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Dr. Jūratė ŠLEKONyTĖ 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA LIETUVIŲ LIAUDIES 
PASAKOJE „DIEVO MOTINOS AUGINTINĖ“

Straipsnyje analizuojama lietuvių liaudies pasaka „Dievo motinos augintinė“, 
kurioje pastebimas prieštaringas Švč. Mergelės Marijos vaizdinys: ji patei-
kiama kaip mergaitės globėja ir kaip negailestinga baudėja. Kokios tokio 
Švč. Mergelės Marijos paveikslo ištakos bei koks jo santykis su liaudiškąja, 
folklorine tradicija – tai klausimai, gvildenami šioje publikacijoje. Tuo tikslu 
aptariami lietuviški pasakos variantai, analizuojamos pasakoje užsifiksavusios 
Švč. Mergelės Marijos paveikslo detalės. Tyrimas papildomas analogiška 
tarptautine folkloro medžiaga. 

Reikšminiai žodžiai :  Švč. Mergelė Marija, globėja, draudimas, laumė, pasaka
 

Švč. Mergelė Marija viso pasaulio krikščionims - vienas svarbiausių 
pamaldumo objektų, į kurį nukreipti žmogaus norai, troškimai, viltys, 

tikintis jos dėmesio, įsiklausymo į maldas ir galiausiai pačios malonės. Įvedus 
krikščionybę, Švč. Mergelės Marijos kultas palyginti nesunkiai prigijo LDK 
kultūroje, XVII a. vykstant kontrreformacijos sąjūdžiui, jos adoravimas ypač 
išplito1, o netrukus Marija pripažinta Lenkijos-Lietuvos valstybės globėja, 
turėjusia apsaugoti šalį, padėti valstybės gynėjams mūšiuose2. 

Švč. Mergelės Marijos garbinimas ypač išryškėjo liaudies pasaulėžiūroje, 
persmelktoje pragmatiškosios valstietiškos kultūros poreikių – noro nuo sti-
chijų apsaugoti derlių, atgauti sveikatą, jaustis saugiai. Tai ne tik katalikiškos 

1 Regimanta Stankevičienė, „Kai kurie Lietuvos XVII-XIX a. religinės dailės sąlyčio 
su Europos krikščioniškąja kultūra aspektai“, in Europos dailė: lietuviškieji variantai, 
Vilnius: Leidybos centras, 1994, p. 166. 

2 Virginijus Savukynas, „Keletas protestantiškų įvaizdžių Lenkijos-Lietuvos valstybėje 
ir jų reikšmių rekonstravimo bandymas“, in Lietuvių mentalitetai: tautinė istorija ir kul
tūros problemos, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 175. 
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maldos, prie kryžiaus ar bažnyčioje kaimo žmogaus lūpomis tariamos su 
didžiausia pagarba ir meile, bet ir pasakojimai apie Švč. Mergelės Marijos ap-
sireiškimus, iš jos gautas malones, regėtus jos įvykdytus stebuklus. Lokalinėse 
sakmėse – padavimuose Marija įsiamžina palikdama basos pėdos atspaudą ant 
akmens3. Ir nesvarbu, kad apžiūrėjus menamą Dievo Motinos kojos paliktą 
žymę konstatuosi, jog Mergelės koja turėjusi būti miniatiūrinė, nes įspausta 
duobutė visai mažutė; žmonės iki šiol gerbia tokius pėduotus akmenis ir gydosi 
ant jų susikaupiančiu vandeniu, taip sureikšmindami ne materialųjį reiškinio 
pradą, o dvasinį patyrimą, asmeninį santykį su Marija. 

Šie ir kiti pasakojimai natūraliai įsipynė į gausų lietuvių folkloro fondą 
ir jį gerokai praturtino žiniomis apie liaudiškąjį pamaldumą. Švč. Mergelės 
Marijos, kaip žmonių globėjos, pagalbininkės statusas katalikų tikėjime 
padėjo jai įsitvirtinti ir liaudies žodinės magijos sferoje – į Švč. Mergelę 
Mariją kreipiamasi maldelėse4 į jauną mėnulį, gydomuosiuose užkalbėji-
muose nuo blogų akių, nuo priepuolio, gimdymui paskubinti, kraujavimui 
sustabdyti, nuo gyvatės įkirtimo ar nuo jos apsisaugojimui, nuo išgąsčio, 
nuo visokių blogumų5 ir kt. Greta Marijos pagarbiai kreipiamasi ir į jos 
vienatinį sūnų Jėzų Kristų. Liaudies tradicijoje tokia funkcijų samplaika 
priimama su didžiausia pagarba, nes ligą įveikti padeda Dievo Motina, 
kurios pareiga yra rūpintis žmonėmis. 

Ši apžvalga apie Mariją liaudies žodinėje tradicijoje yra glaustas įvadas 
pereinant prie pagrindinio straipsnio tyrimo objekto – lietuvių liaudies pasakos 
„Dievo motinos augintinė“. Tai stebuklinė pasaka, priskiriama vadinamajam 
„moteriškų pasakų“ ciklui, kurio siužetuose paprastai pagrindinis vaidmuo 
skiriamas moteriškos lyties personažui. Tokiose pasakose nerasime ypatingų, 
fizinės jėgos ir ištvermės reikalaujančių žygdarbių, būdingų pasakoms, kuriose 
pagrindiniai herojai yra vyrai. Šiose pasakose akcentuojamas moters kantru-
mas, gebėjimas iki galo iškęsti tiek fizinę, tiek dvasinę kančią. 

3 Bronislava Kerbelytė, Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 3, Vilnius: Lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 311–312. 

4 Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės / Lithuanian Verbal Healing Charms, sudarė ir 
parengė / compiled and edited by Daiva Vaitkevičienė, įvadą parašė / introduction by 
Daiva Vaitkevičienė, kalbos dalykus tvarkė / copyedited by Milda Norkaitienė, į an-
glų kalbą vertė / translated into English by Laima Vincė Sruoginis, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2008, Nr. 1147 (toliau – VLU ir kūrinio numeris).

5 VLU 180, 207, 943, 996-997, 1406-1407, 1419, 1430. 
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Pasirinktas naratyvas sudomino ir paskatino jį tyrinėti dėl neįprasto 

Marijos vaizdavimo: Dievo Motina čia veikia kaip globėja, bet vėliau 
tampa negailestinga baudėja. Kodėl ji šioje pasakoje yra žiauri ir koks 
tokio Marijos vaizdinio santykis su liaudiškąja tradicija – tai pagrindiniai 
klausimai, kurie mėginami atskleisti šioje publikacijoje. Tuo tikslu anali-
zuosime lietuviškuosius pasakos variantus, lyginsime jų esmines detales, 
taip siekdami atsekti patį kūrinio branduolį bei atskleisti Švč. Mergelės 
Marijos vaizdinio visumą, pasiekusią mus šioje pasakoje. Tyrimui labai 
svariai pasitarnaus ir tarptautinė folkloro bei tyrinėjimų medžiaga. 

Naratyvo istorija 

Viena ankstyviausių kūrinio versijų yra datuojama XVII a. pradžia6. Tai 
italų poeto, pasakų užrašinėtojo Giambattista Basile pasakų rinkinyje „Pen-
tamerone“ (1634) paskelbtas vienas šios pasakos variantas. Leidinys nebuvo 
labai žinomas to meto Europoje, nes publikuotas sudėtingu neapolietišku 
dialektu ir į anglų kalbą išverstas tik XIX a. viduryje. Kūrinys pavadintas 
„Mergaitė ožkos veidu“ ir jame pasakojama, kaip neturtingas valstietis, 
negalėdamas išmaitinti gausios šeimos, atiduoda jauniausią dvyliktą dukterį 
Renzollą fėjai. Ši mergaitę augina rūmuose, vėliau atiduoda ją pamilusiam 
karaliui. Mergaitė išvyksta nepadėkojusi fėjai, todėl ji supyksta, prakeikia 
Renzollą ir ši įgauna ožkos veidą. Karalius išsigąsta ir paskiria merginą kar-
tu su tarnaite karšti linų, o vėliau – prižiūrėti šunų. Mergina, nematydama 
savo dabartinės išvaizdos ir vis dar laikydama save gražuole, nepaklūsta. 
Galiausiai pamačiusi save veidrodyje kreipiasi pagalbos į fėją, atsiprašo jos, 
atgauna savo žmogišką išvaizdą bei išteka už karaliaus7. Pasakoje Marijos 
vietoje vaizduojama fėja, o kūrinys adaptuotas pagal to meto visuomenės 
reikalavimus ir turi ryškų moralą: išreiškia vieną svarbiausių krikščioniškų 
dorybių – poreikį ugdyti žmogiškąjį dėkingumą. 

6 Kartais nukeliama į XVI a.; kai kurie tyrėjai fiksuoja, kad pirmasis panašią pasaką publi-
kavo italų rašytojas G. F. Straparola, žr. Stith Thompson, The Folktale, New York: Dryden 
Press, 1951, p. 484. Ši pasaka turi panašumų tik keliomis neesminėmis detalėmis, todėl 
folkloristų dažniausiai nėra tapatinama su etalonine pasaka Dievo motinos augintinė.

7 Stories from the Pentamerone by Giambattista Basile, selected and edited by E. F. Stran-
ge, Warwick Goble, illustrator, London: Macmillan & Co., 1911.  Prieiga http://www.
timsheppard.co.uk/story/stories/pent08.html [žr. 2010 05 14]. 
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Praėjus beveik dviem šimtams metų, XIX a. pradžioje, kai kilo susido-
mėjimas žodine liaudies kūryba, tokią pasaką užrašė broliai Grimai. Šiame 
liaudies kūrinyje įžvelgiamas italų pasakos ir vokiškojo varianto „Marien-
kind“ („Marijos vaikas“) panašumas. Kitaip nei itališkame variante, vokiečių 
pasakoje vaizduojama Švč. Mergelė Marija – graži moteris su karūna, ant 
kurios spindi žvaigždės. 

Pasakojama, kaip neturtingas medkirtys atiduoda savo vien
turtę dukrą Švč. Mergelei Marijai, kuri nusiveda mergaitę į dangų. 
Mergaitė išbūna danguje 14 metų. Mergelė Marija turi išvykti į 
tolimą kelionę ir paduoda mergaitei trylika dangaus karalystės 
raktų, bet uždraudžia eiti į tryliktą kambarį. Mergaitė kasdien 
atidaro vis naują kambarį ir kiekviename pamato spindintį apaš
talą. Besmalsaudama ji atidaro trylikto kambario duris ir pamato 
liepsnojančią, spindinčią Švč. Trejybę, paliečia dangišką liepsną 
pirštu ir šis lieka auksinis. Grįžusiai Švč. Mergelei Marijai mer
gaitė neprisipažįsta buvusi uždraustame kambaryje. Ji pasako, kad 
mergaitė nevertà gyventi danguje ir grąžina į žemę pavertusi nebyle. 
Mergaitę pamato karalius, pamilsta ir veda. Pamečiui gimsta trys 
vaikai. Švč. Mergelė Marija mėgina išgauti mergaitės prisipažinimą 
buvus kambaryje, bet šiai atsisakant tą padaryti, pagrobia visus 
vaikus. Karalius liepia sudeginti karalienę, nes mano, kad šioji 
suėdė vaikus. Ant laužo mergaitė prisimena uždraustąjį kambarį, 
atsiradusi Švč. Mergelė Marija priima tai kaip kaltės prisipažinimą 
ir atiduoda vaikus8. 

Apibendrintus kitų Europos tautų šios pasakos siužetus randame kompa-
ratyvistiniame pasakų tyrinėjimų leidinyje, kuriame kūrinio analogai pagal 
pagrindinį personažą suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje veikia Švč. Mer-
gelė Marija, antrojoje – juoda moteris, trečiojoje – juodas vyras9. 

Tarptautinėje pasakų nomenklatūroje šis liaudies kūrinys yra identi-
fikuojamas kaip stebuklinė pasaka, žymimas 710 numeriu bei turi pavadi-

8 Brüder Grimm, Kinder- und Haus-Märchen, B. 1, Berlin, 1812, Nr. 3. Prieiga: http://
de.wikisource.org/wiki/Marienkind_(1812) [žr. 2010 05 14].

9 Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, neu bearbeitet von 
Johannes Bolte und Georg Polívka, erster Band, Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbu-
chhandlung, 1913, p. 14–21.
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nimą „Švč. Mergelės Marijos vaikas“ („Our Lady’s Child“)10. Skelbiama 
tokia pasakos siužeto anotacija: 

Tėvas netyčiomis pažada dukterį nepaprastai būtybei. Mergelė 
Marija (Kristus, šventasis) ar juoda moteris (anyta, ragana, bur
tininkė) pasiima vaiką į dangų (bažnyčią, pilį). Mergaitė pažiūri į 
uždraustą kambarį, pamato Dievą (Kristų, Mergelę Mariją) ir jos 
plaukai tampa auksiniai. Arba ji pamato užkerėtą vyrą (juodas mer
geles, skeletus). Mergaitė neigia buvusi uždraustoje vietoje. Jai ati
mama kalba ir ji išvejama. Ją veda karalaitis, gimsta trys vaikai. 

Mergelė Marija (pamotė, anyta) pagrobia vaikus, karalienė apkalti
nama vaikų nužudymu. Kai ruošiamasi ją sudeginti, ji prisipažįsta buvusi 
draudžiamoje vietoje. Karalienė išgelbėjama, atgauna kalbą ir vaikus. 

Pasakos apibūdinimas yra bendro pobūdžio, kiekvienoje tautoje rasime savitų 
pasakos niuansų, bet pagrindinė siužetinė linija čia atspindėta ir regime, kad 
Švč. Mergelė Marija daugeliu atvejų – pagrindinis pasakos personažas. Ap-
tariamas naratyvas plačiai žinomas visoje Europoje, dalyje Azijos (Turkijoje, 
Sirijoje, Palestinoje, Kuveite, Indijoje), kai kuriose Afrikos (Alžyre, Maroke) bei 
Amerikos šalyse (JAV, Kanadoje). Kaip matome, pasakos paplitimas greičiausiai 
apsiriboja kraštais, kuriuose daugiau ar mažiau išpažįstamas krikščioniškasis 
tikėjimas ar bent jau yra skaitlingesnės šios religijos praktikuotojų grupės. 

Analizuojamos pasakos siužeto esminė detalė yra lengvabūdiškas 
mergaitės neklusnumas – ėjimas į uždraustą patalpą, dangaus sodą. Vie-
na pagrindinių tokio draudimo interpretacijų yra ta, kad šis turi atskirti 
žmonių ir dangišką sferas: mergaitė negali eiti į kambarį, nes ten Dievas 
Tėvas ir Sūnus į didelę knygą rašo žmonių likimus, Kristus, šv. Petras, 
Švč. Mergelė Marija nori netrukdomi dalyvauti mišiose. Uždraustasis 
kambarys slepia dievišką kančią: mergaitė pamato soste sėdinčią ant rankų 
negyvą Kristų laikančią ir verkiančią arba Kristui kojas plaunančią ir jam 
žaizdas gydančią Mariją11. Tokio savito siužeto pasaka sulaukė nemenko 
tyrėjų dėmesio12.
10 Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales, A Classification and Biblio-

graphy (FF Communications No 284-286), p. 1–3, Helsinki: Academia Scientiarum 
Fennica, 2004, (toliau – ATU ir pasakos tipo numeris).

11 Daniel Drascek, „Marienkind“, in: Enzyklopädie des Märchens, B. 9, Berlin and New 
York: Walter de Gruyter, 1999, p. 338. 

12 H. Schweickert, Der Märchentypus vom Marienkind, Heidelberg, 1924; Edeltraud 
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„Dievo motinos augintinė“ – lietuviškųjų variantų ypatumai

Lietuvių folklore identifikuoti 74 pasakos „Dievo Motinos augintinė“ 
(ATU 710) variantai (iš jų 10 kūrinių junginiuose su kitomis pasakomis)13. 
Seniausias užrašymas datuojamas XIX a. pabaiga. Tai aktyvaus tautosakos 
užrašinėtojo Mečislovo Davainio-Silvestraičio 1883 metais Kunkojų kaime 
(Raseinių valsčius ir apskritis) užfiksuotas tekstas14. Vėliausias variantas 
datuojamas 1976 metais. Pasaka žinoma visuose regionuose, tačiau gau-
siausiai užrašyta Rytų Lietuvoje15. Lietuviškas siužetas anotuojamas taip:

Kūmai neša mergaitę, o elgetai sako nieko nenešą – kūdikis dingsta. 
/ Tėvas išneša mergaitę į mišką / motina renka malkas, o dukterį palieka 
miške – ją paima Marija. / Tėvai paprašo į kūmas gražią moteriškę – 
gauna nesibaigiantį drobės rietimą; kūma mergaitę pasiima. / Žmogus 
prasitaria, kad atiduotų kūdikį auginti, jei kas imtų, – paima Marija. / 
Našlaitę paima Dievas ir augina danguje. 

Mergaitė tarnauja / gyvena danguje. Ji pažiūri į uždraustą kamba
rį, o sako nežiūrėjusi / ravėdama nulaužia leliją, o sako nenulaužusi – 
mirusi motina / ponia / Marija / Perkūnas išvaro ją iš dangaus. 

Mergaitę pamato karalaitis ir veda. Marija paima karalienės 
kūdikius. / Anyta papjauna kūdikį, ištepa krauju karalienės lūpas. 
Vedama ant laužo karalienė prisipažįsta žiūrėjusi į uždraustą kambarį / 
nuskynusi leliją. Marija / mirusi motina atneša vaikus, pasako tiesą16. 

K. Seifert, untersuchungen zu Grimm’s Märchen Das Marienkind, München, 1952; 
Nancy Schmitz, La Mensongère. AT 710 dans la tradition morale du Canada français 
et de l‘Irlande, Quebeck: Les Presses de l’Université Laval, 1972; Agnes Kovács, 
„L’enfant de Marie (AaTh 710)“, in: Acta etnographica, t. 24, 1975, p. 453–461; Pe-
ter Dettmering, „Das Märchen vom Marienkind“, in: Praxis Kinderpsychologie und 
Kinderpsychaitrie, B., 41, 1992, p. 90–94; Ruth B. Bottigheimer, „Marienkind (KHM 
3). A computer-Based Study of Editorial Change and Stylistic Developement within 
Grimm’s Tales from 1808 to 1864“, in: ARV Scandinavian Yearbook of Folklore, t. 46, 
1990, p. 7–31; ir kt. 

13 Bronislava Kerbelytė, Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 1–2, Vilnius, 
1999–2001, Nr. 710 (toliau – KLPTK ir pasakos tipo numeris). 

14 Lietuvos valstybinis istorijos archyvas f. 1135, ap. 10, b. 179, l. 19 (toliau – LVIA). 
15 Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo kartoteka, esanti Lietuvių literatūros ir tauto-

sakos institute, duomenys (duomenys sisteminti iki 1982). Kartotekos autorė B. Kerbelytė.
16 Bronislava Kerbelytė, Lietuvių liaudies pasakų repertuaras, Vilnius: Lietuvių literatūros 

ir tautosakos institutas, 2002, Nr. 710.
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Pasaką yra tyrinėjęs išeivijos etnologas Vytautas Bagdanavičius, ne-

apsiribojęs vien tik lietuviškais pasakos variantais. Į jo akiratį pakliuvo 
graikų, italų, alžyriečių, prancūzų, kanadiečių, gotlandiečių, egiptiečių 
pasakos17. Remdamasis vadinamosios Vienos kultūrinės istorinės etnolo-
gijos mokyklos metodologija, V. Bagdanavičius mėgino įžvelgti pasakos 
kultūrines ištakas, apimančias tiek įvairius sąjūdžius, tiek istorinius įvykius. 
Į iškeltą klausimą, kodėl mergaitei draudžiama eiti į kambarį, kuriame ji 
pamato prikaltą prie kryžiaus Jėzų, jis atsako, jog tai, ko gera, doketizmo, 
judėjimo, atmetusio Kristaus kančią, atšvaitai18. Išankstinis V. Bagdanavi-
čiaus nusistatymas įžvelgti pasakos „istoriškumą“, tolimų kultūrų įtakas, 
ribotas lietuviškų pasakų kiekis19 bei menkai panaudotos žinios apie lie-
tuvišką terpę, kurioje pasakos užrašytos, kai kuriuos jo teiginius padarė 
neįtikinamus. 

B. Kerbelytė „Lietuvių pasakojamosios tautosakos kataloge“ išskyrė 
penkis šios pasakos struktūrinius-semantinius tipus, rodančius, kaip skir-
tingai šiame naratyve gali būti pateikiami personažų santykiai, veiksmai 
bei rezultatai20.

Lietuviškuose pasakos variantuose pagrindine kūrinio veikėja daž-
niausiai vaizduojama Švč. Mergelė Marija21. Ji pavadinama labai įvairiai. 
Vienur akcentuojamas jos skaistumas, šventumas: Šv. Panelė22, Panelė 
Švenčiausia23, Najsvieša panelė24, Švenčiausia Panelė Marija25, Šv.  Marija26, 

17 Vytautas Jonas Bagdanavičius, Kultūrinės gelmės pasakose, Vilnius: Taura, 1992. 
18 V. J. Bagdanavičius, op. cit., p. 29.
19 Kadangi jis buvo išeivis, jam tapo prieinami tik Jono Basanavičiaus tautosakos rinki-

niai. 
20 KLPTK 710. 
21 Iš 74 variantų – 41-ame, t. y. daugiau nei pusėje. 
22 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas (toliau – 

LTR), Nr. 218/1193/, 270/606/, 807/81/, 899/2/, 960/305/, 1001/149/, 1780/138/, 
3107/74/, Lietuviškos pasakos įvairios, antra knyga, surinko J. Basanavičius, parengė 
Konstantinas Aleksynas, įvadą parašė Leonardas Sauka, Vilnius, 1995, Nr.15. 

23 LTR 260/147/, 1641/10/, 1691/29/, 3107/310/, Lietuviškos pasakos įvairios, pirma 
knyga, surinko J. Basanavičius, parengė K. Aleksynas, įvadą parašė L. Sauka, Vilnius, 
1993, Nr. 113.

24 Gervėčių pasakos, parengė Adelė Seselskytė, red. Aloyzas Vidugiris, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 1997, Nr. 40 (toliau - GP).

25 LTR 10b/238/, 368/327/.
26 LTR 368/98, 250/, 1303/35/, 1748/15/, 1893/94/, 3094/23/, 3107/306/, 4477/117/.
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Marija27. Kitur kartu išryškinamas ir jos motiniškas pradas: Motina Šven-
čiausia28, šv. Motina29, Dievulio mama30, Dievo motina31. 

Kai Mergelė Marija neminima, šiosios vaidmenį perima kitas mote-
riškos lyties personažas: moteris32, juoda moteris33, ponia34, juoda ponia35, 
bobutė36. Tai lietuvių pasakoms gerai žinomi veikėjai, nors, atsižvelgiant 
į aptariamos pasakos religinį turinį, kai kurias moteris galima traktuoti 
nevienareikšmiškai. Antai čia minima juoda moteris/ponia lietuvių pasa-
kose yra asmuo, kurį reikia išvaduoti iš prakeiksmo – tada ji pabąla. Tačiau 
lygiai taip pat galime svarstyti, kad tikėtina, jog juodosios moters vaizdi-
nyje užsifiksavę Juodosios madonos (Juodosios Mergelės) – kai religinėje 
ikonografijoje Mergelė Marija vaizduojama kaip tamsiaveidė37 – bruožai. 
Lietuvos kultūrai pastarasis Mergelės įsivaizdavimas yra žinomas. Bažny-
tinėje ikonografijoje yra išlikę Juodųjų Madonų38. 

Kita vertus, rasime ir vien tik pasakoms būdingų personažų: kara-
laičio motina39, užkeikta karalaitė40. Mergaitę į savo globą paima mirusi 
motina41. Valstietiškoje pasaulėžiūroje našlaičiui skirtas ypatingas dėme-
sys. Likimo nuskriaustojo statusas sukeldavo užuojautos jausmą dėl vaiko 
neužtikrintos ateities, todėl folklore tėvus praradusio vaiko globėjais 
dažnai įsivaizduoti mirę tėvai, ypač motina42. Svarbus čia ir kitas fakto-
rius – pagarba mirusiesiems. Protėviai itin gerbti ir prisiminti tikintis 
27 LTR 45/39/, 340/69/, 449a/47/, 768/297/, 4546/48/, 4772/112/. 
28 LTR 818/49/, 1264/99/, 3109/54/, 3919/155/, 4159/1/.
29 LTR 262/83/.
30 LTR 3783/425/.
31 LTR 262/101/, 873/155/, 3107/104/.
32 LTR 449b/57/, 1192/149/, 1890/90/, 2064/5/, 2463/47/. 
33 LTR 1969/3/. 
34 LTR 3517/1707/, 3783/821/.
35 LTR 262/70/, 1780/135/, 3013/144/, 3783/944/.
36 LTR 2368/204/, 3783/1864/.
37 Michael P. Duricy, Black Madonnas. Prieiga: http://campus.udayton.edu/mary//me-

ditations/blackmdn.html [žr. 2010 06 03]. Šis ikonografinis Švč. Mergelės Marijos 
tipas labiausiai paplito viduramžiais (XIII–XV a.) ir iki šiol yra mokslinių diskusijų 
objektas, kadangi nesutariama dėl jo kilmės. 

38 Tai Vilniaus Šv. Jono, Alvito bažnyčių, Valkininkų Loreto Švč. Mergelė Marija. 
39 LTR 4731/8/.
40 LTR 2115/8/.
41 LTR 2294/137/.
42 Tą pastebime šeimos dainose, kai kuriose stebuklinėse pasakose. 
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jų paramos, apsaugos. Taigi toks paralelinis Švč. Mergelės Marijos ir 
mirusios motinos vaizdavimas yra natūraliai susiklostęs reiškinys – abi 
personos siūlo vaikui globą. 

Keletame pasakos variantų aptiksime moterišką mitinę būtybę – lau-
mę43. Tikėjimuose apie laumes rasime apibūdinimą, kad laumės turinčios 
polinkį vogti ir apmainyti nekrikštytus vaikus laumiukais, sakoma, jog 
laumės pavogtus vaikus gražiai augina44. Tad pasakoje vaizduojamos lau-
mės-globėjos vaizdinys yra glaudžiai susijęs su tikėjimuose išreikštu šios 
mitinės būtybės motinystės instinktu. Viename variante vaizduojamas 
populiarus pasakų personažas – ragana45. 

Gerokai mažiau variantų, kuriuose mergaitę globoti imasi vyriškos lyties 
personažas. Paprastai tai būna Dievas46, tačiau pavieniais atvejais aptiksime 
senelį Perkūną47, juodą ponaitį48 ar mišrią porą – senuką ir motinėlę49. 

Pasakos siužetas pradedamas nuo aplinkybių, kuriomis mergaitė pa-
kliūna pas Švč. Mergelę Mariją. Šventoji vienu ar kitu būdu įsipareigoja 
globoti mergaitę. Paprastai tai būna krikšto sakramento suteikimas – suti-
kimas tapti neturtingų tėvų dukros krikštamote50. Analogiškas motyvas, tik 
jau kitame kontekste, žinomas ir dar vienoje stebuklinėje pasakoje „Mirtis 
kūma“51. Žmogus pakviečia mirtį būti vaiko kūma, o šioji, vaikui suaugus, 
suteikia galią gydyti žmones. Sutikimas būti vienu iš vaiko krikšto tėvų 
buvo suvokiamas kaip atsakingas žingsnis, turėjęs lemti vaiko ateitį, todėl 

43 Lietuviškos pasakos, pirma knyga, surinko J. Basanavičius, parengė K. Aleksynas, įva-
dą parašė L. Sauka, Vilnius, 2001, p. 222–225, Lietuviškos pasakos įvairios, ketvirta 
knyga, surinko J. Basanavičius, parengė K. Aleksynas, įvadą parašė L. Sauka, Vilnius, 
1998, Nr.131 (toliau - BsLPĮ). 

44 Norbertas Vėlius, Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Laimės. Laumės. Aitvarai. Kaukai. 
Raganos. Burtininkai. Vilktakiai, Vilnius: Vaga, 1977, p. 102–103. 

45 LTR 768/146/. 
46 LTR 407/21/, 1329/19/, 2117/178/, LMD I 301/46/, III 179/139/, LVIA, 

f. 1135, ap.10, l. 179, b. 19.
47 Pasakos. Sakmės. Oracijos, surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis, paruošė 

B. Kerbelytė ir Klimas Viščinis, Vilnius: Vaga, 1973, Nr. 35. (toliau – DSPSO). 
48 LTR 3565/34/.
49 LTR 260/42/.
50 LTR 218/1193/, 260/147/, 270/606/, 368/98, 250/, 768/297/, 807/81/, 873/155/, 

960/305/, 1264/99/, 1641/10/, 1780/138/, 1890/90/, 3107/104/, 3919/155/, BsL-
PĮ 2 15. 

51 KLPTK 332. 
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kūmo parinkimas kaimo bendruomenėje vykdavęs labai apdairiai52. 

Kituose variantuose nupasakojama, kaip dar Marija paima mergaitę 
į savo globą: tiesiog sakoma, kad globoja našlaitę53, neturtingas žmogus 
atiduoda dukrą auginti54, parduoda55. Marija išgelbėja mergaitę nuo 
mirties – paima nešamą skandinti56, paliktą miške57. Kartais mergaitės 
ir Marijos akistata nemotyvuojama, tiesiog konstatuojama, kad Mergelė 
mergaitę nusineša į dangų58 arba mergaitė išgelbstima pakliuvus į nelai-
mę – paklydus miške59, netekus motinos60. 

Dauguma atvejų Marija, kaip ir pridera dangiškam globėjui, mergaitę 
pasiima į dangų (arba rojų). Patekusi į Marijos tvarkomą erdvę, mergaitė 
gauna užduotį-draudimą, kurio sąlygų turi laikytis. Draudimas dažniausiai 
yra susijęs su nedideliu judėjimo laisvės apribojimu – neleidžiama įeiti į 
kurią nors vieną patalpų, o tai dar labiau sustiprina mergaitės smalsumą. 
Pravėrus draudžiamos patalpos duris pamatomas slėpiningas vaizdas, kar-
tais primenantis krikščioniškąjį pragarą, kuriame žmonių kančia susieta su 
ugnimi: regimi mergaitės tėvai liepsnose61, ponia ugnyje62. Arba sakoma, 
kad mergaitė pamato peklą63. Nuo mergaitės akies saugomas ir žmogaus 
gimimo-mirties slėpinys – patalpa su daugybe žvakių:

<...> Tos žvakės tei yra ant žemės žmonių gyvų dūšios. Ir kaip 
tik užgema žmogus ant svieto, teip tujaus ir žvakę anam uždega. Ir 
toleis turi žmogus gyvas būti, kolei žvakė užges64.
Taigi šiuose variantuose parodoma, jog nenorima, kad žmogus matytų 

jam nepavaldų anapusinį pasaulį. Rasime ir vieną buitiškesnį draudimą. 
Pasakoje apie mergaitę globojančią laumę, draudimą sulaužius ir pažvelgus 

52 Pranė Dundulienė, Lietuvos etnologija, Vilnius: Mokslas, 1991, p. 351–352. 
53 LTR 818/49/. 
54 LTR 262/83/, 340/69/, 899/2/, 4159/1/, 4546/48/.
55 LTR 10b/238/.
56 BsLPĮ 1 113, GP 40.
57 LTR 262/101/, 1748/15/, 3783/425/.
58 LTR 45/39/, 449a/47/, 1001/149/, 1893/94/, 3107/310/, 3109/54/. 
59 LTR 1303/35/.
60 LTR 3107/74, 306/.
61 LTR 270/606/. 
62 LTR 3783/821/.
63 LTR 4731/8/. 
64 DSPSO 35. 
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į paslaptingą skrynią, čia pamatomos juostos ir audeklai65 – laumių sferai 
būdingi dirbiniai – šios mitinės būtybės pasižymi polinkiu kruopštiems 
moteriškiems darbams.

Vis dėlto didžiausią dalį sudaro pasakos variantai, kuriuose mergaitei 
neleidžiama pažvelgti į nedideles scenas su krikščionių šventaisiais asmenimis. 
Antai nepaklausiusi liepimo neiti į kambarėlį, mergaitė jame išvysta Panelę 
Švenčiausią ir Jėzų66, Švč. Trejybę67, Jėzusiuką, beįsipjaunantį peiliu pirščiuką68. 
Stebimas dieviškos Kančios atvaizdas: Kristaus kančia69, nukryžiuotas Jėzus70. 
Pastarieji išvardyti vaizdai atitinka evangelines scenas, krikščionių atpažįstamas 
kaip Jėzaus kančia. Vienoje pasakoje vaizduojama, kaip mergaitė pamato Jėzų 
perverta širdimi71. Tai vėlgi nuoroda į krikščionišką religinį reginį – toks Jėzaus 
vaizdavimas greičiausiai atspindi Švč. Jėzaus Širdies kultą. Švč. Jėzaus Širdies 
garbinimas Lietuvoje žinomas nuo XVIII a. II deš., o išpilto XVIII a. pab., kai 
buvo leista Lenkijos ir LDK vyskupijose švęsti Švč. Jėzaus Širdies šventę72. 
XX a. I pusėje Švč. Jėzaus Širdies siužeto kūriniai Lietuvos bažnyčiose buvo 
bene populiariausias ikonografinis tipas73. Pažymint tai, kad dauguma pasakų 
užrašyta maždaug tuo metu, tampa akivaizdu, kad naratyve perteikta mergaitės 
vizija yra pagrįsta to meto religinio gyvenimo realijomis. 

Žmogiškas žvilgsnis sustoja ties motiniškos meilės sūnui bei atjautos sce-
nele: Švč. Marija šukuoja Kristui plaukus74, Panelė šluosto ronas viešpačiui su 
savo plaukais75, Marija koplytėlėje plauna Jėzui žaizdas76. Mergaitė  prisiliečia 
prie dieviškos kančios – Jėzaus Kristaus krauju išsitepa veidą ir plaukus77. 

65 BsLPĮ 4 131. 
66 LTR 1329/19/. 
67 LTR 1893/94/, 3107/74, 306/. 
68 LTR 260/147/. 
69 LTR 1890/90/.
70 LTR 3094/23/, BsLPĮ 1 113. 
71 LTR 340/69/, 960/305/. 
72 Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Regimanta Stankevičienė, „Švč. Jėzaus širdies kul-

tas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje“, in: užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo 
procesai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 189. 

73 S. Smilingytė-Žeimienė, Lietuvos bažnyčių dailė. XX a. I pusė, Vilnius: Kultūros, filo-
sofijos ir meno institutas, 2009, p. 65.

74 LTR 10b/238/.
75 LTR 1641/10/. 
76 LTR 368/327/. 
77 LTR 1192/149/. 
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Regima netekties išgyvenimo akimirka: pamato kryžių, kurį motinėlė aša-
romis mazgoja, plaukais šluosto78. Dievo Motina stebima susikaupimo, kon-
templiacijos metu: Šv. Panelė klūpo79, Švč. Marija skaito knygą80. Pastarasis 
vaizdas pasižymi tam tikra kartote. Antai yra variantų, kuriuose Švč. Mergelė 
Marija draudžia mergaitei eiti į jos kambariuką, sėdėti ant jos kėdelės, skai-
tyti knygelę, žiūrėti veidrodėlin, praustis jos muilu81, eiti kambarin, sėdėti 
ant jos krėslelio, skaityti knygelę, žiūrėti zerkolėlin82, kilnoti knygą83. Kaip 
matome, mergaitei draudžiama liesti tuos Marijos daiktus, kurie paprastai 
laikomi žmonių asmeninėmis priemonėmis. Tačiau kodėl tarp šių veiksmų 
čia minimas knygos skaitymas? Panašu, kad šis vaizdelis galėjo atkeliauti iš 
religinio siužeto apie šv. Oną, Švč. Mergelės Marijos motiną, auklėjančią 
dukrą. Šv. Onos atvaizdas gerai žinomas tiek bažnytinėje tapyboje, tiek liau-
dies skulptūroje. Vienas iš galimų šventosios vaizdavimo būdų – auklėjimo 
siužetuose kartu su Marija: šv. Ona moko Mariją, šv. Ona mokytoja. Tokiose 
kompozicijose šv. Ona vaizduojama sėdinti ir laikanti ant kelių ar rankose 
knygą. Šalia jos vaizduojama Marija, maža mergaitė, klūpanti ir besimeldžian-
ti arba stovinti palinkusi prie knygos84. Liaudiškojo pamaldumo sampratoje 
Švč. Mergelė Marija susieta su raštingumu, o spaudos draudimo metais šis 
religinis siužetas įgavo naują prasmę – meilę knygai, mokslo troškimą85. Dalis 
pasakos variantų užfiksuota XIX a. pab. – XX a. pr., tuo metu, kai spaudos 
draudimas dar galiojo ar buvo ką tik panaikintas, todėl pasaka galėjo tokiu 
pavidalu išlaikyti atsiminimą apie skaitymo suvaržymą. 

Rasime pasakos variantų, kuriuose mergaitei uždraudžiama įžengti į 
darželį86, į alyvų darželį87. Šis motyvas į pasaką įpintas tikslingai, nes pasižymi 
ir religiniu atspalviu. Tai aiški nuoroda į evangelinį siužetą apie Jėzaus maldą 

78 LTR 260/42/. 
79 LTR 3919/155/. 
80 LTR 1748/15/. 
81 GP 40.
82 LTR 4159/1/. 
83 LTR 3783/1864/. 
84 Skaidrė Urbonienė, „Šventųjų moterų vaizdavimas lietuvių liaudies tradicinėje skulp-

tūroje“, in: Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis, t. 11, Vilnius: Katalikų aka-
demija, 1997, p. 227. 

85 Šventoji Ona. Prieiga http://www.tradicija.lt/Siuzetai/Ona.htm [žr. 2010 06 16].
86 LMD III 179/139/. 
87 BsLPĮ 2 15. 
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Alyvų darželyje po paskutinės vakarienės prieš pat jį suimant. Religiniame 
siužete pasireiškia dvigubos Jėzaus prigimties kova: žmogiškos ir dvasinės. 
Kaip žmogus Jėzus bijo kančios ir nori jos išvengti, bet dieviškoji prigimtis 
jam suteikia jėgų88. Būtent Alyvų daržely Jėzus pasiryžta pasiaukoti89. 

Aptiksime nemažai pasakos variantų, kuriuose mergaitei draudžiama 
skinti tam tikras gėles. Neatsargiai elgdamasi ar tam tikro mergaitiško lengva-
būdiškumo veikiama, ji augalą nuraško. Skinti uždraudžiama: leliją/lelijas90, 
gėlę/gėles91, rūtų šakelę92, baltą rožę93, rožę94, žiedus, raškyti obuolius95, 
obels lapelį96, raškyti obuolį, leliją97. Dauguma minimų objektų religinėje 
plotmėje pasižymi simboline reikšme. Rožė siejama su Švč. Mergele Marija, 
kuri kartais vadinama „rože be spyglių“; balta rožė simbolizuoja skaistumą98. 
Obuolio raškymas krikščionybės tradicijoje suvokiamas kaip pirmapradės 
nuodėmės simbolis; krikščioniškoje ikonografijoje Švč. Mergelė Marija 
ar Jėzus, laikantys obuolį, traktuojami kaip pirmosios Ievos ir Adomo 
nuodėmės panaikintojai99. Lelija krikščionybės tradicijoje yra skaistumo, 
tyrumo ir šviesos simbolis, kurį išreiškia balta žiedų spalva. Pažymėtina, kad 
tai Švč. Mergelės Marijos gėlė100. Remiantis kita folkloro medžiaga, šioje 
pasakoje aptinkamas draudimo skinti gėlę ar vaisių sulaužymas nesunkiai 
susiejamas su erotine simbolika101, tad tampa suprantama ir Marijos rūstybė 
dėl mergaitės elgesio. 

88 Krikščioniškos ikonografijos žodynas, sudarė Dalia Ramonienė, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 1997, p. 180. 

89 Biblijos žinynas, sudarė Pat Alexander, David Alexander, Vilnius: Alma littera, 2001, 
p. 615.

90 LTR 368/98/, 449b/57/, 807/81/, 899/2/, 1691/29/, 2368/204/, 3517/1707/. 
899/2/.

91 LTR 218/1193/, 1303/35/, 2064/5/, 2294/137/, 2064/5/, 2117/178/, 3109/54/. 
92 LTR 368/250/. 
93 LTR 2463/47/. 
94 LTR 3107/310/. 
95 LTR 768/297/. 
96 LTR 1780/138/.
97 LTR 3107/104/. 
98 Krikščioniškos ikonografijos žodynas, p. 274–275.
99 Ibid, p. 225.
100 Ibid, p. 174. 
101 Aušra Kairaitytė, Švč. Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lie

tuvių folklore. Daktaro disertacija, Kaunas, 2010, p. 71.
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Kituose variantuose pasakojama, kaip mergaitė uždraustame kamba-
ryje išsiauksuoja pirštą102, išauksuoja raktą103, susijuodina pirštą104, įėjus 
pameta obuolį ir tas susitepa105, pamato išlekiantį paukštelį106. Tai būdingas 
stebuklinių pasakų elementas, atspindintis draudimo sulaužymo rezultatą – 
išauksuota kūno dalis/daiktas tampa akivaizdžiu nepaklusnumo įrodymu 
ir sudaro pretekstą nubausti prasižengusį asmenį. 

Mergaitė neprisipažįsta buvusi kambarėlyje, skynusi gėlę, už neklau-
symą yra išmetama iš Marijos namų (dangaus, rojaus) ir atsiduria miške, 
kur ją pamato karalaitis ir parsigabenęs namo veda. Kai pamečiui gimsta 
vaikai, Marija kiekvienąkart pasirodo mergaitei ir klausia, ar šioji buvusi 
kambarėlyje/ skynusi gėlę, tačiau šioji neprisipažįsta ir vaikai yra atimami 
(mergaitei ištepamos lūpos krauju). Dingus visiems vaikams, vyras nori 
žmoną sudeginti, nes laiko ją ragana (mano, kad suėdė vaikus). Pasodinta ant 
laužo mergaitė pagaliau prisipažįsta Marijai savo kaltę ir taip išgelbėjama. 

Marijos elgesys šioje pasakoje pasirodo pakankamai žiaurus, netikėtas 
dangiškajai globėjai, garsėjančiai gailestingumu ir malonėmis. Kas nulėmė 
tokį šventosios vaizdinio aspektą – tai klausimas, į kurį mėginsime atsakyti 
paskutiniame skyrelyje. 

Švč. Mergelė Marija: žiauri ar gailestinga?

Pasaka užmena dvi mįsles. Visų pirma, kodėl mergaitė tokia užsispyrusi 
ir nenori prisipažinti nepaklususi savo globėjai net ir prarasdama savo 
palikuonis. Kita vertus, lieka neaišku, kodėl Švč. Mergelė Marija, atrodo, 
pakankamai nubaudusi neklusnią mergaitę, ją išvarydama iš savo namų, 
dar grobia jos vaikus ir sukelia grėsmę jos gyvybei. 

Pasakos yra sudėtingi kūriniai, susidedantys iš nuo kelių iki keliolikos 
struktūrinių vienetų, kurie identifikuojami skirtinguose pasakų tipuose. 
Ne išimtis yra ir aptariamas naratyvas, kompoziciniu požiūriu primenantis 
mozaiką. Įvadinė pasakos dalis, kaip jau buvo anksčiau pastebėta, siuže-
tiškai artima pasakai „Mirtis kūma“107. 
102 LTR 45/39/, 262/83, 101/, 818/49/, 1264/99/, 4546/48/. 
103 LTR 4477/117/.
104 LTR 873/155/.
105 LTR 3783/425/. 
106 LMD I 301/46/. 
107 KLPTK 332. 
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Netyčinis vaiko pažadėjimas svetimam žmogui („pažadėk ko na-

mie nepalikai“) aptinkamas ir kitose stebuklinėse pasakose „Oželis 
padėjėjas“108, „Mergaitė padeda pabėgti“109. Galime teigti, kad šiuose 
kūriniuose atspindimas vaiko atskyrimas nuo šeimos, kai jį paima sveti-
mas asmuo (dažniausiai mitinė būtybė). Pasaka apie Švč. Mergelę Mariją 
atitinka tokią schemą, tik čia beveik nerasime gudravimo ar prievartos 
elementų – tėvai mergaitę dažniausiai atiduoda savo noru. 

Naratyvo fabula remiasi klasikiniu pasakojimu apie draudimą užeiti į tam 
tikrą kambarį. Draudimas bei jo sulaužymas stebuklinėse pasakose yra vienas 
svarbiausių siužeto elementų, sukuriantis intrigą, nulemiantis personažo liki-
mą. Mums aktualiausi naratyvai, vaizduojantys draudimų, susijusių su Dievo 
ir nepaklusnaus žmogaus vaizdavimu, sulaužymu. Antai stebuklinėje pasakoje 
„Pupa iki dangaus“110 senelis ir senelė danguje svečiuojasi pas Dievą ir ne-
paklūsta jo draudimui neragauti duonos tešlos, neskinti obuolių, nevažinėti 
rateliais, todėl yra išmetami iš dangaus. Panašus neklusnumas, grįstas žmogišku 
silpnavališkumu, pastebėtas ir pasakoje „Žmogus ant kryžiaus“111. Žmogus 
sutinka už Jėzų kentėti ant kryžiaus, tačiau nenutyli regėdamas neteisybę – taip 
išryškinama takoskyra tarp žmogiškosios ir dieviškosios prigimties. 

Už pravertų paslaptingų durų regimi šventieji asmenys, ko gera, yra 
šios pasakos išskirtinumas, tačiau yra kūrinių, kuriuose pastebėsime vaizdų, 
kai kuriomis detalėmis artimų aptariamai pasakai. Tai vaizdai, atskleidžian-
tys transcendencijos, anapusybės paslaptį. Antai pasakoje „Apsilankymas 
mirties namuose“112 žmogus apsilanko pas mirtį/numirėlį namuose, kur 
mato daug degančių ar gęstančių lempų – žmonių gyvenimų. 

Uždraustas kambarys masina ir pasakos „Arkliu paverstas jaunuolis“113 
herojų, kuris minėtoje patalpoje išsiauksuoja plaukus. Arba pasakoje „Trys 
seserys nelaisvėje“114 mergaitė nueina į uždraustą kambarį ir sukruvina 
obuolį. Už tai savo sutuoktinio yra nubaudžiama žiauria mirtimi. 
108 KLPTK 314B*. 
109 KLPTK 313 A,B,C.
110 KLPTK 804 A.
111 KLPTK 800A. Jūratė Šlekonytė, „Lietuvių liaudies pasaka „Žmogus ant kryžiaus“: 

keli pastebėjimai apie pasaulėžiūrinį sinkretizmą“, in: Pamaldumas Išganytojui Lietuvos 
kultūroje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 303–319.

112 KLPTK 332 A*.
113 KLPTK 314. 
114 KLPTK 311. 
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Vedybos su aukštos kilmės personažu, kūdikių gimimas bei jų mo-
tinos apkaltinimas aktualizuotas ir kitose stebuklinėse pasakose. Pasakoje 
„Trys nepaprasti kūdikiai“115 anyta (ragana) apšmeižia marčią esą jai gimė 
ne kūdikiai, o gyvūnai. Analogišką motyvą įžvelgsime pasakoje „Moteris 
nukirstomis rankomis“116, kur moteris apkalbama esą nužudžiusi kūdikius, 
ir nukirtus jai rankas išvaroma iš namų. 

Merginos tylėjimo ir kančios motyvas atsispindi pasakoje „Brolių 
ieškanti sesuo“117. Mergina, norėdama juodvarniais/ vilkais paverstiems 
broliams sugrąžinti žmogišką pavidalą yra pasiryžusi devynerius metus 
sėdėti medyje ir nekalbėti. Moteriško kantrumo išmėginimas patiriamas 
novelinėje pasakoje „Kantri žmona“118. Karalaitis/ ponas veda neturtingą 
mergaitę. Šioji tyli, kai vyras paima kūdikius ir praneša liepęs juos nužu-
dyti, nieko nesako, kai jis paskelbia, jog rengia vestuves su kita. Galiausiai 
vyras parodo suaugusius vaikus ir pasako, kad tai dukters vestuvės. 

Taigi aptariamoje pasakoje Švč. Mergelės Marijos vaizdinys įsiter-
pia į labai įvairių temų margumyną. O ir pats šventosios vaizdinys yra 
nevienalytis – išskiriamos dvi pasakos atmainos: pirmoje vaizduojama 
Švč. Mergelė Marija, o antroje – užkerėta juoda moteris119. Mėginant 
ieškoti juodos moters kilmės, tyrėjų žvilgsnis nukrypsta į antiką, į žemės 
deivės Demetros garbinimą120. Tokios ištakos visai įmanomos, žinant, 
kaip fundamentiniai religingumo, pasaulėžiūros dalykai perduodami iš 
kartos į kartą šimtmečiais, keičiantis tik jų išorinėms detalėms, senųjų, 
ikikriščioniškųjų dievų, deivių galias, veiklos sferas palaipsniui perimant 
krikščionių šventiesiems. Užuominą į tai rasime ir minėtuose lietuviškuose 
pasakos variantuose, kuriuose vaizduojama laumė. Pastaroji mitinė būtybė 
siejama su vegetacinėmis galiomis121. 

Kita vertus, Marijos figūra šioje pasakoje yra ryškiai persmelkta kitų 
liaudies pasakų personažų savybėmis. Panašu, kad Švč. Mergelė Marija 

115 KLPTK 707. 
116 KLPTK 706.
117 KLPTK 451. 
118 KLPTK 887. 
119 Die Schwarze Madonna 710. Prieiga: http://www.maerchenlexikon.de/at-lexikon/

at710.htm [žr. 2010 06 10]. 
120 Die Schwarze Madonna 710. 
121 Norbertas Vėlius, op. cit., p. 118–119.
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perėmė nedraugiškų moteriškų pasakos personažų charakterio ypatumus. 
Jos paveiksle regime piktą pamotę, nepalankiai nusiteikusią anytą, pakenkti 
norinčią raganą. Įkūnijusi šių moteriškų veikėjų neigiamas savybes, Dievo 
Motina pasirodo kaip negailestinga tiesos ieškotoja, pasikėsinanti ne tik į 
mergaitės vaikus, bet ir į pačios mergaitės gyvybę. Manoma, kad motyvas 
apie nekaltai persekiojamą moterį europiniuose siužetuose yra palyginti 
vėlyvos kilmės, greičiausiai viduramžių122. 

Nors ir turėdamas kitoms pasakoms giminingų motyvų, vis dėlto šis 
kūrinys – išskirtinis. Paprastai tokio tipo pasakose mergaitė, prisiėmusi 
tylėjimo įžadą, jo laikosi iki nustatyto laiko – tam tikrą metų skaičių, 
pvz., kol numegs savo dvylikai brolių dilgėlių marškinius ir taip išlaisvins 
brolius iš pamotės raganos prakeikimo. Šiuo atveju atrodo, kad mergaitės 
keistas užsispyrimas yra palaužiamas – grėsmingoje tyloje nuskamba pri-
sipažinimas, kad mergaitė nepaklausiusi Marijos. Ji atgauna savo dingusius 
vaikus ir išsaugo ant plauko pakibusią gyvybę. Toks personažo elgesys 
pasakoms nėra būdingas ir panašu, kad į pasaką įpintas vėliau. Mergaitės 
prisipažinimas primena nuodėmės išpažinties veiksmą – vieną kertinių 
krikščioniškosios religijos aspektų. Išsakius nuodėmę atgaunama Dievo 
malonė ir dvasinė ramybė123. Todėl tikėtina, kad šiame Švč. Mergelės Ma-
rijos paveiksle įkūnytas religinis nuodėmės išpažinimo bei jos atleidimo 
epizodas – krikščioniškas gailestingumas nusveria bet kokios nuodėmės 
svorį, išgirdus nuoširdų prisipažinimą apie ją. 

Baigiamosios pastabos

Švč. Mergelės Marijos vaizdinys pasakoje yra suformuotas įvairių kul-
tūrinio lauko įtakų. Bene didžiausią vaidmenį čia suvaidino religinės 
ikonografijos sukeltas vizualinis įspūdis, adaptuotas pagal valstietišką 
pasaulėžiūrą ir perkeltas į liaudies naratyvo plotmę. Įžvelgsime čia ir 
liaudiškojo pamaldumo, pasižyminčio savitu požiūriu į krikščionių šven-
tuosius bei persmelkto pragmatiškosios valstietiškos kultūros reliktais, 
atšvaitų. 

122 Walter Scherf, Märchenlexikon, (Lexikon: Digitale Bibliothek: B. 90), Berlin: Directmedia, 
2003, p. 850–851. 

123 Religijotyros žodynas, sudarė Romualdas Petraitis, Vilnius: Mintis, 1991, p. 160. 
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Europoje literatūrinė pasakos kilmė mus nukelia į XVI–XVII a., kai 
rinkiniuose paskelbti naratyvui artimi variantai. Šie pirmieji mums žinomi 
tekstai pasižymi tipiška stebuklinėms pasakoms siužetine linija, artima kūrinio 
skleidžiama idėja, nors Švč. Mergelės Marijos personažo dar juose nėra. 

Švč. Mergelės Marijos vaizdinio netolygumas gali būti paaiškina-
mas įvaizdžio daugiasluoksniškumu. Didelę įtaką čia padarė skirtingi 
religiniai vaizdiniai – žemdirbiškose kultūrose gerbtos žemės apdirbimo 
veiklą globojusios deivės, vėliau palaipsniui savo įtakos sferą perleidusios 
krikščioniškoms religinėms figūroms. Tą galime įžvelgti lietuviškuose 
pasakos variantuose, kur paraleliai su Švč. Mergele Marija vaizduojamos 
ir mitinės būtybės – laumės. Archajinėse kultūrose žmonių pereinamieji 
gyvenimo tarpsniai buvo kontroliuojami transcendentinių jėgų. Todėl 
visiškai priimtina nuomonė, kad Marija, perėmusi anksčiau pasakoje fi-
gūravusių deivių funkcijas, įsiamžino kaip mergaitės išmėgintoja, asmuo, 
kontroliuojantis iniciacijos apeigas124. Tuo gali būti paaiškinamas ir Dievo 
Motinos žiaurumas. 

Kita vertus, pasakoje regimi bendražmogiški socialiniai modeliai, 
atspindintys tipiškas konfliktines situacijas šeimoje. Tai atskleidžiama į pa-
sakoje atvaizduotos Marijos įvaizdį įpinant ir stebuklinių pasakų neigiamų 
moteriškų personažų – raganos, anytos savybių. Šios moterys paprastai 
pasižymi destruktyvia veikla, nukreipta prieš pagrindinę pasakos veikėją ir 
dažniausiai stebuklinių pasakos atomazgoje yra baudžiamos mirtimi. Litera-
tūrinė tokio pobūdžio naratyvų kilmė datuojama viduramžių laikotarpiu. 

Neigiamą Švč. Mergelės Marijos paveikslo atspalvį sušvelnina krikščioniš-
ko tikėjimo viena svarbiausių tiesų – nuodėmės išpažinimas. Tai, galima sakyti, 
yra šios pasakos inovacija, atsiradusi veikiant krikščioniškam tikėjimui. 

Straipsnyje naudojamos santrumpos:
ATU – Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales, A Classification and 
Bibliography (FF Communications No 284–286), p. 1–3, Helsinki: Academia Scientiarum 
Fennica, 2004. 
BsLP – Lietuviškos pasakos, pirma knyga, surinko J. Basanavičius, parengė K. Aleksynas, 

įvadą parašė L. Sauka, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001.

124 Aušra Kairaitytė, Švč. Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lie
tuvių folklore, p. 70.



THE BLESSED VIRGIN MARY IN THE LITHUANIAN FOLK TALE 
“THE FOSTERLING OF THE MOTHER OF GOD” (ATU 710) 243/

BsLPĮ – Lietuviškos pasakos įvairios, pirma knyga, surinko J. Basanavičius, parengė 
K. Aleksynas, įvadą parašė L. Sauka, Vilnius: Vaga, 1993; Lietuviškos pasakos įvairios, 
antra knyga, surinko J. Basanavičius, parengė K. Aleksynas, įvadą parašė L. Sauka, Vil-
nius: Vaga, 1995; Lietuviškos pasakos įvairios, ketvirta knyga, surinko J. Basanavičius, 
parengė K. Aleksynas, įvadą parašė L. Sauka, Vilnius: Vaga, 1998. 

DSPSO – Pasakos. Sakmės. Oracijos, surinko Mečislovas Davainis-Silvestraitis, parengė 
B. Kerbelytė ir K. Viščinis, Vilnius: Vaga, 1973. 

GP – Gervėčių pasakos, parengė A. Seselskytė, red. A. Vidugiris, Vilnius: Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos institutas, 1997.

KLPTK – Bronislava Kerbelytė, Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, t. 1–3, Vil-
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999–2002. 

KLLPR – Bronislava Kerbelytė, Lietuvių liaudies pasakų repertuaras, Vilnius: Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos institutas, 2002. 

LMD – Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institute.

LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas.
LVIA – Lietuvos valstybinis istorijos archyvas.
VLU – Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės / Lithuanian Verbal Healing Charms, su-

darė ir parengė / compiled and edited by D. Vaitkevičienė, įvadą parašė / introduction 
by D. Vaitkevičienė, kalbos dalykus tvarkė / copyedited by M. Norkaitienė, į anglų 
kalbą vertė / translated into English by L. V. Sruoginis, Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2008.

Dr. Jūratė ŠLEKONyTĖ 

THE BLESSED VIRGIN MARY IN THE LITHUANIAN 
FOLK TALE “OUR LADY’S CHILD” (ATU 710)

Summary

The current paper deals with the Lithuanian folk tale “Our Lady’s Child”, 
which contains a contradictory image of the Blessed Virgin Mary: she is 
presented both as a guardian and a merciless punisher of a girl. What are 
the sources of this image of Mary, and what is its relation with the folk 
tradition – these questions are analyzed in the paper. For this purpose, the 
Lithuanian variants of the tale are discussed, and the details of the image of 
the Blessed Virgin Mary registered in the tale are explored. The research 
is supplemented with analogous material of international folklore. 
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In Europe, the literary origin of the tale dates back to the 16th–17th 
centuries. The plot line and the advanced idea found in the first published 
texts of the tale are quite typical of fairy tales, though the character of the 
Blessed Virgin Mary is still absent. 

The contradictory image of Mary in the tale can be explained by its 
multi-layer character. A large influence was made by different religious 
images – the goddesses that protected the activity of land cultivation 
worshipped in agricultural societies (e.g. the goddess of earth Demeter), 
who later gradually surrendered their sphere of influence to Christian 
religious figures. This can be seen in the Lithuanian variants of the tale as 
well, where mythical beings – fairies (laumės) – are represented in parallel 
to the Blessed Virgin Mary. In archaic cultures, the transitional periods of 
human life were controlled by transcendental powers. It is probable that 
having taken over the functions of the goddesses who previously appeared 
in the tale, Mary became perpetuated as a person who puts the girl to 
test and is in charge of the initiation rite. This can explain the cruelty of 
the Mother of God. 

On the other hand, the tale contains universal social models reflecting 
typical conflict situations in a family. It is revealed by attaching to the 
image of the saint represented in the tale some qualities of the negative 
female characters – a witch, a mother-in-law – found in fairy tales. These 
women are usually distinguished by their destructive activity directed 
against the main character of the fairy tale and are usually punished by 
death at the end of the tale. The literary origin of the narratives of this 
type goes back to the period of the Mediaeval Ages. 

The negative colouring of the image of the Blessed Virgin Mary is 
mitigated by one of the fundamental truths of the Christian faith – the 
confession of sins. It is probably an innovation of this tale that appeared 
under the impact of the Christian faith.


