pat pirmas liudijimas, rodantis, kad šio vienuolyno pa-
vadinimas „atitrūko“ nuo etimologinių aiškinimų, būdingų 
ankstesnei vadinamajai patriografinei tradicijai, ir siejamas ne 
su „vedliais“, bet su pačia ikona; Christine Angelidi, Titos Papa-
mastorakis, op. cit., p. 377–378. 
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seno stebuklingomis savybėmis garsėjusio šaltinio gy-
domosios galios buvo priskirtos Hodegetrijos ikonos 
poveikiui. Per XII a. vis labiau įsigalėjo nuomonė, kad 
Dievo Motinos Hodegetrijos ikonos dėka galima pa-
sveikti ne tik nuo regėjimo, bet ir nuo kitokių fizinių ir 
dvasinių negalių102. 

Kiekvieną antradienį vykdavusios, visą Konstanti-
nopolį pašventindavusios procesijos kūrė palankią 
aplinką įsitikinimui, kad Dievo Motinos Hodegetrijos 
ikona yra ypatinga šventenybė, teikianti ypatingą glo-
bą Bizantijos imperatoriams, o per juos ir visam Kons-
tantinopoliui103. XII a. pamaldumu Dievo Motinos Ho-
degetrijos ikonai ypač pasižymėjo Komnenų ir Angelų 
dinastijų / giminių atstovai. Už patirtas malones jie 
ikonai ar jos aplinkai išpuošti tradiciškai buvo įpratę 
skirti stambias pinigų sumas, votus, brangias dovanas 
(pvz., auksu siuvinėtas šilkines skraistes ir pan.). Savo 
ruožtu Hodegetrijos ikona ne vieną kartą pateisino į ją 
dedamas viltis. 1186 m. tuometiniam imperatoriui Iza-
okui Angelui iššūkį metė Jonas Branas. Imperatorius 
suskubo Dievo Motinos ikoną išstatyti ant Konstanti-
nopolio sienų ir su jos pagalba nuvijo maištininko „ti-
rono“ pajėgas nuo miesto104. Tai pirmas aiškus atvejis, 
kai būtent Hodegetrijos ikona buvo panaudota ginant 
Bizantijos sostinę ir imperatoriaus instituciją; šiuo im-
peratoriaus Izaoko gestu Hodegetrijos ikonai prigijo 
papildomas – imperijos gynėjos – atributas105. 

Netgi ir tada, kai XIV–XV a. iš kadaise galingos Bi-
zantijos imperijos beliko varganas jos šešėlis, tikėjimas 
Dievo Motinos teikiama parama nebuvo išblėsęs. 
1422 m. turkams apgulus Konstantinopolį, jo gynėjai 
buvo įpuolę į gilią depresiją ir tik kai patikėjo, kad 
jiems padeda Dievo Motina, tik tada jie užsidegė narsa 
ir kaip beišmanydami vis dėlto sugebėjo apginti savo 
Miestą. Skirtingai nei ankstesni autoriai, kurie Kons-
tantinopolį ištinkančių nelaimių šaknų ieškodavo jo 

102 Ibid., p. 380.
103 Ibid., p. 382.
104 Nicetae Choniatae Historia, p. 382. 
105 Christine Angelidi, Titos Papamastorakis, op. cit., p. 382. 

gyventojų nuodėmėse, šios apgulties aprašymo auto-
rius Jonas Kananas pasirinko melancholišką tylą. Ne-
paisant to, o gal kaip tik dėl to jam pavyko sukurti vie-
ną stipriausių tokios rūšies bizantietiškų tekstų106. Bet 
galiausiai net ir Dievo Motina negalėjo išgelbėti Kons-
tantinopolio, kai visa imperija skendo turkų osmanų 
užkariavimų potvynyje107. 1453 m. gegužės 29 d. tur-
kams įsiveržus į Konstantinopolį, jo gyventojų, rūmų, 
bažnyčių, vienuolynų ir namų ištikusios negandos da-
lininke tapo turkų kardais sukapota Dievo Motinos 
Hodegetrijos ikona108.

DIEVO MOTINOS KULTO VERSMĖS

Bene labiausiai į akis krentantis Bizantijos Dievo Mo-
tinos kulto bruožas būtų jo choreografijos gausumas ir 
įvairovė, susidedantys iš liturginių ir poetinių tekstų, 
relikvijų, ikonų, triumfo eisenų ir savo pamaldumo 
įdaiktinimo antspauduose, monetose ir pan. Pažymė-
tina, kad naujesniuose tyrimuose vis labiau akcentuo-
jamas Švč. Mergelės Marijos relikvijų vaidmuo, o iko-
nų dominavimo pradžia nukeliama į laikus gerokai 

106 Norman H. Baynes, „The supernatural defenders“, p. 259–260. 
Žr. Ioannis Canani de Constantinopolitana obsidione relatio, Ed. 
by Andrea Massimo Cuomo (= Byzantinisches Archiv, Bd. 30), 
Boston–Berlin: Walter de gruyter, 2016, p. 39–42. Apie kitų šal-
tinių pateikiamas versijas žr. ibid., p. lxix–lxx. Daugiau apie to 
meto politinę situaciją žr. John W. Barker, op. cit., p. 359–366. 

107 Detaliai šį procesą nagrinėja Nevra Necipoğlu, Byzantium 
between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the 
Late Empire, Cambridge: CUP, 2009. Bene geriausią apiben-
drintą vėlyvosios Bizantijos imperijos istorijos vaizdą pateikia 
Donald M. Nicol, op. cit. 

108 La caduta di Costantinopoli: L’eco nel mondo, a cura di Agostino 
Pertusi, [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Monda-
dori Editore, 52003, p. 178 (Ducas, „Historia turco-byzantina“). 
Literatūroje gali pasitaikyti nuomonė, kad tuo metu buvo sunai-
kinta Blachernai šventovės ikona (Blacherniotissa): plg. ibid., 
p. 455. Naujesniuose tyrimuose teigiama kitaip, manant, kad 
toks likimas ištiko būtent Hodegetrijos ikoną; Christine Angeli-
di, Titos Papamastorakis, op. cit., p. 385. Kaip ir 1422 m., taip ir 
1453 m. apgulties metu Hodegetrijos ikona buvo atnešta į Cho-
ros vienuolyno bažnyčią, arčiau Miesto sausumos sienos; plg. 
Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 114, 142. 



33  

vėlesnius negu ikonoklastinio sąjūdžio pabaiga (843), 
tuo tarpu kalbant apie ikonoklastinius laikus, suprieši-
namas atvaizdų materialumas ir jų vizualinis aspek-
tas109. Neneigiant tokių bandymų perspektyvumo ir 
tam tikrų įžvalgų taiklumo, vis dėlto norisi teigti, kad 
toks dalykas yra labiau komplikuotas, negu gali pasi-
rodyti iš pirmo žvilgsnio, nes nepakankamai arba visai 
neaiškinama, ką vis dėlto reiškė ant laivų stiebų pri-
tvirtintos ikonos (610) ar Dievo Motinos atvaizdai, 
išstatyti ant Konstantinopolio sienų (626). Antra 
vertus, galima pritarti teiginiui, kad epochoje iki 
ikonoklastinės sumaišties (730–787 ir 815–842) kari-
niuose veiksmuose ir procesijose dažniausiai būdavo 
demonstruojamos „ne rankų darbo“ (acheiropoietoi) 
relikvijos, susijusios su Jėzaus Kristaus gyvenimu že-
mėje110. Dievo Motinos ikonos procesijose ar triumfo 
eisenose buvo pradėtos naudoti bent jau nuo X a. an-
tros pusės, o įžengus į XI a., toks reiškinys jau buvo ta-
pęs ganėtinai kasdienišku reginiu111. 

Kaip galėjome įsitikinti, Konstantinopolyje buvo 
keletas garsių Dievo Motinos šventovių, todėl nenuos-
tabu, kad tarp jų vyko net tam tikra konkurencija. Bla-
chernai šventovės dvasininkai jau nuo VI a. pradžios 
kiekvieną penktadienį rengdavo presbeia (užtarimo) 
procesijas, kurios užsibaigdavo Chalkopratėjos bažny-
čioje112. Poikonoklastiniu laikotarpiu šios procesijos 
priešaky imta nešti specialią Dievo Motinos ikoną (si-
gnon tes presbeias). Savotišku atsaku į Blachernai šven-
tovės penktadienines procesijas tapo Hodegon vienuo-

109 Plg. Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image 
before the Era of Art, trans. by Edmund Jephcott, Chicago–Lon-
don: The University of Chicago Press, 1994, p. 35 ir kt.; Bissera V. 
Pentcheva, op. cit., p. 44–57; Christopher R. Sweeney, „Holy 
images and holy matter: images in the performance of miracles 
in the age before Iconoclasm“, in: Journal of Early Christian Stu-
dies, 2018, vol. 26, No. 1, p. 111–138. 

110 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 43–44. Apie „ne rankų darbo“ 
šventuosius atvaizdus taip pat žr. Ernst Kitzinger, „The cult of 
images“, p. 112–115; Hans Belting, op. cit., p. 47–57. 

111 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 130.
112 Nancy Patterson Ševčenko, „Icons in the liturgy“, p. 51. Plg. Bis-

sera V. Pentcheva, op. cit., p. 145 ir t. t. 

lyno antradieniais imtos rengti procesijos113. XI  a. 
Hodegetrijos ikona tapo viena iš galingiausių Bizanti-
jos imperijos ikonų. Tokia šios ikonos kulto sėkmė pa-
žeidė (ir vėl) iki tol nusistovėjusią Konstantinopolio 
marijinių šventovių prestižo pusiausvyrą. Todėl bent 
jau nuo XI a. vidurio Blachernai šventovės liturginė 
choreografija pasipildė „įprastinio stebuklo“ reginiu: 
tam tikru momentu šilkinis šydas, dengęs Dievo Moti-
nos ikoną, penktadienių vakarais pakildavo ir nenusi-
leisdavo iki šeštadienio ryto114. 

Konkurencija tarp šių dviejų šventovių kūrė palan-
kią terpę atsirasti dar vienam Švč. Mergelės Marijos 
kulto centrui. XI a. antroje pusėje Bizantiją ištikusią 
krizę suvaldė imperatorius Aleksijus I (1081–1118), 
kuriam buvo lemta tapti pirmuoju naujosios imperato-
rių dinastijos – Komnenų – atstovu. Siekdamas pagrįs-
ti naujosios dinastijos teises į sostą ir pelnyti platesnių 
visuomenės sluoksnių palaikymą imperatorius Jonas II 
Komnenas 1136 m. įsteigė Viešpaties Pantokratoro 
vienuolyną [6 il.], šalia veikė ir špitolė, kurioje nemo-
kamai gydyti tie, kas neturėjo lėšų susimokėti už gydy-
tojo paslaugas115. Šis vienuolynas buvo ir naujosios di-
nastijos mauzoliejus, ir jos atminimo palaikymo 
liturginėmis priemonėmis vieta. Įprastinis šv. Mišių už 
mirusius imperatorių giminės narius ciklas buvo pra-
turtintas procesijų iškilmėmis. Kaip tik tam į šiame 
vienuolyne švenčiamą liturgiją buvo integruotos abiejų 
pagrindinių senųjų Konstantinopolio marijinių šven-
tovių, Blachernai ir Hodegetria, procesijos (penktadie-
nio presbeia ir antradienio litania). Savo paties mirties 
metinių kasmetiniam minėjimui jis pasirūpino, kad ta 
proga prie jo kapo būtų atnešama Hodegetrijos ikona. 
Tokiu būdu buvo realizuotas glaudus ryšys tarp impe-
ratoriaus valdžios ir šios konkrečios ikonos. Kartą už-
megztas šis ryšys ir paskui buvo palaikomas vėlesnių, 
ir net jau kitos, Paleologų, dinastijos imperatorių116. 

113 Ibid., p. 135–143. 
114 Ibid., p. 145, 155–161. 
115 Jonathan Harris, Constantinople, p. 147–148. 
116 Pentcheva, op. cit., p. 167–174, 184–186. 
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IEŠKANT TILTŲ TARP BIZANTIJOS IR LIETUVOS

Panagrinėjus ankstyvuosius Švč. Mergelės Marijos kul-
to pėdsakus Lietuvoje ir juos sugretinus su to paties tik 
Konstantinopolyje gyvavusio kulto apraiškomis, paste-
bimas skirtumas tarp sunkiai apčiuopiamų pėdsakų ir 
liudijimų gausybės. Tokį dalyką galima vertinti kaip si-
tuaciją tarp dviejų partnerių, kurių vienam būdingas 
simbolinio kapitalo perteklius, o kitam – simbolinio 
kapitalo alkis. 

XIV a. antroje pusėje – XV a. pirmaisiais dešim-
tmečiais Bizantijos imperija išgyveno saulėlydį. Tarpu-
savio kovų dėl sosto alinama, iš visų pusių savo kaimy-
nų ir priešų spaudžiama Bizantija tepriminė varganą 
savo ankstesnės galybės šešėlį. Nepaisant to, dalis jos 
politinio elito vis dar gyveno stebuklo laukimo sąlygo-
mis. Šis stebuklas turėjo pasireikšti galingu Europos 
krikščioniškų šalių kryžiaus žygiu, turėjusiu sutriuš-
kinti ir iš Europos išvyti turkus, kurie nuo XIV a. vi-
durio tapo žiauria graikų ir Balkanų tautų rykšte. Tuo 
tarpu karaliaus Jogailos ir didžiojo kunigaikščio Vy-
tauto laikų nauja krikščioniška Lietuvos valstybė buvo 
įžengusi į dinamiškos raidos etapą. Katalikybės plati-

nimas, valdovo institucinio dvaro kūrimas, rašto ir tei-
sinės kultūros plėtra, aktyvus dalyvavimas tarptautinė-
je politikoje, galiausiai Kryžiaus žygio idėjos 
recepcija – visa tai galime traktuoti kaip konkrečius 
uždavinius, kurių sprendimas nuo seno geografinėse 
Europos ribose buvusias lietuvių žemes integravo ir į 
bendruosius Europos lotyniškosios civilizacijos na-
mus117. Ši raida ne tik stiprino Lietuvos valstybingumą, 
bet ir darė jos valdovus pageidautinais partneriais kitų 
Europos valdovų akyse. Ne mažiau svarbu pabrėžti, 
kad didžiojo kunigaikščio Vytauto laikų Lietuva turėjo 
imponuojančią karinę jėgą, kuri dėl ką tik pateiktų 
priežasčių negalėjo būti nepastebėta graikų. Pastarųjų 

117 Jūratė Kiaupienė, Rimvydas Petrauskas, Lietuvos istorija, t. 4: 
Nauji horizontai: Dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Di-
džioji Kunigaikštystė 1386–1529 m., Vilnius: Baltos lankos, 2009; 
Rimvydas Petrauskas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Politika 
ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais, Vilnius: Lietuvių katali-
kų mokslo akademija, Naujasis Židinys–Aidai, 2017. Dėl Kry-
žiaus žygio idėjos recepcijos žr. S. C. Rowell, „Lietuva – krikš-
čionybės pylimas?: XV amžiaus ideologijos pasisavinimas“, in: 
Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sud. Darius Staliū-
nas, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 17–32; 
giedrė Mickūnaitė, Vytautas Didysis, p. 67–68; Darius Baronas, 
S. C. Rowell, op. cit., p. 368, 379–384. 

6. Viešpaties Pantokratoro 
vienuolyno, įsteigto 1136 m., 
bažnyčios

 Churches of Pantokrator 
monastery, established  
in 1136



35  

viltys susilaukti lietuvių karinės pagalbos jau nuo 
XIV a. vidurio leido jiems kurtis ypač pozityvų Lietu-
vos įvaizdį118. Savo ruožtu galime klausti, o ką Lietuvai 
mainais į tikėtiną karinę paramą galėjo pasiūlyti grai-
kai? Nepaisant Bizantijos desperatiškos politinės bū-
klės, ši civilizacija XIV–XV a. vis dar buvo pajėgi duoti 
gausių meninės, filosofinės / filologinės ir literatūrinės 
kūrybos vaisių, kurie gali būti apibendrinti Paleologų 
„renesanso“ sąvoka119. Bizantija vis dar puoselėjo 
šimtais metų skaičiuojamą valstybingumo tradiciją su 
išpuoselėta politine teologija120. Ši imperija turėjo sim-
bolinį kapitalą, dėl kurio jos likimui abejingi negalėjo 
likti ne tik popiežius, bet ir Vakarų bei Vidurio Euro-
pos valdovai, nors kariniu požiūriu ji jau tebuvo tapusi 
pralaužtais vartais, pro kuriuos musulmonų šventojo 
karo ideologija persiėmę turkai veržėsi į Europą. Spar-
čiai kintantis Europos geopolitinis žemėlapis XIV a. 
pabaigoje – XV a. kūrė palankias aplinkybes megztis 
kontaktams net ir tarp tokių tolimų kaimynų kaip Lie-
tuva ir Bizantija. Trakų Dievo Motinos paveikslo įra-
šas, liudijantis apie Švč. Mergelės Marijos pagalbą mū-
šio lauke, tai vienas iš daugelio įrodymų, ką 
simboliškai ir ideologiškai vertingo galėjo Bizantija 
pasiūlyti Vytauto laikų Lietuvos valstybei. Kitas klausi-
mas – ką galėjo perimti ano meto LDK? 

Seniai pastebėta, kad jau pirmųjų Lietuvos bažny-
čių patrocinijos su Švč. Mergelės Marijos vardu buvo 
ganėtinai paplitusios121. Tačiau tik po Mindaugo Pa-
knio tyrimų galima susidaryti konkretesnį vaizdą. 
Kaip antai, gana tikslūs skaičiavimai rodo, kad tarp 
Vilniaus vyskupijos bažnyčių (iki 1620) marijiniai titu-
lai sudarė 21,4 proc. visų patrocinijų, Žemaičių vysku-
pijoje – 12,4 procento122. Jeigu M. Mariją gretintume 

118 Darius Baronas, „Bizantija ir Lietuva“, p. 105–106. 
119 Ihor Ševčenko, „Palaiologan learning“, in: The Oxford History of 

Byzantium, Ed. by Cyril Mango, Oxford: OUP, 2002, p. 284–293.
120 Apie mūsų aptariamo laikotarpio daugiabriaunę Bizantijos impe-

rijos politinę mintį žr. Dimiter Angelov, Imperial Ideology and Po-
litical Thought in Byzantium, 1204–1330, Cambridge: CUP, 2007. 

121 Zenonas Ivinskis, „Marijos garbinimas“, p. 586–589. 
122 Mindaugas Paknys, „Šventųjų kultai LDK XV–XVII a. pradžio-

su visais kitais šventaisiais, jos patrocinijos būtų pačios 
populiariausios. Vilniaus vyskupijoje iki 1430 m. buvo 
įsteigtos 27 parapinės bažnyčios, pačiam Vytautui pri-
skiriama bent 11 parapinių bažnyčių123. Tarp bažnyčių, 
kurių fundavimą galime sieti su Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto vardu, didesnioji dalis turėjo mari-
jinius titulus: Ašmena (Švč. Mergelės Marijos, pranciš-
konų), gardinas (Švč. Mergelės Marijos), gonionzas 
(Švč.  Mergelės Marijos Dangun Ėmimo), Kaunas 
(Švč. Mergelės Marijos gimimo, pranciškonų), Kaunas 
(Švč. Mergelės Marijos, Šv. Petro ir Pauliaus, parapi-
nė), Senieji Trakai (Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo 
ir Šv. Benedikto), Trakai (Švč. Mergelės Marijos Apsi-
lankymo ir Šv. Jono Evangelisto); Žemaičių vyskupijo-
je Vytauto funduota Veliuonos bažnyčia turėjo 
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo titulą124. Su Jo-
gaila ir Vytautu bandoma sieti marijinio simbolio (leli-
jos) pasirodymą ant Lietuvoje kaldintų monetų125. Ka-
dangi Vytautas buvo pirmasis taip ilgai naujai 
krikščionišką Lietuvą valdęs valdovas, galime teigti, 
kad būtent jis buvo Švč. Mergelės Marijos kulto diegi-
mo pradininkas. Nuo seno parankiausiu jo pamaldu-
mo Dievo Motinai argumentu tarnauja tai, kad savo 
planuotam karūnavimui jis pasirinko rugsėjo 8 d. 
(Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė)126. 

Žinant audringą Vytauto kovą dėl valdžios ir tai, 
kad jį be didesnių išlygų galima traktuoti kaip skrupu-
lų nekankinamą politiką, galima būtų išvesti paralelę 
 

je“, in: Šventieji vyrai, šventosios moterys: Šventųjų gerbimas LDK 
XV–XVII a., sud. Mindaugas Paknys, Vilnius: Aidai, 2005, p. 36. 
Plg. Juozas Vaišnora, op. cit., p. 220–228 (aptariamas tikėtinas 
pranciškonų vaidmuo bažnyčioms parenkant Marijos Dangun 
Ėmimo titulą ir kt.). 

123 Jerzy Ochmański, Biskupstwo Wileńskie w Średniowieczu: Ustrój 
i uposażenie, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu, 1972, p. 61–63. 

124 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 58–70. 
125 Plg. Eugenijus Ivanauskas, „Krikščioniškieji simboliai Jogailos ir 

Vytauto monetose“, in: Numizmatika, Vilnius, 2000, Nr. 1, p. 51.
126 Daugiau apie neįvykusios Vytauto karūnacijos peripetijas žr. 

Rimvydas Petrauskas, op. cit., p. 257–284.
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su tais Bizantijos valdovais, kurie noriai savo pergales 
priskirdavo Švč. Mergelei Marijai, nepaisant to, kad jų 
kelias į sostą būdavo praskinamas anaiptol ne pačio-
mis švariausiomis priemonėmis, o svariausiu argu-
mentu į aukščiausią valdžią pasitarnaudavo karinė sė-
kmė (Nikeforas II Fokas, Jonas I Tzimiskis, Mykolas 
VIII Paleologas)127. Panašiai kaip pastarieji, taip ir Vy-
tautas turėjo tiesiog gerai jausti ano meto religinio gy-
venimo pulsą. Impulsai Švč. Mergelės Marijos kultui 
sklido iš įvairių šaltinių, tarp kurių minėtini Vokiečių 
ordinas128, Jogailos laikų Lenkija su ką tik prasidėjusiu 
Čenstakavos Dievo Motinos kultu129, Rusios stačiatikių 
pasaulis130 ir mūsų jau minėta Bizantija (jau nekalbant 
apie Lietuvoje pradėjusios veikti Romos katalikų Baž-

127 Plg. Michael McCormick, op. cit., p. 169–178; Bissera V. Pentche-
va, op. cit., p. 34–35. 

128 Vokiečių ordinas noriai akcentuodavo marijinio ordino pobūdį: 
Marcus Wüst, Studien zum Selbstverständnis des Deutschen Or-
dens im Mittelalter (= Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens, Bd. 73), Weimar: VDg, 2013, p. 14–21. Teisin-
gai pastebėta, kad Vytauto pamaldumas Švč. Mergelei Marijai 
neturėtų būti traktuojamas kaip noro pasirodyti ne mažesniu 
Dievo Motinos gerbėju negu Vokiečių ordinas vedinys; Aušra 
Baniulytė, op. cit., p. 161. 

129 Zofia Rozanow, „Dzieje obrazu i fundacja Jasnej góry“, in: 
Najstarsze historie o Częstochowskim obrazie Panny Maryi: XV i 
XVI wiek, z rękopisów i starych druków wydał Henryk Kowale-
wicz, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1983, p. 5–44; And-
rzej J. Zakrzewski, W kręgu kultu maryjnego: Jasna Góra w kul-
turze staropolskiej, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie, 1995. 

130 Pvz., Sergej S. Averintsev, „The image of the Virgin Mary in Rus-
sian piety“, in: Gregorianum, 1994, vol. 75, No. 4, p. 611–622; Mi-
chael S. Flier, „The Image of the Intercession of the Mother of 
god in Ukraine: East versus West“, in: Ukraine and Europe: Cul-
tural Encounters and Negotiations, Ed. by giovanna Brogi Ber-
coff, Marko Pavlyshyn and Serhii Plokhy, Toronto–Buffalo–
London: University of Toronto Press, 2017, p. 72–100; Sergiej W. 
Polechow, Michaił N. Butyrski, „Pieczęć kniazia Iwana Olgi-
muntowicza Holszańskiego“, in: Inter Regnum et Ducatum. Stu-
dia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin, Białystok: Instytut Badań nad 
Dziedzictwem Kulturowym Europu, 2018, p. 441–461. LDK sta-
čiatikių ikonų apžvalgą pateikia Piotr Chomik, op. cit. Taip pat 
žr. Lukiškių Dievo Motina: Atvaizdo istorijos studija, stebuklų 
knyga ir jos vertimas, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2017, p. 33 ir t. 

nyčios papročius). Čia vėl iškyla Trakų Dievo Motinos 
paveikslo kilmės legenda. 

Dauguma autorių laikėsi ir laikosi nuomonės, kad 
Bizantijos imperatorius Emanuelis II iš tikrųjų viena 
ar kita proga galėjo padovanoti Vytautui Dievo Moti-
nos paveikslą131. Nors nėra jokio įrodymo, tokia tiki-
mybė vis dėlto vertintina kaip pakankamai didelė. 
Desperatiškai Vakarų (ir ne tik) krikščionių pagalbos 
ieškančiam Bizantijos elitui šventųjų relikvijos, šven-
tieji paveikslai ir puošnios rankraštinės knygos beliko 
svarbiausiomis diplomatinėmis dovanomis, kuriomis 
siekta potencialius sąjungininkus paversti realiais132. Į 
šį Bizantijos interesų lauką neabejotinai buvo pateku-
si ir Lenkija su Lietuva, ypač tada, kai po Žalgirio 
mūšio pergalės jos galėjo džiaugtis didžiausiu tarp-
tautiniu prestižu133. gali būti, kad ir garsusis Vytautui 
skirtas Cristoforo Buondelmonti 1420 m. sukurtas 
grafinis Konstantinopolio atvaizdas galėjo patekti bū-
tent tada, kai Lietuvoje pas Vytautą lankėsi Bizantijos 
imperatoriaus pasiuntinys Emanuelis Filantropenas 
(1420) arba kai per Rytų Europą ir Artimuosius Ry-
tus keliavo Anglijos ir Prancūzijos karalių bei Bur-
gundijos kunigaikščio pasiuntinys ghillebertas de 
Lannoy134. Nors nėra išlikusios jokios žinios apie do-

131 Pvz., Juozas Vaišnora, op. cit., p. 283; Žymantė Kasperavičienė, 
op. cit., p. 120; giedrė Mickūnaitė, Vytautas Didysis, p. 255–256. 
Imperatorius Emanuelis II pasižymėjo ypač aktyvia relikvijų 
dovanojimo praktika; Sophia Mergiali-Sahas, op. cit., p. 268, 271. 

132 Apie „relikvijorių diplomatiją“ žr. John W. Barker, op. cit., p. 265. 
Taip pat žr. Holger A. Klein, „Eastern objects and Western desi-
res: relics and reliquaries between Byzantium and the West“, in: 
DOP, Washington, 2004, vol. 58, p. 283–314; Sophia Mergiali-
Sahas, op. cit., 264–275; Jonathan Shepard, „Imperial Constanti-
nople“, p. 82–86; Kim Woods, „Byzantine icons in the Nether-
lands, Bohemia and Spain during the fourteenth and fifteenth 
centuries“, in: Byzantine Art and Renaissance Europe, Ed. by An-
geliki Lymberopoulou and Rembrandt Duits, Farnham–Bur-
lington: Ashgate, 2013, p. 149; Rembrandt Duits, „Byzantine 
icons in the Medici collection“, in: Byzantine Art and Renaissan-
ce Europe,  p. 172–173.

133 Darius Baronas, S. C. Rowell, op. cit., p. 366–378. 
134 Pastaruoju metu pasirodė detalūs tyrimai, atskleidę, kad tarp 

bizantinistų gerai žinomo Konstantinopilio atvaizdo kopijos 
originalas buvo išsiųstas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vy-
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6. Cristoforo Buondelmonti Konstantinopolio  
žemėlapio kopija

 Mūsų dienų nepasiekęs originalas buvo pagamintas 
ir išsiųstas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Vytautui (apie 1420). Tai buvo pirmasis ir vienintelis 
ikiosmaninio laikotarpio žemėlapis, kuriame 
perteikti realūs Konstantinopolio geografiniai 
bruožai. Miesto rytinėje dalyje dominuojančią 
padėtį užima Hagia Sophia katedra, vakarinėje – 
Blachernai rūmai su garsiąja Dievo Motinos 
šventove. Jų betarpiškoje kaimynystėje pavaizduota 
Visų Apaštalų bažnyčia – Bizantijos imperatorių 
mauzoliejus. Pusiaukelėje tarp Hagia Sophia ir 
Blachernai – Viešpaties Pantokratoro vienuolyno 
mūras. gausiai miesto teritoriją puošusios kolonos 
saugojo galingų imperatorių ir jų pergalių 
atminimą. gal Vytautui kas nors ir galėjo apie tai 
papasakoti? 

6. Copy of the map of Constantinople by Cristoforo 
Buondelmonti

 The no-longer extant original of the map was 
produced for grand Duke Vytautas of Lithuania  
(c. 1420). It was the first map from before the 
Ottoman era bearing any relation to reality. 

vanas, kurios būdavo būtinas diplomatinio bendravi-
mo elementas, vis dėlto tikėtina, kad šiais kanalais 
Vytautui galėjo būti padovanota ir kuri nors Dievo 
Motinos ikona – daiktas, kuris, kad ir kaip žiūrėtum, 
būtų labiau įprastas negu pirmas realius Konstantino-
polio geografinius ir topografinius bruožus pertei-
kiantis žemėlapis [7 il.]. Juk kaip tik Vytauto laikais 
Lietuva ir Bizantija palaikė intensyviausius diploma-
tinius kontaktus, kurie tuo metu nebuvo įmanomi 
nesilaikant papročio keistis dovanomis. Ir nors nėra 
jokio tiesioginio liudijimo apie Bizantijos imperato-
riaus Emanuelio II Vytautui dovanotą Dievo Motinos 
ikoną, vis dėlto Simono Mankevičiaus minimą ir Al-
berto Vijūko-Kojalavičiaus kartojamą dalyką, kad 
Trakų parapinėje bažnyčioje buvo Vytauto dovanotas 

tautui; giuseppe Ragone, „Il ʻLiber insularum archipelagiʼ di 
Cristoforo dei Buondelmonti: filologia des testo, filologia 
dellʼimmagine“, in: Humanisme et Culture Géographique à 
lʼÉpoque du Concile de Constance: Autour de Guillaume Fillas-
tre. Actes du Colloque de lʼUniversité de Reims, 18–19 novembre 
1999, Éd. par Didier Marcotte, Turnhout: Brepols, 2002, p. 177–
217 (ypač p. 211–214). Vis dėlto ir tokie tyrimai negali atsakyti į 
klausimą, kas buvo šio žemėlapio sponsorius, nors ir pateikia 
tikėtinų prielaidų. Kalbant apie Emanuelio Filantropeno pa-
siuntinybę taip pat verta pažymėti, kad tai vienintelis pasiunti-
nys, kurio vardą užfiksavo LDK metraštininkai; „Супрасльский 
список“, in: Полное собрание pусских летописей, Санкт-
Петербург: Типография М. А. Александрова, 1907, t. 17, sk. 
58–59; „Уваровский список“, in: Полное собрание русских 
летописей, sk. 109. 

 The eastern side of the City is dominated by the 
cathedral church of Hagia Sophia, the western part 
boasts the Blachernai Palace with the adjacent 
shrine of the Mother of god. Close by to the east 
stands the Church of the Holy Apostles – the 
mausoleum of Byzantine emperors. The 
Pantokrator monastery stands midway between 
Hagia Sophia and the Blachernai complex. The 
columns dotting the landscape of the City served to 
commemorate powerful emperors and their 
victories. We may wonder whether there was 
anyone in early-fifteenth century Lithuania able to 
tell Vytautas of these marvels.
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Dievo Motinos atvaizdas135, esu linkęs vertinti kaip 
senųjų laikų reminiscenciją.

Taigi Vytauto valdymo laikotarpį galima laikyti pa-
čiu palankiausiu tam, kad to meto Lietuvoje palankiai 
ir noriai būtų priimtas Švč. Mergelės Marijos kultas su 
jo „kovinėmis savybėmis“. Be to, karalius Jogaila ir di-
dysis kunigaikštis Vytautas rūpinosi pateisinti savo 
kaip uolių krikščionių valdovų reputaciją, kurią vis 
baudėsi sugriauti jų politiniai priešininkai (daugiausia 
Vokiečių ordino atstovai). Tą jie darė sekdami tiek ka-
talikų valdovų, tiek, galimas daiktas, ir Bizantijos im-
peratorių pavyzdžiu. Tokį spėjimą remčiau nuoroda į 
1411 m. Jogailos ir Vytauto kelionę po LDK stačiatikių 
žemes, kuria siekta demonstruoti savo valdžią ir galią, 
tarsi norint pratęsti savo triumfą po 1410 m. Žalgirio 
mūšio pergalės136. Šią galios demonstraciją esu linkęs 
vertinti kaip lietuvišką triumfalinės kelionės variantą. 
Triumfo ideologijos pagrindiniu šaltiniu kaip anks-

135 [Mankiewicz, Szymon], Kośćioł farski trocki, cudami Prze-
naświętszey Bogarodzice Panny Maryey obiaśniony a przez xięd-
za Symona Mankiewicza biskupstwa Zmudzkiego dyoecesiana 
nowo na świat wystawiony, z przydaniem wiatyku gwoli nabożnie 
nawiedzaiącym Obraz Naświętszey Panny Trocki, w Wilnie, w 
drukarni Oycow Bazylianow u Ś. Troycy, Roku Pańskiego, 1645, 
p. A4r–A4v; Albertas Vijūkas-Kojalavičius, „Įvairenybės apie 
Bažnyčios būklę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje“, in: Alber-
tas Vijūkas Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, d. 2, sud. 
Darius Kuolys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos insti-
tutas, 2004, p. 70.

136 Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Li-
ber decimus et liber undecimus: 1406–1412, Ed. Danuta Turkows-
ka, Varsaviae: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, p. 184; Anto-
ni gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, 
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015, p. 75; giedrė Mickūnai-
tė, Vytautas Didysis, p. 54–56. Apie po Žalgirio mūšio iš Prūsijos 
parsigabento grobio likimą Lenkijoje ir Lietuvoje žr. Rūta Ča-
paitė, „Knyga, kaip vertinga dovana ir karo grobis, didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto ir jo amžininkų kasdienybės momentų kon-
tekste“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. 
Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių 
straipsnių rinkinys, sud. Vydas Dolinskas ir kt., Vilnius: Nacio-
nalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmai, 2016, p. 228–232; S. C. Rowell, „War and piety in the 
grand Duchy of Lithuania in the late middle ages“, in: Rocznik 
lituanistyczny, Warszawa, 2016, t. 2, p. 9. 

čiau, taip ir Jogailos bei Vytauto laikais vis dar tebebu-
vo senoji Bizantijos imperija. Šios ideologijos atspin-
džius įžvelgiu Smolensko vyskupo gerasimo 
sukurtame „Pagiriamajame žodyje Vytautui“137. galbūt 
tai paprastas atsitiktinumas, bet tiek šis žodis, tiek 
Jono Kanano sukurtas Konstantinopolio apgulties ap-
rašymas prasideda ta pačia eilute iš Šventojo Rašto: 
„geras yra dalykas slėpti karaliaus paslaptį, apreikšti gi 
Dievo darbus ir išpažinti yra šlovinga“(Tob. 12,7)138. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek Šventajame Rašte, 
tiek Jono Kanano tekste kalbama apie Dievo darbų 
garsinimą, tuo tarpu „Pagiriamajame žodyje Vytautui“ 
Dievo vieta atitenka „valdovui“, t. y. pačiam Vytautui. 
Tokį dalyką galime laikyti ryškiausia Lietuvos valdovo 
apoteoze – nors ir netiesioginiu, bet stipriausiu Bizan-
tijos imperinės minties poveikio LDK politinei teolo-
gijai pavyzdžiu139. 

Povytautiniais laikais Dievo Motinos kultas mums 
čia rūpimu aspektu nėra lengvai apčiuopiamas. Nors 
Dievo Motinos Snieginės dieną (1506 m. rugpjūčio 6 
d.) Klecko mūšio metu prieš totorius pasiekta pergalė 
buvo įamžinta Vilniuje pastačius bažnyčią, kuriai 
buvo suteikta Snieginės patrocinija, tačiau jai ilgainiui 
prigijo Šv. Jurgio – riterių globėjo par excellence – ti-
tulas140. Panašu, kad lietuviams sunkiai sekėsi adap-
tuoti bizantiečiams būdingą įsivaizdavimą, kad 
Švč. Mergelė Marija gali būti vyriausiasis jų kariuome-

137 Daugiau apie „Pagiriamąjį žodį Vytautui“ žr. giedrė Mickūnai-
tė, Vytautas Didysis, p. 159–163. 

138 Plg. Ioannis Canani, p. 2 ir „Супрасльский список“, in: Полное 
собрание русских летописей, t. 17, sk. 64. Pacituotas vertimas į 
lietuvių kalbą arkivyskupo Juozapo J. Skvirecko. 

139 Bizantijos imperatorių pastangos demonstruoti savo artumą 
Dievui buvo vienas iš stabiliausių bizantinės imperinės ideolo-
gijos segmentų. Plg. george Ostrogorsky, „The Byzantine em-
peror and the hierarchical world order“, in: The Slavonic and 
East European Review, London, 1956, vol. 35, No. 84, p. 1–14; Di-
miter Angelov, op. cit., p. 91 ir t. The Cambridge History, p. 502–
503. 

140 Plg. S. C. Rowell, „War and piety“, p. 12 ir Mindaugas Paknys, op. 
cit., p. 67. 
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nės generolas141. Šiuo atžvilgiu jie atsiliko nuo lenkų. 
galbūt XVI a. pradžios lietuviai ir nežinojo, kad lenkų 
protėviai į Žalgirio mūšį veržėsi giedodami himną 
Dievo Motinai (Bogurodzica)142, tačiau jiems niekaip 
negalėjo likti nepastebėta, kad didžioji pergalė Oršos 
mūšyje 1514 m. buvo pasiekta Mergelės Marijos gi-
mimo dieną (rugsėjo 8 d.)143. Tuo metu, kai Oršos lau-
kuose kariai rengėsi žūtbūtiniam mūšiui, prie Čensta-
kavos Dievo Motinos paveikslo buvo aukojamos šv. 
Mišios meldžiant pergalės karaliaus Žygimanto Seno-
jo kariuomenei. Tačiau net ir po tokio įvykio lietu-
viams, ko gero, sunkiai sekėsi patikėti, kad Dievo Mo-
tina gali būti pergales teikiančia karvede. Tad kai 
1518 m. ties Polocku užvirė sunkios kovos su maskvė-
nais, lietuviai dangaus pagalbos meldė iš karalaičio 
Kazimiero144. Nors ir buvo visuotinai žinoma, kad jis 
buvo didis Švč. Mergelės Marijos gerbėjas, mintis 
kreiptis pagalbos tiesiogiai į Dievo Motiną lietuvių va-
dams tikriausiai nešovė į galvą. 

Žvelgiant iš ilgesnės laikos perspektyvos, panašu, 
kad Dievo Motinos, kaip globėjos ir gynėjos, vaidmuo 
aiškiau ir patvariau Lietuvoje imtas diegti XVII amžiu-
je. Viena pirmųjų naujo požiūrio kregždžių galima lai-
kyti Dievo Motinos paveikslo atsiradimą ant Vilniaus 
Aušros vartų XVII a. 3–4 dešimtmečiais145. XVII a. 

141 Bissera V. Pentcheva, op. cit., p. 81, 94. 
142 Žr. Andrzej Dąbrówka, „Singing in the battle: about the Bogu-

rodzica“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Vilnius, 2011, t. 31: Isto-
riniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: Žalgiris ir Orša, sud. 
Mintautas Čiurinskas, p. 47–63. Apie „Bogurodzicos“ giesmę 
LDK žr. gita Drungilienė, „Krikščioniškos savimonės atspin-
džiai Pirmajame Lietuvos Statute: giesmė Bogurodzica“, in: 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis, Vilnius, 2014, 
t. 38, p. 43–47. 

143 Plg. Mintautas Čiurinskas, „Karas ir kultūra Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje: 1514 metai“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 
p. 146–149.

144 Ankstyvieji Šv. Kazimiero „gyvenimai“, sud. Mintautas Čiurins-
kas (= Fontes Ecclesiastici Historiae Lithuaniae, 4), Vilnius: Ai-
dai, 2004, p. 69. Taip pat žr. Mintautas Čiurinskas, op. cit., 
p. 151–153. 

145 Maria Kałamajska-Saeed, Ostra brama w Wilnie, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, p. 89. 

pradžios Lenkijos ir Lietuvos karai su Rusija taip pat 
skatino akcentuoti Dievo Motinos kaip karinių perga-
lių teikėjos savybes. Žinoma, kad 1611 m. karalienė 
Konstancija meldėsi priešais Trakų Dievo Motinos pa-
veikslą prašydama pergalės prieš maskvėnus ir po ke-
lių mėnesių ilgai apsuptyje laikytą Smolenską pavyko 
užimti146. Tą pačią idėjinę vagą toliau gilino Motiejus 
Sarbievijus (1595–1640), kurį galime laikyti pirmuoju 
poetu, susiejusiu Vytauto pergales ir triumfus su jo pa-
maldumu Dievo Motinai: „Triskart kardą, tau vado-
vaujant, traukė / Vytautas, narsus kovoje, kai Rytus / 
Nugalėjo jis, kai ragus puikybės / Jūrai aplaužė“147. 

Vis dėlto lūžiniu momentu Dievo Motinos kulto is-
torijoje, vienodai stipriai palietusiu ir Lenkiją, ir Lietu-
vą, reikėtų laikyti sėkmingą Čenstakavos šventovės-
vienuolyno-tvirtovės gynimą 1655 m. pabaigoje, kai 
visa šalis skendo švedų ir rusų „tvane“. Švedams pasi-
traukus nuo Čenstakavos, ši pergalė buvo priskirta 
Dievo Motinai148. O netrukus, 1656 m. balandžio 1 d., 
karalius Jonas Kazimieras Vaza Lvove Lenkiją, Lietuvą 
ir kitas savo valdas paaukojo Dievo Motinai149. XVII a. 

146 Juozas Vaišnora, op. cit., p. 281. Detaliai Smolensko apgultį apta-
ria Eugenijus Saviščevas, „Triumfas ir pelenai: Smolensko atka-
riavimo aplinkybės“, in: Triumfo diena: 1611 m. birželio 13 d. 
Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vil-
niuje 1611 m. liepos 24 d., parengė Eugenija Ulčinaitė ir Eugenijus 
Saviščevas, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 7–67. 

147 Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Lemties žaidimai: Poezijos 
rinktinė, Vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 465. Žr. Ona Daukšienė, 
„Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas LDK XVII a. poezijoje: M. 
K. Sarbievijaus ʻKeturios Mergelės Motinos myliosʼ“, in: Religi-
nės kultūros paveldo studijos, Vilnius, 2011, t. 3: Virgo Venerabilis: 
Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje: Mokslo straipsnių rinki-
nys, sud. gabija Surdokaitė, p.  22–23; Živilė Nedzinskaitė, 
„ʻVirtute pugnant, non numero viriʼ: 1621 m. Chotyno mūšis 
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryboje ir LDK jėzuitų poe-
tikos ir retorikos paskaitose“, in: Senoji Lietuvos literatūra, Vil-
nius, 2011, t. 32: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo 
Livonijos karo iki XVIII a., sud. Mintautas Čiurinskas, p. 115–133. 

148 „Częstochowska Matka Boża“, in: Encyklopedia Katolicka, t. 3, 
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1979, p. 858. 

149 Nors čia miniu plačiai žinomus dalykus, tačiau kaip istoriogra-
finę įdomybę galima pažymėti tai, kad kai kurie šiuolaikiniai 
politinės istorijos veikalų autoriai gali apsieiti neminėdami to-
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antroje pusėje paplito paprotys, kai valstybės vyrai no-
riai save pavesdavo Dievo Motinos globai150. Tad Čens-
takavos gynimą, pagal jo reikšmę religinei savivokai, 
galime gretinti su 626 m. Konstantinopolio apgultimi, 
kuri graikams tapo ilgus amžius galiojančiu įrodymu 
apie jiems Dievo Motinos teikiamą ypatingą globą. 
Čenstakavos gynimas davė naują postūmį tikėjimui, 
kad Dievo Motina – Lenkijos karalienė, kurį simboliš-
kai įtvirtino stebuklingo Čenstakavos Dievo Motinos 
atvaizdo karūnavimas 1717 m. rugsėjo 8 dieną151. Šis 
bendras pamaldumo Dievo Motinai kilimas vienodai 
veikė tiek Lenkiją, tiek Lietuvą152. Vilniuje per XVII–
XVIII a. atsirado keletas stebuklais garsių Dievo Moti-
nos atvaizdų, tarp kurių visų pirma minėtina Sapiegų 
Madona, Lukiškių Dievo Motina ir Aušros Vartų Dievo 
Motina. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent per Tra-
kų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmes, ko 
gero, pirmą kartą Lietuvoje taip aiškiai ir plačiai nu-
skambėjo Romos ir Bizantijos imperinės ideologijos 
triumfo prieš barbarus motyvai ir pagaliau buvo pati-
kėta, kad Švč. Mergelė Marija gali būti karvedė, gynėja 
ir pergalės dovanotoja153. Tad neatsitiktinai Lietuvos 
globėjos titulas buvo pripažintas būtent stebuklinga-
jam Trakų Dievo Motinos atvaizdui. Jis buvo karūnuo-
tas praėjus metams po Čenstakavos Dievo Motinos 
karūnavimo popiežiaus atsiųstomis karūnomis 

kių įvykų kaip Čenstakavos gynimas ar vadinamieji „Lvovo įža-
dai“. Plg. Robert I. Frost, After the Deluge: Poland–Lithuania and 
the Second Northern War 1655–1660, Cambridge: CUP, 1993 ir 
Józef Andrzej gierowski, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności 
(1648–1763), Kraków: Fogra, 2001, p. 57–58, 63. 

150 „Częstochowska Matka Boża“, p. 858; Taip pat žr. Józef Kras, 
„Królowa Polski NMP“, in: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2002, p. 1372–1373.

151 Ibid. Apie Marijos karališkumą žr. Leon Andrzejewski, 
„Królewskość Matki Bożej“, in: Gratia plena, p. 381–409. 

152 Apie Čenstakavos Dievo Motinos atvaizdo kopijų plitimą Lietu-
voje žr. Regimanta Stankevičienė, op. cit., p. 64–75. 

153 Plg. Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in an-
tiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis basi-
licam a temporibus Alexandri Vitoldi magni Lituaniae ducis gra-
tiis et miraculis clare icone..., Vilnae: Typis Universitatis 
Societatis Jesu, Anno Domini 1719, p. 9. 

(1717 m. rugsėjo 8 d.). Toks sutapimas – neatsitikti-
nis154. Pagal savo rangą Trakų Dievo Motina turėjo tap-
ti Čenstakavos Dievo Motinos atitikmeniu Lietuvoje. 
Kaip pastaroji turėjo savo atsiradimo graikišką kilmės 
versiją, taip atitinkama graikiška kilmės versija buvo 
sukurta ir Trakų Dievo Motinos paveikslo kilmės le-
gendai įžodinti. Todėl pastarajame paveiksle nurodo-
mą apytikslę 1382 m. Vytauto krikšto datą vertinu ne 
kaip istorinį netikslumą, bet kaip sąmoningą bandymą 
suteikti tokį pat „senovės“ rangą, kokį turėjo Čenstaka-
vos vienuolynas (įsteigtas 1382) ir jo stebuklingas Die-
vo Motinos atvaizdas (padovanotas 1384). Tokiu būdu 
Trakų Dievo Motina pasivijo Čenstakavos Dievo Moti-
ną, o daugiausia paveikslo senumui ir garbingumui iš-
ryškinti nuo XVII a. taikyta „graikiška“ Trakų Dievo 
Motinos atvaizdo charakteristika155 pagaliau pasipildė 
naratyviniu turiniu – raštu fiksuota legenda, kurioje 
slypi paslapties skraiste pridengtas tiesos grūdas. 

IŠVADOS 

Sampratai, kad Konstantinopolis – tai „Dievo Moti-
nos“ miestas (Theotokoupolis), pamatai buvo pakloti 
VI a. – VII a. pirmoje pusėje. 626 m. apgultis ir ją ly-
dėję tekstai bei simboliniai veiksmai vertintini kaip 
tradicijos branduolį sukūrę įvykiai. Tais amžiais buvo 
sukurtas religinis-ideologinis pamatas, ant kurio toliau 
žiedėsi Dievo Motinos kultas, išlaikydamas pastovias 
ir įgydamas naujas savo raiškos priemones ir būdus. 

Naujesniuose tyrimuose teisingai atkreipiamas dė-
mesys į tai, kad Dievo Motinos kaip Konstantinopolio 
gynėjos atributai visų pirma įžvelgtini jos relikvijose 
(maforijus, juosta ir kt.). Bandymai dominuojantį Die-
vo Motinos atvaizdų (ikonų) vaidmenį nukelti į žymiai 
vėlesnius laikus (X–XI a.), nors ir grindžiami įtikina-
mais argumentais, vis dėlto ir jie dorai nepaaiškina, 

154 Plg. Juozas Vaišnora, op. cit., p. 282. 
155 giedrė Mickūnaitė, „Stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas“, 

p. 50–52; Eadem, „Tikrumo link“, p. 23. 
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kokią religinę-kultinę reikšmę ir socialinį poveikį turė-
jo pačios ankstyviausios ikonos ar mozaikos, pertei-
kiančios Dievo Motinos atvaizdą. Ši problematika turi 
būti toliau nagrinėjama, siekiant apimti visus įmano-
mus skirtingų šaltinių liudijimus. 

Lietuvą Švč. Mergelės Marijos kultas pasiekė tuo 
metu, kai relikvijų galią jau buvo „paveldėję“ Dievo 
Motinos atvaizdai. Būtent atvaizdai (ikonos) ir atei-
nančiais amžiais liko vieninteliais Dievo Motinos kulto 
traukos centrais ir jos galios versmėmis. 

Bizantijos imperijoje praktikuotas Dievo Motinos 
kultas pasižymėjo žymiai gausesne įvairove ir daug gi-
lesniu teologinės minties ir religinės kultūros podir-
viu. Lietuva, kaip ir kitos Vidurio bei Rytų Europos 
šalys, importuodavo jau gatavą, gilias šaknis turintį 
kultą, kuris greitai prigydavo, bet tam, kad jis išsi-
skleistų bei įgytų vietinį koloritą ir socialiai reikš-
mingą vaidmenį, prireikdavo ilgąja trukme matuoja-
mos raidos. 

Pirmasis žinomas Lietuvos Romos katalikų bažny-
čios titulas yra užfiksuotas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio gedimino 1325 m. sausio 25 d. laiške. Nau-
garduko pranciškonų bažnyčios Dievo Motinos ir Šv. 
Pranciškaus titulą galime laikyti ankstyviausia mariji-
ne patrocinija.

Politinio ir kultūrinio konteksto tyrimas leidžia 
teigti, kad Trakų Dievo Motinos paveikslo įraše mini-
mos realijos iš tikrųjų būtent Vytauto laikais turėjo ge-
riausias sąlygas realizuotis, nes tuo metu Lietuva ir Bi-
zantija palaikė intensyviausius diplomatinius 
santykius, o patiems Lietuvos valdovams (Jogailai ir 
Vytautui) ypač rūpėjo pasirodyti ne prastesniais krikš-
čionimis negu kitų kaimyninių šalių ir kraštų valdovai. 
Stipriausią, nors ir netiesioginį Bizantijos imperinės 
ideologijos poveikio pėdsaką galima aptikti „Pagiria-
majame žodyje Vytautui“. Jame reiškiamą Lietuvos val-
dovo valdžios apoteozę galime vertinti kaip įsivaizda-
vimo apie ypatingą Bizantijos imperatorių artumą 
Dievui atitikmenį. 

Švč. Mergelės Marijos kaip globėjos ir gynėjos vai-
dmuo Lietuvoje ėmė ryškėti tik nuo XVII amžiaus. 
Tam palankią terpę kūrė tuo metu vykę karai ir po-
tridentinėje Katalikų Bažnyčioje naujai atgyjantis 
Švč. Mergelės Marijos kultas. Motiejų Sarbievijų ga-
lime laikyti pirmuoju rašytoju, kuris Vytauto kari-
nes pergales ir triumfus susiejo su jo pamaldumu 
Dievo Motinai. 

Lūžiniu momentu Švč.  Mergelės Marijos kulto 
Lenkijoje ir Lietuvoje momentu galime laikyti Čenst-
akavos gynimą (1655), kuris davė stiprų postūmį 
skleistis ir įsitvirtinti tikėjimui, kad Dievo Motina yra 
Lenkijos karalienė. Šis tikėjimas buvo tarsi užantspau-
duotas tada, kai 1717 m. stebuklingasis Čenstakavos 
Dievo Motinos atvaizdas buvo karūnuotas popiežiaus 
atsiųstomis karūnomis. Kitais metais įvykęs Trakų 
Dievo Motinos atvaizdo karūnavimas (1718 m. rugsė-
jo 4 d.) vertintinas kaip simbolinis Lietuvos katalikų 
Bažnyčios atsakas, siekiant įtvirtinti Dievo Motinos 
kaip Lietuvos globėjos tiesą. 

Trakų Dievo Motinos paveikslo įrašą galima ver-
tinti kaip Lietuvos katalikų Bažnyčios dvasininkų atsa-
ką į Čenstakavos Dievo Motinos bizantiškos-rusiškos 
kilmės legendą. Ir Trakų Dievo Motinos paveikslo ka-
rūnavimu, ir bizantiškos kilmės legendos propagavimu 
siekta parodyti Trakų ir Čenstakavos stebuklingų at-
vaizdų lygiavertiškumą.

 Šiuo metu jau užtikrintai galime teigti, kad 
Trakų Dievo Motinos paveikslo kitoje pusėje esantis 
įrašas buvo padarytas XVIII a. pirmoje pusėje. Jo atsi-
radimą logiškiausia būtų sieti su pasirengimu paveiks-
lo karūnavimo iškilmėms. Anoniminis šio įrašo auto-
rius pademonstravo gerą Bizantijos istorijos pažinimą. 
Spėti, kad Vytautui bendralaikis Bizantijos imperato-
rius Emanuelis II Paleologas (1391–1425) galėjo pado-
vanoti Dievo Motinos atvaizdą, nereikėjo ypatingos 
erudicijos. Parinkti neatsitiktinę žinią iš daugybės pra-
nešimų apie Bizantijos imperatorių Dievo Motinai ro-
dytą pagarbą ir jos garbei rengtas triumfo eisenas buvo 
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kur kas sudėtingiau. Įraše minima imperatoriaus Jono 
II Komneno 1133 m. surengta triumfo eisena buvo ga-
nėtinai vykęs apsisprendimas, nes: a) tai buvo pirmas 
triumfas po ilgai trukusio imperijos nuosmukio laiko-
tarpio; b) šis imperatorius pasižymėjo sėkminga kova 
su kitatikiais („persais ir hunais“), o tai gerai derėjo 
prie tam tikrų Vytauto biografijos detalių; c) šis impe-
ratorius pasižymėjo ypatinga pagarba stebuklingajam 
Dievo Motinos Hodegetrijos atvaizdui, tarp Bizantijos 
valdovų buvo pirmasis davęs pradžią tradicijai sieti 
pamaldumą šiai ikonai su dangaus palankumu užtikri-
nant imperatorių giminės gerovę ir pačios Bizantijos 
imperijos išlikimą. 
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T H E A LL-HOLY V I RGI N M A RY, 
H EAV EN LY PROT ECTOR 
OF CONSTA N T I NOPLE A N D 
LIT H UA N I A
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SUMMARY
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grand Duchy of Lithuania, Trakai, grand Duke Vytautas, 

power, authority.

The aim of this article is to track down and follow the rise 
of the concept of the Mother of god as a protector of the 
Byzantine Empire and to analyse when and how these 
ideas came to be applied to Lithuania-related subjects and 
objects. Special attention is given to the picture of Our Lady 
of Trakai since it contains an inscription on the reverse side 
saying that Emperor Manuel II Palaeologus presented this 
picture as a gift to grand Duke Vytautas on the occasion 
of his baptism. The inscription also states that this very 
image was carried in a triumphal procession staged by 
Emperor John II Comnenus on the occasion of his victory 
over the “Huns and Persians” (1133). Despite its strongly 
legendary character, this inscription does some justice 
to the real contacts between Byzantium and Lithuania 
during the reigns of Manuel and Vytautas. Their reigns 
represented a period of time when shared interests were 
in place and diplomatic contacts between Constantinople 
and Lithuania were the most intense. It is to be noted that 
during the entire sixteenth century the idea that Virgin 
Mary might act as a military saint in favour of Lithuanian 
troops was almost non-existent. The military and protective 
functions of the Virgin become visible (again?) starting 
from the seventeenth century. It was the Jesuit poet Maciej 
Sarbiewski (1595–1640) who was the first to relate the 
victories and triumphs of Vytautas to his devotion to the 
Mother of god. The defence of the Częstochowa shrine 
against the Swedes in 1655 was a decisive turn in prompting 

a new wave of Marian devotion in Poland and Lithuania 
alike. The idea that the Mother of god was the Queen 
of Poland gained wide currency and was sealed by the 
coronation of the Częstochowa image on 8 September 1717. 
The coronation of the Trakai image followed next year (4 
September 1718). In our opinion, it was in connection to 
this coronation that the above-mentioned inscription was 
composed. As the Częstochowa image had its origin story 
tracing its appearance back to Byzantium and Rusʼ, the 
sacred image of Our Lady of Trakai had to be provided with 
a similar story in order to upgrade its prestige and to make 
it as revered an image as that of Częstochowa.




