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Augsburgo išpažinimo įdiegimas Prūsijoje: 
Liudviko Rėzos tyrimai XIX a. 

Prūsijos konfesiniame kontekste

Karaliaučiaus universitete buvo nusistovėjusi tradicija didžiąsias bažnytines šventes pasitikti moksliniu pranešimu, kurį perslraitydavo teologijos fakulteto profesorius. 1832 m. Velykų šventės proga tolų pranešimą skaitė profesorius Liudvikas Martynas Rėza. Paskaitos tema jis pasirinko iki šiol mažai nagrinėtą Augsburgo išpažinimo įvedimo į Prūsijos kunigaikštystę apžvalgą. Pranešimas tais pačiais metais buvo išspausdintas Hartungo spaustuvėje, jis vadinosi Historiae Augustanae Confessionis in Prussia brevis enarratio 
<...> Inest historia Aug. Conf. in Prussia saeculo decimo seKto1.

1 Ludwig Rhesa, Historiae Augusta- 
nae Confessionis in Prussia brevis enarra
tio. Programma I (juo Sacra Paschalia pie 
celebranda CiaibHS Academiae Albertinae

Siame straipsnyje kritiškai vertinami Rėzos tyrimai bei išvados, atsižvelgiant į XVI a. bažnytinius potvarkius ir nuostatus bei XIX a. tyrimus. Ypatingas dėmesys skiriamas istoriniam ir teologiniam kontekstui, kuriam esant Rėza tyrė Augsburgo išpažinimo įvedimo kelią į Prūsiją ir besikeičiančią krašto Evan- geliškos Bažnyčios poziciją dėl šio tikėjimo simbolio po 1817 m. paskelbtos tarpbažnytinės unijos ir po karaliaus Frydricho Vilhelmo III mirties 1840 metais.
L. Rėzos istorinių tyrimų kontekstas

Sprendimą tirti Augsburgo išpažinimo įdiegimą Prūsijos kunigaikštystėje Rėzą paskatino 300 metų šio liuteronų simbolio suformulavimo bei pristatymo jubiliejus. 1530 m. birželio 25 d. Šventosios Romos Imperijos seime Augsburge šį pirmąjį visuotinį liuteronų tikėjimo išpažinimo raštą imperatoriui Karoliui V įteikė vokiečių teologai, elektoriai, princai, kunigaikščiai ir didžiųjų imperijos miestų atstovai.Šį simbolį netrukus patvirtino savo tikėjimo išpažinimo raštu Idekviena teritorinė Liuteronų Bažnyčia tiek Šventosios Romos Imperijos viduje, tiek už jos ribų. Išpažinimas tapo pirmuoju Liuteronų Bažnyčios tapatybę ženklinančiu dokumentu. Iki 1530 m. Prūsijos ir kitos liuteroniškos Reformacijos krypties Bažnyčios vadovavosi Martyno Liuterio apibrėžtais teologiniais principais, tačiau jų dar nebuvo galima
indicunt Prorector, Caiicellarius, Direcior 
et Senatus Acad. Regitnnontanne. Anuo 
MDCCCXXXIl. Inest historia Aug. 
Conf. in Prussia saeculo decimo sexto,

Regiomonti: Typis Academicis Har- 
tungianis, 1832.
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vadinti „liuteroniškomis", nes nebuvo liuteronus vienijančio dokumento. Augsburgo išpažinimo pristatymas ženklino liuteronų konfesijos kaip savarankiškos Bažnyčios pradžią. Šiame simbolyje Bažnyčia apibrėžė, kuriais tikėjimo straipsniais pritaria Viduramžių Bažnyčiai, o kurie nutolo nuo katalikiškos tradicijos, kaip toji buvo aprašyta Bažnyčios tėvų raštuose. Augustana taip pat atmetė kai kurias radikaliosios bei Šveicarijos Reformacijos Šalininkų teologines formuoluotes2.

2 Augsburgo tikėjimo išpažinimas. 
Augsburgo išpažinimo apologija, verti
mas iš lotynų ir vokiečių kalbų, 
Kaunas: Estera, 2009, p. 27, 33-34.
3 1817 m. rugsėjo 27 d. kabineto
potvarkis publikuotas: Handbuch der
kirchlichen gesetzgebung Preusseus. Fiir 
geistliche, kirchenpatrone, venualtungs-

Karalius Frydrichas Vilhelmas III, artėjant Augsburgo išpažinimo pristatymo 300 metų jubiliejui, 1830 m. nurodė šį istorinį įvykį pažymėti iškilmingai. Nors monarchas buvo Reformatų Bažnyčios narys, savo Bažnyčiai jis taip pat nurodė šventiškai sutikti jubiliejų. Reformatams karaliaus sprendimas galėjo pasirodyti keistokas. Šveicarijos reformatoriai neturėjo nieko bendro su Augsburgo išpažinimu, nes jame išdėstytas mokymas prieštaravo jų teologinėms pažiūroms. Ciuricho reformatorius Ulrichas Zwinglis Augsburgo seimui paruošė alternatyvinį Ciuricho išpažinimą Fidei Ratio ad Carolum V, o keturi su Augsburgo išpažinimo teologija nesutikę imperijos miestai - Strasbūras, Konstancas, Memingenas ir Lindau, kuriuos veikė Šveicarijos Reformacija ir Strasbūro reformatorius Martinas Buceris, suformulavo savo išpažinimą, vadinamą Confessio Tetrapolitana. Frydrichas Vilhelmas III nekreipė dėmesio į šiuos istorinius faktus ir žvelgė į Augsburgo išpažinimą kaip į abi konfesijas vienijantį dokumentą. Jo manymu šis simbolis nemokė nieko prieštaringo kalvinistinei doktrinai, todėl buvo priimtinas ir reformatams.Nuo pirmųjų valstybės valdymo dienų 1797 m. karalius žvelgė į abi Bažnyčias kaip „giminingas" ir net kaip į vieną „Evangelišką Bažnyčią“, turinčią dvi teologines sroves. Jis buvo įsitikinęs, kad esminių teologinių skirtumų tarp Bažnyčių nebuvo, todėl neliko objektyvių kliūčių Bažnyčioms susivienyti. 1817 m. minint M. Liuterio paskelbtų 95 tezių 300 metų jubiliejų, karalius pakvietė Liuteronų ir Reformatų Bažnyčias susijungti į vieną Prūsijos Evangelišką Bažnyčią. Frydrichas Vilhelmas suprato, kad Bažnyčių susijungimo procesas užtruks ne vienus metus. Vis dėlto jis siekė parodyti, kad unija nėra vien tik ateities kartų vizija, bet jau dabar regima realybė. Tokiu regimosios unijos simboliu tapo jo paties parengta Prūsijos Evangeliš- kos Bažnyčios Agenda3.Pirmąją „ekumeninę" liturgiją karalius parengė dar 1816 m. Tai buvo nedidelės apimties bukletas, skirtas Rūmų ir įgulos bažnyčiai Potsdame ir Įgulos bažnyčiai Berlyne. Netrukus kabineto potvarkiu naujoji liturgija tapo privaloma visoms kariuomenės bažnyčioms. Karalius toliau darbavosi liturgijos srityje ir 1821 m. parengė pilną agendą. Knyga buvo atspausdinta dviem pavadinimais. Pirmuoju atveju agenda buvo įvardyta kaip liturginė Įmyga kariuomenės bažnyčioms, antruoju - kaip Berlyno Rūmų ir katedros bažnyčios agenda. 1822 m. karalius paruošė ir publikavo naują, Įdek pakoreguotą, Berlyno Rūmų ir katedros bažnyčios agendą, ir pakvietė liuteronų bei reformatų parapijas savanoriškai naudoti šią Įmygą liturgijoje4. Pradžioje tam priešinosi abiejų Bažnyčių dvasininkija. Liuteronai manė agendą esant per daug paveiktą kalvinistinės teologijos, reformatams Įmyga buvo per daug liuteroniška arba, kitaip sakant, „katalikiška“. 1827 m. buvo pasiektas kompromisas tarp Kulto reikalų ministerijos (vok. Kultusministerium)5 ir abiejų Bažnyčių. Karaliui pritariant, ministerija sutiko aprobuoti kiekvienai Prūsijos provincijai sudarytą agendos versiją. Provincijų agendos privalėjo į savo turinį įtraukti Berlyno agendą, tačiau prie jos buvo
beamte uud juristėm Herausgegeben 
von Adolph Heckert, 1.1, Berlin: 
Heymann, 1846, p. 297-299.
4 Liturgie fiir die Hof- und Garitisoit- 
Gemeinde zu Potsdam uud fuer die Gar- 
nison-Kirche in Berlin, Berlin: Dieterici, 
1816; Kirchen-Agende fiir die Koniglich 
Preussische Arntee, Berlin: Dieterici, 

1821; Kirchen-Agende fiir die Hof- uud 
Domkirche in Berlin. Weihnachten 1821, 
Berlin: Dieterici, 1821; Kirchen-Agende 
fiir die Hof-und Domkirche in Berlin, 
Zvveite auflage, Berlin: Dieterici, 1822.
5 Pilnas pavadinimas: Preufiisches 
Ministerium der geistlichen, Unter- 
richts- und Medizinalangelegenlieiten.
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leista pridėti provincijoms būdingus tradicinius liturginius elementus. 1829 m. buvo publikuotos agendos Prūsijos (Rytų ir Vakarų), Brandenburgo, Silezijos, Pomeranijos, Saksonijos provincijoms, 1832 m. - Poznanės, o 1834 m. - vakarinėms Vestfalijos ir Reino provincijoms. Šios provincijų agendos tapo regimu tarpkonfesinės unijos ženklu6.

6 Plačiau apie tai: Erich Foerster,
Die Entstehung der preusstschen Lan- 
deskirche ttnfer der Regierttng Konig 
Friedrich Wilhelms III: nach den Qtielien 
erziihlt. Ein Beitrag zur Geschichte der
Kirchenbildung im deutschen Protestan-
tisintis, 1.1-2, Tūbingen: Mohr, 
1905,1907.

1817 m. rugsėjo 27 d. uniją paskelbusiame kabineto potvarlcyje karalius pabrėžė, kad parapijų prisijungimas prie jos turėjo būti savanoriškas. Nepaisant to, nuo tol visi Liuteronų ir Reformatų Bažnyčioms skirti karaliaus kabineto potvarkiai buvo adresuoti vienai „Evangeliškai Bažnyčiai", kurią administravo Kulto reikalų ministerija ir provincijų tarpkonfesinės konsistorijos. Tilt savo vidiniuose aplinkraščiuose ir Įeituose konfesiniuose dokumentuose Liuteronų ir Reformatų Bažnyčios aiškiai įvardydavo savo konfesinę tapatybę. Karalius nebuvo patenkintas nuolatiniu konfesinės tapatybės identifikavimu. Jo manymu, tokia nuostata buvo žalinga unijos tikslams ir siekiams. Šios „problemos“ sprendimui unikalia proga tapo artėjantis Augsburgo išpažinimo 300 m. jubiliejus.1830 m. balandžio 4 d. Frydrichas Vilhelmas III kabineto potvarkiu nurodė ministrui Karlui von Stein zum Altensteinui pasirūpinti, kad birželio 25 d. arba ateinančio sekmadienio pamaldose Liuteronų ir Reformatų parapijos iškilmingai paminėtų Augsburgo išpažinimo pristatymą. Potvarkis skelbė, kad Augsburgo išpažinimas buvo ypatingas tikėjimo simbolis, savo svarba nusileidžiantis tik Šventajam Raštui. Karalius pabrėžė, kad šį išpažinimą aukštai vertino visi Prūsijos evangelikai, nes jame išdėstytos tiesos jau 300 m. vedė abi Bažnyčias teisingo tikėjimo kebu. Jubiliejus turėjo būti švenčiamas liturginėmis apeigomis, kuriose privalėjo būti akcentuojama tarpbažnytinės unijos ir vienybės svarba. Karalius tikėjo, kad ši proga paskatins prisijungti prie unijos vis dar dvejojančias abejojančias parapijas7.1830 m. balandžio 16 d. Altensteinas informavo karalių apie pasiruošimo jubiliejui eigą. Ministras pasiūlė šią progą susieti su galutiniu unijinės agendos įdiegimu Prūsijos bažnyčiose8. Balandžio 30 d. kabineto potvarkiu karalius pritarė Altensteino siūlymams. Jis sutiko, kad tikrai pribrendo laikas agendai tapti visuotine šalies rytinių provincijų liturgine knyga. Karalius taip pat rekomendavo liuteroniškoms parapijoms Altoriaus Sakramento apeigose kaip unijos simbolį įvesti nuo XVI a. reformatų Viešpaties Vakarinės metu praktikuotą duonos laužymą. Be to, karalius nurodė superintendentams ir generaliniams superintendentams bei Bažnyčios administraciniams organams nustoti vartoti Bažnyčių tapatybę atspindinčius pavadinimus „liuteronai“ ir „reformatai“. Vietoje šių konfesinę tapatybę ženklinančių terminų buvo nurodyta vartoti neutralų terminą „evangelikai", arba „Evangelikų Bažnyčia“. Parapijos dar kartą buvo pakviestos prisijungti prie unijos ir jos deklaruojamų tikslų. Prisijungimui pakalto parapijos sprendimo ir duonos laužymo ceremonijos įvedimo į liturgines apeigas. Prie unijos prisijungusioms liuteronų ir reformatų parapijoms buvo leista pačioms nuspręsti, kokių tikėjimo išpažinimo simbolių joms privalu laikytis. Nors prisijungimas prie unijos išliko savanoriškas, karalius vis dėlto skatino ministrą Altensteiną unijon neįstojusioms parapijoms skirti unijai pritariančius kunigus. Pastarieji turėjo paveikti konfesinę parapijų nuostatą ir galutinai panaikinti kliūtis prisijungimui prie unijos9.
7 1830 m. balandžio 4 d. kabineto 
potvarkis publikuotas: Albert Lūhrs, 
Die Union in Alt-Preussen. Actenstiicke 
und Zeitstimmen, den Einverleibten 
und Verbūndeten in Norddeutschland zti 
Nttiz und Fronttnen herausgegeben von 
Albert Liihrs, Braunschvveig: Bruhn, 
1868, p. 14.

8 1830 m. balandžio 16 d. Alten
steino memorandumas publikuotas: 
Erich Foerster, Die Entstehung der 
preusstschen Landeskirche, t. 2,1907, 
p.478-484.
9 1830 m. balandžio 30 d. potvarkis 
publikuotas: Handbuch der kirchlichen 
gesetzgebung Preussens, p, 304r-305.
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Ironiška, bet būtent minint Augsburgo išpažinimo, kuris ženklino liuteronybės kaip nepriklausomos Bažnyčios atsiradimą, pristatymo 300 metų jubiliejų, Liuteronų Bažnyčiai buvo uždrausta pavadinime vartoti tapatybę liudijantį terminą. Liuteronų Bažnyčia Prūsijoje nustojo egzistuoti de jure. Jos parapijoms buvo palikta teisė savo statutuose nurodyti konfesinę tapatybę ir ją ženklinančius tikėjimo išpažinimo raštus, tačiau parapijos, dekanatai, diecezijos ar bet kurie Įeiti Bažnyčios administraciniai organai daugiau nebegalėjo savęs identifikuoti liuteroniškais. Visiems tapo privalomas konfesinę tapatybę nuslepiantis terminas „evangelikai“.Daugumos liuteronų netenkino konfesinę tapatybę naikinantys potvarkiai. Savo nepasitenkinimą jie reiškė spaudoje, tačiau organizuoto pasipriešinimo beveik nebuvo. Tik Silezijoje, ypač Breslau mieste, susiformavo organizuota opozicija, kurios vadovu tapo Breslau universiteto teologijos fakulteto profesorius arkidiakonas Johannas Gotfriedas Scheibelis. Juo sekdami dalis liuteronų kunigų kategoriškai atsisakė į savo parapijas įvesti unijinę agendą10.Rėza žinojo apie tuo metu Silezijoje augantį pasipriešinimą, tačiau savo darbe nusprendė nepainioti dabarties laikotarpio ir istorinių Reformacijos įvykių. Velykų pranešime jis pabrėžė tik ypatingą Augustanos statusą Liuteronų Bažnyčioje bei aprašė jos diegimo Prūsijoje istoriją.
Augsburgo išpažinimo kelias į Prūsiją

Įvade Rėza pažymėjo, kad Augsburgo išpažinimo pristatymas bei įvedimas į teritorines bažnyčias tuo metu jau buvo smulkiai nagrinėta tema, tačiau šio konfesinio rašto įvedimo į Prūsiją aplinkybių beveik niekas iki šiol nebuvo nuodugniai tyrinėjęs. Šios temos nelietė net Prūsijo's Bažnyčios vyskupas Johannas Wigandas savo veikale Historia de Augustana confessione. Jame autorius nemažai dėmesio skyrė Melanch- tono įvestoms pataisoms Confessio Augustana Variata leidime ir dėl jų vokiečių žemėse kilusius teologinius ginčus, tačiau apie Nepakeisto Augsburgo išpažinimo įvedimą į Rytų ir Vakarų Prūsiją neužsiminė. Rėza siekė užpildyti šią istorinių tyrimų spragą.Nagrinėjama tema būtų paprastesnė, jeigu šį tikėjimo simbolį Augsburgo seime savo parašu būtų patvirtinęs kunigaikštis Albrechtas, tačiau jis to nepadarė. Seimas buvo Šventosios Romos Imperijos teritorijų aukščiausias įstatymų leidimo ir valdžios organas, o Prūsija buvo už imperijos ribų. Savo ruožtu Albrechtas pasiuntė į Augsburgą savo legatą, kuris jį informavo, kad seime pristatytas Augsburgo išpažinimas tapo vieningu imperijos liuteroniškų teritorijų ir jų laisvųjų miestų tikėjimo simboliu11.Prūsijos Bažnyčia nedalyvavo doktrininėse diskusijose ir koliokviumuose, kuriuose Imperijos liuteronai formavo tikėjimo išpažinimą. Tikėjimo išpažinimo pagrindai buvo padėti 1529 m. Marburgo koliokviume, 1529 m. Švabijos ir 1530 m. Torgau konferencijose. Prūsijos teologų nedalyvavimas šiuose renginiuose nereiškė, kad Prūsijos Bažnyčia sėkmingai išvengė doktrininių debatų. Vieningai Bažnyčios konfesinei pozicijai nuolatos grasino radikaliosios Reformacijos atstovų, tolau kaip Jacobo Knade’s (Knothe), Peterio Zenkerio ir kitų radikalų (entuziastų) pamokslai. Atsakydamas į radikalų sukeltas doktrinines problemas Pamedės vyskupas Paulius Speratas suformulavo pirmąjį Prūsijos Bažnyčios tikėjimo išpažinimą Constitu- 
tiones Synodales Evangelicae {Evangelikų sinodo konstitucijos). 1530 m. Trijų Karalių šventės metu dokumentą oficialiai patvirtino Prūsijos Bažnyčia bei kunigaikštis Albrechtas12.
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Evangelikų sinodo konstitucijos laikytinos pirmuoju oficialiu Prūsijos Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštu. Vis dėlto dokumentas tilt laikinai reguliavo Bažnyčios doktrininį mokymą. Netrukus nustota jas minėti Bažnyčios gyvenimą liečiančiuose potvarkiuose, nes tais pačiais metais pasirodė liuteronus vienijantis Augsburgo išpažinimas. Rėza teigia, kad kunigaikštis pasirašė Augsburgo išpažinimą iš karto, vos tik gavo jo egzempliorių, ir nurodė šio išpažinimo laikytis visiems Bažnyčios dvasininkams bei mokytojams10 11 12 13. Augustana tapo oficialia Prūsijos Bažnyčios konstitucija ir visi nuo jos nukrypę dvasininkai privalėjo būti suspenduoti14 *.1544 m. priimtuose naujuose bažnytinės tvarkos nuostatuose Prūsijos Liuteronų Bažnyčia save tiesiogiai identifikavo su šiuo simboliu ir pasivadino Augsburgo išpažinimo Bažnyčia13. Šio fakto Rėza nepaminėjo savo traktate.

10 Plačiau apie tai: Albert Lūhrs, 
Die Union in Alf-Preussen, p. 16-35.
11 Ludvvig Rhesa, Historiae Augus- 
laiiae Confessioiiis in Prussia brevis 
enarratio, p. 8, fn. 14.
12 Paul Tschackert, Urkundenbiich zur 
Reformationsgeschichte dės Herzogihunis 
Prenssen, 1.1, Einleitung. - Publica- 
tioiien aus den K. Preussisclten Siaut- 
sarchiven, L 43, Leipzig: Zeller, 1890, 
p. 165; Kari Johanu Cosack, Paulus 
Speratus Leben uud Lieder. Ein Beitrag
zur Reformationsgeschichte, besonders
zur Preuflischeii, wie zur Hymnologie,
von K. j. Cosack, [aus gleichzeitigen 
gedruckten und ungedruckten, 
namentlich archivalischen Quellen], 
Braunschvveig: Schvvetschke, 1861, 
p. 110,114-117. Rėza teigia, kad 
1530 m. Constitutiones buvo atspaus
dintos kartu su lotymi kalba parašy

Augsburgo išpažinimas ir Bohemijos broliai
Priėmusi Augsburgo išpažinimą Prūsijos Bažnyčia atsiribojo nuo kraštan atvykusių teologinių radikalų ir kitokių sektantų. Švenkfeldininkų, anabaptistų, „svajotojų“ (vok. Schwarmer) ir kitų radikalų teologinis mokymas buvo paskelbtas kaip prieštaraujantis šiam Išpažinimui, todėl jie krašte tapo nepageidaujami. Be abejo, jie iš karto nepaliko Prūsijos, tačiau jų bendruomenėms nebuvo leista veikti legaliai.Rėza pastebėjo, kad 1548 m. atvykus į kraštą Bohemijos broliams Bažnyčia susidūrė su nauja dilema. Albrechtas Broliams suteikė prieglobstį, tačiau reikalavo, kad jie priimtų Augsburgo išpažinimą ir prisiektų nemokyti to, kas jam prieštarautų. Tačiau Bohemijos broliai nebuvo linkę Augsburgo išpažinimo paskelbti savo tikėjimo simboliu. Jie laikėsi jų pačių suformuluotų tikėjimo išpažinimų, kurie, jų manymu, neprieštaravo Augus tanai. Dalis šių išpažinimų buvo suformuluoti dar ild Reformacijos, atsižvelgiant į paskiro laikotarpio teologinius Mausimus bei poreikius. Prasidėjus Reformacijai 1520 m. Brolių delegacija apsilankė

tais bažnyčios liturginiais nuostatais 
Articuli ceremaniarum (Ludwig Rhesa, 
Historiae Augustanae Confessioiiis in 
Prussia, p. 4; Ludvvig Rhesa, De pritnis 
sacrorum reformatoribus in Prussia. 
Progrnmnia V. Natalitiis Jesu Chrisli 
Academiae Regiomoiitanae Civibus a Pro- 
rectore, Cancellario, Directore et Senatu 
propositum. Anuo MDCCCXXVII. įvest 
vila Ceorgii a Polentis inde ab auno 1525 
ennrrata, Regiomonti: Typis Academi- 
cis Hartungianis, p. 7, fn. 7), tačiau 
kitiems tyrinėtojams buvo prieinamas 
tik šio dokumento rankraštis (Die 
evangelischen Kirchenordnuiigeu dės 
XVI. Jahrhunderts. Herausgegeben von 
Dr. jur. Emil Sehling, t. 4: Das Her- 
zogthuni Prenssen. Polen. Die ehemals 
polnischen Landestheile dės Konigreichs 
Prenssen. Das Herzogthuni Pomniern, 
Leipzig: Reisland, 1911, p. 8).

13 Ludvvig Rhesa, Historiae Augiis- 
taiiae Confessioiiis in Prussia brevis 
enarratio, p. 11.
14 Kunigaikščio aprobuotas vyskupų 
potvarkis skelbė: „Wer etvvas wider 
die Augsb. Cofession lehren wūrde 
/ der soll excommunicirt seyn / un 
wo er nit vviderruft / aus der Kirchen 
gantz vorvvorffen werde." Christo- 
phor Hartknoch, Preussische Kirchen- 
historia, Darinnen Von Einfuhrung der 
Christlichen Religion in diese Landė, wie 
auch von der Conservation, Forlpflant- 
zung, Reformatioii und deni heutigen 
Zustande derselben (lusfiihrlich gehaii- 
delt wird. Dttrch M. Christophorum 
Hartknoch dės Thornischen Gyninasii 
Professorem, Frankfurt and Leipzig: 
Beckenstein, 1686, p. 282.
15 Die evangelischen Kircheuordnungen 
dės XVI. Jahrhunderts, p. 62.
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pas Liuterį. Vitenbergo reformatorius prisimins kaip būdamas vienuoliu jis nemėgo tų „pikardinų“, nes šie Eucharistijos metu išdrįso teikti taurę pasauliečiams, tačiau vėliau jis pakeitė savo nuostatą jų atžvilgiu16. 1520 m. ir vėlesnėse diskusijose Liuteris įvardijo kai kurias Brolių teologines nuostatas kaip neadekvačias ir rekomendavo jas aiškiau apibrėžti17. Broliai to daryti neskubėjo.

16 Confessio Fidei ac Religionis, Baro
nam ac Dobiliniu Regni'Bohoemiae,
Serenissimo ac Invictissimo Romanorum, 
Bohoemiae, &c. Regi, Viennae Austriae, 
sub anuo Domini 1535. oblata, 
[Tiibingen: Morhart], 1558, p. A4. 
Išpažinimo tekstas anglų kalba publi
kuotas: Creeds and Confessions of Faith 
in the Christian Tradition, edited by 
Jaroslav Pelikan and Valerie Hotch-
kiss, New Haven: Yale University
Press, 2003, p. 796-833; tekstas

Ketvirtojo dešimtmečio viduryje Broliai siekė iš Bohemijos karaliaus Ferdinando I teisinio pripažinimo. Vadovaudamiesi Augsburgo išpažinimu kaip modeliu jie suformulavo naują savo tikėjimo išpažinimą. Lotynų kalba parengtą tikėjimo išpažinimą broliai įteikė Ferdinandui 11535 m. lapkričio 14 d. Pastarasis sutiko svarstyti jų įteisinimo klausimą Bohemijoje, tačiau ilgainiui tokios minties išsižadėjo18 *.1536 m. Broliai siekė pripažinimo iš liuteronų. Liuteris ir Vitenbergo reformatoriai išreiškė abejones dėl Brolių mokymo apie dvasininkų celibatą bei tikinčiojo išteisinimą, kurį jie supynė su mokymu apie šventė- jimą (lot. sanctificatio). Atsižvelgdami į vitenbergiečių rekomendacijas Broliai pakoregavo kai kurias išpažinimo formuluotes. Liuteris savo ruožtu sutiko parašyti įžangą13,1538 m. Broliai savo lėšomis atspausdino Išpažinimą lotynų kalba Georgo Rhau spaustuvėje Vitenberge, pavadinimu: Confessio Fidei ac Religionis, 
Baronam ac Nobilium Regni Bohoemiae, Serenissimo ac Invictissimo Romanorum, Bohoemiae &c. Regi, Viennae 
Austriae, siib anno Domini 1535 oblata. Įžangoje Liuteris užsiminė apie savo ankstesnį nepasitikėjimą Bohemijos broliais, tačiau dabar jam atrodė, kad tokios nuostatos labiau nusipelnė Evangelijos skelbimui trukdęs popiežius, o ne jie. Jis teigiamai įvertino jų paprastą akademinio sofizmo išvengusį Išpažinimo kalbos stilių. Liuteris pripažino, kad ceremonijų bei apeigų Mausimu tarp liuteronų ir Brolių išliko skirtumų, tačiau kartu pastebėjo, kad visuotinė (katalikiškoji) bažnyčia niekada nepasiekė tvirtos vienybės šiais Mausimais. Brolių gyvenimo aplinkybės skyrėsi nuo Saksonijos liuteronų, todėl likę sldrtumai buvo toleruotini. Liuteris Brolių išpažinimą pavadino priimtinu visiems, kurie pamaldžiai siekė tarnauti Dievui20.Brolių atvykimas į Prūsiją sukėlė vietos liuteronų nepasitikėjimą. Nepaisant palanMų Liuterio žodžių apie Brolius, vyskupams Pauliui Speratui ir Georgui von Polentzui abejonių kėlė Brolių nenoras priimti Augsburgo išpažinimą. Jie nematė priežasties, kuri Broliams trukdytų laikyti šį išpažinimą savo simboliu, nes Augustana aišMai toleravo papročių, apeigų ir ceremonijų sldrtumus.Siekdamas išsMaidyti abejones dėl Brolių mokymo, Albrechtas pranešė, kad jiems bus leista pasilikti Prūsijoj jei įrodys, kad jų mokymas neprieštarauja Augsburgo išpažinimui. Tai jie turės padaryti specialiai tam surengtame egzamine.Egzaminas įvyko Karaliaučiuje 1548 m. gruodžio 27-28 dienomis. Jame Liuteronų Bažnyčiai atstovavo vyskupai Speratas ir von Polentzas, dr. Johannas Briesmannas, dr. Friedrichas Staphylas beiMti teologai21.Liuteronų teologai bohemiečiams uždavė Mausimus apie skirtumą tarp Įstatymo ir Evangelijos, gerus darbus, tildnčiojo išteisinimą, Bažnyčios prigimtį, Krikštą, Išpažintį, Altoriaus Sakramentą, ceremonijas ir kt. Atrodo, kad egzaminatoriai neatkreipė dėmesio į nepakankamai aišMai 1538 m. Confessio Bohemica

vokiečių kalba: Nikolaiis Ludiuig von 
Zinzendorf Materialien und Dokumente: 
Bekenntnisse der Bbhmischen Briider, 
d. 1, t. 3, Hildesheim: Georg Olms 
Verlag, 1979.
17 Anton Gindely, Geschichte 
der bbhmischen Briider. Bbhmen und 
Mdhren im Zeitalter der Reformation 
von Anton Gindely, 1.1, Prag: 
Tempsky, 1868, p. 188.
18 Anton Gindely, Geschichte 
der bbhmischen Briider, p. 233-236.

19 Philip Schaff, Bibliotheka Symbo- 
lica Ecclesiae Universalis. The creeds of 
christendom, ivith a history and critical 
notes, 1.1: The historry of the creeds, 
New York: Harper & Brothers, 1881, 
p. 579; Anton Gindely, Geschichte 
der bbhmischen Briider, p. 238-240.
20 Confessio Fidei ac Religionis, 
p. A4-A5.
21 Christophor Hartknoch, 
Preussische Kirchen-historia, 
p. 304-306
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suformuluotą mokymą apie Altoriaus Sakramentą. Išpažinimas skelbė, kad Šventojoje Vakarienėje duona yra tikras Kristaus kūnas ir taurėje tikras jo kraujas, tačiau nutylėjo, kokiu būdu Kristus yra sakramente, tai yra, kad Kristus savo kūnu yra „duonoje“ ir „duonos forma“. Broliai tvirtino, jog jie atmeta visus, kurie neigė, kad duona yra Kristaus kūnas ir taurė jo kraujas, tariau ši formuluotė nebuvo pakankamai aiški ir tam tikra prasme buvo priimtina net kalvinistams. Nors liuteronai atmetė viduramžių mokymą apie esmėkaitą, o kartu su juo ir kitokius filosofinius Kristaus kūno ir kraujo esamybės Eucharistijos elementuose aiškinimus, jie pabrėžė Kristaus kūno ir kraujo lokališkumą elementuose ir po elementais. Bohemijos Broliai atsisakė tokios formuluotės ir apsiribojo vien tik paties Kristaus žodžiais „tai yra mano kūnas“, „tai yra mano kraujas“22. Egzaminavimo metu sakramentiniai klausimai buvo formuluojami atsižvelgiant j Augsburgo išpažinimą. 1538 m. Confessio Bohemica nebuvo detaliai nagrinėjama.

22 Confessio Fidei ac Religionis, 
Str. 11 (De Sacramentis), Str.13 
(De Caena Domini).
23 Ludvvig Rhesa, Historiae Augusta-
nae Confessionis in Prussia brevis enarra-
tio, p. 12; Egzamino santrauka vokie
čių kalba publikuota: Anton Gindely, 
Quellen zur Geschichte der bohmischen

Remdamasis antriniais šaltiniais Rėza pateikė įdomių detalių apie renginį ir jame vykusias diskusijas. Jis citavo Joachimą Camerarijų, kurio žodžiais egzamino metu buvo „užduodami aštrūs ir netikėti klausimai, o brolių atsakymai buvo paprasti ir aiškūs“23. Prūsijos teologai sutiko, kad Bohemijos Brolių mokymas neprieštaravo Augsburgo išpažinimui ir šiems buvo leista pasilikti Prūsijoje. Jie apsigyveno Kvidzyne, Ni- dzicoje, Gardėjoje, Liliopolyje ir Soldavijoje. Vis dėlto krašte Broliai nesijautė jaukiai. Rėza jų padėtį apibūdino žodžiais: „Nors ir atrodė, kad brolių doktrina mažai tesiskyrė nuo Augsburgo išpažinimo, tačiau jie laikėsi griežtesnių bažnyčios taisyklių, kuriomis remdamiesi nevertuosius iš Mišių, o kaltinamus sunkiais nusikaltimais iš Bažnyčios išvarydavo. Tilt tai ir buvo priežastis, dėl kurios su Augsburgo išpažinimą priėmusiais gyventojais jie ne itin gerai sugyveno“24 *. Galiausia broliai nusprendė palikti Prūsiją. Dalis jų grįžo į tėvynę, Įeiti persikėlė į Didžiąją Lenkiją.Rėza nesigilino, kaip kito Brolių teologinis mokymas jiems atvykus į Lenldją. Ten Broliais susidomėjo antikatalikiškai nusiteikusi Mažosios Lenkijos bajorija, kuri jau buvo pasiryžusi savo žemėse reformuoti Romos Bažnyčią, tačiau nežinojo tam tinkamo kelio. Liuteroniškoji Reformacija bajorijai buvo mažai priimtina, nes išlaikė daugelį Romos Bažnyčios apeigų ir ceremonijų. Teologiniu požiūriu Mažosios Lenkijos bajorija dar buvo jokio tikėjimo išpažinimo nepriėmę neofitai. Juos vienijo tik noras savo valdose reformuoti bažnyčias. Tačiau Bohemijos Broliai turėjo tiek savo Tikėjimo išpažinimą, tiek aiškius bažnytinės tvarkos nuostatus. Bajorijos akyse griežta bohemiečių disciplina buvo tikrosios „Evangeliškos“ Bažnyčios požymis. 1555 m. šie „reformatai“ pasirašė su Brolių Bažnyčia vadinamąją Kožmineko uniją, kuria remdamiesi paskelbė 1538 m. Confessio Bohemica savo tikėjimo išpažinimu ir priėmė dalį Bohemiečių tvarkos nuostatų23.1557 m. į Lenldją sugrįžus kalvinistinį mokymą platinusiam Jonui Laskiui (Johannes a Lasco, Jan Lasld), Mažosios Lenkijos „reformatai“ iš naujo ėmė svarstyti Kožmineko unijos sąlygas. 1558 m. spalio 25 d. įvykusiame koliokviume Lasius paprašė brolių išdėstyti jų mokymą apie Viešpaties Vakarienę. Broliai pareiškė, kad jų sakramentinė teologija nekito ištisus 50 metų ir teigė, kad jie laikosi tik paties Kristaus žodžių „tai yra mano kūnas“, „tai yra mano kraujas", tačiau atsisakė apibūdinti sakramentinės dovanos lokališkumą vartojant lotyniškus terminus „in hoc, sub hoc, cum hoc". Kitaip tariant, Broliai nesiryžo teigti,
Briider. - Fontes rerum austriacarum. 
Oesterreichische Geschichts- 
Quellen. Zvveite Abtheilung. Diplo- 
mataria et acta. XIX. Band, Wien: 
Veri, der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1859, p. 92-97. 
Pilnas egzamino tekstas: Rękopisy 
braci czeskich, Wroclaw: Polska

Akademia Nauk, 1958, p. 143-198.
24 Ludvvig Rhesa Historiae Augus- 
tanae Confessionis in Prussia brevis 
enarratio, p. 13-14.
25 Akta synoddiv rdžnowierczych 
w Polsce, 1.1, Warszawa: Wydawn. 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
1966,18-45.
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kad Kristaus kūnas yra „duonoje, duonos forma, ar su duona“. Broliai taip pat pabrėžė, kad Kristaus kūno esamybė Eucharistijos elementuose neturėtų būti interpretuojama lotyniškais terminais „substantialem, 
camalem“ (substancialiai, juslinio kūno forma), nes įsteigdamas sakramentą žemiškų elementų atžvilgiu Kristus nesakė „tai esu aš"26. Jie tikėjo tik sakramentine („sacramentaliter“) Kristaus esamybe Eucharistijos elementuose, o tai reiškė, kad, net ir pašventinus elementus, juose nevyksta jokio pokyčio, išskyrus tik tai, kad jais kaip malonės priemonėmis pasinaudoja Viešpats, ir dėl to Šis šventas žemiškų elementų vartojimas turi būti gerbtinas. Kristus priimamas burna, tačiau ne duonoje, o sakramentiniu būdu, kurio plačiau apibūdinti jie nebuvo linkę. Kaip ir Didžiosios Lenkijos liuteronams, taip ir Laskio paveiktiems Mažosios Lenkijos reformatams toks jų mokymas buvo nepriimtinas. Pastarieji jau linko prie grynai kalvinistinio mokymo apie dvasinę Kristaus kūno ir kraujo esamybę sakramente27.

26 „Item, praesentiam Carais Christi
realem, substantialem, camalem, quia
iam cessaret esse sacramentum." Akta
synodow, 1966, p. 292. Plačiau apie 
tai: Darius Petkūnas, Holy Commu- 
nion Rites irt the Polish and Lithiiaiiian 
Reformed Agendas of the 16,h and Early 
1711' centuries, Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 1997, 70-75.

Dar aiškiau Broliai išdėstė savo sakramentinę poziciją Sandomiro visuotinio sinodo išvakarėse. 1570 m. vasario 14 d. Poznanėje įvyko koliokviumas, kuriame Didžiosios Lenkijos liuteronai ir bohemiečiai išdėstė savo sakramentinį mokymą. Liuteronai teigė, kad jie tvirtai laikosi liuteroniškosios Reformacijos tėvų apibrėžtos sakramentinės teologijos ir tvirtino, kad Kristus sakramente yra substantialiter, realiter, essenti- 
aliter, corporaliter (substancialiai, realiai, esmiškai, kūniškai). Bohemiečiai pakartojo, kad pagal jų mokymą duona yra Kristaus kūnas, o taurė - jo kraujas, tačiau atsisakė nurodyti Kristaus kūno ir kraujo lokališkumą, apsiribodami vien tik „sakramentiniu“ Viešpaties priėmimu. Jie kartu pareiškė negalintys sutikti su Liuteronų Bažnyčioje praktikuojamu pašventintoje duonoje ir taurėje esančio Kristaus garbinimu, nes, jų manymu, garbinti galima tilt danguje esantį Kristų28. Poznanės koliokviumas parodė, kad Brolių sakramentinis mokymas vis labiau panašėjo į kalvinistų. Bažnyčios artėjo viena prie kitos ir 1637 m. bendram liturginiam naudojimui atspausdino Didžiąją Gdansko agendą29.1645 m. Toninės Colloąuium chantativum Broliai kartu su reformatais pateikė bendrą tikėjimo išpažinimą.

Augsburgo išpažinimas Prūsijos XVI a. antros pusės teologinių debatų kontekste
1558 m. Prūsijos bažnytinės tvarkos nuostatai aiškiai įvardijo, kad Augsburgo išpažinimas yra Bažnyčios konfesinis raštas30. Rėza paminėjo šiuos nuostatus, tačiau labiau atkreipė dėmesį į teologines problemas, kurios kilo juos išspausdinus. Tuo metu Bažnyčios santarvę drumstė Niurnbergo, o vėliau Karaliaučiaus teologo Andreaso Osianderio sukelti teologiniai ginčai. Nuostatų antrąją dalį sudarė agenda, tačiau joje iš Krikšto sakramento apeigų buvo pašalintas egzorcizmas. Daugelis kunigų agendą vadino „osiandri- ne“ ir ryžtingai ją atmetė.

27 Akta synoddiv rdžnowicrczych 
w Polsce, 1966, 292-293.
28 Akta synodmv rdžnowierczych 
w Polsce, t. 2, VVarszavva: Wydawn. 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
1972, 239-240.
29 Agenda dlbo Forma porzadku uslugi 
sioietey, w zborach ewangelickich koron- 
nych y Wielkiego Xiestwa Liteioskiego

Na wiecžną cžešč y chvvalę Oycu, 
Synowi, y Duchu S. Bogu w Troycy 
jedynemu, za zgodną Zborow wszyst- 
kich uchwalą, teraz nowo przeyžrza- 
na y wydana, we Gdansku: Drukowal: 
Andržey Hūnefeldt, Roku Panskiego 
M DC XXXVII.
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Siekdamas išvengti bet kokių nesusipratimų, 1561 m. Albrechtas nusprendė dar kartą pasirašyti po Augsburgo išpažinimu. Rėzai pavyko nustatyti pasirašymo aplinkybes ir tikslią datą. Tai įvyko Karaliaučiuje 1561 m. gegužės mėnesį, iš karto po Naumburgo konferencijos. Rėza atspausdino šalia kunigaikščio parašo pridėtą savo prierašą, kuriame Albrechtas patvirtino, kad dokumentas yra Prūsijos Bažnyčios bei Icrašto „krikščioniško tikėjimo pagrindas“ ir pabrėžė, kad parašu bei antspaudu jis pakartotinai patvirtina, jog krašto Bažnyčia ir toliau laikysis šio išpažinimo30 31.

30 Kirchen Ordntmg Wie es im Hert- 
zogthumb Preussen, beydes mit Lehr vnd 
Ceremonien, sampt andern, so ztt Fiir- 
denmg vnd Erhaltimg dės Predigampts, 
Chrisilicher Zucht, vnd guter Ordntmg, 
von notėti, gehalten wird. Anderiveit 
vbersehen, gemehret, vnd Publicieret. 
Anno Christi M. D. LVI11. 25. Noueni- 
bris. Der Erste Theyl dieser Kirchenord- 
nimg, begreyfft in sich die siutimą der 
ivaren Christlichen Lehr., Konigsperg: 
Daubman, 1558, p. iij.
31 Ludvvig Rhesa, Historiae Angtis-
tanae Confessionis in Pmssia brevis
enarratio, fn.18.

Albrechto parašo po Augsburgo išpažinimu nepakako teologinės santarvės atstatymui Prūsijoje. 1566 m. krašto luomai kreipėsi į karalių Žygimantą Augustą ir paprašė sudaryti specialią komisiją, kuri padėtų išspręsti nesutarimus ir atstatyti ramybę Bažnyčioje. Albrechtas nusileido krašto luomų ir Bažnyčios reikalavimams. Buvo atsisakyta 1558 m. bažnytinės tvarkos nuostatų ir visuotiniam naudojimui grąžintas ankstesnysis 1544 m. apeigynas. Kunigaikštis nusileido luomų pageidavimui grąžinti Bažnyčiai vyskupo pareigybę, o 1566 m. spalio 4 d. nurodė parengti naujus Bažnyčios tvarkos ir liturginius nuostatus, kurie aiškiai atitiktų 1530 m. Nepakeisto Augsburgo išpažinimo mokymo kriterijus32.Busimasis Sembos vyskupas Joachimas Morlinas ir Braunšveigo teologas Martinas Chemnitzas pirmiausia parengė naują Prūsijos Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštą, turėjusį pakeisti pirmąją 1558 m. bažnytinės tvarkos nuostatų dalį ir doktrininiu požiūriu suvienyti Bažnyčią. Repetitio Corporis Doctrinae 
Ecclesiasticae {Pakartotas Prūsijos doktrinos korpusas} buvo pristatytas 1567 m. gegužės 25 mėn. Karaliaučiuje įvykusiame Bažnyčios sinode ir oficialiai patvirtintas 86 sinodo narių. Raštą pasirašė Pamedės vyskupas Georgas Venedigeris, Joachimas Morlinas ir visi krašto kunigai. Repetitio įžangoje Albrechtas paliudijo, kad Prūsijos Bažnyčia „nuo pradžios“ laikėsi Augsburgo išpažinimo ir iki „paskutiniojo atodūsio“ liks jam ištikima33. Dokumentas tapo Prūsijos Bažnyčios simboliniu raštu ir Bažnyčios tvarkos nuostatų doktrinine dalimi, todėl 1568 m. pasirodę nauji bažnytinės tvarkos nuostatai nebeturėjo pirmosios, doktrininės, dalies - juos sudarė tik agenda.1525 m., duodamas vasalo priesaiką, Albrechtas negalėjo išgauti iš Lenkijos karalystės oficialaus Liuteronų Bažnyčios pripažinimo Prūsijos žemėje, nes Liuteronų Bažnyčia, kaip nuo Romos nepriklausanti Bažnyčia, atsirado tik apibrėžus jos tikėjimą Augsburgo išpažinime. Teisinis pagrindas Liuteronų Bažnyčios egzistavimui Prūsijoje buvo suteiktas 1569 m. Liublino seime. Lenkijos ir LDK unijos paskelbimo proga Žygimantas Augustas Prūsijai suteikė Liublino privilegiją, pagal kurią Augsburgo išpažinimo pagrindu krašto Bažnyčiai buvo patvirtintos de jure teisės. Rėzos publikuotas privilegijos tekstas liudijo:„Mes, Žygimantas Augustas, Dievo valia Lenkijos karalius ir 1.1, pažymime čia susirinkusiųjų akivaizdoje, visiems ir kiekvienam, kad, Irai iš šviesiausiojo valdovo Albrechto Frydricho, Brandenburgo

32 Geschichte der Quellen dės evau- 
gelischeii Kirchenrechts der Provinzen 
Preussen imd Posen, mit Urkimdeu 
und Regesten von Dr. Heinrich Friedrich 
Jacobson. - Geschichte der Quellen dės 
Kirchenrechts dės Preussischen Staats, 
mit Urkundeti und Regesten von Hein
rich Friedrich jacobson, 1.1: Die Provin- 
zen Preussen imd Posen, Konigsberg: 
Borntrager, 1839, p. 45-46.
33 Repetitio corporis doctrinae ecdesias
ticae Oder Widerholung der Stirniną 
vnd jnhali der rechten allgemeinen 
Christlichen Kirchen Lehre wie dieselbige 
aus Gottes Wort in der Augspurgischen 

Confession Apologia vnd Schmalkaldi- 
schen Artickeln begriffen Vnd von 
Fuerstlicher Diirchleiichligkeit ztt 
Preussen et c. Audi allen derselbigeu 
Getreioen Landtstenden vnd Vnterthanen 
Geistlichen vnd Weltlichen im Hertzogt- 
humb Preussen Einhellig vnd bestendigli- 
dten gewilliget vnd angenomen Kurtzlich 
zttsammen verfasset, Eisleben: Petri, 
1567, p. Aij-Aiiij, Q-Qiij.
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markgrafo ir Prūsijos kunigaikščio ir 1.1., mūsų garbingojo anūko ir maloningo patarėjo, sužinojome, kad visi Prūsijos kunigaikštystės ordinai sutarė dėl Religijos doktrinos, kuri šviesios atminties senojo kunigaikščio ii' visų jo šviesybės pavaldinių bendru nutarimu pagal Augsburgo išpažinimo punktus ir jo apologiją buvo priimta ir publikuota, bei dėl šio dalyko kilus daugeliui sudėtingų ginčų, maloningai leidžiame šviesiausiajam ponui Prūsijos kunigaikščiui, visiems jo šviesybės pavaldiniams ir visai valstybei tos pačios religinės doktrinos laikytis, Taigi šiuo mūsų raštu Karaliaus žodžiu pažadame ir įsipareigojame, kad ateityje tiek mes, tiek mūsų šviesiausieji įpėdiniai Lenkijos karaliai to laikysis. Tačiau tilc tuomet, jei Augsburgo išpažinimo doktrina bus išsaugota, o visos svetimos dogmos ir erezijos, kurios po Augsburgo išpažinimo atsiras ir bus jai svetimos, ne tik nebus priimamos, bet visiškai uždraustos bei sunaikintos“34.1577 m. pasirodė paskutinis liuteronų tikėjimo išpažinimo raštas - Santarvės formulė. Rėza teigia, kad Formulė iš karto buvo pripažinta Prūsijos Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštu. 1578 m. Prūsijos teologai, kunigai ir regento teisėmis kraštą valdęs Brandenburgo markgrafas Johannas Georgas pasirašė dokumentą. 1580 m. buvo išleista visus liuteroniškuosius tikėjimo išpažinimo raštus apimanti Liber 
Concordiae (Santarvės knyga). 1581 m. markgrafas Johannas Georgas pareiškė, jog netoleruos jokio teologinio nukrypimo nuo Liber Concordiae publikuotų liuteroniškųjų simbolių. 1581, 1582, 1584,1586 m. krašto valdžios potvarkiai primygtinai nurodė visiems pavaldiniams laikytis Liber Concordiae apibrėžto Liuteronų Bažnyčios mokymo35.

Augsburgo išpažinimo įvedimas į Vakarų Prūsiją
Rėzos gyvenamuoju laikotarpiu Prūsijos provinciją sudarė Rytų Prūsija - buvusi Prūsijos kunigaikštystė ir Vakarų Prūsija - buvusi Karališkoji Prūsija (lenk. Prttsy Krdlewskie). Didžioji Vakarų Prūsijos dalis Prūsijos karalystei atiteko 1772 m. Pirmojo Lenkijos-Lietuvos padalijimo metu. 1773 m. ši teritorija buvo pavadinta Vakarų Prūsijos provincija. 1829-1878 m. abi provincijos buvo sujungtos į vieną Prūsijos provinciją. Administracinis teritorijų apjungimas paskatino Rėzą pažvelgti ir į Augsburgo išpažinimo įvedimo į Vakarų Prūsiją aplinkybes.Reformacijos procesai Vakarų Prūsijoje ženkliai skyrėsi nuo Reformacijos Prūsijos kunigaikštystėje. 1466 m. Antrosios Torunės taikos sutartimi Vokiečių ordinas perleido šią teritoriją Lenkijai. Prasidėjus Reformacijai ir jos atgarsiams pasiekus Lenldją, karalius Žygimantas Senasis išleido visą eilę prieš liutero- nybę nukreiptų potvarkių, kurių nesilaikantiems grąsino turto konfiskacija bei ištrėmimu iš krašto. Potvarkiai sėkmingai užkirto kebą liuteronybės plitimui Lietuvoje ir Lenkijoje, tačiau nepajėgė jos sustabdyti Karališkuose Prūsuose, kurių didžiuosiuose miestuose gyveno skaitlingos vokiečių bendruomenės, atviros Liuterio raštams bei Reformacijai.Gdanske liuteronybė išplito dar trečiojo dešimtmečio pradžioje. Rėza apsiribojo tilc vėlesnio laikotarpio, tai yra XVI a. antros pusės, įvykių analize, nes mieste išplitusi liuteronybė iki tol teisiniu požiūriu buvo nelegali, o jos išpažinėjai prisiartini religiniams disidentams. Miesto taryba ne kartą aplenkdavo prieš Reformaciją nukreiptus karaliaus potvarkius ir suteikdavo prieglobstį liuteronų kunigams bei toleruodavo liuteroniškus pamokslus. Liuteroniškosios Reformacijos plitimą mieste apsunkino radikaliosios Reformacijos 
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atstovai, kurie dar 1522 m. sukėlė ikonoklastinius maištus30. Pasirodžius Augsburgo išpažinimui, miesto taryba neturėjo jokių galimybių oficialiai jį pasirašyti, tačiau galima daryti prielaidą, kad remdamasi šiuo dokumentu ji vertino Reformacijos pamokslininkų teologines pažiūras, netoleruodavo tų, kurie nukrypdavo nuo jo mokymo ir tokiu būdu pajėgė išvengti ikonoklastmių ir kitokių nesutarimų.

34 Ludvvig Rhesa, Historiae Augus- 
tanae Confessioiiis in Prussia brevis 
enarratio, fn.21.
35 VValther Hubatsch, Geschichte 
der evangelischen Kirche Ostpreussens I, 
Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1968, p. 119.
36 Plačiau apie tai: Paul Fox,
The Reformation in Poland, Sonic

Religinė padėtis pasikeitė į sostą įžengus Žygimantui Augustui, kurio valdymo metu Lietuvoje ir Lenkijoje greitai išplito Reformacija ir ypač kalvinistinė jos kryptis. Rėza teigia, kad Gdansko gyventojai, tarpininkaujant kunigaikščiui Albrechtui ir Marienburgo vaivadai Achatijui Žemai, 1557 m. gavo iš karaliaus privilegiją laisvai išpažinti tikėjimą pagal Augsburgo išpažinimo mokymą. 1577 m. privilegiją patvirtino karalius Steponas Batoras, o vėliau ir Idti krašto monarchai34 35 36 37.Liuteroniškos Reformacijos plitimui Elbingo mieste priešinosi Varmijos vyskupas Stanislovas Hosijus. Privilegiją išpažinti liuteronybę Elbingo miestui Žygimantas Augustas suteikė 1558 m. gruodžio 22 d., vyskupui Hosijui esant Tridento Susirinkime Italijoje. Sugrįžęs į kraštą vyskupas ragino miesto tarybą atsisakyti Augsburgo išpažinimo, nes, jo žodžiais tariant, raštas skelbė „ne Dievo, o šėtono mokslą“, ir prašė atkurti Romos Bažnyčios mokymą bei atnaujinti mišių aukojimą. Vyskupas taip pat reikalavo išvaryti iš miesto liuteronų kunigus ir į jų vietas paskirti Brunsbergo seminarijoje išugdytus jėzuitų dvasininkus. Hierarcho žodžiai neįtikino miesto tarybos. Ši apeliavo į Žygimanto Augusto privilegiją ir pasiliko prie Augsburgo išpažinimo mokymo38.Aprašydamas Augsburgo išpažinimo įvedimą į Toninę aplinkybes, Rėza pažvelgė į ankstyvąjį miesto Reformacijos laikotarpį. Torunėje nuo seno buvo gausi voldečių bendruomenė, joje anksti išplito Liuterio mokymas. Siekdamas užkirsti kelią liuteronybei, miestą aplankęs popiežiaus legatas vyskupas Zacharijas paliepė Sv. Jono bažnyčios šventoriuje uždegti didžiulį laužą, į kurį nurodė sumesti Liuterio Įmygąs bei paveikslus. Liuteronybės įsitvirtinimui mieste trukdė radikaliosios Reformacijos pamokslininkai ir atvykę Bohemijos Broliai. Rėza citavo liuteronų kunigą Benediktą Morgenstemą, kuris teigė, kad Torunės miesto gyventojai yra susiskaldę į kelias stovyklas. Morgenstemo žodžiais, vieni pasiliko „popiežininkais“, Idti tapo liuteronais, treti Bohemijos Broliais, ketvirti - sektantais. Karaliaus privilegija, Augsburgo išpažinimo pagrindu suteikusi Liuteronų Bažnyčiai dejure teises, buvo suteikta 1557 m. liepos 5 d.39Marienburgo miestui privilegiją išpažinti Augsburgo Simbolio tikėjimą Žygimantas Augustas patvirtino 1569 m. Liublino seime, tarpininkaujant teritorijos vaivadai Achatijui Žemai. Nepaisant to, miesto religinis gyvenimas buvo sutrikdytas apsilankius kalvinistinės krypties pamokslininkui Joachimui Wendlandui, kuris aktyviai platino Šveicarijos reformatorių pažiūras bei apeigas. Vendlandas reikalavo į Šventosios Vakarienės apeigas įvesti duonos laužymo ceremoniją, jų metu uždrausti žvakių deginimą, pašalinti iš bažnyčių altorius bei paveikslus, uždrausti liturginių rūbų - albų ir arnotų - naudojimą. Miesto taryba informavo karalių apie Vendlando sukeltus neramumus, ir šis paskyrė komisiją situacijai ištirti. Remiantis jos išvadomis, buvo nuspręsta mieste leisti laisvai išpažinti tilt Romos Katalikų ir Augsburgo išpažinimo tikėjimą40.
Sočiai and Econontic Aspects. - Johns 
Hopkins University Studies in Historical 
and Political Science, t. 62, Baltimore: 
Johns Hopkins Press, 1924, p. 22-23. 
37 Ludvvig Rhesa, Historiae Augus- 
fanae Confessioiiis in Prussia brevis 
enarratio, p. 16.
38 p. 17-18.
39 W., p. 18-20.

40 Christian Gottlieb von Prieše, 
Beytrage zu der Reforniationsgeschichle 
in Polen und Litthauen besonders, von 
Christian Gottlieb von Prieše, Konigl 
Polnischen Hofrath, 1.1, Breslau: 
Kom, 1786, p. 128; Ludvvig Rhesa, 
Historiae Augnstanae Confessioiiis in 
Prussia brevis enarratio, p. 20.
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Karališkuose Prūsuose liuteronybė išplito ir įsitvirtino tik didžiuosiuose miestuose. Už jų ribų dominavo Romos katalikų tikėjimas. Pilna religijos laisvė Liuteronų, Kalvinistų bei Stačiatikių Bažnyčioms Abiejų Tautų Respublikoje buvo paskelbta 1768 ir 1775 m. Ši laisvė buvo apibrėžta Religiniuose traktatuose, kuriuos patvirtino Rusijos carienė, Prūsijos, Švedijos ir Danijos karaliai41. Vakarų Prūsijai šie traktatai ypatingo poveikio nebeturėjo, nes didžioji krašto dalis Pirmojo padalijimo metu atiteko Prūsijos karalystei. Vakarų Prūsijos liuteroniškų parapijų administravimas buvo pavestas Rytų Prūsijos karališkajai konsistorijai.

41 litrą Dissidentium in Polonio,
Litliuania et annexis Provinciis, tam
spiritualia, quam Saecularia, Quae in 
Comitiis Regni Varsaviensilnis A. 1767. 
In actu prima separato fractatus Varsa- 
viensis restitiita in perpetuiim sinti. I 
Tractat zivischen Jhro Majesiiit der Aller-
durchlauchtigsten Kaiseriii aller Reussen, 
nebst Jhren Allerdnrchlauchtigsten 
Alliirten deni Konige von Prenssen, 
Dannemnrk, Engelland und Schiveden 
eiiierseits, und deni Allerditrchlattch-

Požiūris į Augsburgo išpažinimą XIX a. Prūsijoje
Rėza apsiribojo vien tilt istoriniais tyrimais ir nelietė paties Augsburgo išpažinimo turinio. Šio simbolio autoriai tvirtino, kad jame išdėstytas mokymas yra ne naujas, bet Katalikų Bažnyčios mokymas, nes Augsburgo išpažinimo Bažnyčia „nė vienu tikėjimo straipsniu neprieštarauja Katalikų Bažnyčiai ir atsisako tilt kelių piktnaudžiavimų, naujų ir prieš kanonų valią priimtų dėl laikų pagedimo"42. Pagrindinis Augustanos autorius P. Melanchtonas akcentavo šio simbolio ryšį su Katalikų Bažnyčia, pabrėždamas, kad pirmuosiuose 21-ame skyriuose „nėra nieko, kas nukryptų nuo Rašto, Katalikų Bažnyčios, arba Romos Bažnyčios ta apimtimi, kurią sudaro jos rašytojų raštai“43.Karalius Frydrichas Vilhelmas III Augsburgo išpažinimą vertino kitokiu požiūriu. Jam šis dokumentas buvo ekumeninis, tačiau vienijantis ne Liuteronų ir Katalikų Bažnyčias iki viduramžių laikotarpiu jose įvestų kai kurių papročių ir praktikų, bet Liuteronų ir Reformatų Bažnyčias. Jo nuomone, šis Išpažinimas yra nukreiptas prieš Romos Bažnyčią, todėl savo prigimtimi priimtinas ir reformatams. Tokį požiūrį jis aiškiai pademonstravo Augsburgo Simbolio 300 metų jubiliejaus proga, nurodydamas jį iškilmingai minėti ir reformatams. Nepaisant to, karalius tiesiogiai nesiejo šio simbolio su tarpbažnytine unija. 1834 m. kilus bažnytiniams neramumams Silezijoje, kabineto potvarkiu jis pareiškė, kad unija neįtakoja liuteronų ir reformatų parapijų konfesinės tapatybės. Regimuoju unijos ženklu buvo palikta tik Evangeliškos Bažnyčios agenda44.Pastangos suteikti unijai teologinį pagrindą ir tiesiogiai susieti ją su Augsburgo išpažinimu buvo dėtos po karaliaus mirties 1840 metais. Bažnyčios viduje vykusių pokyčių Rėza jau nebeišvydo, nes mirė tais pačiais 1840 metais.

tigsten Konige und der Rcptiblik Polen 
anderseits, in Warschau geschlossen. 
Dokumentas publikuotas: Christian 
Gottlieb von Friese Beytriige zu der 
Reforniationsgeschichte in Polen und 
Litthauen besonders, von Christian 
Gottlieb von Friese, Konigl Polnischen 
Hofrath, t. 2, Breslau: Kom, 1786, 
p. 329-403.
42 Augsburgo tikėjimo išpažinimas, p. 34. 
43 Augsburgo tikėjimo išpažinimas, 
p. 33.

44 1834 m, vasario 28 d. kabineto pot
varkis publikuotas: Handbuch der kirchli- 
chen gesetzgebung Preussens, p. 306-307; 
Agande fiir die evangelische Kirche in 
den Koniglich Preussischen Landen. Mit 
besonderen Bestiinmnngen und Zusatzen 
fiir die Provinz Prenssen, Berlin: Dieterici, 
1829; Agenda, tai esti Knygos Pagraude
nimu ir Maldų eiuangeliszkosa Bažuycziosa 
kietumos skaitytinu. Karalauczuįe, Mėtė 
1830. RaGtais išspausta per Artungą, 
Karalaus RaGto- JGspaustojj.
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Karaliaus ir jo religinių reikalų ministro von Altensteino mirtis teikė vilčių, kad pasaulietinė Prūsijos karalystės valdžia nustos administraciniais metodais reguliuoti Bažnyčios gyvenimą. Iš tiesų netrukus po Frydricho Vilhelmo III mirties iš kalėjimų buvo paleisti unijinės agendos išsižadėję liuteronų kunigai. Kai kurie jų tapo konfesinio liuteronų judėjimo vadais ir siekė atkurti nuo unijos nepriklausomą Prūsijos Liuteronų Bažnyčią. Kaip ir jo pirmtakas, karalius Frydrichas Vilhelmas IV šiuos liuteronus laikė schizmatikais ir delsė pripažinti nepriklausomą Prūsijos Liuteronų Bažnyčią. 1845 m. Bažnyčiai buvo suteiktas juridinis statusas, tačiau jai nebuvo leista vadintis Liuteronų Bažnyčia. Ilgainiui Bažnyčiai buvo suteiktas „Senosios liuteronų Bažnyčios“ (Altlutherische Kirche) pavadinimas. Ši nepriklausoma Prūsijos Liuteronų Bažnyčia vienijo tik nedidelę dalį Prūsijos liuteronų ir 1845 m. teturėjo apie 40 000 narių45.

45 Plačiau apie tai: Hermanu
Theodor VVangemann, Sieben Biicher
pretissischer Kirchengeschichte. Etne 
aktenmaflige Darstellung dės Kampfes 
um die lutherische Kirche im XIX. Jahr- 
hundert. Vou Wangemann, Archidiaco- 
mis und K. Semmar-Director in Cammin 
in Pūtimiem, t. 2, Berlin: Schultze, 
1859, p. 370-434; Der gegemvdrtige 
Stand der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Preuflen. Ein Aufrufzur Un- 
terstiitzung an das glaubensverwandte

Didžioji dauguma liuteronų pasiliko valstybinėje Evangelikų Bažnyčioje. Dalis liuteronų kunigų Pomeranijos, Silezijos, Poznanės ir Saksonijos provincijose susivienijo į Liuteronų sąjungas, kurių pagrindinis tikslas buvo de jure atkurti Prūsijos Liuteronų Bažnyčią. Suprasdami, kad karalius neišsižadės unijos tikslų, jie siekė įteisinti Liuteronų Bažnyčią Evangeliškos Bažnyčios viduje, grąžinant jai pavadinimą „Liuteronų Bažnyčia“ bei atkuriant savarankišką jos administraciją. Karaliui tokie reikalavimai reiškė unijos sugriovimą, todėl buvo nepriimtini. Parapijoms, jei jos pageidavo, buvo palikta teisė laikytis liuteroniškųjų išpažinimo raštų, ir, nepaisant to, kad šešiose rytinėse Prūsijos karalystės provincijose absoliučią daugumą sudarė liuteronai, nei parapijoms, nei dekanatams, nei konsistorijoms nebuvo grąžinta teisė vadintis liuteronų vardu46.Tuo pačiu metu kai kurie liberalios krypties unijinės Bažnyčios teologai dėjo pastangas suteikti unijai teologinį pagrindą. Evangeliškoji Bažnyčia iki tol neturėjo bendro abi konfesijas vienijančio tikėjimo išpažinimo - ją vienijo tilt bendra administracija ir unijinė agenda. Šios krypties šalininkai siekė administracinę ir „liturginę" uniją pakeisti „pozityvia“ unija, paremta abiejų Bažnyčių teologiniu susitarimu, vadinamuoju „konsensusu“. Pozityvios unijos Mausimas buvo įtrauktas į 1846 m. įvykusio pirmojo Prūsijos Evangeliškos Bažnyčios visuotinio sinodo darbotvarkę. Bonos teologijos profesorius dr. Karlas Immanuelis Nitzschas siūlė paskelbti Augsburgo išpažinimą Prūsijos liuteronus ir reformatus vienijančiu dokumentu. Dr. Nitschas ir dr. Julius Mūlleris taip pat pateikė sinodui svarstyti teologinį konsensusą, kuris turėjo tapti papildomu Bažnyčias suvienijusiu teologiniu dokumentu. Projekte buvo akcentuojamos abi konfesijas vienijančios doktrininės formuluotės, o likę skirtumai buvo įvardyti „antraeiliais“ ir nereikšmingais. Sinodas nesiryžo priimti tokio radikalaus sprendimo, nes susirinkimą sušaukė ne pati Evangeliška Bažnyčia, bet karalius. Sinodo nariai buvo nominuoti ne rinkimų keliu, o paskirti Vyriausiosios Evangeliškos Bažnyčios Tarybos Berlyne. Dėl tokio sinodo pobūdžio konservatyvių liuteronų Andreaso Gottlobo Rudelbacho ir Ferdinando Guericke’s redaguojamas žurnalas Zeitschrift fur die gesammte lutherische Theologie und Kirche palygino renginį su 449 m. Efeze įvykusiu „plėšikų sinodu“47.
Ausland gerichlef vom Oberkirchencolle- 
gium der evangelisch-lutherischen Kirche 
in Preuflen. Mit statistischen Notizen, 
Leipzig: Verlag der J. C. Hinrichs- 
schen Buchhandlung, 1847, p. 4-26; 
46 Albert Luhrs Die Union tu Alt- 
Preussen, p. 69-86. Hermano Theodor 
VVangemann, Sieben Biicher preussis- 
cher Kirchengeschichte. Eine aktenma- 
flige Darsteliung dės Kampfes um die 
lutherische Kirche im XIX Jahrhundert. 
Von VVangemann, Archidiacomis und

K. Seminar-Direcior in Cammin 
in Pommern, t. 3, Berlin: Schultze, 
1860, p. 3 ir toliau.
47 Hermanu Theodor VVangemann, 
Sieben Biicher pretissischer Kirchenge
schichte, t. 3, p. 246-278, 283. Zeitschrift 
fur die gesammte lutherische Theologie 
and Kirche. Herausgegeben von D. A. G. 
Rudelbach zu Copenhagen und D. H. E. 
F. Guericke zu Halle. Achter Jahrgang, 
III, Leipzig: Verlag von C. L. Fritzsche, 
1847, p. 125.
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Valstybės remiama unionistinė ekleziastinė politika ilgainiui davė savo rezultatų. Konfesinės liuteronų sąjungos apjungė tilt nedidelę dalį Prūsijos liuteronų kunigų. Dauguma laikėsi pasyvios pozicijos, likusieji rėmė uniją. Unijos šalininkai vis garsiau deklaravo, kad Augsburgo išpažinimas yra voldečių evangelikus vienijantis simbolis. Išpažinimo klausimas buvo įtrauktas į 1853 m. rugsėjo 20 d. Berlyne įvykusio evangelikų kirchentago darbotvarkę. Jame dalyvavę 2 000 Evangeliškos Bažnyčios narių, teologų ir vadovų priėmė rezoliuciją, kurioje pareiškė, kad 1530 m. Augsburgo išpažinimas nuo šiol laikytinas visos Prūsijos Evangelikų Bažnyčios išpažinimu. Kirchentago dalyviai šį simbolį apibūdino kaip „seniausią, aiškiausią, visuotinai pripažintą bendrą viešą Vokietijos evangelikų tikėjimo išpažinimo raštą". Delegatai pažymėjo, kad abi konfesijos tuo pačiu metu pasilieka prie jų pačių skirtingais laiko tarpiais suformuluotų bei priimtų tikėjimo išpažinimo raštų. Kadangi Augsburgo išpažinimas skelbė grynai liuteronišką mokymą apie Altoriaus Sakramentą, kirchentago dalyviai pareiškė, jog šio simbolio patvirtinimas visuotiniu Evangeliškos Bažnyčios simboliu neatima iš liuteronų, reformatų bei unijinių parapijų teisės pasilikti prie joms priimtino mokymo apie Šventąją Vakarienę. Konfesinių pažiūrų liuteronų kunigai, Erlangeno, Leipcigo, Rostoko ir kitų už Prūsijos ribų esančių teologijos fakultetų profesoriai protestavo prieš tokią deklaraciją, teigdami, kad tokiais pareiškimais iškreipiama Augsburgo išpažinimo prigimtis, turinys ir tikslai. Jie tvirtino, kad 
Augustana buvo ir pasiliks pagrindiniu Liuteronų Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštu, atmetančiu visus liuteroniškam tikėjimui prieštaringus mokymus48.

48 The Lonely Way, Selected Essays 
and Letters of Hermano Sasse, 1.1, 
Saint Louis: SPH, 2002, p. 272-273.

1853 m. kirchentagas paskelbė tai, ką prieš kelis dešimtmečius netiesiogiai siekė įgyvendinti Frydrichas Vilhelmas III. 1834 m. karalius atsisakė minties suvienyti Bažnyčias teologiniu pagrindu, tačiau dabar šio tikslo ėmėsi Bažnyčios vadovai ir teologai. Kirchentago sprendimai buvo tilt rekomendacinio pobūdžio, tačiau jais Prūsijos Evangeliškos Bažnyčios delegatai parodė, kad Augsburgo išpažinimas kaip liuteronus vienijantis dokumentas Prūsijoje palaipsniui ėmė netekti savo konfesinės vertės.
Darius P etkūnas
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