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Beatrix G o m b o s i. „köpönyegem 
pedig az én irgalmasságom...“ köpö-
nyeges mária ábrázolások a közép-
kori magyarországon. „mein weiter 
mantel ist meine barmherzigkeit...“  
Schutzmantelmadonnen aus dem 
mit elalterlichen ungarn. devotio 
hungarorum 11. Fontes religionis 
Popularis Hungaricae. Gabor Barna 
(red.). Szeged: Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, 2008. 232 p.: 
iliustr.

Beatrix Gombosi knyga, kurioje nagri-
nėjamas  Gailestingumo dievo Motinos 
atvaizdas viduramžių vengrų dailėje, pa-
sirodė 2008 m. Segedo universiteto lei-
džiamos serijos „Devotio Hungarorum“, 
skirtos liaudiškojo pamaldumo šaltiniams 
Vengrijoje pristatyti, vienuoliktame tome 
(serijos redaktorius – žinomas Vengrijos 
etnologas, liaudies religijos tyrinėtojas dr. 
Gaboras Barna). Knyga sudomino dėl to, 
kad pas mus  šis Dievo Motinos ikonogra-
finis tipas nesulaukė išsamių tyrimų, yra 
tik vienas A. Aleksandravičiūtės straipsnis 
(Aleksandravičiūtė Aleksandra. 2002. Po 
Gailestingosios Dievo Motinos skraiste: pi-
lietinis sakralinio vaizdinio aspektas, Kul-
tūrologija 9: 94–109). Šioje trumpoje apžval-
goje ir pristatysiu šią B. Gombosi knygą.

Autorė ištyrė viduramžių Vengrijos 
bažnyčių sienų tapybą, kurioje  vaizduo-
jama Gailestingumo Dievo Motina. Tai 
vienas ankstyviausių Švč. Dievo Motinos 
ikonografinių tipų (dar vadinamas Marija 
Užtarėja, lot. Mater Misericordiae), paplitęs 
Vakarų ir Vidurio Europoje. Savo šaknimis 
jis susijęs su romėniškąja liaudies, valsty-
bės ir valdovų globos simbolika. 

Veikalą sudaro preambulė ir septyni 
skyriai, katalogas, bibliografija, iliustraci-
jos. Tyrinėtoja įvade pateikia išsamią šio 

Dievo Motinos ikonografinio tipo moks-
linių tyrimų apžvalgą, apibrėžia chrono-
logines ir geografines tyrimo ribas (dau-
guma tirtų sieninės tapybos pavyzdžių 
datuojama 1380–1420 m.). Nagrinėdama 
šio laikotarpio Vengrijos bažnyčiose išliku-
sius sieninės tapybos pavyzdžius, autorė 
remiasi  ir plačiu Vakarų ir Vidurio Euro-
pos kontekstu, pateikia nemažai pavyz-
džių iš kitų šalių atitinkamo laikotarpio 
dailės. Taip pat autorė įvade aptaria ir sie-
ninės tapybos funkcijas bei vietą liturginė-
je erdvėje. Antrame skyriuje, apžvelgdama 
ikonografinio tipo kilmę Europos krikščio-
niškoje dailėje, jo išplatinimą per vienuo-
lijas (cistersų, benediktinų, dominikonų), 
Gombosi pasiremia teologiniu ir liturgi-
niu to meto kontekstu. Trečiame skyriuje 
nagrinėjamas Gailestingumo Marijos at-
vaizdų plitimo istorinis kontekstas Veng-
rijoje. Ketvirtame skyriuje atskleidžiama 
šio atvaizdo reikšmė žmonių pamaldumo 
praktikoje, parodoma, kaip Gailestingoji 
Dievo Motina Marija žmonių suvokime 
tampa aukščiausia ir geriausia jų užtarėja 
ir gynėja. Pasiremdama teologiniais vei-
kalais, autorė parodo ikonografinio tipo 
funkcijas tam tikru laikotarpiu. Šis Marijos 
atvaizdas buvo suvokiamas kaip globėjos 
nuo mirties ar mirties akivaizdoje, todėl 
siūlyta į ją kreiptis bet kuriuo metu, ne tik 
per šventes, procesijas, atlaidus ir pan., bet 
ir darbo metu ar pakeliui namo iš lauko 
darbų. Šis ikonografinis Marijos Užtarėjos 
tipas buvo labiausiai garbinamas liaudies 
ir vienuolijų, nes jis tvirtai susijęs su vienu 
pagrindinių žmonijos siekių – saugumo 
reikme. Šis saugumo poreikis kaskart, kai 
ištikdavo visuotiniai neramumai ar nelai-
mės (karai, epidemijos), suaktyvindavo šio 
atvaizdo kultą ne tik Vengrijoje, bet ir vi-
soje Europoje. Tvirtai tikėta Marijos dvejo-
po užtarimo reikšme – Dievo Motina kaip 
geriausia žmonių tarpininkė ir užtarėja 
prieš Dievo rūstybę per visuotinį prisikė-



213RECENZIJOS IR APŽVALGOS

limą (Paskutiniajame teisme) ir kaip spe-
ciali užtarėja epidemijų (ypač maro) metu. 
Tad neatsitiktinai viduramžiais buvo pa-
plitusios „Maro madonos“, vaizduojamos 
pagal Gailestingumo Marijos kompozicinę 
schemą. Penktame skyriuje nagrinėjama 
sieninės tapybos ikonografinė programa, 
aptariami Gailestingumo dievo Motinos 
atvaizdai, įtraukti  į įvairius ciklus, kom-
pozicijas su kitais personažais. Šeštame 
skyriuje aptariami savarankiški Gailestin-
gumo Marijos siužetai. Šiame skyriuje iš-
ryškinama šio ikonografinio tipo pagrindi-
nio atributo – Marijos apsiausto (skraistės) 
– reikšmė, jo simbolika. Apsiaustas kaip 
apsaugos ir globos simbolis buvo žinomas 
nuo antikos laikų, vėliau tą pačią prasmę jis 
turėjo Bizantijos ir Vakarų Bažnyčios vidu-
ramžių dailėje. Taip pat aptariamas angelų 
vaizdavimas bei kosminiai šio siužeto sim-
boliai. Septintame skyriuje autorė trumpai 
apžvelgia Gailestingumo Dievo Motinos 
vaizdavimo ir vaizdinio žmonių suvokime 
reikšmės kitimą iki XX a. Vengrams šis siu-
žetas vėl suaktualėjo 1918–1920 m. istorinių 
kataklizmų metu, kai vengrai meldėsi už 
savo šalies vienybę ir siekė Gailestingosios 
Motinos apsaugos Vengrijai. Jei pažvelg-
tume į Lietuvos situaciją, tai, pasiremiant 
minėtu A. Aleksandravičiūtės straipsniu, 
aptariamas ikonografinis tipas išliko svar-
bus Lietuvoje  iki pat XIX a. vidurio, o tai 
paaiškinama visuomenės praradimais ir 
išgyvenimais, patirtais Lietuvos–Lenkijos 
valstybės smukimo, padalijimo ir valsty-
bingumo praradimo laikotarpiu (Alek-
sandravičiūtė 2002: 106). Šiuo septintuoju 
labai trumpu skyriumi ši knyga ir užsibai-
gia, tad pasigedau išsamesnių išvadų, ku-
rios paprastai pateikiamos atskirai knygos 
pabaigoje. 

Labai svarbi knygos dalis – katalogas. 
Jame yra  visi autorės tirti sieninės tapy-
bos pavyzdžiai. Kiekvienas kūrinys ka-
taloguojamas tokia tvarka: pateikiamas 

katalogo numeris, kūrinio pavadinimas, 
kilmė, vieta, išmatavimai, technologija, 
ikonografija (čia gana detaliai aprašoma 
konkretaus kūrinio ikonografija, nurodo-
ma jo aplinka), kopijos (jei buvo daromos 
šio kūrinio kopijos, tai nurodoma, kada 
ir kur, jų technika, sukūrimo metai, auto-
rius), fotografija (kas ir kada fotografavo, 
kuriame archyve saugoma fotografija), li-
teratūra (kas buvo skelbiama apie konkre-
tų kūrinį ar kur jis buvo paminėtas), pasta-
bose nurodoma būklė, restauravimas, kiti 
duomenys. Šį katalogą galime traktuoti ir 
kaip atskirą šaltinį viduramžių dailės ir re-
ligijos tyrimams.

Knygoje pateiktos dvi lentelės yra infor-
matyvios ir padeda geriau orienuotis kata-
loge ir tyrime. Vienoje lentelėje pateikiamos 
tirtų sieninės tapybos pavyzdžių vietovės, 
nurodomas ir atitinkamo kūrinio katalogo 
numeris. Kitoje lentelėje pateikiama Gailes-
tingumo Marijos ikonografija – suregistruo-
ta tirtoji sieninė tapyba pagal jos funkcijas 
liturginėje erdvėje, pagal ikonografinius 
siužetus, kuriuose pasirodo Gailestingoji 
Dievo Motina, pagal savarankiškus Gai-
lestingosios Marijos ikonografinius tipus, 
pagal ikonografinius atributus. Priešlapyje 
pateikiamas ir tyrimų žemėlapis.

Knyga iliustruota spalvotomis nuo-
traukomis, sudėtomis knygos pabaigoje. Iš 
jų matome, kad autorei neretai teko sunkus 
uždavinys – iš sunykusių sieninės tapybos 
fragmentų atkurti visą vaizdą, jį interpre-
tuoti konkrečios bažnyčios ikonografinės 
programos kontekste. Interpretacijos lyg-
muo yra aukštas – autorė naudojasi ne tik 
sieninės tapybos kūriniais, jų fragmentais, 
bet pasitelkia teologinius raštus, kitų šalių 
pavyzdžius, liaudies religingumo tyrimus.

Ši knyga vertinga ne tik išsamia  vieno 
Dievo Motinos ikonografinio tipo analize, 
bet ir tuo, kad šis Dievo Motinos siužetas 
nagrinėjamas kompleksiškai iš istorijos, 
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menotyros ir etnologijos mokslų perspek-
tyvos. Tad knyga naudinga viduramžių 
istorijos specialistams, dailėtyrininkams, 
taip pat liaudies religijos tyrinėtojams, 
etnologams. Žvelgiant iš užsieniečio skai-
tytojo pozicijų, pabrėžtinas knygos prana-
šumas yra tai, kad ji išleista dviem kalbo-

mis – vengrų ir vokiečių. Svarbu tai, kad 
į vokiečių kalbą išversta ne santrauka, bet 
visi  skyriai, taip pat ir katalogas, lentelės. 
Todėl visas išsamus B. Gombosi tyrimas 
prieinama ne tik Vengrijos, bet ir kitų šalių 
tyrinėtojams ir tampa aktualus Europos 
kultūros istorijos tyrimams.  

  Skaidrė Urbonienė
 Lietuvos istorijos institutas


