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Puškinų-Melnikovų šeimos globėjų ikonos: hagiografinis aspektas 

Diak. mgr. Gintaras Sungaila 

Pranešimas parengtas pagal paskaitą, skaitytą Bažnytinio paveldo muziejuje 2019 m. liepos 3 d. 

 

2017 metais Markučių dvare buvo atrastos septynios iš devynių ikonų, puošusių Šv. Barboros 

koplyčios fasadą. Ikonose pavaizduoti šie šventieji: 

1. Dievo Motina su Kūdikiu – Jėzumi Kristumi 

2. Šv. apaštalas Petras (rus. Piotr) 

3. Šv. Paulius, seniau dar vadintas „Povilu“ (rus. Pavel) 

4. Šv. Marija Magdalietė 

5. Šv. Grigalius Nazianzietis (rus. Grigorij Bogoslov) 

6. Šv. Barbora (rus. Varvara) 

7. Šv. Dievo žmogus Aleksijus (rus. Aleksej. Aleksij) 

Šio pranešimo tikslas – nušviesti kontekstą, kas tie šventieji, pavaizduoti ikonose. Ikonose 

pavaizduoti šventieji šeimos globėjai, tad lengva jas susieti su Varvara ir Grigorijumi Puškinais, 

Grigorijaus seserimi Marija, Varvaros tėvu Aleksejumi Melnikovu, o, priklausomai nuo 

religingumo, šių šventųjų gyvenimai bei kultas galėjo turėti įtakos ir jų globotiniams. 

Senovėje krikšto vardus rinkdavosi ne pagerbdami praeityje gyvenusius šventuosius, o tuo 

metu veikusius garsiausius, pamaldžius krikščionis ar neseniai mirusius kankinius. Krikšto vardo 

gavimas simbolizavo naujo gyvenimo pradžią – senasis žmogus mirdavo krikšto vandenyje, o 

išnirdavo naujasis, Kristumi apsivilkęs žmogus. Bet ilgainiui, kai beveik visi visuomenės nariai 

buvo krikščionys ir daugelis būdavo krikštijami vaikystėje, įsigalėjo paprotys iškart duoti šventą 

vardą žymaus praeities krikščionio garbei. 

Rusų tradicijoje, kitaip nei, pavyzdžiui, graikų, nėra įprasta krikštyti vaiką Mergelės Marijos – 

Dievo Motinos vardu. Taip yra dėl didelės pagarbos jai. Tačiau beveik kiekviena šeima gauna 

Mergelės Marijos su Kūdikiu ikoną per santuokos sakramentą – įprasta, kad naujai šeimai kunigas 

pašventina ir paduoda dvi pirmąsias šeimos ikonas – vieną Kristaus, kitą Dievo Gimdytojos su 

Kūdikiu (arba tik antrąją, nes joje yra abu minėti asmenys). Dievo Gimdytojos su Kūdikiu ikona, 

kaip sako šv. patriarchas Fotijus, yra ne tik Dievo meilės žmonijai, bet ir motiniškos, šeimyniškos 

meilės kontempliacijai padedanti ikona
1
, todėl ji puikiai tinka dvasiniam šeimos židiniui. 

Kitos pagal šventųjų gyvenimo chronologiją ikonos priklauso šv. Petrui ir Pauliui. Šv. Petras 

ir Paulius yra itin gerbiami rusų tradicijoje, vadinami vyriausiais apaštalais – pervoverchovnye 

apostoly – ir jiems skirta šventė, pagal senąjį kalendorių atitinkanti liepos 12 dieną. Prieš šią šventę 

                                                           
1
 Photios, Homily 17, in The Homilies of Photios Patriarch of Constantinople, MA: Harvard University Press, 1958. 



 
2 

 

ruošiamasi pasninku, ji švenčiama labai iškilmingai. Nors jos ir nėra 12 didžiųjų metų švenčių 

sąraše, rusų religinėje gyvensenoje ji užima ne mažiau svarbų vaidmenį nei tos 12 švenčių. Tokia 

šventės svarba dalinai susijusi ir su tuo, kad pirmuoju Rusijos imperatoriumi buvo Petras, Apaštalo 

vardu pavadinęs ir Rusijos sostinę, beje, suteikęs savo vardą kaip tėvavardį ir Puškino proseneliui. 

Šventieji Petras ir Paulius yra gretinami jau Šventajame Rašte, Apaštalų darbuose. Nors 

Petras buvo vienas pirmųjų Kristaus pašauktų apaštalų, už Kristaus išpažinimą Mesiju, Gyvojo 

Dievo Sūnumi, pavadintas „uola“, jis minimas vienose gretose su apaštalu Pauliumi, kuris 

persekiojo krikščionis ir atsivertė tik jau po Kristaus prisikėlimo. Jie gretinami, nes kartu daug 

padarė Bažnyčiai, Petras – tarp žydų, Paulius – tarp pagonių ir abu, pasak Euzabijaus Cezariečio, 

tapo kankiniais tą pačią dieną Romoje
2
. Šis įvykis Biblijoje neminimas. 

Biblijoje aprašomas Pauliaus atsivertimas pakeliui į Damaską, kai jį apakino Kristaus šviesa ir 

jis girdėjo Kristaus balsą, taip pat jo padaryti stebuklai, misionieriškos kelionės ir kelionė į Romą. 

Atvykus į Romą, istoriją nutrūksta. Apie Petro gyvenimą žinome dar mažiau, tik tai, kad Kristui 

patekus į teismą jis Jo išsižadėjo, po Kristaus prisikėlimo vėl atsivertė, vadovavo bendruomenei 

Jeruzalėje ir Antiochijoje. Čia Biblijos istorija nutrūksta, o Tradicija papildo ją pasakojimu apie 

kankinystę Romoje. 

Gerokai didesnę ištikimybę Kristui parodė kita evangelinė šventoji, Marija Magdalietė. 

Magdaliete ji vadinama dėl Magdalos kaimo Galilėjos ežero pakrantėje. Tradicija ją tapatina su 

moterimi, iš kurios Kristus išvarė 7 demonus. Ji lydėjo Kristų ir jo žemiško mokymo metu, buvo ir 

prie kryžiaus, nešė mirą į Kristaus kapą. Pasak Evangelijos pagal Joną, ji buvo pirmoji, kuriai 

pasirodė prisikėlęs Kristus, nors Marija ir palaikė jį sodininku. Jos ištikimybė Kristaus mokymui, 

apaštalavimas taip gerbiami Rytų Bažnyčioje, kad ji vadinama Tolygia apaštalams – 

ravnoapostolnaja. Tuo skiriasi jos įvaizdis Rytuose nuo Vakarų konfesijų, nes Rytams svetimas jos, 

kaip atsivertusios pasileidėlės, vaizdinys. Savo statusu ji yra kone žymiausia šventoji moteris po 

Mergelės Marijos, todėl dažnai rusai renkasi ją kaip šventąją globėją, kai nori vaiką krikštyti 

Marijos vardu. Vilniuje yra ir jos vardo ortodoksų moterų vienuolynas. Liaudis turi padavimą, kad 

kiaušinių dažymas paplito dėl jos padaryto stebuklo, kai jos imperatoriui Tiberijui padovanotas 

kiaušinis jo rankose tapo raudonu. 

Kiti šventieji, pavaizduoti ikonose, jau yra ne Naujojo Testamento laikų. Grigalius 

Nazianzietis, dar vadinamas Grigaliumi Teologu, gyveno IV amžiuje. Jis buvo antras žmogus 

Ortodoksų bažnyčioje, nusipelnęs „teologo“ titulo. Pirmasis teologu pradėtas vadinti apaštalas 

Jonas, o po Grigaliaus Nazianziečio šį titulą dar gavo tik vienas X a. šventasis – Simeonas Naujasis 

Teologas. Šv. Grigalius buvo šventojo Nazianzo vyskupo Grigaliaus sūnus, turėjo brolį Cezarijų ir 

                                                           
2
 Евсевий Кесарийский, Церковная история, Санкт Петербуг, 2013, p. 106. 



 
3 

 

seserį Gargoniją. Geriausias jo draugas, su kuriuo studijavo filosofiją Atėnuose ir pradėjo 

vienuolišką gyvenimą Kapadokijoje, – šv. Bazilijus Didysis. Deja, nors labai troško atsiskyrėliško, 

kontempliatyvaus gyvenimo, save nuo vaikystės pašventęs Tyrumui ir Skaistybei, kuriuos matė 

mergelių pavidalu sapne, jis buvo per prievartą įšventintas kunigu, po to – vyskupu, ir tarnavo 

neramiu Bažnyčiai laikui. Iš pradžių jam teko prieš Julijoną Apostatą ginti krikščionių teisę į 

antikos paveldą, po to, Konstantinopolio visuotiniame susirinkime, – tikėjimą į Šventąją Dvasią 

Dievą. Jo darbai tapo Bizantijos teologijos klasika
3
. 

Kitoje ikonoje pavaizduotoji šventoji Barbora buvo šv. Grigaliaus Nazianziečio amžininkė, 

nors jų gyvenimo keliai nesusitiko. Ji buvo graži mergelė, kurią saugodamas nuo jaunikaičių tėvas 

uždarė į aukštą bokštą. Barboros motina mirė dar jos vaikystėje, tad ją auklėjo tarnaitės. Stebėdama 

pasaulį jį įtikėjo, kad yra tik vienas Dievas, netikėjo tarnaičių pasakojimais, kad viską sukūrė 

metaliniai tėvo stabai, tariami dievaičiai. Kai tėvas jau bandė ją ištekinti, ji priešinosi, o kai sužinojo 

iš kitų mergelių apie tai, kas yra Kristus, ir atsivertė, pats tėvas ją mušė ir atidavė kankinimams. Po 

žiaurių patyčių ir kančių Barborą taip pat nukirsdino pats jos tėvas. Prieš mirtį ji meldėsi, kad 

niekam, kas prisimins jos kančias bei mirtį, netektų kęsti staigios mirties. 

Šv. Aleksijus, Dievo žmogus, gyveno kiek vėliau, IV a. antroje pusėje ir V a. pradžioje. Nors 

gimė Romoje, jį galima vadinti labai rusišku šventuoju. Jis priklausė Rusijoje labai gerbiamai 

šventųjų kvailių dėl Kristaus, šventpaikšių rūšiai. Tai tokie šventieji, kurie iš tiesų buvo psichiškai 

sveiki, adekvatūs, bet apsimesdavo neadekvačiais arba juos tokiais laikydavo dėl krikščioniško 

gyvenimo aukštumų. Aleksijus buvo vienintelis turtingo romėno Eufemijamo sūnus, Dievo atsakas į 

bevaikės motinos maldas. Po to, kai buvo sutuoktas su turtinga nuotaka, pirmąją vestuvių naktį 

šventasis atidavė žiedą bei brangenybių ryšulėlį ir pabėgo laivu į Edesą, kur 17 metų gyveno kaip 

elgeta, didžiąją surinktų pinigų dalį dalydamas vargšams. Iš Edesos jis pabėgo, kai vieną dieną 

bažnyčios patarnautojui apsireiškė Mergelė Marija ir pasakė: „Įvesk į mano bažnyčia Dievo žmogų, 

vertą dangaus karalystės. Jo malda – tai kvapnus smilkalas, kylantis pas Dievą. Šventoji Dvasia 

ilsisi ant jo kaip vainikas ant karaliaus galvos.“
4
 Bėgdamas nuo žemiškosios šlovės, šventasis bandė 

pasitraukti į Kilikiją, bet vėjas nunešė jį į Romą, kur jis neatpažintas įsiprašė tarnu į savo tėvo 

namus. Tėvo namuose kentė kitų tarnų užgaules, patyčias, gyveno asketiškai. Jo šventumas Romoje 

paaiškėjo mirties dieną. Dievas iš anksto šventąjį perspėjo apie artėjančią mirtį, tad šis aprašė savo 
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gyvenimą laiške, o tada popiežius Inocentas gavo apreiškimą, kad Eufemijamo namuose yra Dievo 

žmogus. Atėję jie rado mirusį šventąjį su laišku rankoje. 

Tokios yra šių ikonų šventųjų istorijos. Jos atsispindi ikonografijoje – tolygi apaštalams 

Marija Magdalietė vaizduojama nešina kryžiumi ir mira, apaštalas Petras – tarsi filosofas, su 

išpažinimu „Tu esi Kristus“, dar galima būtų versti – „Tu esi Mesijas“ rankose, Paulius – taip pat 

kaip filosofas, laikantis Evangeliją ir savo mirties įrankį – kalaviją, Grigalius Nazianzietis 

vaizduojamas kaip žmones laiminantis vyskupas, šv. Barbora – Dievo vainikuota mergelė, turinti 

rankoje Kristaus Kūno ir Kraujo taurę, nes ji meldė sergėti krikščionis nuo staigios mirties, kad jie 

galėtų prieš mirtį priimti sakramentus. Šv. Aleksijus – vienmarškinis, sudėjęs rankas tarsi Dievo 

vaikelis. Šitaip hagiografija padeda iššifruoti hagiografinius simbolius. Juk ikona – tai vizualiai 

išreikšta teologija. Ikonos, kaip ir šventojo globėjo gyvenimas, lydi krikščionį ortodoksą visą jo 

gyvenimą. Šventasis globėjas ne tik meldžiasi ir užtaria globotinį, bet ir yra nuolat prisimenamas 

krikščioniško gyvenimo pavyzdys. 



 
5 

 

 

Literatūra 

Photios, The Homilies of Photios Patriarch of Constantinople, MA: Harvard University Press, 

1958. 

Евсевий Кесарийский, Церковная история, Санкт Петербуг, 2013. 106 psl. 

Иларион Алфеев, Жизнь и учение святителя Григория Богослова, Москва, 2007 

Димитрий Ростовский, Жития святых. Книга третья. Март, апрель, май, Киев: Тип. 

Киево-Печерской лавры, 1764. [nuoroda internete: https://dimitryrostovsky.ru/wp-

content/uploads/2018/04/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B8-

%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B8.%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf] 

 

 

 

 


