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Kunigas ir teologas
Martynas Liudvikas Rėza
Liudvikas Rėza Lietuvoje gerai žinomas kaip Prūsijos lietuvių tautosakos rinkėjas, savo darbais prisidė
jęs prie lietuvių literatūros ir folkloristikos raidos. Jis pirmasis tinkamai įvertino ir pirmą kartą lietuvių bei
vokiečių kalbomis išleido Kristijono Donelaičio poemą Metai. Poemos vertimas į vokiečių kalbą išgarsino
Donelaičio vardą už Lietuvos ribų. Rėza nusipelnė ir folkloristikos srityje: surinko Prūsijos lietuvių liaudies
dainų tekstus. 1825 metais jis išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį Dainos oder litthauische Volkslieder, todėl daugelis lietuvininkų liaudies dainų išvengė užmaršties ir pasiekė mūsų laikus. Rėza taip pat
vadovavo lietuviškos Biblijos vertimo redagavimo komisijai.
Nepaisant svarbių Rėzos nuopelnų lietuvių kultūrai, visuomenei jis nėra gerai žinomas, nes ild šiol dar
neįvertinta nemaža dalis jo rašytinio palikimo. Pirmasis Rėzos pašaukimas buvo dvasinė tarnystė Prūsijos
Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje, tačiau jo dvasinės tarnystės kelias ir nuopelnai akademinės teologijos
srityje ild šiol nėra plačiai žinomi. Be šių jo gyvenimo ir veiklos aspektų negalima pažinti šios iškilios Prūsų

Lietuvos asmenybės.
Rėza išsiskiria iš kitų to meto Prūsijos lietuvių ir tuo, kad buvo vienintelis save lietuviu laikęs asmuo1,
pasiekęs Karaliaučiaus universiteto vadovybės aukštumas - keletą kadencijų jis vadovavo vienam garsiau
sių Europos universitetų. Savo akademiniais pasieldmais jis prilygsta žymiausiems Prūsijos Liuteronų Baž
nyčios kunigams, teologijos profesoriams Stanislovui Rapolioniui ir Abraomui Kulviečiui.
Prieškario laikotarpiu Mažosios Lietuvos raštijos tyrinėtojai daug dėmesio skyrė iškiliosioms šio krašto
asmenybėms - Martynui Mažvydui, Kristijonui Donelaičiui ir lutiems, kurie savo darbais padarė didžiulį
poveilų lietuvių literatūrai ir kultūrai. Sovietiniais metais toliau vyravo ta pati tendencija, tačiau sovie
tinė ideologija tik paviršutiniškai leido paminėti, kad absoliuti dauguma šių garsių Prūsijos asmenybių

buvo Liuteronų Bažnyčios kunigai. Tokiame kontekste 1969 metais pasirodė pirmasis fundamentalus dar
bas apie Rėzą - Albino Jovaišo monografija Liudvikas Rėza. Tuometinės ideologijos spaudžiamas autorius
tilt atsargiai apibūdino Rėzos bažnytinius ryšius. Nors jis žinojo, kad Rėza visokeriopai rėmė miestiečių

1 Nors 1810 metų autobiografijoje
(Ludovicus Rliesa, Sttpplenientoriim ad
Buxtorfii et Woljii diatribas de abbreniahiris hebraicis Syiloge 1. Qan lectiones
cursorias a viro pliiriiniim reverendo,
M. Litdouico Rliesa, Theol. Prof. extra
ord. dėsiguoto e f V. D. M. in arce Friderietimo, publice habendas indicit D. Sam.
Theoph. Wald, Collegii Fac. Theol. h. s.
Decim., Regiomonti, 1810, p. 11) Rėza
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nurodė, kad yra kilęs „iš lietuviškos
giminės“ (e gente lithnana), tačiau iki
šiol nėra vieningos nuomonės dėl jo
tautybės. Plačiau žr.: Albinas Jovaišas,
Liudvikas Rėza, Vilnius: Vaga, 1969,
p. 15-16; Silva Pocytė, „Martynas
Liudvikas Rėza Nepriklausomos
Lietuvos lietuviškoje spaudoje 19181940 metais“, in: Martynas Liudvikas
Rėza: epochų atspindžiai, sud. Nijolė

Strakauskaitė, Silva Pocytė, Klaipė
da: Klaipėdos Universiteto leidykla,
2007, p. 54-65; Nijolė Strakauskaitė,
„Martynas Liudvikas Rėza tautinio ir
lokalinio identiteto fone“, in: Martynas
Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai,
sud. Nijolė Strakauskaitė, Silva Pocytė,
Klaipėda: Klaipėdos Universiteto
leidykla, 2007, p. 79.

lygiateisiškumą prieš bajoriją, spaudžiamas tuometinės ideologinės sistemos Rėzos nuopelnus vertino per

marksistinės klasių kovos prizmę, sakydamas, kad „Rėza nesugebėjo pripažinti liaudžiai savarankiškos Ma

sinės jėgos, žiūrėjo į ją kaip į valdančiųjų sluoksnių globotinę“2. Po nepriklausomybės Jovaišas publikavo

papildomą straipsnį apie Rėzą, kuriame jau nebevaržomas apibūdino šios iškilios asmenybės gyvenimo
kelią, tačiau netyrinėjo šio mokslininko teologinių pažiūrų ir darbų3.
Šios studijos tikslas - nagrinėjant Rėzos teologinį ir istorinį rašytinį palikimą pažvelgti į Rėzos kunigys
tės kelią, jo akademinę veiklą bei teologines pažiūras.

Studijos universitete ir
kunigo šventimai
Martynas Liudvikas Rėza gimė 1776 metų sausio 9 dieną Karvaičiuose, Kuršių nerijoje. Karvaičiuose
buvo pastatyta vienintelė Kuršių nerijos - nuo Smiltynės iki Rasytės - bažnyčia. Joje buvo meldžiamasi iki

paskutinio XVIII amžiaus dešimtmečio, kol ją Įtartu su gyvenviete užpustė smėlis.

Mažai tėra išlikę žinių apie Rėzos šeimą bei jos ryšius su Karvaičių parapija. Jo tėvas valdė užeigos na

mus, buvo atsakingas už gintaro rinkėjų priežiūrą ir turėjo suteikti pagalbą per audras nelaimių ištiktiems
laivams. Rėza nieko neprisimena apie savo motiną, nes ji mirė, kai jam tebuvo dveji metai4*
. Jo tėvas vedė
dar Įtartą, tačiau netrukus mirė tuberkulioze. Tuomet vaikai buvo išskirstyti giminaičiams. Aštuonerių

metų Liudvikas pateko pas Rasytės paštininką Boehmą. Rasytės parapinės mokyklos mokytojas pastebėjo

jo gabumus bei norą mokytis ir kartu su Boehmu pasiuntė pas motinos sesers vyrą, Kaukėnų precentorių
Christianą Davidą Wittichą, kuris vėliau, 1800 metais, tapo šios parapijos kunigu8.
Kaip ir dauguma to meto Prūsijos lietuvių precentorių ir kunigų, Wittichas išpažino Halės krypties pie

tizmą. Jo giesmė „Jus Brolei ir Seseles, duokit Dievvui Szirdeles"6 buvo išspausdinta Prūsijos surinkiminin-

kų giesmyne Wisokios naujos Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai. Rėza Kaukėnuose praleido šešerius metus.
Po konfirmacijas Witticho paklaustas apie tolimesnį gyvenimo kelią, atsakė, kad labai norėtų studijuoti

toliau. Precentoriaus pastangomis jis buvo priimtas į Karaliaučiaus Lyvenikės (Lobenicht) mokyklą, kurią
baigusiems jaunuoliams atsiverdavo kebas studijuoti universitete. Mokykloje jis gilinosi į klasikines bibli-

nes kalbas, pradėjo mokytis istorijos bei filosofijos. 1795 metų kovo 25 dieną Rėza, būdamas devyniolikos

metų, tapo Karaliaučiaus universiteto studentu7.
Karaliaučiaus universitetas buvo vienas iš pirmųjų liuteroniškųjų universitetų, kuris po Osiandro ir kitų

XVI amžiuje liuteronybę skaldžiusių ginčų pasuko griežtos liuteroniškosios ortodoksijos kryptimi. XVIII am-

2 Albinas Jovaišas, Liudvikus Rėza,
Vilnius: Vaga, 1969, p. 67.
3
Albinas Jovaišas, „Napoleono
karų liudytojas, akylas gyvenimo ste
bėtojas, patrauklus pasakotojas", in;
Liudvikas Rėza, Žinios ir pastabos apie
1813 ir 1814 mėty karo žygius iš vieno
Prūsijos armijos kapeliono dienoraščio,
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutas, 2000, p. 9-52.

kaštai l

4
Ludovicus Rhesa, Snpplemeniorum ad Buxtorfii et Wolfii diatribas de
abbreviaturis hebraicis Syiloge L Qua
lectioues cursorias a viro plurimum reverendo, M. Lttdovieo Rhesa, Thcol. Prof.
extra ord. designato et V. D. Al, in arce
Fridericinna, publice hnbendas indicil D.
Sam. Theoph. Wald, Collcgii Fac. Theol.
h. s. Decan., Regiomonti, 1810, p. 11.
S
F, W. Schubert, „Aus dem Jahres-

2

berichte der Konigl. Deutschen Gesellschaft zu Konigsberg fiir d. J, 1854.
v. VVegnern, Lucas, O. Berg, L. Rhesa",
in: Neue Preiissische Proviuzial-Biater,
t. 7, Konigsberg, 1855, p. 247.
6 Wisokios mmjos Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai, SziJokarcziama: Otto
Sekunna & Sohn, 1920, p. 263.
7 Albinas Jovaišas, Liudvikas Rėza,
1969, p.15.

žiuje reformatų tikėjimą išpažinęs karalius Frydrichas Vilhelmas I sėloningai atitraukė universitetą nuo teo

loginės ortodoksijos, paskirdamas jame dėstyti pietistinio nusistatymo Halės universiteto teologijos profe
sorius. Ilgainiui universitete įsigalėjo tolerantiška pietistinė dvasia, kuri XVIII amžiaus antroje pusėje atvėrė

kelią racionalistinei teologijai, tuo metu vadinamai neologija. Sąlygas atsirasti šiai neortodoksinei teologijai
sudarė karalius Frydrichas II, nuo 1740 metų valdęs Prūsiją. Jis savo religinėmis ir filosofinėmis pažiūromis ra
dikaliai skyrėsi nuo pietizmą išpažinusio jo tėvo Frydricho Vilhelmo I. Religiniu požiūriu karalius buvo deistas.

Jo manymu, Jėzus buvo judaizmo esenų sektai priklausęs žydų filosofas, kurio moralines pažiūras veikė grai

kų filosofas Zenonas. Jis tikėjo, kad autentišką Jėzaus mokymą iškraipė ketvirtame amžiuje vykę Bažnyčios
visuotiniai susirinkimai, oficialiai įteisinę pirmąsias bažnyčios doktrinas8. Karalius atvėrė kelią Prancūzijoje
išplitusiai apšvietos filosofijai ir įvairių srovių religiniam-filosofiniam liberalizmui. Nauja teologija vis labiau
plito šalyje. Žymiausias Prūsijos racionalistinės filosofijos atstovas buvo iš pietistų šeimos kilęs hnmanuelis
Kantas, kuris savo darbais padarė didžiulę įtaką tiek universitetui, tiek Bažnyčiai. Tarp žymiausių Prūsijos
neologų buvo Emestis Michaelis Semleris, Johannas Joachimas Spaldingas, Wilhelmas Abrahamas Telleris,

Johannas Gottliebas Tbllneris, Augustas Friedrichas Wilhelmas Sackas, Johannas Gottfriedas Herderis ir luti.
Racionalizmas kritiškai vertino krikščionybę ir jos tikslus. Šios filosofijos išpažinėjai neneigė Dievo

buvimo fakto ir jame, kaip ir Bažnyčios narystėje bei jos veikloje, įžvelgė net pozityvų aspektą. Jų many
mu, Bažnyčia turėjo tarnauti asmenybės ir visuomenės moraliniam tobulėjimui. Dauguma racionalistinės
krypties filosofų, tarp jų ir Kantas, į krikščionybę žvelgė kaip į aukščiausią natūralistinės religijos formą.

Jie laisvai interpretavo pagrindines Bažnyčios doktrinas ir krikščionybės tiesas, siekė joms suteikti naują

patrauklų loginį racionalistinį pagrindą. Racionalistai nedvejodami atmetė tuos Bažnyčios mokymo as

pektus, kuriems prieštaravo to meto „modernios“ mokslinės pažiūros, argumentuodami, kad pagrindinis
Bažnyčios dėmesys turi būti sutelktas ne į doktrinas, bet į asmenybės moralinį tobulėjimą.

Tokia buvo Karaliaučiaus universiteto intelektinė ir dvasinė atmosfera XVIII amžiaus antrojoje pusėje.
Teologinė ortodoksija jau buvo praeitis. Pietistinė dvasia pamažu virto racionalistine, o su ja atsivėrė toleran
cija teologinėms naujovėms bei abejingumas tradiciniam Bažnyčios mokymui. Daugumos teologijos fakultetų
bei teritorinių bažnyčių konsistorijų vadovaujančias vietas užėmė neologiją išpažįstantys dvasininkai.
Religinė situacija Prūsijoje netikėtai pasikeitė 1786 metais, po Frydricho II mirties. Naujasis karalius
Frydrichas Vilhelmas II laikėsi visiškai priešingų religinių pažiūrų. 1788 metais, praėjus dvejiems metams
nuo valdymo pradžios, jis išleido įsaką „Edict, die Religions-Verfassung in den Preussischen Staaten betref-

fend“ („Įsakas dėl Prūsijos teritorijų religinės būklės“). Įsakas, kurio tekstą paruošė Johannas Christophas

Wdllneris, uždraudė liberaliai interpretuoti krikščioniškosios Bažnyčios doktrinas ir nurodė imtis adminis

tracinių priemonių prieš teologinį racionalizmą išpažįstančius Prūsijos universitetų profesorius ir bažnyčių
vadovus9. Tų pačių metų gruodžio 19 dieną karalius išleido įšaltą, kuriuo nurodė cenzūruoti publikuojamus

leidinius10. Neologija Prūsijoje tapo nepageidaujama valstybiniu lygiu. Dauguma teologinį racionalizmą
išpažįstančių profesorių ir Prūsijos teritorinių bažnyčių vadovų, bijodami prarasti savo pareigas, nustojo
viešai reikšti savo liberalias teologines mintis, palikdami jas tik privačioms diskusijoms.

Nepasydamas šių pokyčių, Kantas 1793 metais išleido savo filosofinį veikalą Religija vien tik proto ri
bose. Jame autorius pateikė nepriklausomą religinių apeigų bei tarnavimo Dievui vertinimą. Jo teigimu,
malda tėra širdies ir proto troškimas gyvenimu ir elgesiu įtikti Dievui. Ji padeda suvokti, kad yra Dievas,

8 Friedrich der Grojie und die Philosophie: Texte n. Dokumente, init e.
eini. Essay Itrsg. von Bernhard Taureck,
Stuttgart: Rečiam, 1986, p. 75.
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9 VValther Hubalsch, Gescliichte der
evangelisclien Kirc/ie Osfpreussens, t. 3,
Gottingen: Vandenhoeck & Rubrecht,
1968, p. 254-259.
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10 Manfred Kuehn, Kant: a biography,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2002, p. 339.

ir tai verčia žmogų pripažinti savo moralinę atsakomybę prieš Dievą. Kantas tai vadino pirmąja tarnystės
Dievui išraiška. Antroji išraiška - dalyvavimas pamaldose. Jo manymu, pamaldos yra vertingos ne dėl savo

sakramentinio pobūdžio, bet ir dėl to, kad jos iškelia visuomenės poreikius virš individo ir padeda suvokti,

jog jis yra ne tilt asmeniškai atsakingas bendruomenei, bet kartu su kitais nariais už ją atsalto. Krikštas,

trečioji tarnystės forma, tėra kūdikio priėmimo į bendruomenę apeigos, kurios įpareigoja jį netrukus pra
dėti gyventi moralų gyvenimą. Ketvirta tarnystės forma - Eucharistija ar Šventoji Vakarienė. Tai apeigos,
per kurias Bažnyčios nariai prisimena krikščioniškos religijos įkūrėją ir priimdami duoną ir vyną regimai

demonstruoja savo pasiryžimą kartu sekti mokytojo pėdomis. Kiti krikščioniškosios tarnystės aspektai,
Kanto manymu, savyje neturi objektyvios moralinės vertės ir tilt skatina klerikalizmo įsigalėjimą11.

Prūsijos valdžios atsakas į šį Kanto liberalų filosofinį veikalą buvo nedviprasmiškas. Filosofas buvo įspė
tas dar 1792 metais, o dabar karališlcas raštas aiškiai skelbė: „Jei jūs ir toliau prieštarausite, neabejotinai
turėtumėte tikėtis sulaukti nemalonių pasekmių“12. Gavęs šią žinią Kantas nusprendė susilaikyti nuo toli
mesnių viešų pareiškimų apie religiją, o nuo 1796 metų nustojo dėstyti universitete.
Rėzai, kaip ir daugeliui Karaliaučiaus universiteto studentų, Kanto paskaitos padarė didžiulį įspūdį,

tačiau nuo vaikystės augęs pietistinėje aplinkoje jis neskubėjo atsiversti į neologiją. Rėza vengė kritiško

požiūrio į Bibliją, nes ją laikė pagrindine jo teologijos bei dvasingumo norma ir šaltiniu.
Rėzos intelektinei raidai didesnę įtaką nei Kantas padarė profesorius Johannas Gottfriedas Hasse. Jis

dėstė rytų kalbas - hebrajų, sirų, arabų, samariečių bei etiopų, taip pat skaitė paskaitas apie istorines Se
nojo Testamento Įmygąs, Psalmyną ir Mokytojo (Koheleto) Įmygą.13 Nors Hasse daugiau laikėsi raciona

listinės krypties pažiūrų ir įvairiais Biblijos interpretacijos metodologiniais Mausimais pritarė Johannui

Gottfriedui Herderiui, jis buvo visuotinai pripažintas mokslininkas bei pavyzdingas dėstytojas. 1788 me

tais Hasse tapo etatiniu profesoriumi, o nuo 1790 metų - katedros mokyklos rektoriumi ir konsistorijos

nariu. Pasirodžius 1788-ųjų karaliaus įsakui, Hasse dėl savo traktato apie neologiją buvo apkaltintas teo

loginiu liberalizmu. Jam buvo pasiūlyta išsižadėti savo racionalistinių pažiūrų arba atsisakyti universiteto
profesoriaus pareigų. Hasse pasirinko pirmąjį variantą, dėl to luti universiteto profesoriai jį vertino gana
kritiškai, manydami, kad jis nusižengė savo sąžinei14.
Didelę įtaką Rėzos akademinei brandai padarė profesorius Christianas Jacobas Krausas, Kanto filosofi
jos žinovas, Rėzai dėstęs praktinę filosofiją.

Kiti Rėzai dėstę profesoriai taip pat buvo visuotinai pripažinti to laikotarpio švietėjai. Tarp jų buvo retori
kos ir istorijos, vėliau ir poezijos dėstytojas Karlas Ehregottas Mangelsdorffas bei teologijos profesorius ir Ar

timųjų Rytų kalbų žinovas Samuelis Gottliebas Waldas, garsus Biblijos egzegetas. Dogmatinę teologiją Rėzai

dėstė Gotthilfas Christianas Reccardas, pripažintas įvairių teologijos sričių eruditas. Johannas Emstas Schulzas jam dėstė moralinę filosofiją. Savo pažiūras jis grindė Kanto filosofiniais principais ir teiginiais. Johannas
Hartmannas Christophas Graefas dėstė bažnyčios istoriją ir teisę, o Karlas Ludwigas Poerschke - bažnyčios
istoriją ir praktinę filosofiją. Šie profesoriai buvo pagrindiniai Rėzos mokytojai, paskaitomis bei diskusijomis

formavę teologijos studento intelektines pažiūras15. Didžiausią povelių jam vis dėlto padarė Kantas, Hasse ir

Krausas. Atsidėkodamas Rėza parašė jiems skirtus epitafinius eilėraščius, išspausdintus rinkinyje Prutena16.
11 Immanuel Kant, Religion Within
tlie Bonndary ofPitre Reason, Edinburgh: T. Clark, 1838, p. 265-275.
12 Friedrich Schleiermacher, Oit reIlgimi: speeches io ils cidhired despisers,
transl. and ed. by Richard Crouter,
Cambridge: Cambridge University
Press, 2008, p. XV.

Ludovicus Rliesa, Supplemeiito
rtini, p. 13.
14 Religion mid rafioital fheology: Ctwibridge Edifion ofthe Vforks of Immanuel
Kent, transl. and ed. by AHen VVood,
Cambridge: Cambridge Univ. Press,
2001, p. XVIII.
13

15 Ludovicus Rliesa, Suppkmienlorum, p. 12-13.
16 Ludwig Rhesa, Pat tena, oder Prenssische Volkslieder uitd andere vaterliindische Dichtitngen, Kiinigsberg:
Gedr. bei H. Degen, 1809, p. 108,
118,150.

1799 metais baigęs universitetines studijas Rėza devynis mėnesius dirbo kaip privatus mokytojas.

1800-aisiais jis buvo pašauktas tarnauti Karaliaučiaus įgulos kapelionu (Feldprediger) ir tų pačių metų
rugpjūčio 17 dieną Potsdame jam buvo suteikti kunigo šventimai. Rėza buvo pašiurtas aptarnauti Kara

liaučiaus įgulos bažnyčios (gamisons-kirche) parapiją. Susirūpinęs Prūsijos lietuvių kareivių dvasiniais po

reikiais, nuo 1807 metų jis pradėjo laikyti pamaldas lietuvių kalba. 1811-aisiais buvo paskirtas didesnio
karinio junginio - brigados - kapelionu1718
.
Visą šį laikotarpį Rėza toliau gilino savo teologines, filosofines, istorines ir filologines žinias. Pataria

mas profesoriaus Hasse s, jis ypatingą dėmesį skyrė moraliniams Kanto filosofijos tyrimams, taip pat he

brajų, aramėjų, chaldėjų ir arabų bei kitų Artimųjų Rytų kalbų studijoms. 1807 metų balandžio 17 dieną
Rėza apgynė disertaciją De librorum sacrorum interpretadone morali a Kando commendato™ ir, tapęs filosofi

jos daktaru bei universiteto neetatiniu docentu (Privatdozent), įgijo teisę dėstyti hebrajų, aramėjų ir arabų

kalbas, taip pat skaityti paskaitas apie Psalmyną, pranašo Izaijo Įmygą bei dėstyti Bažnyčios istorijos ir

Naujojo Testamento egzegezę19.
Rėza ilgainiui ėmė vis kritiškiau vertinti 1735 ir 1755 metų Biblijos vertimus į lietuvių kalbą, kurie buvo
parengti Rytų Prūsijos bažnyčios superintendento Jono Jokūbo Kvanto (Johano Jakob Quandt) nurody

mu. Tai buvo Liuterio Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, atliktas neatsižvelgiant į šaltinius hebrajų, aramėjų
ir graikų kalbomis. Rėza vertimuose įžvelgė nemažai netikslumų, lietuvių kalbos stilistinių trukumų ir

nelietuviškos laimės žodžių.
Naujam Biblijos vertimui parengti reikėjo sudaryti redakcinę komisiją ir turėti tam reikalingų lėšų.
Dažnai tokios didelės užduoties imdavosi ne pavieniai asmenys, o Biblijos draugija, kurios lietuviai dar ne
buvo įkūrę. 1809 metais apie savo planus Rėza papasakojo Karaliaučiuje apsilankiusiam švietimo sistemos

reformatoriui, Prūsijos Vidaus reikalų ministerijos Kulto ir švietimo departamento vadovui Wilhelmui von

Humboldtui, kuris pažadėjo visapusišką paramą. 1810 metais buvo įsteigta Lietuviškos Biblijos draugija.
Į ją buvo pakviesti žymūs to meto dvasininkai: Rytų Prūsijos bažnyčios generalinis superintendentas, bū

simas šio krašto vyskupas Ludwigas Ernstas Borowskis, buvęs Rėzos dėstytojas, profesorius bei Prūsijos

konsistorijos narys Samuelis Gottliebas Waldas, arkidiakonas Augustas Wemeris ir kunigas Carlas Friedrichas Cunow. Draugija kreipėsi į karališkąją Gumbinės valdžią, prašydama skirti keletą gerai lietuvių

kalbą mokančių kunigų. Taip į draugiją garbės narių teisėmis buvo pakviesti Nybudžių kunigas Kristijonas
Gotfrydas Cipelis (Christian Gottfried Zippel), Valtarkiemio kunigas Johanas Gotfrydas Jordanas (Johann
Gottfried Jordan) ir Gerviškėnų (Nemmersdorf) kunigas Henrikas Hiubšas (Heinrich Hūbsch). Šie kunigai
sudarė Biblijos vertimo komisiją. 1811 metais mirus kunigui Cipeliui, jo vietą užėmė jo sūnus, Karaliau

čiaus pilies bažnyčios kapelionas, kunigas Samuelis Teodoras Cipelis (Samuel Iheodor Zippel). Komisijai
talkino ir Įeiti gerai lietuvių kalbą išmanantys Prūsijos Bažnyčios kunigai. Darbą laikinai teko nutraukti
dėl Prancūzijos karo su Rusija. Būdamas brigados kapelionas, Rėza kartu su Prūsijos kariuomene privalėjo
dalyvauti karo žygiuose20.
1809 metais Rėza sužinojo apie planus uždaryti Karaliaučiaus lietuvių kalbos seminarą, kuris buvo vie

nintelė įstaiga, teikianti būtinas lietuvių kalbos žinias būsimiems Prūsų Lietuvos kunigams, mokytojams

17 F. W. Schubert, op. cit., p. 250-251.
18 Ludovicus Rhesa, De librorum
sacrorum interprelatione morali a Kautio
commeudato. Dissertatio philosophica
gitam die XVII aprilis a. MDCCCVII
in Auditorio Maximo publice defeudet
Ludovicus Rhesa assumto sočio
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Augusto Wilhelmo Keber contra opponentes juveues humanissimos Johatmem
Theophilum Bujack, Eduardam Leopol
dam Schidfz, Regiomonti: Hartung,
1807.
19 Ludovicus Rhesa, Supplementorum, p. 14-15.

5

20 Martynas Liudvikas Rėza,
„Lietuviškos Biblijos istorija",
in: Senoji Lietuvos literatūra, 23
knyga, Vilnius: lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, 2007,
p. 265-269.

bei valstybės pareigūnams. Rėza kovojo dėl seminaro išlikimo ir pabrėžė jo reikšmę Prūsijos lietuviškai
Bažnyčiai bei mokyklai. 1810 metais karalius jį paskyrė pertvarkyto seminaro direktoriumi ir dėstytoju21.
1810 metais Rėza Sekminių proga paskelbė savo pirmąjį Bažnyčios istorijos mokslinį darbą De primis
vestigiis religionis christianae inter Lituanos propogatae. Vėliau jis prisiminė, kad parašyti šį darbą paskatino

faktas, jog „apie tai, kas religijos požiūriu vyko Šioje tautoje, ypač protestantiškoje jos dalyje, nuo XVI

amžiaus vidurio (iki kurio siekia šių vyrų darbai) rašė tilt nedaugelis arba, galima šaltyti, niekas"22. Jis pa

brėžė istorikų Motiejaus Strijkovskio ir Alberto Vijūko-Kojalavičiaus darbų svarbą, nors pastarojo parašytą
Lietuvos istoriją pirmą kartą į rankas paėmė tik 1813 metais, atvykęs į Vroclavo universiteto biblioteką.

Rėza trumpai supažindino skaitytoją su Lietuvos pagonybės įvairenybėmis, aprašė pirmuosius krikščionių

bandymus apkrikštyti vietos gyventojus bei stiprų jų pasipriešinimą naujai religijai23.
Tais pačiais metais Rėza publikavo savo pirmąją studiją Senojo Testamento tema Supplementorum ad

Buxtorfii et Wolfii diatribas de abbreviaturis hebraicis Sylloge L Tai buvo Johanno Buxtorfo vyresniojo Baze

lyje (1613,1640) ir Johanno Christopho Wolfo Halėje (1748) išspausdintuose veikaluose esančių hebrajų
kalbos trumpinių paaiškinimas. Studijoje Rėza paaiškino talmudistų vartotas Senojo Testamento santrum

pas Biblijos tekstų komentaruose. Jis rėmėsi įvairiais šaltiniais, tarp jų ir Masora magna bei Artimųjų Rytų
kalbų ekspertų - Valentino Schindlerio, Christopho Gottliebo Murro bei kitų darbais24. Prie studijos buvo

pridėta teologijos fakulteto dekano Samuelio Gottliebo (Iheophilio) Waldo pasirašyta Rėzos autobiografija
su prierašu, kad tais metais Rėzai buvo suteiktas Šventojo Rašto (teologijos) daktaro laipsnis ir jis paskirtas
ekstraordinariniu (neetatiniu) teologijos fakulteto profesoriumi. Studijos priede buvo skelbiama, kad savo
keturias inauguracines paskaitas Rėza universiteto didžiojoje auditorijoje skaitė balandžio 14-17 dieno
mis. Taip pat buvo pateikta informacija apie eilėraščių rinkinį Prutena.

1811 metais Rėza paskelbė du darbus Biblijos hermeneutikos tematika, pavadintus disertacijomis.

Pirmajame - De Parallelismo sententiarum poetico in libris Novi Foederis obvio - jis išskyrė keturis Biblijoje
pasitaikančius paralelizmų tipus: (1) sinoniminio pobūdžio paralelizmus (Parallelismus synonymus), kuriuo

se Biblijos tekste pasakojama apie tą patį teiginį; (2) antoniminius ~ Irai tekstas prieštarauja pirminiam

teiginiui (Parallelismus antitheticus); (3) paralelizmus, kuriuose mintis vystoma laipsniškai (Parallelismus
gradatus); (4) paralelizmus, kuriuose iš įvairių pozicijų apibūdinami keli tos pačios temos aspektai (Paralle
lismus syntacticus). Disertacija buvo pateikta viešai diskusijai 1811 metų balandžio 19 dieną. Oponavo teo

logijos kandidatai Johannas Friedrichas Wilhelmas Baržas iš Pomeranijos Koburgo ir Edwardas Wilhelmas
Andersonas iš Prūsų Lietuvos. Diskusijai pirmininkavo teologijos daktaras, konsistorijos narys Johannas

Christophas Wedeke.2S

Martynas Liudvikas Rėza, Lietu
vių kalbos seminaro istorija, parengė,
vertė, įvadą bei komentarus parašė
Liucija Citavičiūtė, (ser. ištakos), Vil
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2003, p. 75-95. Plačiau apie
tai: Liucija Citavičiūtė, Karaliaučiaus
universiteto Lietuvių kalbos seminaras:
istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai,
(ser. Senosios literatūros studijos),
Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2004.
22 Martynas Liudvikas Rėza,
„Lietuviškos Biblijos istorija",
p. 200.
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23 Ludovicus Rhesa, De primis vesti
giis religionis christianae inter Lituanos
propogatae. Sectio prior in Dienini
Penlecostalium piam inemoriam scripla
et Academiae Regiomontanae Civibus a
Prorectore, Cancellario, Directore et Se
natu exhibita, Regiomonti: Typ. Acad.
Hari., 1810.
24 Ludovicus Rhesa, Supplemenlorum, p. 1-10.
25 Ludovicus Gedeminus Rhesa,
De Parallelismo sententiarum poetico in
libris Novi Foederis obvio. Sectio prior.
Dissertatio Hermeneutica uitam Auctoritate S. V. Ordinis Theologici pro suminis
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(juos dicunt in Theologia hoitoribus, Praeside Viro sumine reverendo, doctissimo
loh. Christoplioro Wedeke, Theol. Doct. et
Prof. Ord. Reg. a Consiliis Consist. Con- .
čionai, aulico supremo etc. d. 19. April.
MDCCCKL publice defendet Ludovicus
Gedeminus Rhesa, Doct. Philos.et Lib.
Art. Mag. Prof. Theol. P. E. O. desig.
Verbi din. Minist. in Arce Fridericiaua et
Legionis Tormenf. Contra Opponentes, luvenes Htnnanissmos loannem Fridericum
Milhelmum Barz, Colberg Pommeran.
Th. C. Eduardam Wilhelmum Anderson,
Lituan. Bor. Th. C., Regiomonti: Typis
Hartungianis, 1811.

Antrajame darbe De Parallelismi poetici usu in libris N. T. interpretandis Rėza detaliai apibūdino šių ketu
rių paralelizmų tipų vartojimą Naujajame Testamente. Disertaciją viešai diskusijai Rėza pateikė 1811 metų

balandžio 26 dieną. Respondentas buvo Johannas Carolis Tomascigas iš Rastenburgo, o oponentai - Mauritzas Julius Eduardas Kartscheris iš Silezijos Strehleno ir Johannas Simonas Weissas iš Rastenburgo. Pa

brėždamas savo lietuvišką kilmę28, Rėza darbą pasirašė ne Martynu Liudviku Rėza, bet Liudviku Gediminu

Rėza, nors kunigaikštis Gediminas niekada nepriklausė Krikščionių Bažnyčiai26
27.

Rėzos teologinių pažiūrų fragmentai
1812-1815 metais
1812 metais Napoleonui paskelbus karą Rusijai, Rėza buvo priverstas nutraukti savo akademinę veiklą

universitete. Tais metais generolo Ludwigo Yorcko von Wartenburgo vadovaujama Prūsijos brigada buvo
prijungta prie maršalo Jaquesb McDonaldo vadovaujamos Napoleono kariuomenės dalies, kuriai buvo nu

rodyta užimti Peterburgą. Yorcko kariuomenė sustojo ties Dauguva, o po triušldnamų Napoleono armijos

nesėkmių buvo priversta atsitraukti. Netrukus Yorckas pasirašė sutartį su Rusija ir atsiskyrė nuo Napoleono,
o 1813 metų kovo mėnesį ir visa Prūsija paskelbė karą Prancūzijai. Lydėdamas Prūsijos kariuomenę Rėza

nuosekliai savo dienoraštyje aprašė įspūdžius ir išgyvenimus, kuriuos vėliau, neminėdamas savo vardo, išlei

do pavadinimu: Nachrichten und Bemerkungen aus den Feldziigen dės Jahres 1813 und 1814, aus dem Tagebuche
eines Feldgeistlichen in dem Preuįšischen Heere. Šie jo atsiminimai yra vienas pagrindinių šaltinių, liudijančių
apie jo asmenybės bruožus, požiūrį į to meto religinę ir kultūrinę atmosferą. Nachrichten und Bemerkungen

taip pat suteikia daug vertingų žinių apie 37 metų kapeliono h* teologijos daktaro teologines pažiūras.

Karo laukuose ir apkasuose Rėza buvo ne akademinės teologijos ypatumus dėstęs profesorius, bet ka
reivių, kurie po kelių dienų ar valandų galėjo žūti karo laukuose, kunigas. Tokiomis ekstremaliomis aplin

kybėmis neliko vietos intelektualiai teologijai. Sekmadienį ir prieš mūšius Rėza ištiesdavo savo kilnojamąjį
altorių, atlikdavo liturgiją, atgailaujantiesiems suteikdavo išrišimą ir tikintiesiems išdalydavo Kristaus
kūno ir kraujo sakramentą. Šias liturgines apeigas jis atliko pagal 1789 metų agendos Preussische Kirchen-

Agenda, etc. kariuomenei skirtą dalį „Fūr die Militair-Gemeinen"28.
Kariuomenės žygių metu jis pasinaudodavo kiekviena galimybe aplankyti įvairių konfesijų bažnyčias,

pasiklausyti įvairių pamokslininkų. Savo dienoraštyje Rėza tiksliai apibūdindavo jų pamokslavimo stilių,
retoriką bei turinį. Čia dažnai pasireikšdavo jo pietistinis temperamentas, nes jis kunigus vertindavo ne tilt
pagal homiletinių žinių bei gebėjimų pritaikymą, bet ir atsižvelgdamas į jų kasdieninį gyvenimo būdą pagal

Kristaus Evangeliją.

Ludovicus Rhesa, Supplenientonun, p. 11.
27 Ludovicus Gedeminus Rliesa,
De Parallelismi poelici usu in libris N. T.
interpretandis. Sectio posterior. Dissertatio Hermeiieutica (juani Auctoritate
S. R. Theologorum Ordinis pro loco Prof.
Theol. in Acad. Albertina rite capessendo d. 26. Aprilis. MDCCCXI. publici

defendet Ludovicus Gedeminus Rhesa,
Theol. et Philos. Doct. Prof. Th. P. E. O.
desig. Pust. in arce Fridriciaita et Legionis Toniient. Assumlo ad respondendum
sočio, luvene ornntissimo, lamine Carolo
Tontascig, Raslenburg Boruss. Th. C. Opponentium paries siisceperunt luvenes
humanissimi, Maurilius kilius Eduardus
Karlscher, Srtehlen Šilęs. Th. C. et
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lonannes Simoit Weiss, Rastenb. Boruss.
Th. C., Regiomonti: Typis Hartungianis, 1811.
28 Preujlische Kirchen-Agenda, die
liturgischen Forntulare der lutherischen Gemeifteii in Pretijien enthaltend,
Konigsberg: Hartungschen Hofbuchdruckerey, 1789, p. 113-130.

Rėza aukštai iškėlė žymiuosius liuteroniškojo pietizmo pradininkus kunigus Philippą Jakobą Spenerį
ir Hermanną Francke. Šie pietizmo pradininkai visą gyvenimą liko jo dvasinio įkvėpimo pavyzdžiai. Jų
siekius atnaujinti Bažnyčios narių pamaldumą jis prilygino Martyno Liuterio ir Pilypo Melanchtono pa

stangoms. Speneris ir Francke nuolatos pabrėžė praktinį krikščionybės aspektą - krikščionišką elgseną ir
gyvenimą. Jų manymu, tikroji krikščionybė, be Dievo Žodžio ir sakramento, turėjo būti papildyta ryžtingu
pietistiniu gyvenimo nusistatymu. Tokią elgseną Rėza pastebėjo Berlyno Bohemijos brolių bendruomenė

je. Nors jų dvasininkas Dievo žodį skelbė be ypatingos retorikos, Rėzos manymu, jis tai darė nuolankiai,
nes jam labiau rūpėjo „praktinė krikščionybė". Jo pamokslas buvo lyg draugiškas pamaldus pokalbis ir jis

skambėjo tobuliau nei puošni prakalba ar gilus mokytumas. „Kaip skaidrus dangus nušvisdavo džiaugsmu
senas jo veidas, kai kalbėdavo apie meilę savo Išganytojui ir Jo pasekėjams“29. Rėzai buvo malonu žinoti,
kad kunigas savo namuose buvo įrengęs maldos salę. Tai jam iš dalies priminė gimtąją Prūsų Lietuvą, kur

žmonės taip pat dažnai rinkdavosi į dvasinius susirinkimus Dievo žodžio sakytojų ir ūkininkų namuose.
Praktinis krikščionybės aspektas Rėzai buvo svarbesnis nei retoriniai kunigo gebėjimai. „Iškalbos įmantru

mas ir visas išorinis puošnumas čia nepadės, tai tik varganos pastangos. Jono Auksaburnio laikais praktinė
krikščionybė smuko, o ne pakilo“30.
Paveiktas pietistiniu pažiūrų, Rėza gana kritiškai vertino užrašytas maldas. Žinoma, liturgijoje jis pri
valėjo melstis kalbėdamas agendoje nurodytas maldas, tačiau tikroji malda, jo manymu, buvo širdies mal

da. Vertindamas pamaldas Jastrovio (vok. Jastrow) miestelyje, Pomeranijoje, jis pastebėjo, kad pamokslas
buvo įkvepiantis ir skatinantis kareivius kovai, tačiau „malda nebuvo pakankamai veiksminga, nes per

skaityta iš lapelio“. „Malda iš širdies, nors paprasta, kukli, yra daug veiksmingesnė nei iškilmingiausia,
bet perskaityta iš popieriaus. Tai kaip rasa, krintanti ant drėgmės ištroškusių pievų“31. Šios jo mintys rodo
tvirtą jo pietistinį nusistatymą.

Rėza buvo tolerantiškas lutoms konfesijoms. Londone jis apsilankė kvakerių maldos namuose, kuriuose
buvo sužavėtas „Šventos tylos". Ten žmonės sėdėjo nuleidę galvas, tyliai medituodami savo širdyse. Po va

landėlės pakilo viena moteris ir prabilo tokiais karštais ir entuziastingais širdies žodžiais, kad, Rėzos many

mu, neliko nė vienos nesujaudintos sielos. „Nesu matęs didesnio pamaldumo“, - rašė jis savo dienoraštyje,
nors Prūsijos Liuteronų Bažnyčia kvakerius laikė sekta32.

Tikrasis kunigas, Rėzos nuomone, - tai pietistinio nusistatymo dvasininkas, kuriam svarbiausia yra
praktinė krikščionybė. Šiuos krikščionybės idealus jis pirmiausia siekė pritaikyti sau - tapti tokio elgesio

pavyzdžiu pasauliečiams. Rėza iš dalies nusivylė kai kuriais Heseno krašto Liuteronų Bažnyčios kunigais,
kurie savo išvaizda ir gyvenimo būdu nutolo nuo toldo kunigo įvaizdžio ir išore beveik nesiskyrė nuo Baž

nyčios narių pasauliečių. Kartą jis praleido vieną vakarą su trimis Heseno kunigais ir tik kitą dieną sužinojo,

kad jie buvo jo tarnybos broliai. Dėl to Rėza liko giliai nustebintas, nes, kaip vėliau prisiminė, iš jų kalbų ir

elgesio buvo neįmanoma suprasti, kad jie kunigai. Vietoj savo luomui deramų rūbų jie dėvėjo margaspal
vius drabužius ir elgėsi kaip tikri pasauliečiai. Rėzos manymu, jiems trūko šventumo ir kilnumo, skiriančių
kunigą nuo pasauliečio ir privalomų visų tautų dvasininkams. Jis ironiškai pastebėjo, kad Hesene dažniau

galima matyti šunų lydimus dvasininkus, su šautuvais einančius medžioti, nei apsirengusius kunigui de
ramais rūbais. Be to, Rėzos manymu, jų teologinis išsilavinimas, kaip ir geografinės žinios, buvo menkas.
Jis stebėjosi, kad kai kurie jų net nežinojo, kur yra Memelis (dab. Klaipėda). Vienam iš jų Rėza juokauda

mas atsakė, kad miestas yra šalia Kaspijos jūros. „Mano Dieve, - sušuko jis, - iš taip toli jūs čia atvykot!“33
Jo nuomone, dėl menko teologinio išsilavinimo dalis Heseno kunigų buvo netinkami mokyti ir katekizuoti.

Jis apgailestavo, kad šiame krašte katechumenai mažai ar beveik nieko nežino apie pagrindines Liuterio
Mažojo katekizmo tiesas. Rėza prisiminė, kaip sutiko keturiolikmetę vieno kunigo dukrą, kuri nežinojo

net 10-ties Dievo įsakymų, tačiau toks pagrindinių tikėjimo žinių trūkumas nesutrukdė jos konfirmacijai.
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Žinant Rėzos pietistinį nusistatymą, galima spėti, kad jo pamokslai taip pat buvo pietistinio pobūdžio.

Siekdami klausytojų atsivertimo pietistinės krypties, kunigai stengdavosi įvairiais būdais sužadinti religi
nius jausmus. Pamokslą jie dažniausiai pradėdavo paskelbdami Dievo Įstatymą ir jo kaltinimus, po to tikin
tįjį paguosdavo maloninga Evangelijos žinia ir baigdavo tvirtai ragindami kasdieniame gyvenime parodyti

atsivertimo vaisius - būti kukliais, rimtais bei dievobaimingais žmonėmis.
Rėzos požiūriu, aiškindamas Biblijos tekstą pamokslininkas turi laikytis vienos aiškios minties. Ji turi

būti nuosekliai išplėtota ir pritaikyta kasdieniniame gyvenime. Rėza nelaikė vertingais pamokslų, kuriuo

se, nors Jėzus ir buvo skelbiamas Viešpačiu, pamokslininkas nepaaiškindavo, ką tai reiškia tikinčiojo gyve
nime. Tokį pamokslą jis išgirdo Prancūzijoje, Nansi miesto Šv. Stepono bažnyčioje. Rėza rašė: „Kad ir kaip
aš stengiausi, niekaip negalėjau suvokti, kokia mintis buvo gvildenama pamoksle. Apie temą, planą nebuvo
ko ir kalbėti*'34.

Rėza labai vertino pamokslininkų retorinius gebėjimus, tačiau kritiškai žvelgė į pernelyg akcentuojamą
gestikuliaciją. Tolaus pamokslininkus jis prilygindavo artistams. Minėtos Nansi miesto Šv. Stepono bažny
čios pamokslininkas sakykloje taip stipriai gestikuliavo, kad, Rėzos žodžiais, „jis pamokslavo ne burna, o

rankomis ir kojomis“3S. Dienoraštyje jis plačiau aprašė šį keistą pamokslavimo būdą:
„Iš pradžių pamokslininkas sėdėjo ant kėdės, nuolat ją šen ir ten stumdydamas, paskui staiga pašoko,
išmetė aukštyn kepurę ir sušuko: „Jesus Christus ėst dominus dominau tium!" Bandė lotyniškai pacituoti

svarbią ištrauką, bet ją ištarė prancūziškai kirčiuodamas. Kai sykį užsipuolė eretikus dėl abejojimo Kris

taus mirtimi, jį apėmė toks pasipiktinimas, kad trenkė kepurę ant pulto ir kumščiais ėmė daužyti sakyklą.

Po pauzės pyktis sušvelnėjo, vėl sumosavo kepure ir sušuko: „Jesus Christus ėst dominus dominantium!“
Prancūzijos dvasininkai, kaip ir artistai, sugeba ne tik šviesti, mokyti publiką, bet ir sudominti ją kūno

judesiais, gestikuliacija, mimika, manieromis“36.
Rėzai tokia gestikuliacija ir mimika buvo nepriimtinos. „Rimta protestantizmo dvasia neleidžia mums

pasinaudoti pantomimos galimybėmis“37.
Pamokslo perteikimo technika - pakilus deklamuojamasis ar giedamasis tonas (vok. Kanzeltone) - su

laukė Rėzos pritarimo. Jis pastebėjo, kad toks pamokslavimo tonas buvo būdingas daugeliui žymių Prūsijos
kunigų, tarp jų ir garsiam Bažnyčios superintendentui Kvantui, kuris nenorėjo publikuoti savo pamokslų,

nes prie spausdintų pamokslų negalėjo pridėti savo balso intonacijos ir skambėjimo. Toks pamokslavimo

stilius buvo ne tik estetiškas, bet ir praktiškas, nes Prūsijos bažnyčios buvo didelės, o garso stiprinimo
priemonių tuomet nebuvo. Deklamuojamuoju tonu kunigas aiškiai ir iškilmingai ištardavo kiekvieną žodį,

ir tai padėdavo skelbiamai žiniai pasiekti klausytojų ausis.
XIX amžiaus pradžioje pamokslai galėjo tęstis apie valandą. Dažniausiai kunigai juos mokėdavo atmin

tinai ir sakykloje nesinaudojo jokiais užrašais. Rėza šiuo požiūriu, matyt, nesiskyrė nuo lutų kunigų. Ilges
nius pamokslus Prūsijos kunigai dalydavo į kelias dalis, tarp jų įterpdavo giesmę ar kelis jos posmus. Rėza

nustebo Londone išgirdęs garsaus anglikonų kunigo Wilsono pamokslą, kuris tęsėsi daugiau kaip valandą
ir nebuvo pertrauktas jokiu intarpu. Dienoraštyje jis rašė:„Man buvo keista, kad pamokslas (užsitęsęs pu

santros valandos) nebuvo pertrauktas nei giesme, nei malda"38.
Rėzos manymu, kelias parapijas aptarnaujantys kunigai turėtų kiekvienai iš jų paruošti po skirtingą
sekmadieninį pamokslą. Jis stebėjosi, kad Hesene kunigai tą patį pamokslą sakydavo net keturiose ar

29 Liudvikas Rėza, Žinios ir
pastabos, p. 75.
30 Ibid., p. 76.
31 Ibid., p. 67.
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penkiose parapijose: „Kas bent kiek pažįsta žmones, turėtų žinoti, kaip nemalonu tą patį dalyką kalbėtojui
kartoti kelis kartus.“39

Saksonijos tvarką, kai kielcvienas kunigas Įtartą per metus superintendento akivaizdoje privalo sakyti

bandomąjį pamokslą, jis laikė nepriimtina ir vadino kunigo autoriteto žeminimu. Jam atrodė, kad tai buvo
piktnaudžiavimas Dievo žodžiu, dažnai virsdavęs pasišaipymu. Pamokslas, jo nuomone, yra sldrtas moky

ti, guosti, o ne kunigo homiletinėms ir retorinėms savybėms rodyti. Jis pastebėjo, kad ypač vyresniosios

kartos kunigams nemalonu rodyti savo homiletinius sugebėjimus kokiam nors jaunam, nors ir išsimoks
linusiam, superintendentui. Kita vertus, ši Saksonijos tvarka siekė reformacijos laikus. Pagal Bažnyčios

nuostatus per vizitacijas kunigai ne tik turėjo sakyti tolų pamokslą, bet ir atsakyti į daugelį teologinių klau

simų. Martinas Chemnitzas, jėzuitų vadintas „antruoju Martynu", parašė kunigams skirtą enchiridioną,
kurį skaitydami pasiruošdavo tokiam teologiniam egzaminui.

Naujojo amžiaus dvasia paliko praeityje kadaise Prūsijoje įsigalėjusį pietistinį požiūrį į teologiją ir litur
giją. Moderni proto dvasia bandė protu paaiškinti visa, kas antgamtiška. Senosios krikščioniško tikėjimo

tiesos mažai domino modemų, išsilavinusį to meto žmogų. Akademinėje visuomenėje ir tarp Bažnyčios

vadovų buvo nemažai tokių žmonių, kurie tikėjo, jog norėdama ir toliau išlaikyti įtaką visuomenėje Bažny
čia turi sumodemėti, prisitaikyti prie naujos laikmečio dvasios. Savo pamoksluose racionalistinių pažiūrų

kunigai ir teologijos profesoriai skelbė Jėzų ne kaip žmogaus kūną priėmusį Dievą, o kaip didį moralės

mokytoją. Jis buvo vertas pagarbos dėl savo aukštų moralinių idealų, už kuriuos netgi pasiryžo paaukoti
gyvybę. Racionalistų nuomone, Jėzaus moralinis mokymas nepaseno ir liko sektinas netgi moderniais lai

kais. Bažnyčia, jų nuomone, buvo ne mistinis Kristaus kūnas, bet laisvas bendraminčių susirinkimas, kuris,
Friedricho Danielio Emsto Schleiermacherio žodžiais tariant, pripažino savo visišką priklausomybę nuo
Dievo, Kalbėdami apie Bažnyčios prigimtį racionalistinių pažiūrų teologai mažai dėmesio skyrė jos dieviš

kajai laimei, laikė ją žmonių sukurta institucija. Krikščionybė jiems buvo ne tikėjimo kelias, bet žmogaus
moralinį gyvenimą reguliuojanti religinė sistema.
Racionalistinė krikščioniškoji filosofija pastebimai veikė pirmiausia išsilavinusių kunigų pamokslus.
Tiesa, ji palietė ir kai kuriuos mažiau išsilavinusius kunigus, ypač Hesene. Rėza pastebėjo, kad jų pamokslai

savo turiniu buvo moralistiniai ir politizuoti, todėl tikintieji, atėję į bažnyčią pasisemti paguodos Kristaus

Evangelijoje, mažai apie ją teišgirsdavo. Dienoraštyje jis apgailestavo, kad tame krašte apskritai „bažnyčio
se maža tvarkos, dažnai sakomi pamokslai apie moralę arba politiką, retai - apie religiją. O žmogus ilgisi

aukštesnės paguodos iš dangaus, jis kankinasi iš troškulio, tačiau stovintieji prie šaltinio neleidžia jam

atsigaivinti išganymo vandeniu; jie ištiesia taurę, bet taurė, deja,tuščia“40.
Berlyne Rėza turėjo galimybę išgirsti garsiuosius miesto pamokslininkus - Augustą Hansteiną ir Kon
radą Gottliebą Ribbecką. Savo pamokslavimo stiliumi ir iškalba jie garsėjo ir už miesto ribų. Pasaulėžiūros

požiūriu abu kunigai buvo tikri racionalistai, tačiau panašių įsitikinimų buvo ir nemaža dalis išsilavinusių

berlyniečių.
Rėza buvo sužavėtas kunigo Hansteino pamokslavimo stiliumi. Jis rašė: „Aš dar nebuvau sutikęs dvasi

ninko, turinčio tokią iškalbą ir taip galingai pavergiančio širdis. Aiškus, skambus ir malonus balsas, raišiu,
ir rami artikuliacija (nė vienas garsas nelieka neišgirstas), laisva ir kilni paties kalbėtojo laikysena, žemas
ūgis, dailus, taisyklingas vyriškas veidas, tamsiai rudi garbanoti plaukai, ugningos akys, gyva gestikulia

cija..."41 Kita vertus, jam atrodė, kad Hansteinas didesnį dėmesį skyrė minties perdavimo technikai, o ne
pačiai skelbiamai žiniai: „Man atrodė, kad jis kartais labiau pabrėždavo intonaciją ir iškeldavo skambesį nei

atskirą žodį ar pačią mintį, dėl to kiekvienas, net ir visiškai nereikšmingas posakis jo lūpose suskambėdavo
kaip pilnas svarbos ir reikšmės“42. Dienoraštyje Rėza nieko neminėjo apie racionalistinę jo pamokslų dva
sią, tačiau vis dėlto kritiškai pastebėjo, kad „Hansteino pamokslų maloniau klausytis, nei juos skaityti“43.
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Didelį įspūdį Rėzai padarė ir kunigo Ribbecko pamokslavimo būdas. Ir vėl jis buvo sužavėtas oratorinių

gebėjimų, kurie, tiesa, labai skyrėsi nuo Hansteino: „Mažai arba beveik jokios gestikuliacijos, švelnus, bet

nestiprus balsas, šiek tiek kuklumo ir, reikėtų pasakyti, varžymosi bei įtampos. Kaip priešingybė - rim

tumas, orumas, ramybė ir dangiška giedra akyse, veidas, skelbiąs Dievo taiką, visoje esybėje kažkas apaš
tališka"44. Rėza ypač buvo sužavėtas deklamaciniu pamokslo tonu: „Deklamavimas - savotiška melodija,

kuri po kebų strofų vėl grįžta, taip malonindama ausį. Pamokslo svarstymai, apmąstymai, šios muzikos
padedami, jungiasi su jausmais, ir tai, kas sakoma protu, priartėja prie širdies"45. Vis dėlto Ribbecko pa

moksluose jis pastebėjo tam tikrą racionalistinio „filosofavimo sausumą", kuris buvo sušildytas šiuo įspū

dingu deklamaciniu tonu.
Rėza buvo tolerantiškas Įeitoms konfesijoms. Reformatus ir Bohemijos brokus jis laikė liuteronams
gimininga konfesija, kuri skyrėsi tik nereikšmingais istoriniais bei teologiniais aspektais. Jis tikėjo, kad
šie skirtumai ilgainiui bus įveikti, ir rėmė karaliaus Frydricho Vilhelmo III pastangas sujungti liuteronus
ir reformatus į vieną Prūsijos Evangelinę Bažnyčią. Jo nuomone, tik laiko Mausimas, kada įvyks šis Baž
nyčių susivienijimas.
Rėza stengėsi būti pakantus ir Romos Katalikų Bažnyčiai, tačiau tai sekėsi sunkiau. Nors jis gerai įver

tino Romos katalikų tikinčiųjų pamaldumą, vis dėlto į juos žvelgė šiek tiek įtariai. Jie nebuvo tolerantiški
liuteronams, be to, Rėzos nuomone, jiems buvo būdingas tam tikras dviveidiškumas ir, kaip jis sakė, „šven
teiviška veidmainystė“. Jis stebėjosi, kad Romos katalikų kunigai mažai išmano apie liuteronybę ir Bažny

čios istoriją. Prancūzijoje Rėza sutiko kunigą, kuris nieko nežinojo apie Augsburgo išpažinimą. Kita vertus,

kodėl šis kunigas privalo žinoti apie šį svarbiausią liuteroniškojo tikėjimo išpažinimo raštą?
Ypatingą įspūdį Romos Katalikų Bažnyčioje Rėzai paliko piligrimystė. Žavėdamasis jis žvelgė į 40 000
piligrimų minią Bohemijos Marijos apreišldmo vienuolyne ir apgailestavo, kad reformacija atėmė šią

reikšmingą vakarų krikščionybės vertybę. Jis nesutiko su Prūsijos valstybės pareigūnais, tvirtinančiais,

kad piligrimystė nereikalinga, nes nepasitamauja ekonominio produkto kūrimui. „Laiko švaistymas, jo
kio produktyvaus darbo“, - šūkauja valstybės šeimininkai. Tačiau žmogus gyvena ne tik tam, kad verptų
ir austų ar kaip kurmis knistųsi urve: jo kojos duotos vaikščioti, o akys - pasaulio pamatyti. Žmogus, daly

vaujantis tokioje procesijoje, užmiršta visus rūpesčius, jo širdis tampa lengvesnė. Kai grįžta į savo namus,
jie tampa dusyk brangesni ir mielesni, o žmogus pasijunta išgijęs ir apsaugotas nuo ligų, palaimintas visus

kitus metus“39
4041
.
Jį maloniai stebino Vokietijos kraštuose pasitaikančios simultaninės katalikų ir liuteronų bažnyčios.
Tokią bažnyčią jis aptiko Marburge - joje laikomose liuteroniškose pamaldose apsilankė nemažai Romos
katalikų. Panašią bažnyčią užtiko ir Veclare (vok. Wezlar), kur, jei teisingai buvo informuotas, „katalikų

dekanas renka, įvesdina liuteronų kunigą“47.

Menonitai Rėzos akyse buvo sekta, tačiau juos apibūdino kaip disciplinuotus, pamaldžius žmones, ku
rių namai išsiskyrė švara ir elegantiškumu. Šią konfesiją jis vadino sekta galbūt todėl, kad jų religiniai
nuostatai neleidžia kariauti ar duoti priesaikų.

Lydėdamas Prūsijos kariuomenę Rėza aplankė daugelį bažnyčių Prūsijoje ir kituose vokiečių kraštuo

se, Prancūzijoje bei Anglijoje. Maldos namus jis vertino pagal juose patirtą šventumo jausmą. Rėza labai

teigiamai atsiliepė apie Romos katalikų bažnyčias, pastebėdamas, kad jų didingi bokštai matomi visoje
apylinkėje. O liuteronų bažnyčios dažnai būdavo nedidelės ir skurdžios. Tik kelios iš jų turėjo įspūdingus

39 Ibid., p. 144.
40 Ibid., p. 144.
41 Ibid., p. 74.
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bokštus. Dažniausia jų bokšteliai buvo „lyg priklijuoti“ - menld ir skurdūs. Hesene vos ne kiekvienas kai
mas turėjo savo bažnyčią, tačiau „labai mažą, ankštą ir tamsią“. Rėza pastebėjo, kad Prūsijoje padėtis šiuo
atžvilgiu buvo daug geresnė, nes ten 20-30 kaimų turėjo vieną didelę bažnyčią apylinkės centre. Žmonės

sekmadieniais į ją atvykdavo lyg šventosios kelionės į Jeruzalę piligrimai. „Dievas turi būti garbinamas

didingoje šventykloje, o ne kortų namelyje“48.
Rėza buvo įsitildnęs, kad bažnyčios pastatas privalo tarnauti tik vieninteliam tikslui - maldai ir Dievo

šlovinimui. Jis neigiamai žiūrėjo į bažnyčiose duodamas pasaulietinio turinio priesaikas, į jose sprendžia

mus nieko bendra su tikėjimu neturinčius reikalus. Net ir religinio turinio mokami koncertai šventovėje
turi būti nepageidautini, o jei pasaulietinio pobūdžio renginiai yra neišvengiami, juos reikėtų pradėti malda

ir giesme: „Bažnyčiose mes turime groti ir giedoti tik garbindami Viešpatį ir tik tada, kai mūsų širdis Jo
šaukiasi. Jeigu atsiranda būtinas reikalas bažnyčioje, nieko bendra neturįs su pamaldomis, tai malda ar

giesme reikia jį pradėti ir užbaigti, kad toks įvykis bažnyčioje turėtų nors religinį atspalvį“49.
Kuo giliau Rėza keliavo į Vakarų Europą, tuo didesnė buvo sekuliarizacija. Jis stebėjosi, kad Hesene ne

įprasta pasimelsti prieš valgį. To nedarė net aukštesnio visuomenės sluoksnio žmonės, nors jie turėjo būti
pavyzdys kitiems. Konfirmacijos pamokos ten buvo labai paviršutiniškos, todėl katechumenai mažai žinojo
apie krikščionybę. Veclare vietoj religijos dėstymo įvesta moralinio ugdymo pamoka. Prancūzijoje tvyrojo

dar prastesnė religinė atmosfera. Sekmadienis ten buvo ne maldos, bet turgaus diena. Rėza stebėjosi, kad
paryžiečių gyvenime svarbesnę vietą nei bažnyčia užėmė teatras, kuriame, jo manymu, labiausia atsiskleis

davo tikrasis paryžiečių charakteris. Teatro lankytojus po spektaklių pasitikdavo tvarkingai išsirikiavusios
prostitutės, kurios buvo pasiruošusios padėti jiems toliau „turiningai“ leisti laisvalaikį. Rėza liko priblokš

tas, sužinojęs, kad šėtonas Paryžiuje buvo vaizduojamas lyg teigiama būtybė, o Dievo vardas susietas su
keiksmais. „Apskritai, aš supratau, kad velnio vaidmuo čia teigiamas, jis laikomas visai ne piktąja dvasia.

„Brave comme diable, vertueu* comme diabl“ - „Padorus kaip velnias“ - kasdien prancūzų vartojamas
priežodis. Priešingai, Dievo vardas vartojamas tik keiksmažodžiuose ir blogąja prasme: ,Au sacrė nom de

Dieu!'50 yra pikčiausias keiksmažodis tiek mokytų žmonių, tiek ir liaudies lūpose."51 Visiškai kitokį vaizdą

jis išvydo Anglijoje. Londone sekmadienis buvo iškilminga šventa diena, kai nutildavo dainos ir pasaulieti

nė muzika. Bažnyčios ten buvo pilnos, o parduotuvės uždarytos.
1815 metų pradžioje Rėza sugrįžo į Karaliaučių su džiugia žinia: Britų ir užsienio kraštų Biblijos drau

gija, įkurta Londone, pažadėjo 200 svarų paramą naujam lietuviškos Biblijos leidimui. Tai paskatino redak
torių komisiją su nauju įkvėpimu toliau taisyti Šventojo Rašto lietuviško vertimo tekstą.
Iki Napoleono žygio į Maskvą komisijai pavyko peržiūrėti ir pataisyti Senojo Testamento Istorinių įmy
gu - Jozuės, Teisėjų, Rūtos, Samuelio, Karalių, Metraščių, Ezros, Nehemijo ir Esteros lietuviško vertimo

tekstus. Dabar kunigai pradėjo taisyti kitų Senojo ir Naujojo Testamentų Įmygu vertimus, pirmiausia juos

lygindami su Liuterio vokiškąja Biblija, pažymėdami tas vietas, dėl kurių vertimo kokybės jiems kilo abe
jonių. Rėza, savo ruožtu, šias eilutes lygino su Šventojo Rašto tekstais hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis.
Šiame procese jis naudojosi ir rankraščiais Artimųjų Rytų kalbomis, taip pat pažvelgdavo, ką apie šias Bibli

jos vietas savo komentaruose rašė egzegetai. Rėzai buvo prieinamas ir Jono Bretkūno rankraštis, kuriame

jis pastebėjo daug pagirtinų dalykų. Tyrimų išvadas Rėza pateikdavo komisijai ir tik jai vieningai pritarus

buvo taisomas Biblijos lietuviško vertimo tekstas. 1816 metų pradžioje komisija baigė darbą ir dar tais
pačiais metais buvo išspausdinta 3000 Biblijos egzempliorių. Be to, papildomai buvo išleista 3000 Naujojo

Testamento Įmygu. Britų suteikta parama leido lietuvišką Bibliją platinti pigiau nei ankstesnius vertimus;
be to, nemažai egzempliorių neturtingiesiems buvo išdalyta nemokamai52.
1816 metais Rėza paskelbė du mokslinius darbas - pataisyto lietuviškos Biblijos vertimo priedą:
Philologisch-kritische Anmerkungen zur litthauischen Bibel als Erlauterungen zu der bei der neuen Ausgabe

tĮ/ditoll
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veranstalteten Umarbeitung dės litthauischen Textes ir Geschichte der litthauischen Bibel: ein Beytrag zur
Religionsgeschichte der Nordischen Volker. Pirmąjį darbą Rėza publikavo siekdamas išvengti nereikalingų
ginčų dėl kai kurių pataisytų Biblijos vertimo tekstų. Jis nurodė tokias vietas ir paaiškino jų taisymą,
pasitelkdamas senovinius Biblijos rankraščius ir ankstyvuosius vertimus į Artimųjų Rytų kalbas, taip

pat pateikdamas Biblijos egzegetų komentarus. Tarp tokių pataisytų vietų buvo Apr 18,13. Ankstesnia
me Biblijos vertime ši eilutė skelbė, kad žemiškų pirklių parduodamų turtų sąrašuose buvo ir lavonų.

Rėza teisingai pastebėjo, kad šiuo atveju buvo neteisingai išverstas graikiškas žodis crw[xa, kuris šiame
kontekste reiškė ne mirusių žmonių kūnus, o vergus48
53. Šį savo darbą jis skyrė Prūsų Lietuvos kunigams,
52
51
50
49
precentoriams, mokytojams ir lutiems išsimokslinusiems Dievo žodžio mylėtojams. Rėza žinojo, kad
tarp jų buvo žmonių, „besidominčių naujausia teologine literatūra, puildai mokančių senąsias kalbas ir

todėl sugebančių savo galva įvertinti kiekvieną komentarą. Nuoširdžiai juos gerbdamas jaučiausi priva

ląs paaiškinti kiekvieną savo pataisymą, dėl kurio jie galėtų teisėtai suabejoję paklausti: „Kas tau leidžia
taip elgtis?"54 Rėza kartu pabrėžė, kad lietuviškos Biblijos vertimo redakcija neturėjo nieko bendra su

teologinių naujovių vaikymusi.
Lietuviškos Biblijos istoriją Rėzą laikė kukliu šiaurės tautų religijos istorijos papildymu. Čia jis pateikė

svarbių istorinių faktų ir paaiškino, kodėl 1816 metų lietuviškos Biblijos pradžioje buvo įdėtas trum
pas Augusto Hermanno Francke s pamokymas iš Carlo Hildebrando von Cansteino 1713 metų vokiškos
Biblijos vertimo, nurodantis, kaip skaityti Šventąjį Raštą. Pamokymą į lietuvių kalbą išvertė Gumbinės

kunigas Karolis Gothardas Keberis (Kari Gotthard Keber). Pridėdama šį pamokymą komisija atsižvelgė į
„daugelio Dievo žodžio mylėtojų“ prašymus, nes Francke s raštai tuomet buvo labai populiarūs53.
Apie šiuos du Rėzos darbus 1818 metais leidinyje Jenaische allgemeine Literaturzeitung rašė Berlyno

universiteto profesorius Wilhelmas Martinas de Wette. Tai rodo, kad net racionalistinių pažiūrų teologai,

tokie kaip de Wette, pripažino didelę Rėzos erudiciją56.

Akademinė veikla universitete
1816 metais pablogėjus sveikatai, Rėza nusprendė atsisakyti kapeliono pareigų Karaliaučiaus tvirtovės

bažnyčioje ir visiškai atsidėti moksliniam darbui. 1818 metais jis tapo universiteto ordinariniu profesoriu

mi, o nuo 1828-ųjų - pirmuoju (primarius) Teologijos fakulteto profesoriumi.
Rėza tęsė tyrimus teologijos, lingvistikos ir bažnyčios istorijos srityse. 1819 metais jis paskelbė mokslinę
studiją apie sinoptines evangelijas De trium Evangeliorum in canone Novi Testamenti priorum fonte ac origine.
Šį darbą jis vadino disertacija, ji turėjo būti pateikta viešai diskusijai. Tokia diskusija įvyko 1819 metų ba

landžio 15 dieną, respondentas buvo šventosios kunigystės kandidatas Franzas Benjaminas Fuerchtegottas

ibid., p. 144.
ibid., p. 67.
50 „Po velnių" (pranc.), pažodžiui:
„...Švento Dievo vardan."

48
49

Ibid., p. 178.
Martynas Liudvikas Rėza, „Lietu
viškos Biblijos istorija", p. 270-274.
53 Ludvvig Rhesa, Philologisch-kriti51
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54 Martynas Liudvikas Rėza, „Lietu
viškos Biblijos istorija", p. 203.
55 Ibid., p. 272.
56 Jenaische allgemeine Literaturzeitung, Nr.58, April 1818, p. 1-8;
Jenaische allgemeine Literaturzeitung,
Nr. 152,1818, skiltys 297-302,

Bobrikas, o oponentai - teologijos kandidatai Johannas Karlas Friedrichas Engelis iš Karaliaučiaus, Karlas

Friedrichas Skrzeczka ir Gustawas Heinrichas Monbilly iš Prūsų Lietuvos.
Studijoje Rėza nagrinėjo tuo metu teologiniuose žurnaluose bei įvairiuose veikaluose plačiai diskutuo
tą temą apie trijų evangelijų šaltinius. Įžangoje jis apžvelgė Johno Millo, Johanno Rudolpho Wettsteino,

Johanno Jakobo Griesbacho, Andreaso Bircho, Christiano Friedricho Matthaeuso ir Įeitų teologų darbus,
kuriuose buvo tyrinėjama sinoptinių evangelijų rankraščių tradicija. Rėza teigė, kad evangelijos turėtų
būti nagrinėjamos vidine ir išorine prasme. Jo manymu, teorijos, apibūdinančios sinoptinių evangelikų

tarpusavio ryšius, bei hipotezės apie pirminius sinoptinės tradicijos šaltinius reikalavo detalios analizės.

Rėza parodė, kur trijų evangelijų tekstai perteikė tą pačią mintį ir kur evangelistų pasakojimai nesuta

po, taip pat nurodė tas vietas, kur dviejų evangelistų pasakojimai sutapo, tačiau trečiojo perduota žinia
skyrėsi. Jis atkreipė dėmesį į hebrajišką aplinką, kurioje buvo parašytos evangelijos, ir į hipotezę, kad
Mato evangelija galėjo būti parašyta hebrajų kalba. Rėza sutiko, kad diskusija apie pirminius evangelijų

šaltinius nėra be pagrindo, nes evangelistas Lukas savo evangelijos įžangoje salto, kad „daugelis jau yra
mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo
akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai" (Lk 1,1-2). Kita vertus, jis pastebėjo, kad daugelis išvadų tėra

hipotetinio pobūdžio57.

1819 metais Rėza paskelbė dar vieną teologinį darbą - Observationum exegetico-criticanim in Vaticinia

Ezechielis. Specimen primum, kuriame aptarė įžanginius Ezechielio knygos žodžius, ypač pirmąją knygos
eilutę. Jis apžvelgė Efremo Siro, taip pat reformacijos bei vėlesnių laikų egzegetų - Hieronymo Prado, Jua-

no Bautistos Villalpando, Johanno Friedricho Starko, Hermanno Venemos ir Įeitų tyrinėtojų komentarus,
citavo tekstus hebrajų, sirų, chaldėjų, lotynų, arabų ir graikų kalbomis. Rėza atkreipė dėmesį į skirtingą

laiką, kai Dievas kalbėjo per pranašą, taip pat lygino hebrajų kalendorių su moderniuoju. Jis pateikė savo

nuomonę apie nagrinėjamą tekstą ir jo chronologiją, taip pat nurodė įvairias tekstines variacijas senųjų

tekstų kodeksuose ir jų versijose58.
1810-1819 metų teologiniuose darbuose Rėza apsiribojo izagoginiais ir lingvistiniais tyrimais ir tilc
viename iš jų gilinosi į sinoptines tradicijas bei jų ištakas. Jis nenagrinėjo gilių teologinių problemų, bet

visą dėmesį skyrė kritiniam Biblijos tekstų bei jų ankstyvųjų vertimų palyginimui ir rėmėsi senovės bei mo
derniųjų egzegetų išvadomis. Kai kurios iš jų buvo racionalistinio nusistatymo, tačiau Rėza vengė pateikti
jų filosofines prielaidas ar galutines teologines išvadas.
Apšvietos amžius savo racionalistine filosofija veikė daugelį XVIII amžiaus vokiečių universitetų, tarp

jų ir Karaliaučiaus bei Halės, kuriuose kažkada dominavusį pietizmą per keletą dešimtmečių pakeitė racio
nalistinė dvasia. Naujesni, pavyzdžiui, Berlyno, universitetai nuo pat įkūrimo dienos nedvejodami atvėrė

duris moderniai filosofijai ir įvairioms teologinio liberalizmo srovėms.

57 Ludovicus Jedeminus Rliesa,
De trium Evangeliorum iii canone Novi
Testamenti priorimi fante ac origine,
Dissertatio critica, quam Auctoritate
S. R. Ordinis Theologorum pro Loco
iii eodem rite occupando d. XV Aprilis
MDCCCXIX, ab hora X. In Auditorio
maximo publice defendet Ludovicus
Jedeminus Rhesa, Theol. et Philos.
Doct. Prof. pub. ord. design. respondete Francisco Benjamino Fuerchtegott
Bobrik, Cand. Minist. verb. div. e Prussia

ILGIAI 1

occidentali et opponentibus Joanne Carolo
Friderico Engei, Theol. Cand, Regiomontano. Carolo Friderico Skrzeczka, Theol.
Cand. Lycceitsi. Gustauo Henrico Monbilhj, Theol. Cand. Lithuano, Regiomonti: Typis academicis Hartungianis,
1819.
58 Ludovicus Jedeminus Rliesa,
Observationum exegetico-crificanmi in
Vaticinia Ezechielis. Specimen primum
qno Lectioiies eursorias a Viris pliirimum
reverendis Ludovico Augusto Kaehler
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Theol. Prof. Ord. design. Regis a Consiliis Consistor. Superintend. et Eccles.
Loebenicensis U D. M. et Augusto
Halui Philos. D. et L. A. M. Theol. Prof.
Extraord. design. Societatis histor. theol.
Lipsiensis Sodali, Dieb. VII. et VIII.
Octobr. Hor. XI. in Auditorio Societatis
Teutaiiicae publice habendas indicit
D. Ludovicus Jedeminus Rhesa Colleg.
Facult. Theol. h. t. Decanus, Regiomonti
Borussorum: Typis Hartungianis,
1819.

Pietistinio nusistatymo Liuteronų Bažnyčios nariai naują racionalistinę pasaulėžiūrą pasitiko slurtingai. Kai kurie iš jų pamažu priėmė šią naują filosofiją, kiti ją pakentė, tačiau išpažino savo tradicines pietis-

tines pažiūras, treti joje neįžvelgė nieko pozityvaus ir vengė ryšių su liberaliais universitetais. Rėza pasirin
ko vidurinį kelią. Laikydamasis pietistinių pažiūrų ir žinodamas, kad yra atsakingas ne tik universitetui,

bet ir Bažnyčiai, savo moksliniuose tyrimuose vengė kontraversiškų teologinių temų ir argumentų.

Rėzos cituoti racionalistinės pakraipos teologų darbai paskatino Irai kuriuos tyrinėtojus prieiti prie iš
vados, kad ir jis pats buvo vienas iš jų, Šventojo Rašto tyrimuose sėkmingai naudojęsis istoriniu kritiniu
metodu, linkęs eiti ten, kur veda nepriklausomi moksliniai tyrimai58. Iš tiesų Rėza rėmėsi Johanno Gottfriedo Eichhomo, modernaus istorinio Imtinio metodo pradininko, darbais. Taip pat jis daug kartų citavo

de Wette, kuris garsėjo liberaliu Mozės Penkiaknygės interpretavimu, egzegetinius komentarus. Rėza nau
dojosi ir Herderio tyrimais, kuriuose sakraliniai Biblijos tekstai buvo interpretuojami tais pačiais metodais
kaip ir pasaulietinės literatūros kūriniai. Herderio manymu, Biblija buvo žmogaus kūrybos vaisius, todėl ją

galima interpretuoti kaip bet kurią senovinę knygą. Jis atmetė dieviškąjį apreiškimą, taip pat Biblijos teks

tų alegorinę interpretaciją, kurią vadino nevaisinga ir net Idaidinga. Kaip ir kiti to meto liberalieji teologai,
jis stengėsi teologijai suteikti naują mokslinį pagrindą.

Rėza naudojosi Herderio 1782-1783 metų veikalu Vom Geist der hebraischen Poesie bei de Wette’s
1811 metais išleistais komentarais Kommentar iiber die Psalmen ir rėmėsi kai kuriomis jų tekstologinėmis

išvadomis, tačiau atmetė jų taikytą istorinę Biblijos tekstų kritiką. Jis tyrė Biblijos knygas lingvistiniu po

žiūriu, lygino tekstų skirtumus senovės rankraščiuose, nagrinėjo, kaip tekstas kito jį verčiant į Artimųjų
Rytų kalbas. Apie jo požiūrį į istorinį kritinį metodą galima sužinoti iš jo paties dienoraščio, kuriame aprašė
1813 metų susitildmą su Liukau (vok. Luckan) miesto arkidiakonu M. Marcusu. Šis buvo didelis naujosios
teologijos žinovas ir per pokalbį davė Rėzai paskaityti teologijos leidinį Analecten fūr das Studium der exege-

tischen und systematischen Theologie, kurio redaktorius buvo Karlas Augustas Gottliebas Keilis. Rėza negalė
jo sutikti su Keilio nuomone dėl istorinio kritinio Biblijos metodo taikymo interpretuojant Šventąjį Raštą
ir pritarė tiems, kurie prieštaravo šiai liberaliai teologijai: „Tai geras ženklas Dievo karalystei, jei atsiranda
balsų, reikalaujančių, kad dieviškoji knyga būtų aiškinama labiau religine nei istorine prasme. Tuo ir ski

riasi Bažnyčios tėvų raštai nuo mūsų dienų naujųjų protestantiškų darbų, kad juose dvelkia gyvoji tikėjimo
dvasia ir meilė, kuri daugiau širdžiai, o ne šaltam protui kalba“59
60. Kita vertus, jis pritarė Šventojo Rašto
knygų tekstinei kritikai, kuria ir pats naudojosi nustatydamas pokyčius, pasitaikančius perrašant tekstus
iš vieno ranlcraščio į kitą ar verčiant juos į lutas senovės kalbas. Šį metodą jis vadino „istoriniais-kritiniais

tyrinėjimais", nors iš tiesų tai buvo tik tekstinė Biblijos knygų analizė. Rėza rašė: „Būtų labai gerai, jei at
sirastų kanoninių Įmygu istorinių-kritinių tyrinėjimų, kurie parodytų vertimo į lotynų kalbą netikslumus,
nes ir aš pats ne kartą tokius nemoksliškus raštus esu matęs nemokšų rankose“61.

Tuo pačiu metu Rėza tęsė ankstyvosios Lietuvos krikščionybės istorijos bei garsių Prūsijos reformacijos

asmenybių biografinius tyrimus. 1819 metais pasirodė antrasis jo darbas apie ankstyvuosius bandymus
sukrikščioninti Lietuvą De religionis christianae in Lithuanorum gente primordiis62.1820 metais Rėza publi

kavo trečiąjį darbą šia tematika - De religionis Christianae in gente Lituanorum initiis63. 1819 ir 1820 metų

Albinas Jovaišas, Liudvikas Rėza,
p.177-178.
60 Liudvikas Rėza, Žinios ir pastabos,
p. 89.
61 Ibid., p. 89.
62 Ludovicus Rhesa, De religionis
christianae in Lit/iuanorum genlcprimor-
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63 Ludovicus Rhesa, De religionis
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christianae in gente Lituanorum
initiis, Sectio tertia. Programma Feriis
Pentecostalibus, Acadetniae Regiomontanae Civilius a Prorectorc, Cancellario,
Directore atcpie Senatu academico propošitam, Regiomonti: Typis Academicis
Hartungianis, 1820.

darbuose Rėza aprašė sunkumus, sūkuriais buvo susidurta įvedant krikščionybę pagoniškoje Lietuvoje. Jis
atkreipė dėmesį į Mindaugo krikštą, karaliaus vidaus ir užsienio politiką bei į kaimyninių kraštų politinius

įvykius, ypač įtampą, kuri susidarė tarp Lietuvos ir abiejų vokiečių ordinų (Prūsijos voldečių riterių ordino
ir Livonijos kardo brolių ordino). Rėza aprašė aplinkybes, dėl kurių krašte sustiprėjo pagonybė, karaliaus

Mindaugo nužudymo faktą, pateikė vėlesniųjų krašto valdovų požiūrį į krikščioniškąjį tikėjimą, pabrėžė

svarbų pranciškonų vienuolių darbą steigiant Bažnyčią pagoniškame krašte, aptarė kai kuriuos lietuviškos
pagonybės aspektus, taip pat nagrinėjo su Romuvos šventove susijusius klausimus.
1822 metais Sekminių proga Rėza publikavo trijų dalių darbą Epistolae Lutheri, Melanchthonis et Erasmi
Roterodami, hactenus, una Lutheri excepta, ąuantum. seimus, ineditae, tum exemplar diplomatis indulgentiarum

vetustissimum. Pirmojoje dalyje pateikė tris Liuterio, Melanchtono ir Erazmo Roterdamiečio laiškus. Liuterio
laiške išreikštas požiūris į mišias, Šventąjį Krikštą, liturgines apeigas, lotynų ir gimtosios kalbos vartojimą pa
maldose, aptartos problemos, kurias savo radikaliomis reformomis Vitenberge sukėlė buvęs universiteto teo

logijos fakulteto dekanas Andreasas Karlstadtas. Antroje dalyje Rėza paskelbė Melanchtono laišką Karaliau
čiaus universiteto Teologijos fakulteto profesoriui Melchiorui Izidoriui, kuriame prieštaravo nuo Augsburgo
išpažinimo nukrypusiam profesoriaus Osiandro mokymui. Trečioje dalyje jis pristatė Švento Jono ordino,
vadinamųjų „hospitalierių“, indulgencijos raštą ir tikinčiojo mirties valandą skelbiamą išrišimo formulę64.

1823 metais Sekminių proga Rėza paskelbė pirmąjį savo darbą apie garsias Prūsijos reformacijos asme
nybes, skirtą Johannui Briesmannui. Jis aprašė garsiojo teologo gyvenimo istoriją ir pastangas reformuoti

krašto Bažnyčią, pasaltojo apie Briesmanno atvykimą iš Vitenbergo į Prūsiją, apie jo dvasinę tarnystę Kara

liaučiaus katedroje65. Jis tiksliai pastebėjo, kad Briesmannas buvo vienas iš pirmųjų liuteroniškosios kryp
ties Prūsijos teologų, kuris kartu su Sembos vyskupu Georgu von Polentzu ir jo kolegomis Pauliumi Speratu

bei Johannu Poliandru padėjo teologinius Prūsijos bažnyčios reformacijos pamatus. Reformatorius svariai

prisidėjo prie pirmųjų krašto Bažnyčios nuostatų (1525) parengimo, taip pat jais sureguliavo trijų pagrin
dinių Livonijos konfederacijos miestų liturginį gyvenimą. Nuo 1527 metų jis dirbo Rygoje, ten pagal šiuos

nuostatus nustatė liturginę tvarką Rygai, Tartu ir Talinui ir su kunigu Andreasu Knopkenu parengė pirmąjį
giesmyną Rygos miestui. Briesmanno liturginė tvarka „Kurtz Ordnung dės Kirchendiensts“ buvo išleista
1530 metais ir netrukus priimta didžiuosiuose Livonijos konfederacijos miestuose - Rygoje, Taline ir Tar
tu. Ši tvarka padėjo Livonijos bei Kuršo Liuteronų Bažnyčių liturginių tradicijų pamatus66*.
1531 metais grįžęs į Prūsiją Briesmannas kovojo su radikaliu Gasparo Schwenckfeldo bei jo šalininkų

skleidžiamu mokymu. Jis dalyvavo 1542-1544 metais steigiant Karaliaučiaus universitetą, taip pat ren

giant ir diegiant naujuosius 1544 metų krašto Bažnyčios nuostatus. Po vyskupo Georgo von Polentzo mir

ties, Albrechtui dvejojant dėl naujojo vyskupo rinkimų, Briesmannas buvo paskirtas Sembos vyskupijos
prezidentu. Jis taip pat buvo universiteto superintendentas.
64 Ludovicus Rhesa, Picini celebratioiiem Sacrorum Pentecostes civibus commendant Prorcctor, Cancellarius idemocpie
Director ac religinis Senatus Universitatis
Albertinae. Insunt tuvi epistolae Lutheri,
Melanchthonis et Erasmi Roterodami, karte
lius, una Lutheri excepta, quantum seimus,
ineditae, tum exeniplar diplomatis inditlgentiarum vetustissimum, Regiomonti: Tipis
Academicis Hartungii, 1822.
65 Ludovicus Rhesa, De primis,
quos dicunt, sacrorum reformatoribus in
Prussia. Programom L Pešta Pentecostali
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Ludovicus Rhesa, De primis q.
d. sacrorum reformatoribus in Prussia.
Programma II, quo Festum reformationis Prussicae saeculare in Nemariam
primae Evangelicae concionis Regiomonti
habitae, die XXVII et XXVIII Sept. A.
MDCCCXXIII pie celebrandnm Civibus
Academiae Albertinae indicunt Prorcctor
Cancellarius Director et Senatus Academicus. Inest vita Pauli Sperati, Doc.
theol. et primi Concionatoris anlici Regiomont., Regiomonti: Typis Academicis
Hartungianis, 1823.
67

Antrasis garsių Prūsijos asmenybių biografijų serijos straipsnis, paskelbtas 1823 metais Reformaci
jos šventės proga, buvo skirtas žymiam liuteronų teologui bei giesmininkui Pauliui Speratui. Teologijos

daktaras Paulius Speratas iš pradžių (1514-1520) buvo Zalcburgo kunigas, o nuo 1520 metų pašiurtas
tarnystei Viurcburgo (vok. Wūrzburg) katedros bažnyčioje. Ten jis pirmą kartą išgirdo apie tai, ko mokė

Liuteris, - apie nuteisinimą vien iš Dievo malonės. 1522 metais jis atvyko į Moraviją, kur tarnaudamas
Jihlavos (vok. Iglau) bažnyčios kunigu pradėjo pamokslauti reformacijos dvasia ir dėl to užsitraukė Olomouco (vok. Olomutz) vyskupo nemalonę. Palikęs Moraviją atvyko į Vitenbergą ir tapo vienu artimiausių

Martyno Liuterio bendradarbių. Vitenberge Speratas padėjo Liuteriui parengti pirmąjį 1524 metais išleistą
liuteroniškąjį giesmyną. Jame buvo publikuojama ir Sperato giesmė „Es ist das Heil uns kommen her“, kuri

netrukus tapo viena populiariausių reformacijos giesmių. Tais pačiais metais kunigaikštis Albrechtas jį pa
kvietė atvykti į Prūsiją. Ten kartu su Briesmannu Speratas parengė 1525 metų krašto Bažnyčios nuostatus.

Vėliau su Briesmannu, Poliandru bei kitais teologais jis kovojo prieš Prūsijoje plintantį Casparo Schwęnckfeldo bei jo šalininkų mokymą. Straipsnyje Rėza akcentavo Sperato filosofines bei teologines žinias, apibū
dino jį leaip bažnyčios tėvų bei scholastinės teologijos žinovą. Speratas gynė bažnyčios ortodoksinį požiūrį
Osiandro ginčo metu, tačiau 1553 metais mirė, kai ginčas dar nebuvo pasibaigęs07.
Trečiąjį savo darbą, skirtą Johannui Poliandrui, Rėza paskelbė 1824 metais Velykų proga08. Jame aprašė

Johanno Poliandro (Gramano) gyvenimo istoriją. 1519 metais Leipcige vykusiame Liuterio ir Johanno Ecko
dispute Poliandras buvo asmeninis Ecko sekretorius. Netrukus jis pareiškė pritariantis Liuterio mokymui apie
išganymą vien iš Dievo malonės, atvyko į Vitenbergą ir toliau gilinosi į teologiją. Kaip ir Speratas, jis turėjo
poetinį talentą, kurį pritaikė perfrazuodamas psalmes į giesmes. Labiausiai išgarsėjo giesmė „Nūn lob, mein

Seel, den Herren'. Liuteriui rekomendavus, Albrechtas jį palcvietė atvykti į Karaliaučių tarnauti kunigu Sena

miesčio bažnyčioje. Vėliau Poliandras aktyviai dalyvavo polemikoje su radikaliosios reformacijos šalininkais.
Ketvirtame ir penktame šios serijos darbuose Rėza aprašė Sembos vyskupo Georgo von Polentzo gyve
nimo istoriją bei jo nuopelnus reformuojant Prūsijos Bažnyčią. Pirmasis darbas, skirtas vyskupo gyvenimui

ild 1525 metų, buvo publikuotas 1825 metais Kalėdų proga09. Antrasis, pratęsiantis Polentzo gyvenimo is
toriją nuo 1525 metų, išspausdintas 1827 metais per Kalėdas68
*70. Pirmo darbo pradžioje Rėza pateikė vysku
po Polentzo šeimos genealogijos aprašą. Georgas studijavo teisę Bolonijos universitete, paskui keletą metų

tarnavo sekretoriumi popiežiaus kurijoje, vėliau dirbo imperatoriaus Maksimiliano aplinkoje. Netrukus

Albrechtas jį pakvietė atvykti į Karaliaučių ir 1518 metais nominavo Sembos vyskupu. 1519 metų liepos
mėnesį šiai dvasinei tarnystei jį paskyrė popiežius. Vyskupo teologines pažiūras tiesiogiai veikė pirmasis

Prūsijos Bažnyčios reformatorius Johannas Briesmannas, kuris jam detaliai išdėstė Naujojo Testamento
mokymą apie žmogaus išganymą. Pirmąjį savo evangeliškąjį pamokslą Polentzas pasakė 1523 metais per

Kalėdas. Jame aiškiai skelbė išganymą tilt iš Dievo malonės. 1524 metų sausio 28 dieną Polentzas savo po
tvarkiu nurodė kunigams kai kurias liturgijos dalis atlikti vokiečių kalba ir skatino juos gilintis į Martyno
Liuterio teologinius darbus. Šį potvarkį galima laikyti neoficialia reformacijos pradžia Sembos vyskupijoje.

68 Ludovicus Rhesa, De priims
sacrorum reformaioribus in Prussia.
Programma III, quo Sacra Paschalia pie
celebranda Civibus Academiae Albertinae
indicunt Prorector, Cancellarius, Director
ei Senatus Acad. Regiomoiitanae. Anuo
MDCCCXXIV. Inest vila Joauis Poliaiidri, Regiomonti: Typis Academicis
Hartungianis, 1824.
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69 Ludovicus Rhesa, De primis sacro
rum reformaloribus in Prussia. Programma
[V, NatalitUs Jesu Christi Academiae Regiomonlanae Civibus a Prorectore, Cnncellario,
Directore et Senatu propositum. Anuo
M.DCCCXXV. Inest vila Georgii a Pairutis,
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70 Ludovicus Rhesa, De primis
sacrorum reforniatoribus in Prussia.
Programma V. Natalitiis Jesu Christi
Academiae Regiomontanae Civibus a Prarectore, Cancellario, Directore et Senatu
propositum. Anuo MDCCCXXVII. Inest
vita Georgu a Polentis inde ab anuo 1525
enarrata, Regiomonti: Typis Academi
cis Hartungianis, 1827.

Šeštąjį darbą apie Prūsijos reformatorių gyvenimus, publikuotą 1829 metais Velykų proga, Rėza pasky
rė prieštaringai vertintam Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčios kunigui Johannui Amandui71. Šis kunigas

savo pamokslais skatino miestiečius reformuoti bažnyčias ne Dievo žodžiu, bet radikaliomis priemonėmis.
Rėza pateikė Amando biografijos duomenis, pasaltojo, kaip jis tapo vienuoliu ir apgynė teologijos daktaro

disertaciją. Pastebėję Amando charizmatines savybes, Romos Bažnyčios hierarchai paskyrė jį indulgencijų
pamokslininku. Amando skelbiama žinia sutraukdavo minias žmonių, tačiau netrukus už viešą Varmijos

vyskupo Fabiano von Lossaineno Icritilcą dėl arogancijos ir ištaigingo gyvenimo būdo jis užsitraukė jo ne

malonę. Palikęs gimtąją Pomeraniją, Amandas atvyko į Vitenbergą, kur susipažino su Liuteriu. Vitenbergo
reformatoriai pasiuntė jį dvasinei tarnystei į Holšteiną (vok. Holstein), tačiau rekomendavus Friedrichui

von Heydeckui Albrechtas jį pakvietė į Prūsiją, o vyskupas Polentzas paskyrė Karaliaučiaus Senamiesčio
bažnyčios kunigu. Per 1523 metų Adventą jis jau šventė mišias gimtąja vokiečių kalba. Maždaug tuo metu

padidėjo įtampa tarp Karaliaučiaus reformatorių ir vienuolių pranciškonų. Amandas buvo įsitikinęs, kad
vyskupo Polentzo bei Briesmanno teologiniai debatai su pranciškonais neatneš pageidaujamų rezultatų,

todėl savo pamoksluose ėmė skatinti žmones imtis radikalesnių veiksmų prieš vienuolius. Amandui neuž
teko, kad šventųjų altoriai Senamiesčio bažnyčioje ir miesto katedroje jau buvo nebenaudojami mišioms,
kurios tuomet buvo švenčiamos tik prie pagrindinio altoriaus. 1524 metų Velykų sekmadienį savo chariz

matiškais pamokslais jis įkvėpė minią radikaliai Bažnyčios reformacijai. Kitą dieną ji įsiveržė į pranciškonų

vienuolyną, nuniokojo bažnyčios choro erdvę ir nepagarbiai pasielgė su šv. Pranciškaus paveikslu. Trečiąją
Velykų šventės dieną Amandas iš sakyklos paskelbė: „Gana ilgai pranciškonai mėgavosi jūsų valgiu ir gė

rimu, dabar jūs atsakykite tuo pačiu“72. Minia dar kartą įsiveržė į vienuolyną, jį nusiaubė ir išnešė viską,

ką tik pajėgė panešti. Vienuoliai buvo atsidūrę mirties pavojuje, ir tilc įsikišus merui bei miesto tarybai jie
buvo apsaugoti nuo fanatiškos minios veiksmų. 1524 metų pabaigoje Amandui buvo liepta palikti Prūsiją.
Iš pradžių jis nuvyko į Gdanską (vok. Danzig), vėliau į Slupską, paskui į Ščeciną (vok. Stettin), buvo laikinai
suimtas Garce (vok. Garz) ir vėl atvyko į Vitenbergą. Rėza publikavo 1525 metų Liuterio laišką, kuriame

reformatorius neigiamai vertino Amando veiklą. Jis pritarė Amando išvarymui iš Prūsijos, sakydamas, kad
Evangelijos skelbėjas turi skelbti Kristų, o ne skatinti minios fanatizmą. Ilgainiui Amandas išsižadėjo savo
radikalių pažiūrų ir Liuteris jį nukreipė pas Nicolausą von Amsdorfą, kuris jį rekomendavo Goslaro mies
to tarybai. 1528 metais Amandas tapo Goslaro miesto superintendentu, reformavo liturgines apeigas bei

mokyklų tvarką. Kai kurie liuteronų teologai vėliau įtarė, kad Amandas dar kartą nukrypo nuo Augsburgo

išpažinimo, ypač mokydamas apie Kristaus esamybę Altoriaus sakramente, tačiau nepateikė jokių akivaiz
džių įrodymų. Rėza paskelbė 1524 metų Amando laišką Karaliaučiaus miestui. Kaip ir ankstesniuose dar

buose, savo teiginius pagrindė gausiomis išnašomis.

Paskutiniame šios serijos darbe, kuris buvo paskelbtas 1830 metais Sekminių proga, Rėza aprašė radi
kaliomis teologinėmis pažiūromis garsėjusio Jacobo Knade's (Knothes) gyvenimo istoriją.73 Knade gimė
Gdanske, po ordinacijos buvo paskirtas aptarnauti šio miesto Šv. Petro bažnyčią. Jis buvo bene pirmasis

kunigas, kuris 1518 metais prasidėjus Reformacijai sulaužė celibato įžadus. Už šį poelgį Kujavijos vyskupas
Matthias Drzewickis jį įkalino šešiems mėnesiams ir atėmė žmoną bei kunigo tarnystę. Knade gana gerai
išmanė Liuterio mokymą, tačiau jo pažiūros skyrėsi nuo Vitenbergo reformatorių. Ilgainiui jis susipažino
su Friedrichu von Heydecku, kuris, paveiktas Schwenckfeldo bei kitų radikalų, pakvietė jį atvykti į Prūsiją.

Rastenburgo kolokviume Knade laikėsi Fabiano Eckelio ir Peterio Zenkerio teologinių pozicijų. Straipsnyje
Rėza paskelbė Knade's ir Karaliaučiaus Lyvenikės bažnyčios kunigo Balthasaro Weilando (Guilandinus)

laiškus. Juose buvo kalbama apie Kristaus kūno ir kraujo esamybę Altoriaus sakramente bei pagarbą sakra

mentiniams elementams. Knade šioms mintims nepritarė. Savo pažiūras jis grindė Augustino, Tertuliano,
Origeno, Bernardo, Jono Auksaburnio ir Įeitų teologų, tarp jų Liuterio ir Melanchtono, darbais, tačiau Wei-
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landas atmetė Knade’s argumentus, ypač dėl Liuterio, laikydamas juos neobjektyviais. Jis teigė, kad teolo
giniai argumentai pirmiausia turi būti pagristi Šventuoju Raštu, o Bažnyčios tėvų raštais galima naudotis
tilt kaip antraeiliais šaltiniais.
Darbuose apie Prūsijos bažnyčios reformatorius Rėza rėmėsi gausiais archyviniais ir pirminiais šalti

niais. Amžininkai jį laikė kruopščiu ir atidžių mokslininku, o jo straipsniai dėl pirminių šaltinių gausios
medžiagos ir šiandien yra verti dėmesio.
Kai pataisytas lietuviškos Biblijos vertimas buvo išspausdintas, Rėza dar pastebėjo trūkumų, todėl
praėjus trejiems metams ir vėl ėmėsi lietuviškos Biblijos vertimo teksto peržiūros. Šį darbą visapusiškai

rėmė Karaliaučiaus Biblijos draugija. Be Rėzos, redakcinei Biblijos vertimo peržiūros komisijai priklausė

Piktupėnų kunigas Kristupas Danielius HasenŠteinas (Christoph Daniel Hassenstein) ir Ragainės kunigas

Karolis Heinrichas Malkvicas (Kari Heinrich Malkvvitz). Mirus kunigui Hasenšteinui, laisvą vietą komisijo
je užėmė jo sūnus, Tilžės lietuvių parapijos kunigas Frydrichas Gotlybas HasenŠteinas (Friedrich Gottlieb

Hassenstein). Dėl popieriaus trūkumo ir Įeitų priežasčių pakoreguotos lietuviškos Biblijos spausdinimas

trumpam buvo atidėtas. Pagaliau 1824 metais Buvo išspausdinta po 5000 Biblijos ir Naujojo Testamento
egzempliorių. Kaip ir 1816 metais, kai kuriuos svarbesnius Biblijos teksto vertimo pataisymus Rėza prista
tė 1824 metais išleistame savo darbe Philologisch-kritische Anmerkungen zur Litthauischen Bibel. Jame nuro
dė priežastis, paskatinusias komisijos narius dar kartą pakoreguoti kai kurias lietuviškos Biblijos vertimo

vietas ir aprašė kriterijus, kuriais vadovavosi redakcinė komisija.71
*74

Rėzos požiūris į Prūsijos uniją
ir agendą
XVIII amžiaus antrojo dešimtmečio viduryje karaliaus rūmai planavo iškilmingai paminėti 300 metų
liuteroniškosios reformacijos jubiliejų. Jos pradžia oficialiai laikoma 1517 metų spalio 31 diena, kuomet
Martynas Liuteris prikalė prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų 95 tezes. Prūsijos karaliaus rūmai šį jubilie

jų nusprendė švęsti ne tik kaip liuteroniškosios reformacijos pradžią, bet ir kaip protestantiškosios refor
macijos šventę, kurioje būtų paminėti Ulricho Cvinglio, Martino Bucerio, Jono Kalvino ir kitų protestantų
reformatorių nuopelnai. Rėza sutiko prisidėti prie šių protestantiškos reformacijos jubiliejinių iškilmių,
kurios Prūsijos rūmų nutarimu turėjo trukti nuo 1817 metų spalio 31 dienos iki lapkričio 1-osios.
1817 metų rugsėjo 27 dieną karalius Frydrichas Vilhelmas III išleido kabineto potvarkį, kuriame pa

reiškė, esą sekdamas savo pirmtakų elektorių Jono Sigismundo ir Georgo Vilhelmo, taip pat karalių
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Frydricho I, Frydricho Vilhelmo I, Frydricho Vilhelmo II siekiais jis nuoširdžiai pageidautų, kad minint 300
metų reformacijos jubiliejų Evangelikų Liuteronų ir Reformatų Bažnyčios atsisakytų „nelemtos sektantiš

kos dvasios“ ir susivienytų į vieną Prūsijos Krikščionišką Evangeli šką Bažnyčią. Tokio tikslo karalius siek

siąs ne įstatyminėmis priemonėmis, o kvietimu pasekti jo paties pavyzdžiu. Jis teigė, kad 1817 metų spalio

31 dieną jo pageidavimu susijungs Potsdamo rūmų ir įgulos bažnyčios liuteronų ir reformatų parapijos į
vieną Evangelišką Krikščionišką Bažnyčią ir abiejų konfesijų tikintieji kartu švęs Šventąją Vakarienę, paro
dydami visiems sektiną ekumenizmo pavyzdį75. Karaliaus kvietimas suvienyti Prūsijos Bažnyčias nebuvo
netikėtas. 1813 metais Rėza savo dienoraštyje rašė: „Kadaise vienas istorikas galbūt taikliai pasakė, kad

laukiamas Bažnyčių susivienijimas įvyks skatinamas Prūsijos.“76

Tikrasis 1817 metų kabineto potvarkio autorius buvo Potsdamo rūmų ir įgulos bažnyčios kunigas, vė
liau vyskupas Rulemannas Friedrichas Eylertas77. Kabineto įsakyme karalius kalbėjo Eylerto žodžiais. Ne
trukus Eylertas prabilo karaliaus žodžiais. Spalio 31 dieną Potsdamo bažnyčioje per iškilmingų pamaldų
pamokslą „Atminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą,

sekite jų tikėjimu“ (Hebr 13,17) jis paskelbė, kad abiejų bažnyčių unija iš tikrųjų buvo paties Liuterio neišsipildęs troškimas. Eylertas įtikinėjo, kad negali būti tinkamesnio Liuterio, Kalvino ir Įeitų reformatorių

pagerbimo, kaip suvienyti abi reformacijos Bažnyčias į vieną Evangelišką Bažnyčią.
Kitą dieną karaliaus rūmai susirinko į jubiliejines pamaldas Vitenbergo pilies bažnyčioje, prie kurios

durų Liuteris prikalė garsiąsias 95 tezes ir kur jis pats buvo palaidotas. Liturgija ten virto tikra Liuterio apo

teoze. Pamoksle Eylertas kreipėsi į Liuterį lyg į kanonizuotą Bažnyčios šventąjį, kuris būtų vertas adoracijos.
Eylertas parodė karaliaus požiūrį į šį Vokietijos Bažnyčios reformatorių78. Frydrichas Vilhelmas III žavė
josi Liuteriu, aukštai vertino jo tvirtą pasiryžimą ir charizmatinį patrauklumą, tačiau Liuterio teologija jam
buvo visiškai nesvarbi. Šį išaukštintą ir ekumenišką Liuterį karalius pristatė Prūsijai 300 metų reformacijos

jubiliejaus proga, siekdamas įtikinti karalystės liuteronus ir reformatus, kad unija buvo paties Liuterio sielos.

Panašiomis iškilmėmis reformacijos jubiliejus buvo atšvęstas Karaliaučiuje, Berlyne ir kituose Prūsi
jos karalystės, kuri po Napoleono karų valdė pusę vokiškųjų teritorijų, miestuose. Lapkričio 1 dieną iškil

mingos pamaldos vyko Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčioje. Universitetas jubiliejų pažymėjo atskiromis
iškilmėmis, po kurių buvo suteikti doktoratai ir kitokie apdovanojimai, kaip dažnai būna universitetuose

per valstybines šventes. Rėza šia proga išdalijo ir iškilmingai perskaitė savo klasikinio stiliaus poemą „Der
Geist Luthers an die evangelischen Deutschen“.

Poemoje pateikiamas karaliaus išaukštintas Liuterio įvaizdis. Ji prasideda žodžiais iš Karalių antro

sios knygos: „Tėve, tėve! Tu, Izraelio kovos vežimai ir raitija!“ (2 Kar 2, 12). Tai buvo Eliziejaus žodžiai,
kuriuos jis ištarė išvydęs ugnies vežimu ir ugningais žirgais į dangų keliamą pranašą Eliją. Poemoje Rėza
parodė Liuterį kaip Dievo siųstą žmogų, kurio misija buvo apvalyti Bažnyčią nuo Šventajam Raštui prieš

taraujančių žmonių tradicijų, Elijo dvasia grąžinusį Bažnyčiai dangiškąjį Jėzaus mokymą. Kaip Bretkūnas
prieš 200 metų Postilėje, taip ir Rėza jį vadina Vokietijos Eliju79. Liuteris poemoje liaupsinamas už drąsą ir
pasiryžimą, už pastangas Įtartu su Dievo žodžiu priartinti prie žemės naują dangišką Jeruzalę. Tik dabar
tinis žmogus pajėgia suprasti visapusišką reformatoriaus nuveikto darbo svarbą. Šalia šio „vokiečių Elijo“
Rėza vaizduoja daugelį skirtingo temperamento eliziejų. Tai Liuterio pagalbininkai Pilypas Melanchtonas,

George’as Spalatinas, Johannas von Staupitzas, Johannas Brenzas, Johannas Bugenhagenas, Nicolausas
von Amsdorfas. Prie jų prisieinamas netgi Šveicarijos reformacijos šalininkas Martinas Buceris, kuriam

Liuteris 1529 metais Marburgo kolokviume pasaite: „Tu esi kitokios dvasios.“ Juos lydi garsiausieji liute
ronų poetai ir giesmių autoriai Paulius Gerhardtas, Simonas Dachas ir Christianas Fuerchtegottas Gellertas. Eliziejų būryje taip pat yra ir liuteroniškos krypties pietizmo pradininkas, „Pia Desideria“ autorius

Philippas Jakobas Speneris ir populiarusis teologas-pietistas Augustas Hermannas Francke bei Įeiti žymūs
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akademijos žmonės. Šios asmenybės rėmė Liuterio pastangas ir išlaikė jo dvasią gyvą per amžius. Ši dvasia

iš Prūsijos karalystės išplito į Vestfaliją, Bavariją ir Viurtembergą ir dabar formuoja naują Vokietiją, kurios

žmonės daugiau savęs nebevadins liuteronais ar cvinglistais, bet savo Viešpaties vardu - krikščionimis
evangelikais. Ši gyva naujojo „vokiečių Elijo“ dvasia atnešė Vokietijai naują Šabą, kurį dabar jau švenčia
tariamai susivienijusios Bažnyčios. Rėza užbaigia poemą malda: „Tėve, tėve! Pasilik su mumis, dosniai ant
mūsų išlieta tavo Dvasia visados su mumis pasiliktų.“80

Poema sulaukė didelio pasisekimo ir buvo išspausdinta keliuose vokiškuose žurnaluose bei leidiniuose.
Vis dėlto Rėzos, kaip ir karaliaus Frydricho Vilhelmo III pristatyta „Liuterio dvasia“ neatitiko istorinės

tikrovės. Netrukus paaiškės, kad Liuterio teologija skyrėsi nuo Cvinglio, Kalvino ir Bucerio, nes abi Bažny
čios ims reikšti nepasitenkinimą Prūsijos unija.

1822 metais Prūsijos Bažnyčią sukrėtė vadinamasis „agendos ginčas“. Jame Rėza dalyvavo netiesiogiai,
nes išvertė unijos agendą j lietuvių kalbą ir smarkiai prisidėjo prie naujų liturginių apeigų nustatymo Prū

sijos lietuviškoms parapijoms.
1817 metų uniją skelbiantis kabineto potvarkis leido liuteronams likti liuteronais, o reformatams - refor
matais, tačiau atvėrė kelią abiejų Bažnyčių sakyklos ir altoriaus bendrystei. Vadinasi, Bažnyčioms buvo leista

pasilaikyti unikalią konfesinę tapatybę, tačiau išoriškai jos buvo pakviestos susivienyti į vieną Prūsijos evangelišką bendruomenę, kurioje abiejų Bažnyčių nariai galėtų priimti Šventąją Vakarienę vieni kitų bažnyčiose.

Karalius siejo uniją ir liturgiją. 1802 metais jis nurodė sudaryti abiejų konfesijų kunigų komisiją, kuri
turėjo paruošti bendras liturgines apeigas abiem Bažnyčioms. Liturginės komisijos darbą nutraukė Napo
leono karai, tačiau 1814 metais Prūsijai atstačius savo teritorinį vientisumą darbas vėl buvo atnaujintas.

Tuo pačiu metu karalius ėmėsi nuosekliai naikinti išorinius skirtumus tarp abiejų Bažnyčių. Dar
1811 metais kabineto įsakymu jis nurodė liuteronų ir reformatų kunigams liturginių apeigų metu dėvėti

juodą sutaną, talarą, ir baltą - befgeną. Reformatų kunigai nuo reformacijos pradžios neturėjo liturginių
drabužių ir apeigas prie Dievo stalo atlikdavo apsirengę pasaulietiniais drabužiais, todėl jiems šis sprendi
mas nesukėlė ypatingų nepatogumų. Liuteronų kunigams talaras nebuvo svetimas. Šį drabužį jie vilkėdavo
už bažnyčios sienų arba pamokslaudami sakykloje, tačiau prie altoriaus visada būdavo apsirengę liturgi

niais drabužiais. Karaliaus įsakymas su tam tikromis išlygomis kurį laiką leido ant tedaro užsivilkti albą, ta
čiau aiškiai nurodė, kad nuo šiol talaras bus laikomas liturginiu drabužiu ir jį kunigai privalės dėvėti prie al
toriaus81. Potvarkis dėl liturginių drabužių buvo tam tikra įžanga prieš įvedant bendras liturgines apeigas.

Karalius liko nepatenkintas 1815 metų liturginės komisijos išvadomis, nes, jo manymu, komisija nesky
rė reikiamo dėmesio istorinėms reformacijos laikotarpio apeigoms bei turtingai liuteronų liturginei tradici

jai82. Monarchas pats save laikė kompetentingu liturgijos specialistu. Apie du dešimtmečius jis asmeniškai
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State ofthe world, London: Smith, Elder
& Co, 1856, p. 502-504.
76 Liudvikas Rėza, Žinios ir pastabos,
p. 69.
77 The Lonely Way: Selected Essays
and Letters of Hermanu Sasse, t. 2:
1941-1976, Saint Louis: CPH, 2002,
p. 273.
78 Ibid., p. 273-275.

Jono Bretkūno postilė, parengė
Ona Aleknavičienė, Vilnius: Lietuvių
kalbos instituto leidykla, 2005, p. 155.
80 Geschichte der dritten Jubelfeier dės
Reformationsfestes utie solche zu Konigsberg in Preufen begangen ivorden ist:
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Lachmann, Lehtnann, Mdller, Reidemtz,
Rhesa, Roseukrantz, Struve, Vater, Wald,
Weifl, Wendland, Weyl. Herausgegebeti
votį Dr. K. L. Struve, Director dės Stadt-

Kunigas ir teologas Martynas Liudvikas Rėza

21

79

gymnasiiim, Konigsberg: Universitatsbuchdruckerei, 1819, p. 251-259.
81 Arthur Carl Piepkorn, The Stirvival of the Historic Vėstments in the Lutheran Church after 1555, Saint Louis:
Concordia Seminary, 1956, p. 86.
82 Erich Eoerster, Die Entstehung
der preussischen Landeskirche initer der
Regierung Konig Friedrich Wilhelnts III
nach den Quellen erzdhlt. Ein Beitrag zur
Geschichte der Kirchenbildung im deutschen Protestantismus, 1.1, Tubingen
1905, p. 223-224.

studijavo istorines krikščioniškųjų Bažnyčių liturgijas ir ypač žavėjosi Liuterio darbais apie liturgiją. Itin
teigiamą įspūdį jam paliko 1540 metų Joachimo II Mark-Brandenburgo liuteroniškoji liturgija, kurioje
buvo gausu tradicinių viduramžių mišių elementų. Karalius buvo įsitikinęs, kad nauja unijinė liturgija turi

būti ne naujas kūrinys, bet atspindėti istorinę viduramžių bažnyčios ir liuteroniškosios reformacijos litur

ginę tradiciją, tačiau apeigos kartu turėjo būti ir estetiškai patrauklios. Nors ir reformatas, karalius buvo
įsitikinęs, kad liuteroniškosios apeigos labiau atskleidžia evangeliškos krikščionybės dvasią83.

Karalius neturėjo jus liturgicum, tai yra teisės vienašališkai nurodyti Bažnyčioms, kaip jose turi būti

laikomos pamaldos. Tačiau jis manė tokią teisę turįs Potsdamo rūmų bei kariuomenės ir Berlyno kariuo
menės bažnyčioms. 1816 metais jis paruošė pirmą unijinę liturgiją ir nedvejodamas ją pateikė minėtoms

bažnyčioms. Netrukus karalius nurodė naują liturgiją taikyti visose kariuomenės bažnyčiose. 1816 metų
liturgija, skirta sekmadieniams ir švenčių dienoms, buvo surašyta nedidelėje kelių puslapių knygelėje.
1821 metais karaliaus iniciatyva jau buvo paruošta visa unijinė agenda Kirchen-Agende fūr die Koniglich

Preussische Armee, kuri turėjo reguliuoti liturginį gyvenimą kariuomenės bažnyčiose. Tais pačiais metais
karalius nurodė taikyti naująją liturgiją ir Berlyno katedroje bei rūmų bažnyčioje. 1821 metais specialiai

šiai bažnyčiai buvo išleista agenda, kuri nuo kariuomenės agendos skyrėsi tik keliomis nuorodomis bei
pavadinimu - ji vadinosi Kirchen-Agende fūr die Hof- und Domkirche in Berlin.
1822 metais pasirodžius antrajam Berlyno agendos leidimui, karalius pageidavo, kad unijinė liturgija

būtų taikoma Prūsijos liuteronų ir reformatų bažnyčiose, tačiau atsisakė įsakomojo tono. Vasario 19 dienos

kabineto potvarkiu jis paaiškino, kad toks siūlymas yra tik rekomendacinio pobūdžio84. Agendą išsiuntinė
jo konsistorijoms ir superintendentams - iš jų buvo laukiama atitinkamų žingsnių.

Karalius optimistiškai tikėjo, kad naujoji liturgija netrukus ir be kliūčių bus taikoma visose parapijose.
Iš tikrųjų ją kritiškai vertino abi Bažnyčios. Reformatai nenorėjo priimti apeigų, kurios savo forma ir turi
niu buvo liuteroniškos, tai yra turėjo daug katalikiškų elementų, kuriuos cvinglistai bei kalvinistai atmetė

dar reformacijos pradžioje. Liuteronams liturgija nepatiko dėl įvairių priežasčių. Jie buvo įsitikinę, kad
liturgijos reforma yra ne karališkojo sosto, o pačios Bažnyčios reikalas. Be to, maldos „Tėve Mūsų“ įžanga

prasidėjo reformatams būdinga Unser Vater, o ne Vater unser forma, kuri buvo įprasta liuteronams. Nors tai

atrodė tik nereikšmingas skirtumas, tačiau liuteronai šią frazę lailcė savo tapatybės klausimu. Liuteronai
taip pat kritiškai žvelgė į Šventosios Vakarienės elementų išdalijimo formulę, kuri dėl savo naratyvinio sti
liaus neaiškiai apibūdino ryšį tarp eucharistijos duonos ir Kristaus kūno, vyno bei Kristaus kraujo. Jiems

nepatiko ir tai, kad naujoji liturgija Bažnyčios nariams pasiūlė tik stebėtojų vaidmenį. Liturgines apeigas

pagal naują tvarką turėjo atlikti kunigas ir choras, o parapijai buvo leista tik giedoti giesmes. Net ir paan
traštė apie giesmes sukėlė nepasitenkinimą tarp Prūsijos lietuvių, nes joje buvo nurodoma ilgesnes giesmes
dalyti į kelias dalis. Prūsijos lietuviai mėgo giedoti ilgas giesmes, net iki 20 posmų, ir turėjo ypatingą žodį,

kuriuo neigiamai apibūdindavo sutrumpintą giesmę. Be to, tik dalyje Prūsijos parapijų buvo chorai.

Iš pradžių liturgija sunkiai skynėsi kelią į parapijas. 1822 metais tik 50 Rytų Prūsijos kunigų sutiko

naudoti naująją agendą. Norėdama paspartinti šį procesą, konsistorija tų pačių metų spalio 17 dieną re

komendavo parapijoms sekmadieniais pakaitomis naudoti senąją ir naująją agendas. 1824 metais agendą
priėmusių Rytų Prūsijos kunigų skaičius išaugo iki 28585.1825 metų gegužės 28 dieną kabineto potvarkiu
karalius paskelbė, kad naujoji liturgija sulaukė didžiulio pasisekimo, nes iš 7782 visų Prūsijos provincijų

parapijų jau 5343 parapijose pamaldos laikomos pagal unijinę liturgiją. Tik dėl nesusipratimų bei informa
cijos stokos agenda iki Šiol dar nėra taikoma visose šalies bažnyčiose. Karalius nurodė provincijų konsisto
rijoms imtis reikalingų priemonių, kad agenda būtų naudojamasi visur. Atsižvelgdama į kabineto potvarkį,
Karaliaučiaus konsistorija spalio 29 dieną nusprendė, kad nuo šiol į kunigų šventimus gaus tik tie kandida

tai, kurie sutiks naudotis nauja liturgine Įmyga86.
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Iki šiol agenda buvo platinama tik vokiečių kalba. Maždaug tuo metu konsistorija atlcreipė dėmesį į
lietuviškas ir lenkiškas krašto parapijas. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarui ir jos direk

toriui Rėzai buvo nurodyta išversti agendą į lietuvių kalbą. Tokia pati užduotis buvo duota ir universiteto
Lenkų kalbos seminarui. Abu seminarai darbą atliko 1825 metais. Lenkų vertėjai tiksliai išvertė į lenkų
kalbą tiek apeigas, tiek pavadinimą - Agenda Košcielna dla Košciola nadwomego i Katedralnego iv Berlinie.

Rėza nusprendė, jog knygos pavadinimas mažai ką sakys lietuviškai kalbančiai krašto Bažnyčiai, nes jis

skelbė, kad tai yra Berlyno rūmų ir katedros bažnyčios liturginė knyga. Toks knygos pavadinimas lietuviš
kose parapijose tilc sukeltų bereikalingų klausimų ir apsunkintų jos priėmimą, todėl jis pakeitė agendos
pavadinimą. Lietuviškas agendos pavadinimas - Agenda tai esti Suraszimas Pagraudenimu irMaldū Lietuwds

Bažnycziosa skaitomu. Tai neabejotinai turėjo palengvinti knygos priėmimą lietuviškose parapijose. Rėza į
lietuvių kalbą išvertė ir 1823 metų vokiškos agendos priedą Pridėjimas Maldų, Žodžiu szwento Raszto etc.
isz senųjų Agendū surinktu, Nedėldienomis ir Szwentėmis prie Liturgios skaitomu, su patrumpinta Liturgia, kuris

buvo įrištas kartu su pačia agenda.
Rytų Prūsijos parapijų, leuriose buvo taikoma unijinė agenda palaipsniui didėjo. 1826 metais agendą
naudojo 339 kunigai, tarnaujantys 347 parapijose. Tačiau 72 kunigai, aptarnavę 63 parapijas, dar vis prie
šinosi naujai Įmygai. 1827 metais kunigų, sutikusių naudotis nauja agenda, slcaičius išaugo iki 343, tačiau

Įmygą priėmusių parapijų slcaičius sumažėjo iki 32983
B7. Naujai agendai buvo priešinamasi ne tik Rytų Prūsi
86
85
84
joje, bet ir Įeitose Prūsijos provincijose, ypač Silezijoje, ir tai paskatino karalių suabejoti, ar visur pavyks iki
galo suvienodinti apeigas. 1827 metais karalius nusprendė žengti susitaikymo žingsnį, leisdamas kiekvienai

karalystės provincijos bažnyčiai pakoreguoti agendos tekstą ir paantraštes pagal savo poreikius88. Rytų

ir Vakarų Prūsijos konsistorijos liturginė komisija nusprendė palikti teisę Idekvienai parapijai nustatyti

pamaldų trukmę, apsispręsti, ar Krikšto sakramento apeigose išlaikyti egzorcizmo formulę, ir nuspręsti,
arpo pamokslo dar reikalinga papildoma parapijiečių katekizacija. Komisija nurodė Šventosios Vakarienės
elementus dalyti tik tikintiesiems klūpint, o jei tokia tvarka iki šiol nebuvo nustatyta, tai ją pamažu įves

ti. 1822 metų agenda nurodė kiekvienai parapijai įsigyti dvi altoriaus žvakes, tačiau finansiškai silpnoms
bendruomenėms komisija leido jas uždegti tik didžiųjų bažnytinių švenčių metu. Be to, kiekviena parapija
privalėjo įsigyti altoriaus Bibliją, kuri turėjo būti padėta altoriaus centre. Kunigams buvo suteikta teisė kal
bėti maldas iš senosios agendos, o „Tėve Mūsų“ malda turėjo prasidėti žodžiais: Vater unser - kaip Liuterio

Mažajame katekizme. Komisijos išvados buvo patvirtintos 1829 metų balandžio 14 dieną89 ir tais pačiais

metais buvo išleista atskira agenda Rytų ir Vakarų Prūsijos provincijoms: Agende fūr die evangelische Kirche in den Koniglich Preufiischen Landen: mit besonderen Bestimmungen und Zusatzen fūr die Provinz Preufen.
Konsistorijos įžanginį žodį pasirašė ir Rėza, kuris tuo metu jau buvo konsistorijos narys.

Ibid., p. 230-231.
84 Friedrich Brandos, Geschichte
der evtnigelischen Union in Pretissen,
t. 2: Die Zeil der Unioiisstiftungen,
Gotha: Friedrich Andreas Perthes,
1873, p. 348.
85 VValther Hubatsch, Geschichte
der evaiigelisdten Kirdie Ostpreussens,
1.1, Gottingen: Vandenhoeck & Rubrecht, 1968, p. 285.
86 Adolph Heckert, Handbnch
der kirchlichen gesetzgebttng Prettssens.
83

Kunigas ir teologas Martynas Liudvikas Rėza

Fiir geislliche, kirchenpntrone, venvtiltungsbeainte mtd jitrisien. Herausgegeben von Adolph Heckert, 1.1, Beriin:
Heymann, 1846, p. 299.
87 Walter Wendland, Liidioig Ernst
von Borouski, Erzbischof der evangelischen Kirdie in Preufien ein Beifrttg
z. Geschichfe d. astpreufl. Kirche im
Zeitalterd. Anfkliirttng von Wnlter
VVendland, Pastor in Berlin-Wihnersdorf,
(ser. Schrifien d. Synodalkonttnission
f. ostpreuji. Kirchengeschichte, sąs. 9),

23

Konigsberg: Kommissionsverlag
Fer. Beyers Buchhandlung, 1910,
p. 64.
88 Erich Foerster, Die Entstehting
der preitssischen Lnndeskirche nnter
der Regierung Konig Friedrich Wilheltns
III nach den Qitellen erzdhlt. Ein Beitrag
zur Geschichte der Kirchenbildung im
deutschen Protestimtisimis, L 2,
Tūbingen, 1907, p. 164.
89 VValther Hubatsch, op. cit.,
p. 285.

1829 metų agenda buvo sutikta gana palankiai. Rytų Prūsijoje ja sutiko naudotis 395 kunigai iš 401,
tačiau jai dar vis priešinosi refonnatų parapijos, kurioms buvo nepriimtina liuteroniškoji liturgija. Tilt 3 iš

14 Rytų Prūsijos refonnatų parapijų sutiko atlikti liturgines apeigas pagal naująją Įmygą30.

1829 metų agenda turiniu mažai skyrėsi nuo 1822-ųjų knygos, tačiau vis tiek reikėjo į lietuvių kalbą
išversti tekste pasitaikančius skirtumus. Šį darbą dar kartą sutiko atlikti Liudvikas Rėza. Agenda, tai esti
Knygos Pagraudenimu ir Maldų ewangeliszkosa Bažnycziosa Lietuwos skaitytinu buvo išleista 1830 metais 165

egzempliorių tiražu91.
1830 metais artėjo Augsburgo išpažinimo pristatymo imperijos seimui 300 metų jubiliejus. Karalius

šia proga išreiškė pageidavimą, kad minėdamos jubiliejų visos karalystės liuteronų ir reformatų parapijos

Šventosios Vakarienės apeigas atliktų pagal naująją agendą. Nusprendęs dar labiau sumažinti išorinius
skirtumus tarp abiejų Bažnyčių, jis išleido kabineto potvarkį, kuriame nurodė, kad nuo šiol karalystės pa

rapijos daugiau nebesivadins liuteronų ar reformatų, o evangelikų parapijomis. Prūsijos unijos Bažnyčia

nuo Šiol bus vadinama Prūsijos Evangeliška Bažnyčia92. Kabineto potvarkis susilaukė ypač griežtos kritikos
tarp Silezijos liuteronų. Susidariusios opozicijos vadovu tapo Vroclavo universiteto teologijos fakulteto

profesorius Johannas Gottfriedas Scheibelis.
1834 metais karalius žengė dar vieną žingsnį siekdamas galutinai įtvirtinti unijinę agendą visose para

pijose93. Kabineto įsakymu jis uždraudė naudotis senosiomis teritorinėmis agendomis. Konsistorijos savo
ruožtu paskelbė, kad įsakymui pasipriešinę kunigai bus suspenduojami, o jei ir toliau drįs atlikti liturgi
nes apeigas, bus patraukti teisman ir teisiami kaip krimin alini ai nusikaltėliai. Lietuviškų parapijų kunigai
buvo lojalūs karaliaus kabineto įsakymams ir neprisijungė prie unijai ir jos agendai pasipriešinusių kunigų.

Unijinę agendą jie klusniai taikė savo parapijose, ir ji tapo pagrindine Prūsų Lietuvos Bažnyčios liturginių
apeigų bei pastoracinių patarnavimų Įmyga.

Moksliniai tyrimai gyvenimo
saulėlydyje
Paskutiniuoju savo gyvenimo dešimtmečiu Rėza toliau įtemptai studijavo Bažnyčios istoriją ir jį domi

nančias teologijos sritis. 1834 metais Rėza paskelbė dviejų dalių studiją apie Rytų ir Vakarų Prūsijoje tar
navusius liuteronų kunigus. Šį darbą atlikti jį paskatino Prūsijos konsistorija. Pirmojoje dalyje Kurzgefasste

Nachrichten von allen seitl775 an den evangelischen Kirchen in Ostpreussen angestellten Predigem Rėza patei

kė Rytų Prūsijoje tarnavusių kunigų biografijas. Ruošdamas šią studiją jis tiesiogiai pasinaudojo Danieliaus
Heinricho Amoldto 1777 metų knyga, kurioje buvo pateiktos ild 1775 metų Rytų Prūsijoje tarnavusių

kunigų biografijos. Rėza Amoldto studiją papildė pridėdamas nuo 1775 metų Rytų Prūsijoje tarnavusių ku
nigų duomenis. Antrojoje dalyje Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen

Kirchen in Westpreussen angestellten Predigem Rėza aprašė Vakarų Prūsijoje tarnavusių kunigų biografijas.

Kai kurie Rėzos darbai ild šiol nėra aptikti arba sunkiai prieinami. Nepavyksta surasti Rėzos paskaitos
„Uebergabe der Augsburgischen Konfession, namentlich aus welchen Gesichtspunkten wir dasselbe zu betrachten haben“, kurią jis skaitė minint Augsburgo išpažinimo pristatymo 300 metų jubiliejų Karaliaučiaus

karališkosios voldečių draugijos posėdyje94.1832 metais Velykų proga Rėza paskelbė panašaus turinio dar
bą Historia Augustanae Confessionis in Prussia, kuriame išplėtojo 1830 metais skaitytos paskaitos turinį.
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Tarp Įeitų sunkiai pasiekiamų Rėzos darbų yra 1813 metų straipsnis „De M. Ant. Flaminio Psalmorum

interprete Prolvisio“, kuriame jis aprašė Marco Antonijaus Flaminijaus Psalmių tekstų komentarus. 1830

metais Rėza paskelbė straipsnį „Inest meditatio de unitate ecclesiae, a reformationis auctoribus non sublata

sėd pienius restituta“, kuriame apibūdino XVI amžiaus reformatorių mokymą apie bažnyčios vienybę. Ki
tame 1830 metų straipsnyje „Commentatio de primordiis studiorum fanaticorum Anabaptistarum saeculo

XVI“ jis tyrė anabaptistų judėjimo užuomazgas Prūsijoje, o straipsnyje „Commentatio de origine Ecclesiae

Cathedralis Regiomonti" (1832) aprašė ankstyvą Karaliaučiaus katedros bažnyčios istoriją. 1833 metais
Rėza publikavo straipsnį „Commentationis de duplice Psalmi XVIII exemplo“. Jame komentavo 18 psalmę,
kuri Biblijoje buvo pateikiama dviejose vietose: Ps 18 ir 2 Sam 22, 2-51.1834 metų straipsnyje „De verbio
phos eis apokalypsin ethnon Luc. 2, 32“ jis nagrinėjo Luko evangelijos 2 perskyrimo 32 eilutę, skelbiančią,

kad Dievas Valdovas prirengė išgelbėjimą visų tautų akivaizdoje - „šviesą pagonims apšviesti“ ir apreikšti
„Izraelio tautos garbę". 1834 metais Rėza publikavo straipsnį „Qua ostenditur, doetrinam de diabolo, aptis-

simam Theologiae V. T., penitus abhorrere a Iheologia Christiana“. Jame tyrė įvairias Senajame Testamente

aprašytas šėtono koncepcijas, kurios buvo kitaip vertinamos krikščioniškos teologijos kontekste95.
Rėza taip pat parengė svarbią Prūsijos anabaptistų istorijos studiją, kuria užbaigė savo darbų seriją
apie ankstyvosios Prūsijos reformacijos istoriją bei reformatorių gyvenimą. Šiuose darbuose Rėza aprašė
radikaliųjų Prūsijos reformatorių biografijas ir teologines pažiūras, atkreipdamas ypatingą dėmesį į 1531

metų birželio 8-9 dienomis Rastenburge įvykusį sinodą, kuriame Prūsijos Liuteronų Bažnyčia atmetė jos
teritorijoje išplitusį anabaptistų mokymą.
Anabaptistai, arba vadinamasis kairysis reformacijos sparnas, Prūsijoje išplito dėl įtakingojo Friedricho
von Heydecko globos. Tarp pirmųjų į Prūsiją atvykusių anabaptistų buvo Schwenckfeldas ir jo šalininkai,

kurie trumpam rado prieglobstį Legnicoje (vok. Liegnitz). Ilgainiui pats Heydeckas ėmė pritarti jų pažiū
roms ir kvietė į kraštą atvykti šios pakraipos pamokslininkus, tarp kurių buvo anksčiau Gdanske tarnavęs

kunigas Peteris Zenkeris. Heydeckas nusprendė skirti'Zenkerį aptarnauti Johannisburgo (dab. Pišas, Len
kija) parapiją, tačiau to negalėjo padaryti negavęs vyskupo sutikimo. Pamedės vyskupas Speratas įtariai

žvelgė į Zenkerio teologines pažiūras ir pareikalavo jas išdėstyti raštu, prašydamas ypač aiškiai pateikti
savo požiūrį į Dievo Žodį, Šventąją Vakarienę, gimtąją nuodėmę ir Šventąjį Krikštą.
Formuluodamas savo tikėjimo išpažinimą, Zenkeris rėmėsi Augsburgo anabaptistų pamokslininko Michaelio

Kellerio raštais. Sperato įtarimai pasitvirtino, nes Zenkerio tikėjimo išpažinimas daugeliu požiūriu prieštaravo

Augsburgo išpažinimui. Vyskupas uždraudė jam būti Johannisburgo kunigu, tačiau kartu siekė, kad Zenkerio
pažiūras 1531 metų birželio 8-9 dienomis vykusiame Rastenburgo sinode įvertintų visa Pamedės vyskupija96.
Prūsijos Bažnyčios debatus su Zenkeriu bei Įeitais anabaptistinės teologijos šalininkais Rėza laikė reikš

mingu įvykiu krašto liuteronybės istorijoje, todėl šiai temai skyrė trijų dalių darbą Historiae Anabaptistarum
et Sacramentariorum in Prussia initia, kurio pirmoji dalis buvo išspausdinta 1834 metais Sekminių proga. Joje
Rėza pateikė vyskupo Sperato mokymą apie Šventąjį Raštą, Dievo Žodį bei jo ryšį su pamokslu, Šventąją

Vakarienę, gimtąją nuodėmę ir jos padarinius bei kūdikių krikštą. Būtent šiuo požiūriu bažnyčios mokymas

labiausiai skyrėsi nuo radikaliųjų salcramentaristų skleidžiamų pažiūrų. Vyskupas Speratas teigė, kad išori
nis Dievo žodis, kurį Kristaus tarnai skelbia iš sakyklos, iš tiesų yra tikras Dievo žodis - gyvas ir amžinas jo

90 m, p. 285.
91 Walter Wendland, op.cit., p. 66;
VValther Hubatsch, op. cit., p. 286.
92 Adolph Heckert, op.cit.,
p.300-306.
93 Ibid., p. 306-307.
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valios liudijimas. Bažnyčia skelbia ne kitokį ar naują žodį, bet vien Dievo žodį, kurį per liturgiją ir pamokslą

išgirsta parapija. Altoriaus sakramentas yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Pašventinimo metu Kristus sa
kramentinės vienybės principu savo kūnu ir krauju ateina į žemiškus Eucharistijos elementus, todėl priiman

tys sakramentą gauna iš Mergelės Marijos gimusį ir ant kryžiaus kabėjusį Kristaus kūną. To žmogaus protas

negali suvokti, tačiau teologija pabrėžia svarbą ne proto, o tikėjimo, kuris pasitiki vien Dievo žodžiu ir pažadu.
Gimtoji nuodėmė nėra vien dietai žmogiškosios prigimties defektas, jos padariniai yra daug didesni. Tai iš
Adomo paveldėta nuodėmė, todėl ją vardan žmogaus išganymo galėjo įveikti tilt antrasis Adomas - Dievo Sū

nus. Mokydama apie kūdikių krikštą bei naują gimimą per Krikštą, Bažnyčia remiasi apaštalų liudijimu, taip

pat senovės Bažnyčios tėvų Kirilo, Grigaliaus Nysiečio, Dionizo, Kiprijono bei Augustino mokymu, kuriame
pabrėžiama tokio krikšto būtinybė bei atgimimo iš vandens ir dvasios svarba žmogaus išganymui97.

1836 metais Kalėdų proga Rėza publikavo antrąją Historiae Anabaptistanim et Sacramentarionim in
Prussia initia dalį- Joje smulkiau nagrinėjo Zenkerio ir Įeitų anabaptistų mokymą, aptardamas minėtus
keturis pagrindinius teologinius klausimus, taip pat apžvelgė istorines aplinkybes, privertusias Speratą

sušaukti Rastenburgo sinodą. Rėza atkreipė dėmesį į Sperato atsakymą Zenkeriui, kuriame vyskupas teigė,
kad Jono evangelijos 6 skyrius negali būti laikomas Altoriaus sakramento sėdės doctrinae, nes jame tiesio

giai nekalbama apie Šventąją Vakarienę98.

Trečiąją Historiae Anabaptistanim et Sacramentariorum in Pmssia initia dalį Rėza paskelbė 1838 metais
Kalėdų proga. Joje aprašė Zenkerio poziciją ir jos ištakas Kellerio raštuose. Be to, straipsnyje pateikė septy
nių punktų sinodo išvadas, kuriomis buvo atmestas Zenkerio ir Kellerio mokymas, ypač susijęs su Altoriaus
sakramentu. Jose buvo teigiama, kad (1) Šventosios Vakarienės įsteigimo žodžiai negali būti aiškinami pa
raboliškai. Kristaus žodžiai turi būti suprantami tiesiogine prasme, kaip juos pateikia Biblija. (2) Kristaus

žodžiai neturi būti interpretuojami alegoriškai. Schwenckfeldo alegoriniai argumentai, paremti Jono evan
gelijos 6 skyriumi, yra atmestini. (3) Trijų evangelistų bei apaštalo Povilo žodžiai apie Altoriaus sakramento
įsteigimą turi būti suprantami tiesiogine prasme, nes šių Biblijos tekstų autoriai prie šių Viešpaties žodžių

nepateikia jokios papildomos interpretacijos. (4) Bažnyčios tėvai šiuos Viešpaties žodžius suprato tiesiogine
prasme, netaikydami alegorinės ar kitokios interpretacijos. (5) Žmogiškoji ir dieviškoji prigimtys Kristuje
nėra sujungtos ar atskirtos, bet darniai sąveikauja; šiuo unio saeramentalis principu duona ir vynas Altoriaus

sakramente yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. (6) Kristaus kūno ir kraujo esamybę sakramente neigian

tys teologai patys nesutaria dėl Viešpaties žodžių interpretacijos. Schwenckfeldo šalininkai interpretuoja
sukeisdami juos vietomis. Užuot sakę: „Tai yra mano kūnas“, jie sako: „Mano kūnas yra tai“. Taip mėgina įro
dyti, kad Šventoji Vakarienė tėra sielos valgis. Liuteris savo raštuose aiškiai nurodė Cvinglio, Johanno Oeco-

lampadijaus, Karlstadto ir Schwenckfeldo šalininkų klaidas: jie patys skirtingai aiškino Kristaus Šventosios
Vakarienės įsteigimo žodžius, tačiau vieningai neigė Kristaus kūno ir kraujo esamybę Altoriaus sakramento
elementuose. (7) Dievo Žodžiui nėra nieko neįmanomo. Žmogaus protas negali suvokti, kaip Kristus, sėdė
damas Dievo Tėvo dešinėje, tuo pačiu metu gali būti savo kūnu ir krauju Altoriaus sakramente99.

97 Ludovicus Rhesa, Historiae Anabaptisfarnm et Sacramentariorum in
Prussia, e doeumentis adhuc incognitis adumbratae, initia. Programma
l. Pešto Pentecostes A. p. Chr. Na t.
MDCCXXXIV. Academiae Albertinae
Civibus a Prorectore, Cancellario, Direc
tore et Senatu U n įversi1.I, Regiomon
tanae propositum, Regiomonti: Typis
Academicis Hartungianis 1834.
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Anabaptistarum et Sacramentariorum in
Prussia, e doeumentis adhuc incognitis
adumbratae, initia. Programma U. Natalitiis Jesu Christi Anui MDCCCXXXVI.
Academiae Albertinae Civibus a Prorec
tore, Cancellario, Directore et Senatu
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99 Ludovicus Rhesa, Natalitia Jesu
Christi Anui MDCCCXXXVIII pie
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Prorector, Director et Senatus Academiae
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D. et Prof. primar., Pacui t. Theol. Šen.,
Consist. reg. a consil. cet., Regiomonti,
Typis Academicis Hartungianis, 1838.

Šiuose darbuose Rėza daug dėmesio skyrė vyskupo Pauliaus Sperato pastangoms apginti Prūsijos bažny

čią nuo anabaptistmių erezijų. Vyskupas dar kartą Schwenckfeldo šalininkų pažiūras nagrinėjo 1531 metų
gruodžio 30-31 dienomis vykusiame Rastenburgo kolokviume bei kituose bažnytiniuose susirinkimuose.

1535 metais Albrechtas atskiru mandatu Pamedės vyskupui nurodė prižiūrėti, kad visi jo pavaldiniai laiky
tųsi vieningo Bažnyčios tikėjimo išpažinimo ir 1525 metų krašto Bažnyčios nuostatų100. Tie, kurių pažiūros

skyrėsi nuo Augsburgo išpažinimo, arba privalėjo palikti kraštą, arba nustoti jas skleisti viešai. Schwenckfeldo
šalininkų Silezijoje buvo iki XVIII amžiaus, tačiau savo mokymu jie daugiau nebegrėsė Bažnyčios vienybei.

Profesoriaus Rėzos mokslinė veikla buvo įvertinta akademinėje bei bažnytinėje Prūsijos bendruome
nėje ir kitose šalyse, jo moksliniai straipsniai dažnai cituojami teologų, istorikų ir bažnyčios teisės žino
vų. Rusijos Biblijos draugijos viceprezidentas Carlas Christophas von Lievenas, caro vyriausybės švietimo
ministras (1828-1833), 1822 metais pakvietė Rėzą užimti ordinarinio profesoriaus vietą Dorpato (dab.

Tartu) universiteto Teologijos fakultete. Kadangi Lievenas turėjo tikslą išvalyti Dorpato universiteto Teo
logijos fakultetą nuo jame įsigalėjusios neologijos, Rėza jam buvo labai reikalingas. Šios reformos Lievenas

ėmėsi 1817 metais, kai caras jį paskyrė Dorpato švietimo apygardos kuratoriumi. Jo pastangomis kai kurie

racionalistinių pažiūrų teologijos profesoriai buvo atleisti, Įriti priversti išeiti į pensiją101. Lievenas buvo
pietistas, todėl Rėzą laikė vienu tinkamiausių kandidatų į ordinarinio profesoriaus vietą. Rėza šio kvietimo
nepriėmė, nes, kaip jis pats tvirtino, norėjo labiau pasitarnauti savo kraštui ir jo žmonėms102.

Rėzos akademinės karjeros kelias buvo ilgas ir pilnas veiklos. 1810 metais jis tapo ekstraordinariniu

profesoriumi, o 1819-aisiais jau buvo teologijos fakulteto, vėliau ir viso universiteto vadovas. Teologijos
fakulteto dekano pareigas ėjo 1821-1822,1822-1823,1826-1827,1829-1830 mokslo metais, 1831-1832

metų žiemos ir 1825,1828,1840 metų vasaros semestrais. Keletą kartų jis buvo pašiurtas eiti universiteto
prorektoriaus pareigas, tačiau iš tikrųjų vadovavo visam universitetui. Mat 1807 metais, vykstant Napo

leono karams, karalius pasitraukė į Klaipėdą, o universitetas rektoriumi išrinko sosto įpėdinį, todėl nuo
1808 metų tikrasis universiteto vadovas buvo prorektorius. Būdamas prorektorius, universitetui vadovavo
1820-1821,1824-1825,1830-1831 metų žiemos semestrais103.1828 metais mirus profesoriui Samueliui

Gottliebui Waldui, Rėza buvo paskirtas karališkosios Prūsijos konsistorijos nariu104, o 1832 metais - Leip
cigo istorinės-teologinės draugijos (Historisch-theologische Gesellschaft zu Leipzig) nariu. 1814 ir 1818

metais už nuopelnus kare ir kūrybinėje veikloje jis buvo apdovanotais medaliais, o 1840 metais - valsty
biniu ordinu, kuriuo buvo įvertinti jo kūrybiniai nuopelnai bei ilgametė akademinė veikla105. Šeimos Rėza
nesukūrė. Jis mirė 1840 metų vasaros pabaigoje Karaliaučiuje, sulaukęs 64 metų106.
Rėzos gyvenimo kelias buvo pažymėtas nuolatiniu tobulėjimu ir užsibrėžtų tikslų siekimu. Jis nepri-

. klausė bajorijos luomui ir negalėjo pasinaudoti tomis privilegijomis, kurias turėjo aukštos kilmės studen

tai. Garbingų pareigų universiteto ir Bažnyčios bendruomenėje jis nusipelnė tilt dėl savo atsidavimo darbui.
Rėza paliko didžiulį rašytinį palikimą, kuriuo iki šiol naudojasi teologai, filologai ir istorikai, o jo nuopelnai

lietuvių kalbai, literatūrai bei poezijai buvo palankiai įvertinti ne tik Prūsijoje, bet ir Didžiojoje Lietuvoje107.
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