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Pratarmė

PRATARMĖ

Šios antologijos idėja gimė Klaipėdos universitete 20H m. pava
sarį, kai su docentu kunigu Dariumi Petkūnu pradėjome svarstyti, 
kokias Kristijono Donelaičio asmenybę nušviečiančias publikacijas 
būtų galima parengti Poeto 300 metų jubiliejaus proga. Jau po kelių 
mėnesių Klaipėdos universiteto Baltistikos centras pristatė D. Pet- 
kūno parengtą antologijos projektą Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijai (Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo progra
ma), iš kurios netrukus buvo gautas atsakymas, kad projektas galės 
būti finansuojamas po 2012 m.

Pirmas žingsnis antologijos sudarymo link buvo žengtas per 
mano viešnagę Lietuvoje 2012 m. vasarą, kai susitikę su D. Petkūnu 
ėmėme rinkti giesmes mūsų planuojamam leidiniui. Tolesni veiks
mai, laukiant Kultūros ministerijos finansavimo, buvo atidėti vėles
niam laikui. Žinia apie paskirtą finansavimą atėjo tik 2014 m. pa
vasarį; ją lydėjo įspėjimas, kad antologija turi būti išleista iki metų 
pabaigos. Gegužės mėnesį atvykau į Klaipėdos universitetą, kur 
kartu su D. Petkūnu ir muzikologe doc. Lina Petrošiene sudarėme 
detalų darbų planą: nutarėme, kad pirmiausia man teks paruošti 
lietuviškų tekstų ir vokiškų jų šaltinių perrašymą, reikalingą įvadi
niams antologijos straipsniams, kuriuos turės rašyti D. Petkūnas ir 
Klaipėdos universiteto literatūrologė doc. Žavinta Sidabraitė. Grį
žęs į Italiją, tuoj pat ėmiausi darbo: jį man palengvino faktas, kad 
galėjau naudotis Donelaičio laikų publikacijomis, kurias jau buvau 
atsekęs ir įsigijęs ankstesniųjų savo tyrinėjimų apie Mažosios Lietu
vos giesmynus metu. Tuo pačiu laiku L. Petrošienė, remdamasi visų 
pirma vokiečių muzikologo Johanneso Zahno šešiatomiu veikalu 
Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder aus den Quellen 
geschopft und mitgeteilt, ieškojo ir perrašinėjo vokiškas melodijas, pa
gal kurias Donelaičio amžininkai atlikdavo šias giesmes.
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Pratarmė

Visa antologijos medžiaga - tekstai, melodijos ir įvadiniai 
straipsniai - spalio pabaigoje buvo perduota redaguoti ir maketuoti 
į Klaipėdos universiteto leidyklą.

Parma-Klaipėda, 2014 m. gruodis

Guido Michelini
Parmos universiteto (Italija) profesorius, 

Klaipėdos universiteto garbės daktaras
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Darius Petkūnas

Darius Petkūnas

KRISTIJONO DONELAIČIO
LAIKOTARPIO PRŪSIJOS LIETUVIŲ
LIUTERONŲ GIESMĖS
IR JŲ TEOLOGIJA

Lietuviška Rytų Prūsijos bažnyčia įžengė į XVIII a. jau turėdama 
gana turtingą himnologinę tradiciją. Fridricho Zigmanto Šusterio 
1705 m. parengta trečioji Danieliaus Kleino giesmyno laida turė
jo apie 300 giesmių. Dalis jų buvo išverstos į lietuvių kalbą Refor
macijos laikotarpiu, kitos - XVII amžiuje. Ši himnologinė tradicija 
nebuvo kuo nors ypatingas lietuviškos bažnyčios reiškinys. Šiuo 
laikotarpiu visos teritorinės liuteronų bažnyčios turėjo nemažos 
apimties giesmynus. Rytų Prūsijos oficialusis vokiškas giesmynas 
tuomet jau turėjo per 700 giesmių.

Liuteronų himnologinės tradicijos ištakos

Reformacijos pradžioje visuotinis giedojimas tapo svarbia liute
roniškų mišių dalimi. Kaip ir anksčiau, liturginį giedojimą vesdavo 
kunigas ir choras, tačiau nuo 1524 m. eiliniams parapijiečiams buvo 
atverta galimybė aktyviai dalyvauti mišiose ir kitose liturginėse ap
eigose, įsitraukiant į visuotinį giedojimą.

Lietuviško giesmyno apimtis augo vydamasi vokiškus giesmy
nus, kurių pirmasis buvo atspausdintas Vitenberge 1524 m. Gies
mių knygą Etlich Cristlich lider, populiariai vadintą Achtliederbuch, 
parengė Martynas Liuteris su Pauliumi Speratu (Paul Speratus). 
Knygoje buvo aštuonios giesmės, iš kurių keturias sueiliavo M. Liu
teris, o tris - P. Speratas. Sperato Es ist das Heil uns kommen her (Vien 
iš malonės mums tiktai/Išganymas atėjo) įprastai yra laikoma pirmąja 
liuteroniška giesme. Tais pačiais metais Erfurte buvo atspausdintas 
kitas giesmynas - Enchiridion, susidėjęs iš 25 giesmių, iš kurių 18 su
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eiliavo M. Liuteris. 1525 m. Vi- 
tenberge publikuotas dar vienas 
reikšmingas giesmynas - Witten- 
bergisch Gesangbuchlein, kuriame 
buvo atspausdinta 31 giesmė su 
Johanno Walterio pridėtomis po
lifoninėmis melodijomis. 1529 m. 
Josephas Klugas Vitenberge at
spausdino Geistliche Lieder. Šioje 
knygoje pirmą kartą buvo publi
kuota liuteroniškos Reformacijos 
himnu tapusi M. Liuterio giesmė 
Einfeste Burg ist unser Goti (Tvir
čiausia apsaugos pilis / Yra mums 
Viešpats Dievas). 1539 m. Val- 
tentinas Schumannas Leipcige 
publikavo naujomis giesmėmis 
papildytą Geistliche Lieder, kurios 
dar viena laida pasirodė 1543 m.

Pirmasis liuteroniškas giesmynas, 
1524 m.

1545 m. Valentinas Babstas, aktyviai talkininkaujant M. Liuteriui,
Leipcige publikavo naują Geistliche Lieder laidą, kurią sudarė jau 
129 giesmės. Šiuo laikotarpiu buvo atspausdintas gausus giesmynų 
kiekis, tačiau V. Babsto knyga visuotinai yra pripažinta reprezenta
ciniu XVI a. liuteronų giesmynu1.

1 Gangwere 2004, p. 272-284.
2 Artickel der Ceremonien 1526, p. Bij.

Sekuliarizavus Vokiečių ordiną Prūsija tapo pirmąja pasaulyje 
liuteroniška šalimi. 1525 m. liturginiai nuostatai Artickel der Cere- 
monien mišiose, Šventosios Vakarienės išdalijimo metu, nurodė 
giedoti kelias giesmes2. 1527 m. Karaliaučiuje buvo publikuoti pir
mieji du giesmynai. Etlich Gesang, dadurch Gott in der gebenedeiten 
Mutter Christi und Opferung der weisen Heiden, auch in Simeone, allen 
Heiligen und Engeln gelobt wird, Alles aus Grunde gottlicher Schrift su
sidėjo iš šešių Kalėdų laikotarpio giesmių ir papildomų šventėms
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1666 m. Prūsijos vokiškas 
giesmynas

skirtų strofų. Antrajame giesmy
ne Etliche neue verdeutschte und
gemachte in gottlicher Schrift ge- 
grundete christliche Hymnus und 
Gesdnge buvo pateiktos Gavėnios, 
Velykų ir Sekminių laikotarpių 
giesmės. Hercogo Albrechto nu
rodymu, Hansas Kugelmannas 
1540 m. Niurnberge publikavo 
naują giesmyną - Concentus novi 
trium voeum... News Gesang mit 
dreyen Stymmen, den Kirchen und 
Schulen zu Nutz. Knygoje buvo 26 
tribalsės ir 13 keturbalsių-aštuon- 
balsių giesmių. Naują, papildytą, 
šio giesmyno laidą Karaliaučiuje 
1552 m. parengė H. Kugelmanno 
brolis Paulius, o 1558 m. pasirodė 
dar viena laida, turėjusi 121 gies
mę3. 1588 m. Karaliaučiuje buvo 
publikuotas dar vienas giesmy
nas - Geistliche Lieder und Psalmen 
durch D. Mart, Luther, und vielfro- 
mer Christen mit vleis zusamen ge- 
ordnet, und corrigiert.

3 Hubatsch 1968, p. 49-50.

XVII a. ženkliai išaugo Prūsijos giesmynų turinio apimtys.
1643 m. Karaliaučiuje publikuotas giesmynas New Preufiisches volls- 
tdndiges Gesangbuch Lutheri und anderer geistreicher Mdnner susidėjo 
iš 425 giesmių. Tarp jų buvo 41 Georgo Wernerio redaguota giesmė 
lotynų kalba. Jis tapo svarbiausiu Prūsijos kunigaikštystės giesmy
nu. 1650 m. naują New Preussisches vollstandiges Gesangbuch atspaus
dino Friedrichas Reufineris. Papildytos giesmyno laidos pasirodė 
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1655, 1657, 1666 m4. 1675 m. Karaliaučiuje publikuotas giesmynas 
Preufiisches Neu verbessert- vollstandiges Kirchen- Schul- und Haufi- 
Gesangbuch jau turėjo 730 giesmių.

4 Hubatsch 1968, p. 131; Michelini 2009, p. 47, 65-67.
5 Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams 1922, p. XXV.

Lietuviški Prūsijos giesmynai

Pirmųjų lietuvininkų giesmynų, kaip ir vokiečių, apimtis buvo 
kukli. Jų užuomazga laikytinas 1547 m. Martyno Mažvydo katekiz
mas Catechismvsa Prasty Szadei, kuriame Ragainės kunigas publika
vo 11 giesmių. 1549 m. leidinyje Giesme S. Ambrasseijaus, bey S. Au
gustina M. Mažvydas įdėjo dar tris giesmes ir dar vieną - 1559 m. 
Forma chrikstima.

M. Mažvydas ilgainiui parengė pirmąjį lietuvių liuteronų gies
myną. Dviejų dalių knyga buvo atspausdinta po sudarytojo mirties, 
Karaliaučiuje, 1566 m. ir 1570 m. Pirmojoje dalyje Gesmes Chriksczo- 
niskas, gedamas Baszniczosu per Aduenta ir Kalėdas ik Gramniczu buvo 
pateiktos advento, Kalėdų, Trijų Karalių laikotarpio ir Grabnyčių - 
Jėzaus pašventimo ir Marijos įvedybos - giesmės. Antrąją dalį Ges
mes Chriksczoniskas, gedamas baszniczosu per Welikas ir Sekminias ik 
Aduenta atspausdino M. Mažvydo įpėdinis, jo pusbrolis Ragainės 
kunigas Baltramiejus Vilentas. Knyga apėmė laikotarpį nuo Velykų 
iki Advento. Joje taip pat buvo publikuoti Įžanginiai priegiesmiai, 
rytmetinių bei vakarinių pamaldų tvarka ir daug kitos liturginės 
medžiagos. „Tiek daug liturgiškos prozos į giesmių knygas įkimš- 
damas M. Mažvydas trūkstančios lietuviškos agendos vietą papil
dyti norėjo", - teisingai pažymėjo Jurgis Gerullis5. Jei prie giesmių 
priskirtume psalmes ir trumpas liturgines giesmes, tokias kaip Ky- 
rie ir kt., tuomet abiejuose lietuviško giesmyno tomuose buvo pu
blikuotos daugiau nei 130 giesmių.

M. Mažvydo ir jo talkininkų dėka lietuvių kalba tapo bažnytine 
kalba. Ji įgijo oficialų Prūsijos tautinės mažumos kalbos statusą, ir tai 
neabejotinai buvo vienas svarbiausių lietuvių tautos vokiškoje Prūsi-
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M. Mažvydo giesmyno 
antroji dalis, 1570 m.

M. D. L XVI.

M. Mažvydo giesmyno 
pirmoji dalis, 1566 m.

joje išlikimo veiksnių. Tuo tarpu prūsų tautos šaknys jau buvo pakirs
tos. Nepaisant hercogo Albrechto ir trečiojo Prūsų katekizmo paren
gėjo Abelio Vilio (Abel Will) pastangų, prūsų kalba netapo liturgine 
kalba. Pabėtų ir kitose etninėse prūsų žemių parapijose Reformacijos 
laikotarpiu lotyniškų mišių kalbą pakeitė vokiečių kalba, atėmusi pa
skutinę prūsų tautos galimybę išlaikyti savo etninę tapatybę.

Praėjus 19 metų nuo antrosios M. Mažvydo giesmyno dalies pu
blikavimo, pasirodė nauja lietuvininkų giesmyno laida - 1589 m. 
Jono Bretkūno Giesmes Duchaunas isch Wokisehka ing Lietuwischka 
Heszuwi per nekurtus Plebonus Hercegistes Prusu pergulditas. Knygoje 
buvo 76 giesmės, iš kurių 42 buvo paimtos iš M. Mažvydo giesmy
no6. J. Bretkūnas nusprendė atskirti liturgines giesmes nuo visuo-

6 Michelini 2009, p. 34-36.
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J. Bretkūno 1589m. giesmynas
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J. Bretkūno 1589 m. Kancionalas

tinių, todėl 1589 m. jis atspausdino atskirą chorui skirtą liturginę 
knygą Kancionalas nekuru Giesmių Baszniczioie Diewa ant didziun 
Schwencziun saenu budu giedamuiu, kurioje buvo sudėtos kyn’e, se
kvencijos ir kitos šios tematinės kategorijos giesmės. Trečioji tais 
metais bažnytiniam naudojimui J. Bretkūno parengta knyga buvo 
Kollectas, Alba Paspalitas Maldas, apėmusi švenčių ir kitų poreikių 
liturgines maldas - kolektas.

J. Bretkūnas lietuvininkų giesmyną papildė 34 populiariomis Re
formacijos laikotarpio giesmėmis, tarp jų M. Liuterio Ateik schwenta 
dwasse Diewe, Dziaukities krikschczonis mieli, Jeib Diews ne su mums 
scho czesu, Jesayai Prarakui taipo stoia, Prastinkime schwentaie Dwassia. 
Knygoje publikuota Prūsijos Pamedės diecezijos vyskupo P. Spe- 
rato giesmė Jschganims mumus ateija ir Niurnbergo reformatoriaus
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L. Zengštoko 1612 m. giesmynas

Lozoriaus Spenglerio (Lazarus 
Spengler) Pūlių Adama pageda bei 
Bohemijos brolių poeto Michaelio 
WeiBės (Michael WeiBe) ir kitų 
giesmininkų kūriniai.

1612 m. Karaliaučiaus lietuvi
ninkų parapijos kunigas Lozorius 
Zengštokas (Lazar Sengstock) 
parengė naują lietuvininkų gies
myno laidą. Kaip rodo knygos 
pavadinimas Giesmes Chriksczi- 
onischkos ir Duchaunischkos Per 
Wissus mxtus Baszniczoie Dievą 
giedamos isch Wokischkia bei Len- 
kischkia ingi Lietuvischkia szodi ne- 
kuruu Plebonuu perverstos. A Nu 
Diewui ant garbes bei Chrikschczia- 
nims ant naudos per Pažaru Sengs- 
tak Lietuwos Plebona Karaliauczios 

atnaugintos, redaktorius nusprendė grįžti prie M. Mažvydo spren
dimo publikuoti liturgines giesmes (Kancionalas) bei visuotines 
(Giesmes Duchaunas) vienoje knygoje. Taip L. Zengštokas grąžino 
visuotiniam giedojimui liturgines giesmes - kprie, sekvencijas ir kt. 
Kita vertus, redaktorius atsisakė visuotiniam giedojimui per daug 
sudėtingų Įžanginių priegiesmių (introitų). Nuo tol kunigai turėjo 
naudotis rankraštiniais Įžanginių priegiesmių tekstais.

L. Zengštoko giesmyne publikuotos 152 giesmės, iš kurių 51 buvo 
naujas kūrinys7. Tarp svarbesnių tekstų buvo Erazmo Alberio (Era- 
smus Alberus) Christau essi seh wiest diena ir Dzaukites mieli krikschc- 
zonis, Bartolomiejaus Ringwaldto (Bartholomaūs Ringwaldt) Tikrai 
esme tarne czese, Pauliaus Eberio Didziauso bedo būdami, Valentino 
Trillerio Szinau esch grafiiafiolele bei Nekalts Diewa Avinėli. 1612 m. 
knygoje giesmės pirmą kartą buvo sugrupuotos pagal temas.

7 Michelini 2009, p. 51.
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Reikšmingas kokybinis šuo
lis įvyko 1666 m. Tilžės kuni
gui D. Kleinui publikavus naują 
giesmyno laidą Naujos Giesmju 
Knygos, Kurrose senos Giesmes su 
pritarimu wissu Bažnyczos Mokito- 
ju per musu Eietuma yra pagerintos 
O naujos grąžos Giesmes pridėtos. 
Taipajeg Maldų Knygeles didžau- 
sey Bdznyczose rnartojamos Su labay 
prirndUngu Pirm-pamokinnimu fiias 
Knygeles skaitanczuju Patogiey su
guldytos ir isdutos. D. Kleinas per
spausdino daugelį L. Zengštoko 
publikuotų giesmių, pašalinda
mas iš jų gramatines ir lingvistines 
klaidas. Tekstus jis redagavo pagal 
savo paties suformuluotus naujus 
gramatinius principus, kuriuos 
kalbininkas pristatė 1653 m. pir- 
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D. Kleino 1666 m. giesmynas

moję lietuvių kalbos gramatikoje. Giesmyną sudarė 233 giesmės, iš 
kurių 110 buvo pirmą kartą iš vokiečių kalbos išversti kūriniai. Tarp 
jų buvo Nicolauso Selneckerio Ak pasilik su mum's JEZU, Ludwigo 
Helmboldo Afi Dierna neprastosu, Peterio von Hageno Afi linksminus, ir 
dufie džauksma gdwo, B. Ringwaldto JESUgerybju pilnasis, Prūsijos her
cogo Albrechto Ka Diernas nor, testo tai wis, Pilypo Nikolajaus (Philipp 
Nicolai) Kaip gražus Sūnūs Dowido, Johanno Heermanno Mielausias 
JEZU, ku tu nusidėjai, N. Selneckerio Nu Diewui dėkarnokim, Simono 
Dacho O Kaip ger jums yra jus Gertieji, Christopho Knollo Szirdingai 
afi gaidauju, Martino Schallingo Szirdingay myliu afi tawę, M. Weiūės 
zwenti apsakė Prarūkai bei nežinomų autorių giesmės Jau nu džaukis 
dufiia mana, Afifiul'nelus, žinnau gražus ir Szlommkimfiirdže wissa.

D. Kleinas taip pat praturtino knygą naujomis tematinėmis ka
tegorijomis: „Dienoj' apczystijimo P. Maryos", „Dienoj' Maryos
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pranėRimo", „Dienoj' S. Jono 
KrikRtitojo", „Dienoj' atlankimo 
S. Maryos", „Dienoj' S. Angelu", 
„Ape KrikRzczoniską Bažnyc- 
zą", „Ape penkias dalis musu 
KrikRcon. mokslo", „Czėsu wėtru 
ir didžu perkūnu", „Dėkawone po 
wėtros ir didžu perkūnu", „Gies
me dėl lytaus, alba giedros", „Del 
peržegnojimo ir islaikimo žemes 
waisu", „Czėse Karo", „Laupses 
giesme už Pakaju dutąjį", „Czesė 
maro arba pawietrios", „Giesmes 
Palinksminojimo", „Ape amžiną 
giwėnimą", „Ape Kellawimą"8.

8 Michelini 2009, p. 65-67.
9 Michelini 2009, p. 78-80.

1685 m. Jonas Rikovijus (Johanu 
Richovius) Karaliaučiuje publika
vo antrą D. Kleino giesmyno laidą 
Naujos Su pritarimu wissu Baznicos 
musu Lietuwojė Mokitoju pagerintos 

Giesmju Knygos, Taipojeg Maldų Knygeles, Labjausei Baznycosė Wartojimos 
Patogiey sutaisitos irfiwezey ifidutos. Knygoje buvo 264 giesmės, iš kurių 

J. Rikovijaus 1685 m. giesmynas

36 publikuotos pirmą kartą. Rikovijui talkininkavo Ernestas Dycelijus, 
Matas Pretorijus, Jokūbas Perkūnas, Jonas Andrius Cezaris ir kiti ku
nigai. Tarp naujų giesmių buvo Johanno von Risto Ak! fi'tai smutka! ir 
neganda ir Buddikis nu su linksmybė, Valeriuso Herbergerio Dabbar Tawe 
paliksu, Heinricho Alberto Dangaus irgi žemes Pone, P. Eberio Ldupsinkim 
Diewą sėdinti aukštybėj, N. Selneckerio Pdw dekawojem mil's Jėzau, Pau
liaus Gerhardto Jau koznas nor ilsėtis' ir Pabusk dufiia laupsinki bei kiti 
tekstai. J. Rikovijus giesmyną papildė naujomis tematinėmis kategori
jomis: „Twanko ir giedros czesė", „Cžesu ilgo Lytaus", „Czėse titweik- 
didzo Balčio", „Czesė minkytos žemos", „Czesė Tuleropu Wargu"9.
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Kristijono Donelaičio laikų giesmynai

K. Donelaičio laikotarpiu buvo parengtos kelios naujos lietu
vininkų giesmyno laidos. 1705 m. Frydrichas Zigmantas Šusteris 
(Friedrich Sigismund Schusterus) atspausdino trečiąją D. Kleino su
daryto giesmyno laidą. Naują gerokai papildyto turinio giesmyną 
1732 m. publikavo Jonas Berentas (Johann Behrendt). 1736 m. pasi
rodė pirmasis pietistinio pobūdžio neoficialus giesmynas. Pastarąjį 
ir 1738 m. bei 1740 m. laidas parengė Didlaukių kunigas Fabijonas 
Ulrichas Glazeris (Fabian Ulrich Glaser). 1745 m. Papeikiu kunigas 
Adomas Frydrichas Šimelpenigis (Adam Friedrich Schimmelpfen- 
nig) oficialų 1732 m. giesmyną papildė naujomis giesmėmis. A. F. Ši
melpenigis pirmą kartą atvėrė duris pietistams, tarp jų ir F. U. Gla- 
zeriui, leisdamas oficialiame giesmyne publikuoti pietistų verstas 
giesmes ir knygos gale pridėdamas F. U. Glazerio giesmių rinkinį.

1705 m. giesmynas

K. Donelaičiui gimus, oficialus Prūsijos lietuviškai kalbančios 
bažnyčios giesmynas buvo Frydricho Šusterio 1705 m. Karaliaučiuje 
publikuotas trečiasis D. Kleino giesmyno leidimas: Naujos Su pritari
mu wissu Bažnicos musu Lietuwojė Mokitoju pagerintos Giesmju Knygos, 
Taipojeg Maldų Knygeles, Labjausei Bažnycosė Wartojimos Patogiey su- 
taisitos irfirnežey ifidutos.10 Knygoje buvo beveik 300 giesmių, iš kurių 
25 naujos11. Tarp reikšmingų pirmą kartą publikuotų tekstų buvo 
J. Risto Ak amžio žodis koks' afitrus, J. Heermanno Ak Diewe rniernasis, 
tradiciškai Sakso-Veimaro (Saxe-Weimar) kunigaikščiui Vilhelmui 
II priskirtina Ak jezaul mus dabar pristok, Hartmanno Schencko Garbe 
Diewui jog nunay, Tobiaso Clausnitzerio Mielas jezaul mes czionay, 
Martino Behmo Te malda Diew's Tews bei Sūnūs. Prie kitų svarbesnių 

10 Knygos pavadinimas pateikiamas pagal J. Rikovijaus 1685 m. giesmyną, nes 
unikalus Vilniaus universiteto bibliotekos egzemplorius neturi antraštinio puslapio. 
Alternatyvus pavadinimas: Naujos su pritarimu wissu Baznicios musu Kietumoje Mokitoju 
pagerintos Giesmių Knygos Taipoieg Maldų Knygeles. Labjausey Baznycose Wartojimos 
Patogiey sutaisitos ir Szmezey iszduotos. Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 413.

11 Michelini 2009, p. 81-82.
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tekstų priskirtinos J. Heermanno Taip, kaip afi gijw's, tar' Diew's tawo, 
M. Weifiės Rodosijau ir aufit diena ir kitos giesmės.

Giesmę Ak amžio žodis koks' afitrus J. Ristas sukūrė pagal Kristaus 
palyginimą apie turtuolį ir vargšą Lozorių (Lk 16,19-31). Dvylikoje 
posmų poetas vaizduoja pasmerkimą bei pragaro kančias kenčian
čio turtuolio raudą. Amžinybė jam yra „aštrus" lyg kardas sielą per
veriantis žodis. Turtuolis maldavo Abraomą pasiųsti Lozorių įspėti 
penkis jo brolius, „kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą", bet jo prašy
mas buvo atmestas. J. Ristas perteikia tai, ką turtuolis norėjo pasakyti 
ne tik penkiems savo broliams, bet ir visiems žmonėms, prie gies
mės pridėdamas įrašą: „Tai rimtas apmąstymas apie nesibaigiančią 
amžinybę"12. Giesmė baigiasi atgailaujančio nusidėjėlio malda, kurio
je jis meldžia Jėzų priimti į amžiną Dievo artumos džiaugsmą.

12 Ristl648,p.51.
13 The Handbook 1975, p. 283-284; Hymnal Companion 1992, p. 390; Gaigalaitis 1998, p. 225.

J. Heermannas giesmę Ak Diewe wiemasis publikavo giesmių 
rinkinyje Devoti Musica Cordis, skyriuje „Kasdieninė malda". Joje 
pabrėžiamas dievobaimingas gyvenimas, kentėjimų ištvermė ir pa
laimintos mirties laukimas. Lietuvininkų giesmyne ji įdėta skyriuje 
„Apie krikszczioniszką Pasielgimą". Paskutinį šios giesmės posmą 
lietuvininkai tradiciškai giedodavo laidotuvių pabaigoje, kapinėse 
papuošus mirusiojo kapą gėlėmis. Jame Kristus meldžiamas miru
siųjų prikėlimo metu ištiesti mirusiajam ranką ir atvesti jį į dangaus 
šviesą13. „Jr kadda ifi kappu / prikelsi žmones sawo / tadda grabop 
mano / ifitieūk ir ranka tawo / pafiukterėk manę / dūk kunui giwa- 
ta / perfiwietęsjį gabenk / ingi dangaus fiwiesą".

Giesmė Ak Jezaul mus dabar pristok pirmą kartą buvo publikuota 
1648 m. Jos autorystė nenustatyta, tačiau nuo 1676 m. tradiciškai ji 
priskiriama Saxo-Veimaro kunigaikščiui Vilhelmui II. Jos autorius 
antraštėje rekomendavo ją „giedoti prieš pamokslą". Šią rekomen
daciją 1678 m. kunigaikštis įteisino savo potvarkiu, kurį paskelbus 
giesmė buvo giedama šioje liturgijos vietoje sekmadieniais ir šven
čių dienomis visose Saxo-Veimaro bažnyčiose. Joje Šventoji Dvasia 
kviečiama nušviesti tikinčiųjų širdis ir vesti jas tiesos keliu. Gies-
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F. Z. Šusterio 1705 m. giesmyne

mėje išryškinta eschatologinė di
mensija, nurodanti į paskutinę 
dieną, kurią tikintieji Jėzaus vei
do akivaizdoje giedos Trisagion - 
„šventas, šventas, šventas". Ka
dangi Tersanctus yra neatsiejamas 
Eucharistijos liturgijos elementas, 
poetas giesme nukreipia tikinčių
jų mintis į po pamokslo švenčia
mą Eucharistiją14.

14 The Handbook 1975, p. 4-5; Hymnal Companion 1992, p. 216-217.
15 The Handbook 1975, p. 39.
16 Hymnal Companion 1992, p. 217.
17 Die Bekennlnis-Schriften 1979, p. 522.
18 Enchiridion 1579, p. Eiij.

Giesmės Garbe Diewui jog nu- 
nay autorystė įprastai priskiriama 
H. Schenckui, nors tikėtina, kad 
ją galėjo sueiliuoti vienas jo sūnų. Pirmą kartą ji buvo publikuota 
1692 m., todėl ji yra viena naujausių to laikotarpio į lietuvių kalbą 
išverstų tekstų15. Įprastai giesmė buvo giedama pamaldų pabaigoje, 
nes joje Bažnyčia dėkoja Dievui už paskelbtą jo Žodį ir tikinčiuosius 
aplankiusią Šventąją Dvasią bei meldžia Dievo palaimos kasdieni
niame gyvenime ir laiko pabaigoje.

T. Clausnitzerio giesmė Mielas Jezaul mes czionay tradiciškai gie
dama mišių pradžioje. Joje Viešpats meldžiamas per Šventąją Dva
sią apšviesti tikinčiųjų širdis bei mintis, sustiprinti tikėjimą ir padėti 
įvykdyti visa, ko jie bus mokomi mišiose16.

Te walda Diew's Tews bei Sūnūs M. Behmas sueiliavo pagal M. Liu
terio Mažojo katekizmo Ryto maldos įžanginius žodžius: „Dės walt 
Goti Vater, Sohn, heiliger Geist, Amen"17. Pradedant B. Vilentu, šie 
žodžiai į lietuvių kalbą buvo verčiami trejybinės invokacijos for
ma: „Wardana Diewa Tiewa / Sunaus / ir Dwasses schwentos / 
Amen"18. Tiek Liuterio Ryto maldoje, tiek M. Behmo giesmėje Vieš
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pats meldžiamas apsaugoti tikintįjį nuo nuodėmių ir nuo viso pikto, 
kad krikščionis jam įtiktų savo darbais ir gyvenimu. Trejybinė invo- 
kacija M. Liuterio maldoje primena Šventąjį Krikštą, todėl M. Beh- 
mas šią giesmę baigia nuoroda į Krikšto liturgijoje po „Tėve mūsų" 
ištartus žodžius „JBent / Yent saugok mannę" (Ps 121,8).

1732 m. giesmynas

XVIII a. pradžioje Prūsijos lietuvių raštingumo lygis buvo ne
aukštas. Gotfrydas Ostermejeris (Gottfried Ostermeyer) teigia, kad 
tarp vokiečių „Lietuva visada buvo laikoma ta Prūsijos dalimi, kur 
keroja religinis tamsumas"19. Nors XVI-XVIII a. įsteigta nemažai 
naujų parapijų, jų geografinės ribos išliko didelės. Mokyklos buvo 
steigiamos prie bažnyčių, todėl jų buvo tiek, kiek ir bažnyčių, tačiau 
dėl didelių atstumų ir prastos lietuvininkų ekonominės padėties jų 
lankomumas nebuvo didelis. G. Ostermejeris rašo, kad XVIII a. pir
mojoje pusėje jo aptarnautoje Trempų parapijoje „buvo vos du trys 
mokantys skaityti ūkininkai"20. Jam antrina K. Donelaitis Metuose, 
sakydamas, kad tais laikais neraštingi lietuvininkai katekizmo mo
kėsi „iš galvos":

19 Ostermejeris 1996, p. 342.
20 Ostermejeris 1996, p. 342.
21 Donelaitis 1994, p. 101.

„Tėvai mūsų seni, pirm to neturėdami šiuilių, 
Rods nei pybelių, nei katgismų dar nepažino.
Jie tikt iš galvos šventus mokinosi mokslus..."21

Dėl didelio neraštingumo lietuvininkų giesmynai XVI-XVIII a. 
buvo spausdinami palyginti retai. L. Zengštoko ir D. Kleino gies
mynus skyrė net 54 metų laikotarpis. Naujos giesmynų laidos buvo 
publikuojamos pagal poreikius, maždaug kas 20 metų. Pamaldose 
iš giesmynų giedodavo parapinės mokyklos choras ir ją baigę pa
rapijiečiai. Likusieji bažnyčioje melsdavosi be giesmynų ir galbūt 
įsitraukdavo tik į giedojimą liturginių giesmių, tokių kaip Garbė buk
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Diewui ant Aukszto, Pone Diewe, 
dūk mums sawo Zegnone ir kt., ku
rias jie girdėdavo per kiekvienas 
pamaldas. Prūsijoje, kaip ir kitose 
vokiečių teritorijose, turbūt buvo 
paplitusi neraštingų parapijiečių 
giedojimo mokymo praktika, kai 
precentorius giedodavo giesmės 
eilutę, o parapijiečiai turėdavo ją 
atkartoti.

Reformas Rytų Prūsijoje pa
skatino 1709-1711 m. „juodoji 
mirtis", Lietuvos provincijoje nu
sinešusi apie 53 procentus gyven
tojų. Daugybė ūkių ir net kaimų 
liko be gyventojų. 1714-1715 m. 
parapijų vizitacija aprašė apgai
lėtiną krašto būseną. Ženkliai su
mažėjo parapijų narių skaičius, 
Katyčių, Žilių, Verdainės, Lau- 
kiškos, Papeikiu, Rusnės ir kai 
kurios Tilžės bei Klaipėdos pa
rapijos liko be kunigų22. 1718 m. 
kraštą aplankė pats karalius Fry
drichas Vilhelmas I (Friedrich 
Wilhelm I). Įvertinęs situaciją 
vietoje, jis nurodė Karaliaučiaus 
universiteto Teologijos fakultetui 
pateikti religinio švietimo pagerinimo priemones. Fakultetas reko
mendavo įkurti Lietuvių kalbos seminarą, kuris būsimiems Lietu
vos provincijos kunigams ir mokytojams suteiktų lietuvių kalbos 
pagrindų kursą23.

22 Juškal997,p.75-76.
23 Rėza2003,p.78.

J. Berento 1732 m. giesmynas

59



Darius Petkūnas

Nepaisant 1718 m. Tilžės reskripto, kuriuo Halės pietistui Hein
richui Johannui Lysijui (Lysius) karalius nurodė pradėti edukacinę 
reformą Lietuvos provincijoje, iš pagrindų toji reforma pradėta vyk
dyti tik 1732 m. Prūsijoje įsteigus „ypatingąją komisiją" (Spezial- Kir- 
chen- und Schulkommission) ir 1736 m. paskelbus Principia regulativa, 
kuria buvo įvestas privalomas pradinis mokslas 7-14 m. vaikams24. 
Lietuviškai kalbančiuose Prūsijos regionuose iki 1740 m. buvo ati
darytos 275 naujos mokyklos25. Švietimo reforma atnešė vaisių. 
1786 m. G. Ostermejeris tvirtino, kad „dabar ... iš šimto lietuvių vos 
vienas kitas skaityti nemoka..."26 Šį liudijimą jis atkartojo jo parašy
toje Prūsijos lietuvininkų giesmynų istorijoje. „Dabar Lietuvoje rei
kalai tokie pat geri kaip ir kitose Prūsijos vietovėse. Jau ir paprastas 
žmogus gali gauti daug naudos, skaitydamas spausdintas knygas, 
kurios anksčiau buvo prieinamos tik klebonams ir precentoriams."27

24 Rėza 2003, p. 78; Hubatsch 1968, p. 187; Mažosios Lietuvos enciklopedija 2006, p. 144.
25 Juškal997,p.26.
26 Juškal997,p.85.
27 Ostermejeris 1996, p. 342.
28 Gudaitis 1957, p. 265; Hubatsch 1968, p. 184.
29 Ostermejeris 1996, p. 342.

Prie situacijos gerinino prisidėjo ir Karaliaučiaus konsistorija, 
administravusi Mažosios Lietuvos Bažnyčią. Generalinis superin
tendentas dr. Johanas Jakobas Kvantas (Johannes Jakobus Quandt) 
kartu su konsistorijos nariu Christianu Sahme, 1721 m. atlikę lietu
viškų parapijų vizitaciją, pažymėjo, kad raštingi lietuviai beveik ne
turi konfesinės literatūros gimtąja kalba28. Kunigai iki šiol naudojosi 
rankraštinėmis agendomis, nebuvo Biblijos lietuvių kalba, trūko 
giesmynų. G. Ostermejeris tvirtino, kad tuo metu 1705 m. giesmy
no „beveik niekas nebeturėjo"29. Konsistorija nusprendė parengti 
Bažnyčiai būtiniausias knygas - išversti Bibliją, sudaryti agendą, 
paruošti naują giesmyno laidą. Projektui vadovauti buvo paskirtas 
Įsruties archipresbiteris (vyriausiasis kunigas) J. Berentas, kuris, 
nors buvo vokiečių tautybės, J. J. Kvanto manymu, gana gerai mo
kėjo lietuvių kalbą. Pirmiausia buvo parengta agenda, publikuota
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1730 m. 1732 m. pasirodė naujas giesmynas, o 1735 m. - Biblija. Visi 
šie leidiniai buvo atspausdinti Karaliaučiuje.

1732 m. giesmyno pavadindamas, Jfi naujo perweizdėtos ir pa
gerintos Giesmu- Knygos, kurrūse brangiausos senos ir naujos Giesmes 
surašytos, Diewui ant Garbes, ir Prusu Karalystėje esantiems Lietuwnin- 
kams ant Dufiu Jfiganimo, podraug su Maldų- Knygomis, kurruse ne tik
tai senos, bet ir naujos Maldos randamos yra, rodo, kad jo sudarytojas 
J. Berentas sekė D. Kleino giesmyno tradicija. Knygoje buvo 335 gies
mės, kurių trys ketvirtadaliai perspausdintos iš 1705 m. giesmyno.

Kalbos požiūriu šį giesmyną XVIII a. pabaigoje ypač kritiškai ver
tino G. Ostermejeris: „...vietoje pagerintos [giesmių knygos] vertėjo 
sakyti papildytos, nes knyga buvo papildyta, o pagerinta nebuvo"30. 
Kritikas jam būdingu sarkazmu dar prasčiau vertino J. Berento para
šytą pratarmę: „Joje kalbama apie Dievo šlovinimą, bet tokiais skur
džiais žodžiais ir taip nevykusiai, kad nė vienas išmanantis vyras, 
perskaitęs vieną kartą, daugiau jos nebenorės skaityti."31

30 Ostermejeris 1996, p. 344.
31 Ostermejeris 1996, p. 345.
32 Gudaitisl957,p.267.

G. Ostermejeris buvo vėlesnių laikų kritikas, savo nuomonę 
išsakęs praėjus daugiau kaip 60 metų po giesmyno pasirodymo. 
Tuo tarpu 1732 m. giesmynas visuotiniam naudojimui buvo įves
tas sklandžiai ir nesulaukė jokios akivaizdžios kritikos. Priešingai, 
naujas knygos formatas lietuvininkams buvo patrauklus ir ypač 
patogus naudoti. Rengdamas knygą J. Berentas atsižvelgė į forma
tą tuo metu publikuojamų vokiškų giesmynų, kurie buvo siaures
ni nei kitos tuo metu spausdinamos knygos. Prieškario liuteronų 
konsistorijos prezidentas Kristupas Gudaitis tvirtino: „Nuo to laiko 
oficialusis giesmynas ir buvo žmonių vadinamas Siaurikėmis arba 
Siaurosios giesmių knygos."32

Giesmyne buvo 88 naujai išverstos giesmės, iš kurių 15 publi
kuota šioje antologijoje: S. Dacho Ak gražus Dangau! Tėwifike Gerruju, 
P. Gerhardto Ak kaipgi afi wertingay, gailu priimt', Eikim' ir dėkawokim', 
Kam turrėciau afi dejoti ir Miela Kristaus Galwele, Johanno Francko Ga-
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tawokis jau Dufiėle, Brandenburgo 
elektorienei Luisai Henriettei von 
Oranien priskirtina Jėzus mano 
mielassis, Justo Gesenijaus (Jus
tus Gesenius) Kad Griek's mannę 
kankinti, Schwarzburgo-Rudols- 
tadto grafienės Emilijos Juljanos 
(Amilie Juliane) Kaip wėik afi sawo 
Amzio Galą, sulduksu, Georgo 
Neumarko Kas mielą Diewą dust 
walluti, nežinomo autoriaus kūri
nys Kristus mano Linksmybe, kurio 
autorystę lietuvininkų giesmynas 
priskiria Graviusui (Gravius), Va
lentino Thilo Szirdingay pritaisy- 
kit, kožnas sawo Szirdį, Michaelio 
Schirmerio Szwenta Dwase mus 
aplankyk, Martino Rinckarto Taigi 
mielam Diewui, fiirdingay dekawo- 
kim, Johanno Georgo Albinuso 
Wzssz Žmones tur numirti. Visos 
šios giesmės tapo ypač mėgsta
mos Prūsijos lietuvininkų.

Tarp kitų svarbesnių kūrinių 
buvo P. Gerhardto Ak Swiete fien 
zwilgėki, Aw'nėlis Diewo wien's 
nefiąs, Nessituzik taip, Szirdėle, 
Paliecawok mielumui Diewui sawo 

Kelius, S. Dacho Afi tiktay jau pergailėjau, J. Francko Jėzau mano 
Dzaugsmas, ir Szirdiės Penukfilas, Ernsto Christopho Homburgo Jė
zau, tu Dangaus Linksmybę, Christiano Keimanno Jėzų mano ne Uekmi 
(giesmynas šio teksto autorystę priskiria Johannui Friedrichui Me- 
ieriui), Nikolauso Hermano Laupsmkit' Diewą Danguje, Krikficionis ir 
Pass'rode mumsfilowna Diena, bei kitų autorių giesmės.

1732 m. J. Berento pratarmė
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S. Dacho Ak gražus Dangau! Tėwifike Gerruju yra malda, kuria 
krikščionis meldžia Viešpaties išvaduoti jį nuo žemėje patirtų var
gų ir negandų. Ji asocijuojasi su Pauliaus žodžiais 2 Kor 5,8, kuriais 
apaštalas išsako troškimą „palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Vieš
patį". Giesmės pagrindinė mintis - dangaus ilgesys, todėl giesmyno 
sudarytojas ją įdėjo skyriuje „Giesmes apie amžiną Dangaus Links
mybę". Kūrinys iš karto buvo pamėgtas lietuvininkų, kurie ilgai
niui originalią choralo melodiją pakeitė liaudiška.

Giesmę Ak kaipgi afi wertingay, gailu priimt' P. Gerhardtas sukūrė 
pagal 1 Advento sekmadienio evangeliją (Mt 21,1-9), kuri praneša 
apie iškilmingą Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Poetas šią temą susieja 
su Kristaus įsikūnijimu, jo apsilankymu Žodyje ir Altoriaus Sakra
mente bei jo antruoju atėjimu laiko pabaigoje, kai pasaulį jis aplan
kys kaip Teisėjas ir Gelbėtojas. Ši giesmė, kaip ir M. Liuterio Ateik, 
Atpirktojau Žmonių, visuotinai pripažinta viena iškiliausių Advento 
laikotarpio giesmių33.

33 The Handbook 1975, p. 46-48; Hymnal Companion 1992, p. 26-27.
34 The Handbook 1975, p. 97-98; Hymnal Companion 1992, p. 201-202.

Giesmę Eikim' ir dėkawokim' P. Gerhardtas parašė Trisdešimties 
metų karo laikotarpiu. Tai naujametinė giesmė, kurioje giesminin
kas dėkoja Dievui už apsaugą bei pagalbą sielvartų, bėdų ir kitų 
karo negandų metu. Kai kurie giesmynai praleidžia karo temą api
mančius 7,10 ir 11 posmus. Nors Prūsijos kunigaikštystė nepatyrė 
Trisdešimties metų karo audrų, lietuvininkų giesmyne atspausdinti 
visi 15 posmų. P. Gerhardtas yra ne kartą pažymėjęs, kad net sun
kiausių išbandymų metu krikščionys sugeba įžvelgti juos sergė- 
jančią Dievo ranką, kuri „Kaip Motina kawoja, meilingąjį globoja, 
sawajį Kūdikėlį, be sergant Nebagėli"34.

J. Francko giesmė Gatawokis jau Dufiele yra visuotinai pripažinta 
viena iškiliausių liuteroniškų giesmių apie Altoriaus Sakramentą. 
Daugelyje bažnyčių ji giedama visuomet prieš švenčiant Eucharisti
ją. J. Francko poetinių gebėjimų ugdymui įtakos turėjo S. Dachas, ku
ris Karaliaučiaus universitete buvojo profesoriumi. Poetas perteikia 
liuteroniškosios ortodoksijos laikotarpio mokymą apie pasirengimą
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priimti Sakramentą. Susitikimas 
su Viešpačiu tikinčiojo sielai yra 
džiaugsminga šventė, kuriai ji 
ruošiasi būdama pakilios nuotai
kos, lyg jaunikį pasitinkanti nuo
taka. Giesmė ypač ryškiais vaiz
diniais perteikia Kristaus kūno 
ir kraujo esamybę Sakramente, 
kai „su Wynu [dudami Duūėlei] 
Kraujo Szlakkėlei". Giesmėje taip 
pat išryškėja liuteroniškos teo
logijos atsisakymas filosofiniu 
būdu paaiškinti Kristaus kūno ir 
kraujo esamybę duonoje ir taurė
je, kaip tai darė Tomas Akvinietis. 
J. Franckas teigia, kad „tai nega
lim iūmannyti, gal wien's Diewas 
iūguldyti!" Paskutiniame giesmės 
posme ypatingas dėmesys teikia
mas eschatologiniam Sakramento 
aspektui, kuris nurodo į laiko pa
baigą, kai Kristus pakvies sielą į 

amžiną dangaus vestuvių šventę. Pakili giesmės nuotaika akivaiz
džiai prieštarauja vėlyvesniam pietistų požiūriui į Sakramentą kaip 
į baimingą sielos susitikimą su Kristumi, kuris griežtai vertins jos 
pasiruošimą pagal sielos asmeninio šventumo dimensiją.

Giesmės Jėzus mano mielassis autorystė tradiciškai priskiriama 
Luisai Henriettei von Oranien, Brandenburgo didžiojo elektoriaus 
Frydricho Vilhelmo žmonai. Vis dėlto himnologai tuo abejoja, nes 
Henriettė neturėjo įgūdžių rašyti eiles vokiečių aukštaičių (Ho- 
chdeutsch) tarme. Giesmė pirmą kartą buvo publikuota dviejuose 
Brandenburgo giesmynuose. Pirmasis buvo parengtas Henrietės 
užsakymu 1653 m. Juo ji siekė prisidėti prie Frydricho Vilhelmo * 

35 The Handbook 1975, p. 218-219; Hymnal Companion 1992, p. 254-256.

G. Ostermejerio pirmoji lietuviškų 
giesmynų istorija, 1793
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pastangų mažinant išorinius skirtumus tarp liuteronų ir reformatų. 
Amžininkų teigimu, Jėzus mano mielassis buvo viena mėgstamiausių 
Henriettės giesmių. Antrasis šį tekstą publikavęs giesmynas buvo 
skirtas naudoti vien liuteronams. Nepaisant autorystės klausimų, 
giesmė yra išraiškingas Kristaus prisikėlimo liudijimas, parem
tas 1 Kor 15-35ff. ir Job 19,25-27. Tekste tikėjimas įvardijamas ne 
J. Kalvino akcentuotu paklusnumu visavaldžio Dievo įsakams, bet 
liuteronams būdingu pasitikėjimo (lot.fiducia) aspektu. „Per Nussi- 
tikkėjimą, / taip glaudžey su Jum' su ėjau, / drutaję Wieros Ranka, 
/ taip gilley į Jį įdėjau, / kad ney Smertiės-Atskirrims, / Jį man ifi 
Szirdiės n'iūims." Giesmėje nuolatos išreiškiamas džiaugsmas Kris
taus prisikėlimu, nes Viešpaties prisikėlimas krikščioniui reiškia ir 
jo būsimą prisikėlimą amžinam gyvenimui36.

36 The Handbook 1975, p. 155-156; Hymnal Companion 1992, p. 282-284.
37 The Handbook 1975, p. 119-120; Hymnal Companion 1992, p. 385-386.
38 The Handbook 1975, p. 426-427.

J. Gesenijaus giesmė Kad Griek's mannę kankmū nurodo į Kris
taus kentėjimus ir mirtį nuodėmingo žmogaus vietoje. Giesminin
kui ši žinia teikia stiprybės pagundų akivaizdoje, ragina užsiginti 
pasaulio tuštybių, o sąžinės priekaištų ir pragaro baimės valandoje 
primena, kad jo kaltės yra nuplautos Kristaus krauju. Ši Viešpaties 
kančia ir mirtis „už neteisiuosius" (1 Pt 3,18) tikinčiajam bus tvirta 
paguoda mirties valandoje, nes krikščionis paliks šį pasaulį tvirta 
viltimi būsimu susitikimu su jo Atpirkėju danguje37.

Schwarzburg-Rudolstadto grafienės Emilijos Juljanos giesmė 
Kaip weik afi sawo Amžio Galą, sulduksu tapo viena mėgstamiausių 
Prūsijos lietuvininkų laidotuvių giesmių. Tai meditacija apie artė
jančią mirtį ir pasirengimą ją sutikti. Poetei mirtis nebaisi, nes ji ti
kra, kad per Krikšto ir Altoriaus Sakramentus Atpirkėjas jaijau čia, 
žemėje, perdavė sielos išganymui reikalingą malonę. Tai sakramen
tinio pobūdžio laidotuvių giesmė, kuria poetė primena malonės 
priemonių svarbą žmogaus išganymui, nes per jas Kristus perduo
da tikinčiojo išgelbėjimui būtiną jo teisumą38.
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P. Gerhardto giesmė Kam 
turrėciau afi dejoti originaliame 
vokiškame tekste buvo pavadinta 
„Krikščioniška džiaugsmo gies
me". Lietuvininkų giesmyne ji 
publikuojama skyriuje „Giesmės 
Palinksminojimo", nes kūrinyje 
poetas kalba apie Kristaus teikia
mą paguodą pasaulio išbandy
mų ir mirties akivaizdoje. „Kam 
turrėciau afi dejoti? argi ne Kris
tus cze? Tas man gal pristoti." 
Giesmėje gausu nuorodų į Šven
tojo Rašto vietas, ypač Ps 73,23-26. 
Aštuntas giesmės posmas buvo 
paties P. Gerhardto malda mir

ties patale. Istoriniai šaltiniai liudija, kad ši giesmė teikė paguodos 

P. Gerhardto giesmė 
Kam turrėciau afi dejoti 

J. Berento 1732 m. giesmyne

iš gimtosios Zalcburgo žemės išvarytiems liuteronams keliaujant į 
jiems prieglobstį suteikusius kraštus. Nemaža dalis zalcburgiečių 
apsigyveno maro nuniokotame Gumbinės regione39.

39 The Handbook 1975, p. 367-368; Hymnal Companion 1992, p. 437-438.

Giesmę Kas mielą Diewą dust walluti G. Neumarkas parašė būda
mas vos 19 metų. Po ilgos ir nesėkmingos darbo paieškos šiaurės vo
kiečių žemėse, jam netikėtai buvo pasiūlyta mokytojo vieta Stepha- 
no Henningo namuose Kylyje (vok. Kiel). Gyvenimo pabaigoje jis 
prisiminė, kad šią netikėtą žinią jis priėmė kaip Dievo dovaną ir jos 
įkvėptas sueiliavo giesmę, kurioje perteikė patirtus išgyvenimus. 
Kelionėse labiausiai jam paguodą teikė Ps 55,22 žodžiai: „Pavesk 
savo rūpesčius Viešpačiui, ir jis tave palaikys." Pagrindinė giesmės 
tema yra maloninga Dievo apvaizda, todėl lietuvininkų giesmyne 
ji įdėta skyriuje „Apie Diewo Aprūpinimą ir Waldimą". Nepaisant 
išbandymų valandų, kuriose sunku įžvelgti Dievo pagalbą, gies
mininkas liudija, kad Viešpats savo apvaizda rūpinasi jo atpirk-
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Į Prūsiją atvykstantys Zalcburgo liuteronai su giesmynais 
rankose. Piešinys iš J. Vanagaičio almanacho Kovos keliais

tais žmonėmis ir teikia pagalbą jiems reikalingiausiu metu40. „Ben 
Mažumą tiktay palūkurk; / ir Diewo Norą panorėk, / Szwentoj' Jo 
Waloj' wissas kiburk, / ant Jo Likkimmo wis žurėk; / Diew's žada 
mums Dangaus Džaugsmo, / Diew's dus, ko reik ir ant Swieto."

40 The Handbook 1975, p. 361-362; Hymnal Companion 1992, p. 433-434.
41 The Handbook 1975, p. 425-426; Hymnal Companion 1992, p. 284-285.

Giesmės Kristus mano Linksmybe autorystę lietuvininkų giesmy
nas priskiria Graviusui, nors iš tikrųjų ji nėra nustatyta. Kūrinys pir
mą kartą buvo publikuotas 1609 m. Jenos giesmyne. Giesmininkas 
atkartoja apaštalo Pauliaus žodžius „man gyvenimas - tai Kristus, 
o mirtis - tik laimėjimas" (Fil 1,21), tvirtai tikėdamas, kad Kristus 
bus šalia jo mirties valandą, ir su Viešpačiu jis galės „wissados tikt 
džaugtis, Linksmybe amžina!" Savo turiniu tekstas primena Simeo
no giesmę Nunc Dimittis: „dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, 
leisti savo tarnuo ramiai iškeliauti" (Lk 2), ir nurodo būsimą dangaus 
džiaugsmą (Apr 7,9-17). „Gallėsu ten wis džaugtis, / afi Diewui ant 
Garbes, / wissi Wargai tur lautis, / Loska Kristaus Dwases."41

P. Gerhardto giesmė Miela Kristaus Galwėle liuteroniškoje tradi
cijoje tapo viena iškiliausių Kristaus kentėjimo giesmių. Ji sukurta 
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pagal Bernardo Klerviečio Kristaus kentėjimų meditaciją. Kiekvieną 
Didžiosios savaitės dieną B. Klervietis skyrė Kristaus kančios ap
mąstymui: Ad Pėdės (pėdas), Ad Genua (kelius), Ad Manus (rankas), 
Ad Latus (šoną), Ad Pėdus (krūtinę), Ad Cor (širdį), Ad Faciem (veidą). 
B. Klerviečio meditacija apie Kristaus veidą prasideda žodžiais: Sal
ve caput cruentatum, kuriuos P. Gerhardtas verčia O Haupt voll Blut 
und Wunden. Poetas giesmėje medituoja apie „Kristaus Galwėle, 
Kraujais pažlugguse!", apmąsto veido ir akių žavesio sunykimą, 
regi išbalusius Viešpaties skruostus bei lūpas. Giesmininkas įvardi
ja Kristaus kentėjimo priežastis, sakydamas: „Ką, Jėzau, tu kentėjei, 
to kaltas aB buwau; ką Tu neBot turrėjei, Griekais tai saw pelnau!" 
P. Gerhardtas meldžia Kristaus artumos mirties valandoje, sudėda
mas viltis vien į Viešpaties kentėjimą ir jo nuopelnus42.

42 The Handbook 1975, p. 135-137; Hymnal Companion 1992, p. 121-122.
43 The Handbook 1975, p. 60-61; Hymnal Companion 1992, p. 31-32.
44 The Handbook 1975, p. 175-176; Hymnal Companion 1992, p. 177.

Adventinę giesmę Szirdingay pritaisyki!, koznas sawo Szirdį V. Thilo 
sueiliavo pagal Mt. 3,2-3. Tai Jono Krikštytojo žodžiai, kuriais jis kvie
čia tyromis širdimis pasitikti ateinantį Mesiją. Lietuvininkų giesmy
ne išlaikytas ketvirtasis posmas, kuris, pradedant Hanoverio 1569 m. 
giesmynu, pakeistas kitu nežinomo autoriaus sueiliuotu tekstu43.

M. Schirmerio giesmė Szwenta Dwase mus aplankyk! yra malda, 
kuria Bažnyčia kviečia Šventąją Dvasią, prašydama nušviesti tikin
čiųjų širdis, idant jos pajėgtų teisingai suprasti Dievo žodį, pažinti 
jo vedimą, įstengtų kovoti su dvasinėmis blogio jėgomis ir pajėgtų 
mylėti Dievą bei artimą. Daugelyje giesmynų prie jos pridedamas 
dar vienas 1569 m. Hanoverio giesmyne pirmą kartą publikuotas 
posmas. Lietuvininkų giesmynas pateikia originalų giesmės tekstą44.

M. Rinckarto giesmė Taigi mielam Diewui, fiirdingay dekawokim po
puliariai yra vadinama vokiškuoju Te Deum laudamus. Kaip Te Deum, 
ši giesmė šlovina Šventąją Trejybę. Ilgainiui paplito nuomonė, kad 
M. Rinckartas šią giesmę sukūrė įkvėptas 1648 m. Vestfalijos taikos, 
kuria buvo užbaigtas vokiečių žemes niokojęs 30-ies metų karas, ta
čiau iš tikrųjų ji buvo sukurta karo metu. 1636 m. Saksonijos Eilen- 
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burgo miestelis, kurio kunigu buvo M. Rinckartas, stipriai nuken
tėjo karo audrose. Jį du kartus nuniokojo Švedijos kariuomenė ir 
kartą Austrijos. Dar 8 000 gyventojų Eilenburgas neteko maro metu. 
M. Rinckartas šia giesme atiduoda garbę Dievui už tai, kad jis sau
gojo ir globojo jo parapiją sunkumų ir karo išbandymų metu. Gies
mininkas šlovina Šv. Trejybę už jos tėvišką globą ir meldžia, kad toji 
apdovanotų tikinčiuosius taika ir ramybe bei maloningai išvaduotų 
juos nuo visų pavojų tiek šiame, tiek busimajame gyvenime45.

45 The Handbook 1975, p. 31-32; Hymnal Companion 1992, p. 458-459.
46 The Handbook 1975, p. 428-429.

Giesmė Wissi Žmones tur numirti visuotinai yra pripažinta viena 
gražiausių J. G. Albinuso kūrinių. Ją poetas sukūrė laidojant žymų 
Leipcigo pirklį Paulių von Hessenbergą. Kūrinys perpildytas Kristaus 
pergalės, kuria Viešpats tikintiesiems užtarnavo amžinąjį gyvenimą, 
džiaugsmo. Giesmininkas vaizdingai perteikia būsimos dangaus šlo
vės viziją, kurioje cherubinai su serafimai, patriarchai bei apaštalai 
ir nesuskaičiuojama dangaus minia (Apr 7,9) džiaugsmingai gieda 
Tersactus Šventajai Trejybei. Kadangi liuteroniškoje teologijoje nėra 
skaistyklos koncepcijos, mirtis tikinčiajam yra įžengimas į dangišką 
Jeruzalę, atėjimas į tą baltais drabužiais aprengtą „gerųjų minią", ku
rioje jis dėkos Dievui už išganymą. „Diew's jau dawe man mattyti, 
/ Džaugsmą ūittą dangišką; / nor dangus mannę rėdyti, / baltais 
Rūbais; Wainiką, / man jau nor Garbes uždėti, / gailu pas Diewą 
stowėti, / dzaugtis ir tokiu Džaugsmu, / ne wienam nežinnamu!"46

1740 m. giesmynas

XVIII a. pradžioje Prūsijos Liuteronų bažnyčioje pasirodė naujas 
dvasinis-teologinis judėjimas, ilgainiui užėmęs joje vyravusios tra
dicinės ortodoksijos vietą, - pietizmas. Šis judėjimas nebūtų išplitęs 
tokiu greičiu, jei ne reformatų tikybos Prūsijos karaliaus Frydricho 
Vilhelmo I protekcija ir paramajudėjimo šalininkams.

Vokiečių teritorinių bažnyčių vadovai ir pasaulietiniai globėjai 
įtariai žvelgė į pietizmą, todėl naujos teologijos skleidėjams pa-
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Augustas Hermanas Franckė

prastai liepdavo apleisti 
kraštą. Jie ypač priešinosi 
Halės pietistams, nes ten 
įsitvirtinęs Augusto Her
mano Franckės (August 
Hermann Francke) moky
mas nutolo nuo klasikinės 
liuteroniškos teologijos. 
A. H. Franckė „atgimimą iš 
naujo" atsiejo nuo Šventojo 
Krikšto, skelbdamas emo
cinį „atgimimą", arba „at
sivertimą", kurį asmuo tu
rėjo išgyventi konkrečiame 
laike ir vietoje. Šis „atgimi
mas" ontologiškai turėjo 
pakeisti tikinčiojo dvasinį 
gyvenimą, tad išgyvenęs 
„atsivertimą" jis tapdavo 
„tikru krikščioniu".

Išskirtinės pozicijos pie- 
tistų atžvilgiu laikėsi reformatų tikėjimą išpažinęs pirmasis Prūsijos 
karalius Frydrichas I (Friedrich I). Jis suteikė pietistams prieglobs
tį Brandenburge, Philippą Jakobą Spenerį paskirdamas Berlyno 
superintendentu, o A. H. Franckę - Halės universiteto Teologijos 
fakulteto profesoriumi. Jų paveikti kai kurie Bažnyčios kunigai pa
suko nuo teocentrinės link antropocentrinės pietistinės teologinės 
nuostatos.

1713 m. naujuoju Prūsijos karaliumi tapęs Frydrichas Vilhelmas 
I pradžioje įtariai žvelgė į pietistus. 1711 m. jis vizitavo Halėje esan
čias A. H. Franckės įsteigtas edukacines įstaigas ir net buvo linkęs 
jas uždaryti kaip žalingas jo militaristiniams siekiams. Ilgainiui su
pratęs, kad pietistai gali pasitarnauti formuojant valstybei lojalius, 
disciplinuotus ir išsilavinusius piliečius, Frydrichas Vilhelmas I pa
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keitė nuostatą. Įžengęs į sostą, jis pradėjo aktyviai remti pietizmo 
sklaidą, Halės universiteto Teologijos fakultetą pavertęs pietistų 
kalve ir suteikęs privilegiją fakultetui nustatyti Prūsijos dvasinės 
bei edukacinės reformos gaires47.

47 Gawthrop 1993, p. 139, 207-219.
48 Citavičiūtė 2004, p. 69; Gawthrop 1993, p. 218-221;

Karalius paskyrė žymius Halės pietistus vadovauti Rytų Prūsi
jos edukacinei reformai. Tarp jų buvo H. J. Lysijus (Lysius), Abraha
mas Wolffas ir Georgas Friedrichas Rogallis. Karaliaus proteguoja
ma pietistų teologinė-edukacinė programa neišvengiamai susidūrė 
su pasipriešinimu. Pietistų siekiams ypač priešinosi Rytų Prūsijos 
generalinis superintendentas J. J. Kvantas ir jo šalininkai. Vis dėlto 
valstybės proteguojamos priemonės darė poveikį bažnyčiai, kuri il
gainiui nustojo A. H. Franckės krypties pietizmą laikyti jai svetimu 
dvasiniu judėjimu. Frydrichas Vilhelmas I savo ruožtu nurodė Ka
raliaučiaus universiteto teologijos studentams kelerius studijų me
tus praleisti pietistų valdomame Halės Teologijos fakultete. Rytų 
Prūsijon grįžę teologijos kandidatai tapdavo uoliais A. H. Franckės 
krypties pietizmo skleidėjais. Jiems buvo suteikta ordinacijos pir
mumo teisė, nes iš Halės jie parsiveždavo testimonia pietatis et erudi- 
tionis rekomendacijas, kurios, A. H. Franckės nurodymu, tapo pri
valomos visiems kandidatams į kunigus48.

Tarp aktyvių pietizmo šalininkų ir platintojų buvo F. U. Glazeris. 
Nors teologijos studijas jis baigė dar liuteroniškos ortodoksijos lai
kotarpiu - 1712 m. Karaliaučiuje Didlaukių klebonas entuziastingai 
įsitraukė į Halės pietistų judėjimą. Ypač jis žavėjosi giesmėmis, kurias 
giedojo Halėje studijavę kunigai. F. U. Glazeris pasiryžo šias giesmes 
išversti į lietuvių kalbą ir įvesti jas į visuotinį giedojimą lietuviško
se parapijose. 1736 m. Halėje jis publikavo pirmąjį pietistinio pobū
džio lietuvišką giesmyną Kėlos Nobaznos Giesmes, Lietuuminkams Ant 
Dufiios Jfiganimo ifidutos. Knygoje buvo 80 giesmių, paimtų iš Johanno 
Anastasiaus Freylinghauseno ir G. F. Rogallio parengtų giesmynų, 
iš kurių 78 išvertė jis pats, o likusias dvi - Kaukiemio kunigas Jonas 
Berendas (Johann Behrend). 1738 m. Halėje F. U. Glazeris publikavo
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naują giesmyno laidą, jau turėjusią 
100 giesmių. Neišliko nė vieno šių 
giesmynų egzemplioriaus, tačiau 
Halės A. H. Franckės fundacijos 
bibliotekoje yra saugoma 1740 m. 
Karaliaučiuje atspausdinta trečioji 
F. U. Glazerio giesmyno laida. Joje 
publikuotos 128 giesmės, kurių 
dalis yra pietistinio pobūdžio, o 
likusios sueiliuotos dar ortodoksi
jos laikotarpiu49. Knygoje paskelb
tos ir kelios žinomiausio refor
matų poeto Joachimo Neanderio, 
kuris populiariai buvo vadinamas 
„kalvinistų Pauliumi Gerhardtu", 
giesmės.

Antologijoje publikuota 14 šio 
giesmyno tekstų, tarp jų Kaspa
ro Heunischo Ak Amžių Amže, 
Džaugsmo piln's, J. Neanderio Dan
gus, Žeme ir Orai, Wandens, Diddėlis 
Prarūkei mano Szirdėle trokfita ir Ge
rybe ne ifimdstoma, Johanno Micha
elio Schumanno Dufi'l buk Tikkė- 
jime wierninga, Johanno Schefflerio 
(Angelus Silesius) Dufiele Kristaus 

pamifiwęsk ir Kur tiktay afi waikfitinnėju, J. Francko Jėzą mano wiss my- 
lėsu ir Michaelio Francko Kaip niekingas prapulingas, Joachimo Justuso 
Breithaupto Jėzus Dierno miel's Sūnūs, Erdmanno Neumeisterio Jėzus 
pri'mma Griefinusus, A. H. Franckės Kelk Krikficzonie, kelk, kelk kowot', 
Christiano Friedricho Richterio Ne taip sunku tikkru būt' Krikficzonim', 
nežinomo autoriaus giesmė Tikkįs tur ne tiktay žinndt', kurios autorys
tę lietuvininkų giesmynas priskiria J. H. Schraderiui.

fRobcųnoš
Sitfufviunfiintf

*ne

jautos.

IGvalaucjuje, 

iSft>5ufb* o parbtiJamcd pa< 3cnq 
Gnbvifi ttrtuiigtį, SŪJitf «745-

F. U. Glazerio 1740 m.

49 Michelini 2009, p. 132-134; Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 110.
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Tarp lietuvininkų taip pat tapo pamėgtos P. Gerhardto Die- 
we taw mano giest Szirdis, taw giesti ir Burna bei Septinėms, Szirdie! 
girdėk Žodžius, Heinricho Heldo Diewui dėkui po wissusfiio Pasaulio 
Krafitėlius, Sigmundo von Birkeno (Betuliuso) Jėzaul jau Kentėjimus 
tawo apdumosu, Benjamino Schmolcko O taczaus afi wissados, mans 
Diewe, J. Risto Sekkite Manę, mielėjU fiauke Jėzus, J. Shefflerio Bar' 
Kristus: Sekkite mannę, Johanno Heinricho Schroderio Wzbno reik', ak 
Dangaus Pone ir kitos giesmės.

K. Heunischas giesmę Ak Amžių Amže, Džaugsmo piln's parašė 
įkvėptas J. Risto giesmės Ak amžio žodis koks' afitrus, kurią pastarasis 
sueiliavo pagal Kristaus palyginimą apie turtuolį ir vargšą Lozorių 
(Lk 16,19-31). Ristas aprašė pragaro skausmus kenčiančio turtuolio 
raudą, kuriam amžinybė tapo lyg sielą perveriantis kardas „aštrus 
žodis". K. Heunischas pažymėjo, kad J. Risto giesmė atskleidžia 
tik vieną amžinybės pusę - netikinčiųjų kančias ir nepamini an
trosios - tikinčiųjų amžino dangaus džiaugsmo. Savo giesmėje jis 
perteikia Lozoriaus mintis, kuriam amžinybė yra ne „aštrus" žodis, 
bet žodis „Džaugsmo piln's". Vėlesniuose lietuvininkų giesmynuose 
šis tekstas publikuojamas skyriuje „Giesmes apie amžiną Dangaus 
Linksmybę". Lozoriui amžinybė tapo išvadavimu nuo visų žemėje 
patirtų vargų ir kančių, jos vertė yra neišmatuojamai didesnė nei 
visi šios žemės turtai.

Giesmėje Dangus, Žeme ir Orai, Wandens gdrbinna filownay, Diewą 
reformatų poetas J. Neanderis parodo, kaip Dievas apreiškia save 
per kūrinijos grožį ir kviečia tikinčiuosius jo garbei giedoti šlovės 
giesmą. Neanderio poezija galėjo turėti įtakos K. Donelaičiui, nes 
poetas, kaip ir Neanderis, Metuose nuolatos pabrėžia dangaus ir že
mės Kūrėjo apvaizdą, už kurią kūrinija jį šlovina ir dėkoja.

J. Neanderio giesmė Diddėlis Prarūkei Mano Szirdėle skelbia Kris
taus tarnystę kaip pranašo, vyriausiojo kunigo ir karaliaus. Poetas 
vadovaujasi Jono Kalvino mokymu apie trejopą Kristaus tarnystę, 
nors panaši teologija rado vietą ir liuteroniškoje ortodoksijoje, ku
rios išpažinėjai ją siejo su tobulu Viešpaties tarpininkavimu tarp 
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Dievo ir žmogaus50. F. U. Glazeris vokišką terminą priester verčia 
lietuvininkams priimtinu „vyskupas", nors Naujajame Testamen
te Jėzus juo niekur neįvardijamas. Terminas vyskupas lietuvininkų 
buvo vartojamas net XVI a. pabaigoje, kai Prūsijos bažnyčioje ši pa
reigybė buvo pakeista į superintendento. XVIII a. termino vyskupas 
vartosena jau buvo įsitvirtinusi Prūsijos lietuvių religinėje literatū
roje. 1719 m. ir 1722 m. katekizmai rodo, kad lietuvininkai tokiu 
vardu vadindavo archipresbiterį arba superintendentą.

50 Schmidl961,p.338.
51 Geistreiches Gesang- Buch 1741, p. 712 (Giesmė Nr. 1065).
52 Sander 1937, p. 96.

Giesme Dufi't buk Tikkėjimė wierninga J. M. Schumannas ragina 
krikščionį visais gyvenimo atvejais likti ištikimu Dievui. Žymusis 
pietistas J. A. Freylinghausenas šią temą išplėtojo giesmėje Sey ge- 
treu in deinem leiden (Lik ištikimas savo kentėjimuose)51.

Giesmę Dufiėle Kristaus pamifiwęsk J. Scheffleris sukūrė pagal 
vėlyvųjų viduramžių maldą Anima Christi, tradiciškai meldžiamą 
administruojant Altoriaus Sakramentą. J. Schefflerio gimtajame Si
lezijos Breslau mieste ši malda buvo meldžiama ir liuteroniškose 
mišiose52, tai ir galėjo paskatinti į viduramžių misticizmą linkusį po
etą perteikti jos tekstą giesmės formoje. Kaip ir maldoje, sakramente 
kūniškai esantis Kristus prašomas pašventinti tikinčiojo sielą. Gies
mininkas poetiškai kreipiasi į paskirus Viešpaties kūno narius - 
veidą, sužeistą šoną, melsdamas įvairių palaiminimų sakramentą 
priimantiems žmonėms. Lietuvininkų giesmyne ši giesmė įdėta 
skyriuje „Apie kentėjimą Jėzaus Kristaus".

Giesme Gerybe ne ifimastoma! J. Neanderis išreiškia Dievo ilgesį. 
Ji sukurta pagal 42-osios ir 86-osios psalmių tekstus ir Samarietei 
ištartus Kristaus žodžius apie „gyvojo vandens versmę" (Jn 4,13).

J. Francko giesmė Jėzų mano wiss' mylėsu skelbia krikščionio pa
sitikėjimą Kristumi. Poetas apibūdina sunkias gyvenimo aplinky
bes, kuriose žmogui gali kilti pagunda manyti, jog Dievas jį apleido. 
J. Franckas sako, kad būtent tokiais gyvenimo atvejais jis tvirtai tiki, 
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kad Jėzus jo neapleido ir ragina krikščionį visuomet likti jam ištiki
mu, nes Viešpats pažadėjo pasilikti su tais, kurie jame pasiliks.

Giesmės Jėzus Diewo miel's Sūnūs autorius J. J. Breithauptas buvo 
atsidavęs pietistas, dar jaunystėje paveiktas Ph. Spenerio, o vėliau - 
A. H. Franckės. Dėl pietistinės teologijos jis turėjo palikti Erfurtą. 
1691 m. atvykęs į Halę, buvo paskirtas Teologijos fakulteto deka
nu ir Magdeburgo konsistorijos nariu53. Nepaisant pietistinių sen
timentų, poetas giesmėje nekalba apie antropocentrinius tikinčiojo 
jausmus, užėmusius svarbią vietą pietistų teologijoje. Kiekvienas 
giesmės posmas liudija kristocentrinį maldingumą, pabrėždamas 
Kristaus atliktą žmogaus išganymo darbą.

53 The Lutheran Cyclopedia 1899, p. 62.
54 Hymnal Companion 1992, p. 243.

E. Neumeisterio giesmė Jėzus pri'mma Grieflnusus! praneša Jėzaus 
malonę atgailaujantiems žmonėms. Pirmą kartą ji buvo publikuota 
1718 m. jo paties parengtame giesmyne Evangelischer Nachklang (Evange- 
liškas aidas). Autorius siūlė ją giedoti trečią sekmadienį po Šv. Trejybės, 
po pamokslo apie „paklydusią avelę" (Lk 15,l-10)54. Savo giesmyną jis 
pavadino „...saldžiu Morkaus evangelijos branduoliu, <...> priešingybe 
naujoms fanatiškų entuziastų giesmėms, kuriose jie subtiliai užmas
kuoja savo naujojo mokymo nuodus". „Fanatiškieji entuziastai" šiuo 
atveju buvo pietistai, ypač A. H. Franckė ir jo šalininkai, dieviškojo ap
reiškimo bei jo valios ieškoję už Šventojo Rašto ribų. Pastarieji atgailą 
pavertę įstatymu, o ne tikinčios sielos atsaku į maloningą Kristaus kvie
timą. Įvykdę savo pačių nustatytas taisykles, jie manė esą teisūs Dievo 
akivaizdoje. E. Neumeisteris nesutiko su tokiu jų mokymu. Toks po
žiūris jam buvo tolygus teisuoliškam veidmainiškumui ir saviapgaulei, 
todėl ir šią atgailos giesmę jis nukreipė prieš pietistus. Poetas pabrėžia, 
kad išganantis teisumas yra ne tikinčiojo nuopelnas, bet Kristaus do
vana, kurią jis suteikia visiems nuodėmes apgailintiems nusidėjėliams: 
„Eikfite eikfite Fėn' wissi! / eikfite Fėn' wissi Smutningi! / Jėzus pats 
Sauk', skubbinti / liepja jums, kurrie griekingi; / nor priimt' jus per 
Waikus, / Jėzus pri'mma Griefinusus!" Nepaisant E. Neumeisterio an- 
tipietistinių sentimentų, giesmė pateko į F. U. Glazerio giesmyną.
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103) ‘Pf. ro3, ij. 16. 3moquS pta faipo Ifmjė 
Faip 3ole; jis jpb’ taip 3i>le ant £aufo. ^ab 

ję pereit, tai jšs jau ne b’pra; it fa- 
to o ji bauginus ne pajpfta.

?ld) n?ie nicfyig, acf? rote fludįHg.
G)aip nirtingas prapiil’ngas cfi 3imo/ 

gaus (lis Tfmjiaa! Kaip migla umay 
ujeiti/irgi tve'l umay praeiti, 2tmjias taip 
žmogaus nueiti. o

2. Kaip nid’ingas prapulingas , cfi 
žmogaus cje dienos! ^u F?roivė taip 
be'g’ Uppe'lis , ir ne gvy|;t’ jo Wanče# 
nelis, taip prabe’g’ Smagaus Cje'felis.

3. Kaip nirtingas prapulingas ef? 
žmogaus ųon žlugimas! taip

M. Francko giesmė 
Kaip niekingas Prapulingas. 

F. U. Glazerio 1740 m. giesmyne

Giesmė Kaip niekingas 
prapulingas liudija laikinumą 
ir pranykstamumą viso, kas 
žmogui brangu. Michaelis 
Franckas skelbia, kad „nie
kingas prapulingas" yra žmo
gaus gyvenimas, jo dienos, 
džiaugsmas, gražumas, laimė, 
didybė, stiprumas, išmintis, 
pažinimas, puikybė, valdžia, 
žemiški turtai. Kadangi pats 
žmogus ir visa „Kas tikt yr', ką 
tik mes matom'" tėra laikina, 
krikščionis savo viltis ir tikėji
mą nukreipia į Sutvėrėją, kuris 

yra amžinas. Šią giesmę galima pavadinti meditacija apie pirmąjį 
Dievo įsakymą - „Neturėk kitų dievų". M. Liuterio Mažasis katekiz
mas jį paaiškina: „Mes turime visų labiausia bijotis Dievo, Jį mylėti 
ir Juo pasitikėti."55 M. Franckas tai išsako žodžiais: „Mes ant Diewo 
Szirdį statom'."

55 Krikščioniškos giesmės 2007, p. 917.

Giesmė Kelk, Krikficzonie! kelk, kelk kowot' Prūsijoje laikyta liute
roniškojo pietizmo šedevru. Pagrindinė jos tema - krikščioniškoji 
kova. Krikščionis - tai į mūšį pašauktas kareivis, kurio išganymas 
priklausys nuo kovos baigties. Prūsijos giesmynai jos autoriumi 
įvardijo A. H. Franckę, tačiau iš tikrųjų giesmę parašė ne jis ir netgi 
ne šio judėjimo šalininkas, o J. Scheffleris. Šią giesmę dar iki P. Spe- 
nerio 1675 m. Pia desideria pasirodymo bei A. H. Franckės 1687 m. 
atsivertimo Silezijos poetas publikavo savo 1668 m. giesmyne Hei- 
ligen Seelenlust, ją pavadindamas: Auf, auf, o Seel, auf, auf zum Streit. 
Bene pirmasis giesmės autorystę A. H. Franckei priskyrė giesmių is
torikas Johannas Gasparas Wetzelis savo 1719 m. Hymnop^ographia, 
kūriniui suteikdamas pavadinimą Auf Christen-Mensch, auf, auf, 

76



Kristijono Donelaičio laikotarpio Prūsijos lietuvių liuteronų giesmės ir jų teologija

zum Streit56. Pirmieji penki ir paskutinis giesmės posmai sueiliuo
ti pagal Pauliaus žodžius Timotiejui, kuriais apaštalas paragino jį 
būti „geru Jėzaus Kristaus kariu" (2 Tim 2,3-5). 6-10 posmus poetas 
sueiliavo pagal Kristaus žodžius „septynių bažnyčių angelams". 
„Nugalėtojui" Viešpats pažadėjo duoti „valgyti nuo gyvybės me
džio, esančio Dievo rojuje" (Efezo bažn.), apsaugą „nuo antrosios 
mirties" (Smirnos bažn.), „paslėptos manos ir baltą akmenėlį" su 
nauju vardu, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas (Pergamo), „aušros 
žvaigždę" (Tiatyrų bažn.), padaryti „stulpu savo Dievo šventyklo
je" (Filadelfų bažn.), pasodinti „šalia savęs, savo soste" (Laodikė- 
jos bažn.) (Apr 2,7.11.17.28; 3,12.21). Giesmės autoriumi įvardijus 
A. H. Franckę, kūrinys kartotuoju pat išplito tarp Prūsijos pietistų. 
Žymusis pietistų poetas J. A. Freylinghausenas atkreipė dėmesį į 
tai, kad jos tekste nėra Viešpaties žodžių Sardų bažnyčios angelui, 
kuriuose nugalėtoją jis pažadėjo „aprengti baltais drabužiais" ir 
išpažinti „jo vardą savo Tėvo ir jo angelų akivaizdoje" (Apr 3,5), 
todėl įterpė papildomą, devintą, posmą, bendrą jų skaičių išplėsda
mas iki 12. Giesmė akcentuoja žmogaus pastangas kelyje į „praktinę 
krikščionybę". Čia pietistų požiūris sutapo su viduramžių mistikų 
mokymu, kuo žavėjosi J. Scheffleris. Pažymėtina, kad pirmuose še
šiuose posmuose Kristus net nepaminėtas, o kur minimas jo vardas, 
nutylima apie jo atliktą išganymo darbą. Kristus - sektinas pavyz
dys. Danguje jis atpažins tik tuos, kurie sekė jį mūšio lauke. M. Liu
teris Mažajame katekizme taip pat kalba apie šėtoną, pasaulį ir kūną, 
bet vietoje mūšio temos pabrėžia maldos svarbą. Pagundų valandą 
krikščionys meldžia Viešpatį, kad „Dievas malonėtų mus saugoti 
ir apginti, jog velnias, pasaulis ir mūsų pačių kūnas mūsų neap
gautų ir nenuvestų į netikėjimą, neviltį bei kitas didžias gėdas ir 
nuodėmes". Liuterio įsitikinimu, žmogus pats neturi pakankamai 
jėgų įveikti šiuos priešus57. J. Scheffleris, lygiai kaip ir liuteronų pie- 
tistai, tvirtino, kad žmogus pats turi ganėtinai jėgų sekti „Kristumi 
karvedžiu". Krikščionis neturi kitos alternatyvos, nes jis jau prisiekė

56 Wetzel 1752, p. 28; Ott 1996, p. 228, fn. 92.
57 Krikščioniškos giesmės 2007, p. 925.
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Viešpačiui ir jo vėliavai. Versdamas šią giesmę, F. U. Glazeris papil
dė patį J. Schefflerį, tvirtindamas, kad krikščionis šią priesaiką davė 
Šventame Krikšte, nors Krikšto liturgija nieko apie ją neužsimena. 
Sekdamas liuteroniško pietizmo tėvu P. Speneriu, F. U. Glazeris į 
Krikšto Sakramentą įtraukė Sandoros koncepciją, pagal kurią Die
vas išpildys savo pažadus, jei pakrikštytas asmuo įvykdys jo „pri
siektus" įsipareigojimus. Todėl F. U. Glazeris antrina Silezijos poe
tui, kviesdamas krikščionį vykdyti Krikšto įsipareigojimus - įstoti į 
Kristaus kariuomenę ir, nugalėjus visus priešus, iš Viešpaties rankų 
priimti gyvasties vainiką. „Taigi kowok, karauk stippray, / kowok, 
kad pergailėsi; / ne nusimįk, karauk drasey; / tai tu paskiaus' lai
mėsi. / Kowot' kas ne apsįim' cze, / bus amzinay tas Gėdoje."

Giesmėje Kur tiktay afi waikfitinnėju J. Scheffleris išreiškia Jėzaus 
ilgesį. Viešpats visuomet yra jo mintyse, „Wakarais yr Rytmettij'". 
Giesmėje poetas apmąsto būsimą amžiną gyvenimą, kai, palikęs šio 
pasaulio bėdas bei skausmus, jis džiaugsis Dievo artumoje dangaus 
angelų bendrystėje. „Ten skambės mans Liežuwėlis, / kad manę 
taws wes Tėwėlis / į Draugystę Angelu, / ak! gražey giedojanciu."

Ch. F. Richteris giesmėje Ne taip sunku tikkru būt' Krikficzonim' įvar
dija pagrindinę kliūtį krikščionio kelyje. Tai jo paties nuodėminga 
prigimtis, „senasis Adomas", kuris nelinkęs kasdiene atgaila mirti ir 
prisikelti naujam gyvenimui58. Giesmė parašyta pietizmo klestėjimo 
laikotarpiu, o jos autorius - vienas žymiausių Halės pietistų. Vis dėl
to nepaisant F. U. Glazerio asmeninių papildymų karo ir kovos tema
tika, poetas pabrėžia Dievo teikiamą pagalbą krikščionio pastangoms 
gyventi pamaldų gyvenimą. Ch. F. Richteris originaliame vokiškame 
tekste kovą paminėjo tik pirmame posme; likusiuose skelbiamas iš
ganymas, kurį Dievas teikia dovanai Jėzaus Kristaus dėka.

58 Krikščioniškos giesmės 2007, p. 927.

Giesmės Tikkįs tur ne tiktay zinnot' autorystę lietuvininkų giesmynas 
priskiria J. H. Schraderiui, nors toji nėra nustatyta. Joje poetas pabrėžia 
pasitikėjimą Dievo gerumu ir malone. Tikras tikėjimas apima ne vien 
kognityvų aspektą, bet gerokai labiau - pasitikėjimą Dievo gailestin
gumu Kristuje (lot.fiducia). Šis tikėjimas nėra intelektualinių pastangų 
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vaisius, bet Dievo dovana. „Bet pats 
tokį Tikkėjimą / ne gal Žmogus saw 
duti, / bet Diewo tai yr' Dowana: / 
Dėl to Žmogau dabbotis' / turri, o 
Diewą mieląjį / Birdingay melsti, 
kad tokį / Tikkėjimą taw dutu." 
Pietistinių pažiūrų poetas teisingai 
primena, kad toks tikėjimas turi 
būti išpažįstamas ne tik burna, bet 
paliudytas darbais.

1745 m. giesmynas 

1745 m. A. F. Šimelpenigis pu
blikavo penktą 1732 m. giesmyno 
laidą Jfi naujo pėrweizdėtos ir pa
gerintos Giesmu- Knygos, kurrūse 
brangiausos senos ir naujos Gies
mes surašytos, Diewui ant Garbes 
ir Prusu Karalystėje esantiems Lie- 
tuwninkams ant Dufiu Jfiganimo po
draug su Maldų- Knygomis kurrūse 
ne tiktai senos, bet ir naujos Maldos 
randamos yra. Knyga buvo papil
dyta 75 naujomis giesmėmis, ku
rių dalį išvertė F. U. Glazeris. A. F. 
Šimelpenigis ne tik pirmą kartą 
atvėrė galimybę pietizmo išpa
žinėjams spausdinti jų pamėgtas 
giesmes oficialiame Bažnyčios 
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A.F. Šimelpenigio 
1745 m. giesmynas

giesmyne, bet nusprendė knygos pabaigoje perspausdinti neoficialų 
F. U. Glazerio giesmyną. Pastarąjį jis įdėjo kaip priedą su nauja pa- 
ginacija. Antraštinio lapo neturintis priedas buvo įvardytas žodžiu 
„KittosJame buvo perspausdintos 127 giesmės iš 128 F. U. Glazerio
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F. U. Glazerio 1745 m. priedas

1740 m. giesmyne publikuotų tekstų. Taip pietistinei knygai pirmą 
kartą buvo suteiktas oficialaus giesmyno statusas59.

59 Michelini 2009, p. 139; Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 111.
60 Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 46.

1745 m. knyga turėjo 409 giesmes60, iš kurių 10 pateiktos šio
je antologijoje: Johanno Burchardo Freysteino Buk Dufiėle gatawa, 
B. Schmolcko Eik', Duflel ant Golgata, Jėzau miels! Žodzui tarnam pa
klustu ir Szrnenta diena praėjo, Andreas Tscherningo Jey nori ką pradėti, 
S. Dacho Jėzau, kas Ronusa tarno ir Jo Metu daug įstojam', P. Nikolajaus 
Pabusk! taip Balsas mus buddin', Ludwigo Andreas Gotterio Pon' Jė
zau, tu Saulele, J. Risto Tu Jėzau! Duna Gyrnastiės.

Giesmyne publikuota ir daugiau to laikotarpio populiarių gies
mių, tarp jų P. Gerhardto Ak Jėzau miel's! kursai immies, Ak satdzdusa tu 
Linksmybe, Ar afi Diernui negiedosu, Jey už mannę stow Diewas ir Links- 
may turrim atsitiesti, nežinomo autoriaus Alleluja! Szlowe, Garbe, saky
ta Diewui, S. Dacho Ar tu nesitikkėjau, J. Heermanno Jėzau! tarno gil
ios Ronos ir Zion graudzey be maitoja, Samuelio Rodigasto Kaip Diernas 
deda, tink rnissaip, Georgo Michaelio Pfefferkorno Ko boju Srnietofiio. 
Tarp žymesnių pietistinio pobūdžio giesmių paminėtinos Christiano 
Friedricho Richterio Daug reikia būt' Krikficzonimi, Johanno Kasparo 
Shadės (Schade) Dierne! taw Szirdį atnefiu, L. A. Gotterio Passirupikit, 
Žmoneles, iflgannytais ben pastot' ir kitos.
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XVII a. 9-ajame dešim
tmetyje sueiliuota giesmė 
Buk Dufiėle gatawa yra anks
tyvojo pietizmo kūrinys. Jos 
autorius J. B. Freysteinas iš 
dalies buvo paveiktas P. Spe
nelio, tačiau išliko liuteroniš
kos ortodoksijos šalininku. 
Pagrindinė giesmės tema - 
budėjimas ir malda. Poetas 
primena, kad krikščionio 
siela patiria nuolatinį pavojų 
dėl šėtono rezgamų pinklių, 
pasaulio klastos bei vilionių 
irjo paties kūno pagundų61.

61 The Handbook 1975, p. 316-317; Hymnal Companion 1992, p. 322-323.
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J. B. Freysteino giesmė Buk Dufiėle gatawa 
A.F. Šimelpenigio 1748 m. giesmyne

Giesme Eik', Dufiel ant Golgata B. Schmolckas ragina krikščionį 
pažvelgti į kenčiantį Kristų ir apmąstyti jo kančios priežastis. Poetas 
praneša, kad Dievo Avinėlio kančia yra geroji žinia, žadinanti sielą 
atgailai. Skirtingai nei pietistai, kurie prisiekdavo patys nukryžiuo
sią savo valią bei nedorus jausmus, Schmolckas prašo, kad Kristus 
nukryžiuotų jo nuodėmingus norus arba, kaip išreikšta originalia
me vokiškame tekste, „kūną ir kraują".

Giesme Jei nori ką pradėti A. Tscherningas ragina darbą pradėti 
malda ir pasitikėti Dievo palaima, o ne savo paties jėgomis. Dievo 
apvaizda lemia sėkmingą darbo baigtį, ir šią laiminančią Viešpaties 
ranką giesmininkas skatina įžvelgti kiekvieno pašaukime.

Kristocentrinio pobūdžio giesme Jėzau, kas Ronusa tawo S. Dachas 
primena Jėzaus žaizdose slypinčią viltį, atilsį ir džiaugsmą. Kenčian
čio Kristaus kraujas gina krikščionį nuo šėtono pinklių, saugo visose 
negandose bei išbandymuose ir galiausiai palaiminta mirtimi pašau
kia iš šio pasaulio. Dėl Viešpaties kančių ir žaizdų krikščionis galės 
„mirti linksmai," nes tą lemtingą valandą „neK Dangun' jį Angelai".
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B. Schmolcko giesmė Jėzau miel'sl Žodzui tawam iš karto tapo vie
na iškiliausių Šv. Krikšto giesmių. Poetas joje glaustai perteikia liu
teronišką Krikšto teologiją, kaip toji išdėstyta M. Liuterio Mažajame 
katekizme. Skirtingai nei A. H. Franckės krypties pietistai, pabrėžę 
emocinį „atgimimą iš naujo" konkrečioje vietoje ir laike, antipietis- 
tinių pažiūrų B. Schmolckas primena, kad atgimimas įvyksta per 
vandenį ir Šv. Dvasią Krikšte. „Jr labjausey Žodis Bis / mus ne lei
džia ilgay rimti: / tur per Dwasę Kūdikis / bey per Wandenį atgim
ti, / nės taip tur būt ifigannytas, / jey ne nor būt pražuddytas."62

62 The Handbook 1975, p. 215-216; Hymnal Companion 1992, p. 239-240.
63 The Handbook 1975, p. 435; Hymnal Companion 1992, p. 194-196.

Giesmėje Jo Metu daug įstojam' S. Dachas Naujuosius Metus sieja 
su trumpėjančiu žmogaus amžiumi. Vis dėlto kaip saulė jau „pradėjo 
aukBczaus tekkėt', mums Bwiesdama", taip ir žmogaus gyvenimas ne
sibaigia mirtimi, nes, poeto žodžiais, „slenkam' ten artyna, kurs mums 
Pekla bus ar Dangus". Giesmininkas žino, kad už jį miręs Išganytojas 
užtarnavo dangų, todėl meldžia priimti jį į nesibaigiančią vestuvių 
šventę tarp Kristaus ir jo nuotakos Bažnyčios: „Ak! amžina Būtybe! / tu 
per Kanczu Daugybe / essi išganęs mus; / dūk amžinay gywėnti, / irgi 
Dangun' gabenti / saw per Marczes paskirtusus."

P. Nikolajo giesmė Pabusk! taip Balsas mus buddin' populiariai yra 
vadinama „liuteroniškų choralų karaliene". Pirmą kartą ji buvo pu
blikuota 1599 m. knygoje Prewden Spiegei defi ewigen Lebens (Džiaugs
mingas amžinojo gyvenimo veidrodis). Poetas ją sukūrė pagal vidu
ramžių Nakties sargų dainą (vok. Wachterlieder). Sargai giesmėje yra 
kunigai, žadinantys Bažnyčios narių sielas būsimai dangaus vestu
vių puotai. Tekste gausu nuorodų į Biblijos vietas, tarp jų į palygi
nimą apie Dešimtį mergaičių (Mt 25,1-13), į Apr 19,6-9, Apr 21,21,1 
Kor 2,9, Ez 3,17, Iz 3,8.1599 m. knygoje prie giesmės buvo pridėtas 
įrašas: „Apie vidurnakčio balsą ir išmintingas mergaites, kurios su
sitiks su savo dangiškuoju Sužadėtiniu." Būsimą dangaus vestuvių 
šventę paskutiniame posme poetas susieja su Šventąja Vakariene 
žemėje, nes joje, priimdami Kristaus kūną ir kraują, krikščionys jau 
šiame pasaulyje paragauja jų laukiančios amžinybės džiaugsmo63.
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Pietistų poeto L. A. Gotterio 
giesmė Pon' Jėzau, tu Saulelę skel
bia Dievo malonę Kristuje. Jėzus 
yra gyvenimo šviesa, savo malonės 
spinduliais galinti apšviesti nuo
dėmės tamsoje paskendusią sielą. 
Giesmininkas meldžia Viešpaties 
nuodėmių atleidimo ir pagalbos 
kasdienėje kovoje su „senuoju Ado
mu". Giesmė iš karto buvo pamėg
ta lietuvininkų. 1826 m. Katyčių 
bažnyčioje dėl tariamo gaisro kilus 
panikai, ją pradėję giedoti kunigai 
veiksmingai apramino žmones64.

64 Prusu lietuwiu balsas 1919.
65 The Handbook 1975, p. 224; Hymnal Companion 1992, p. 265-266.

B. Schmolcko giesmė Szwen- 
ta Diena, praėjo skirta sekmadienio 
vakarui. Joje poetas dėkoja už visą 
malonę, kurią Dievas suteikė tikin
tiesiems bažnyčioje Žodžiu bei Sa
kramentu. Krikščionis gali ramiai 
ilsėtis, žinodamas, kad šalia jo bu
dės Šventoji Trejybė ir šventieji an
gelai sergės jį nuo viso pikto.

J. Risto giesmė Pu Jėzaul Duna 
Gywastiės! yra 23-iosios psal
mės parafrazė. 1654 m. jo paties 
sudarytame giesmyne Frommer 
und Gottseliger Christen alltdgliche
Hauszmusik poetas savo kūrinį pavadino „dvasine giesme, kurią ga
lima giedoti žmonėms priimant Viešpaties Švenčiausiąją Vakarie
nę". Skirtingai nei pietistai, pasirengimą Šventajai Vakarienei sieję 
su asmeninėmis pastangomis, Ristas meldžia Viešpaties palenkti jo 
širdį atgailai ir tokiu būdu padaryti ją tinkamą priimti Sakramentą65.
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Oficialaus 1745 m. ir F. U. Glazerio giesmynų 
sujungimas į vieną knygą

Sparčiai augantis J. Berento giesmyno poreikis rodė, kad vis dau
giau lietuvininkų gebėjo skaityti. Valdžios inicijuota edukacinė re
forma davė savo vaisių. 1735-1740 m. lietuviškai kalbančiuose Rytų 
Prūsijos regionuose buvo įsteigta keli šimtai pradžios mokyklų, 
kurių mokiniai ir jas baigę parapijiečiai bažnyčiose giedodavo iš 
giesmynų. Oficialusis giesmynas jau buvo spausdinamas kas keleri 
metai - 1735,1738,1740 m. Giesmynas tapo bažnyčios, mokyklos ir 
namų knyga, lietuvininkų enchiridionu. K. Donelaitis rašo:

Seimo namus, kad kartais juos lankyt užsigeisi,
Lygei kaip bažnyčią kokią rasi rėdytus.
Stalas jo nei švents altorius tau pasirodys,
Ant kurio knygelės šventos guli padėtos;
Kad jis pats ar jo gražiai mokinti vaikeliai,
Daug prisidirbę bei visur viernai triūsinėję,
Tuo su giesmėmis saldžioms linksmai pasidžiaugtų
Ir vargus šio amžio sau lengvus padarytų.66

66 Donelaitis 1994, p. 148.
67 Michelini 2009, p. 140; Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 111.
68 Lietuvos TSR bibliografija 1969, p. 47.

Tos „knygelės šventos" - lietuvininkų giesmynas. Giedodami 
namuose, jie ėmė keisti vieną kitą natą ir ilgainiui net ištisas choralų 
melodijas. Šis visuotinis reiškinys pagimdė gausybę liaudies gies
mių melodijų.

1748 m. A. F. Šimelpenigis publikavo 1745 m. giesmyno lai
dą, kurioje kaip priedą dar kartą perspausdino F. U. Glazerio 
giesmyną, tačiau nauju pavadinimu - „Kittos naujos Giesmes per 
F.U.G.P.D.". Jame buvo publikuota 120 iš 127 giesmių, buvusių 
1745 m. giesmyno priede67. Knygoje redaktorius taip pat įdėjo 
savo parengtą 16 giesmių rinkinį, pavadintą „Kittos naujos Giesmes 
fiwėczey pridėtos"68.
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A. F. Šimelpenigio 1748 m. priedas

F. U. Glazerio 1748 m. priedas

1750 m. A. F. Šimelpenigis publikavo naują oficialaus lietuvinin
kų giesmyno laidą. Pirmą kartą giesmyną sudarė dvi dalys. Redak
torius nusprendė neskirstyti giesmių pagal temas. Jis paprasčiausia 
organiškai įrišo 1745 m. ir F. U. Glazerio giesmynus į vieną knygą. 
Pietistinei knygai, kuri prasidėjo 401 ir baigėsi 542 giesme, redakto
rius suteikė antrosios dalies statusą: „Antra Dalis Giesmju Knygų, arba 
Kiltos naujos Giesmes taip fiwezey perstatytos, kaip gėrraus sutaisytos per
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A. F. Šimelpenigio 
1750 m. giesmynas

A.F.S.P.P.A. F. Šimelpenigis ne
paminėjo, kad pagrindinis šios da
lies parengėjas buvo F. U. Glazeris. 
Sudarytoju jis įvardijo patį save, 
galbūt todėl, kad į šią dalį jis per
kėlė ne tik F. U. Glazerio giesmy
ną, bet ir savo 1748 m. publikuotas 
giesmyno priedo giesmes, prie jų 
pridėdamas papildomas 6 naujas 
savo išverstas giesmes69. Šios dvi 
knygos dalys buvo perspausdin
tos visose vėlesnėse giesmyno lai
dose iki paskutinės, kurią 1936 m. 
publikavo autonominė Klaipėdos 
krašto konsistorija.

69 Michelini 2009, p. 141.

Baigiamosios pastabos

XVIII a. publikuoti lietuviški liu
teronų giesmynai gerokai praturti
no Rytų Prūsijos lietuvių liuteronų 
himnologinę tradiciją. Rikovijaus 
1685 m. knyga turėjo 264 giesmes, 
tuo tarpu 1750 m. giesmynas jų 
skaičių padidino iki 542. Daugelis 
šiuo laikotarpiu išverstų giesmių 
buvo parašytos liuteroniškosios or
todoksijos laikais. Šiai teologijai ats
tovavo ir didelė dalis F. U. Glazerio 
knygoje publikuotų giesmių.

Absoliuti dauguma šiuo laikotarpiu parengtų giesmių buvo iš
verstos iš vokiečių kalbos. XVIII a. pirmojoje pusėje lietuvininkai 
neišugdė tokio giesmininko kaip Melchioras Švoba, kurio giesmės
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turėjo gilią teologinę mintį ir 
buvo tinkamos visuotiniam 
giedojimui. Dauguma origi
nalių lietuviškų giesmių pa
sirodys tik vadinamajame 
„surinkimininkų", t. y. neordi- 
nuotų, iš liaudies kilusių, Die
vo žodžio sakytojų parengta
me giesmyne Vissokies Naujės 
Giesmes arba Ewangelifiki Psal- 
mai, kuros ikfiolei taip po wiena 
kaip po kelies, mažas Knygeles 
Surašytas Buwa, Dabbar alle 
wienas Knygas surinktas ir pagal 
norėjimą kelliu Nubaznu Bufiiu 
i Bruka Padutas, kurio pirmą 
laidą apie 1800 m. publikavo 
Nidoje gyvenęs sakytojas Kris
tijonas Endrikis Mertikaitis. Il
gainiui šiame liaudies pietistų 
giesmyne publikuotos trys de
šimtys, o gal net dar daugiau, 
originalių lietuviškų giesmių,70 
tačiau turbūt tik G. Ostermejerio tekstai teologine-poetine mintimi 
galėjo prilygti vokiečių giesmininkų kūriniams.

70 Michelini 2010, p. 142-144.

Pietistinio turinio giesmių įtraukimas į oficialų Prūsijos lietuvių 
liuteronų giesmyną rodė, kad lietuvininkų Bažnyčia ir jos kunigai 
atsivėrė Halės teologinei srovei. Šis teologinis posūkis tarp jų vyko 
pamažu, be jokio atviro konflikto ir, atrodo, be skundų. Pietistinio 
turinio giesmės oficialiame 1745 m. giesmyne ir F. U. Glazerio prie
das nesukėlė ginčų ar negatyvių komentarų. Šis veiksnys turbūt pa
skatino A. F. Šimelpenigį 1750 m. imtis tuo metu radikalaus žings
nio - suteikti F. U. Glazerio giesmynui oficialios antrosios dalies 

Seniausias išlikęs K. E. Mertikaicio 
parengtas giesmynas. Tilžė 1817 m.
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statusą. Tai rodo, kad Bažnyčioje pamažu ėmė įsigalėti „atgimimą 
iš naujo" ir krikščioniškos moralės normas aukštinęs pietistinis dva
singumas, kuris krikščionišką maldingumą iškėlė virš Bažnyčios 
dogminės teologijos. Pietizmas, deja, nepajėgs efektyviai pasiprie
šinti antrojoje amžiaus pusėje pasirodžiusiam racionalizmui - nau
jam filosofiniam-teologiniam judėjimui, kuris krikščionišką moralę 
iškėlė virš pietistinio dvasingumo, o klasikinę Bažnyčios dogminę 
teologiją kritikavo kaip beviltiškai pasenusią. Apšvietos racionalis
tai apie transcendenciją mokė abstrakčiais filosofiniais terminais, 
visą dėmesį sutelkdami ties moralinėmis vertybėmis.

XVIII a. lietuvininkų giesmynuose pirmą buvo publikuotos re
formatų poetų giesmės. XVI-XVIII a. liuteronų ir reformatų san
tykiai buvo sudėtingi, nes tuomet kai kurių pietinių ir vakarinių 
vokiečių žemių valdovai išsižadėjo liuteronybės ir ėmė išpažinti 
kalvinizmą. Šiuo keliu 1613 m. pasuko ir Brandenburgo-Prūsijos 
elektorius Joachimas Sigismundas, Brandenburge siekęs pravesti 
„antrąją reformaciją". Elektoriaus žingsnis sukėlė didžiulį liuteronų 
nepasitenkinimą. Tuomet jie priešinosi reformatų giesmių įvedimui 
į pamaldas, nepaisant to, kokia krikščioniškai neutrali būtų buvusi 
jų teologija. Pietizmas padėjo tašką šiam boikotui. Judėjimo šalinin
kai krikščionišką elgesį vertino labiau nei „sustingusią" liuteroniš
ką ortodoksinę teologiją. Visus krikščionis, kurie išpažino „praktinę 
krikščionybę" - praxis pietatis, jie laikė broliais ir seserimis.

Panašių tendencijų galima įžvelgti ir K. Donelaičio gyvenime bei 
dvasinėje tarnystėje. Istorikai ir teologai susiduria su sunkumais 
siekdami, nustatyti poeto teologinę laikyseną. Vieni jį laiko orto
doksijos, kiti - pietizmo išpažinėju.

Iš tikrųjų posūkį nuo ortodoksijos į pietizmą K. Donelaitis patyrė 
laipsniškai. Kunigiškos tarnystės pradžioje jis tikriausiai laikėsi or
todoksinių pažiūrų, dėl kurių nebuvo visai pakantus reformatams. 
Nebijodamas jų reakcijos, jis liuteroniškai krikštijo reformatų vai
kus, vildamasis, kad jie taps Liuteronų bažnyčios nariais. 1758 m. 
už tokį elgesį vyriausybei jį apskundė Giritų (vok. Goritten) refor-
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Tolminkiemio bažnyčios 
altorius ir sakykla prieš 1944 m. 
Nuotrauka: Walther Hubatsch

matų kunigas C. E. Suazijus71. Keletą nepalankių žodžių reformatų 
„šveisteriui ir prancūzui" jis skyrė ir Metuose, tačiau turbūt ne dėl jų 
kalvinistinės teologijos, o dėl lietuvininkams svetimų jų papročių.

71 Donelaitis 1977, p. 586.
72 Donelaitis 1977, p. 533, 586.
73 Gelžiniusl974,p.73.

Ilgainiui Tolminkiemio kunigas keitė požiūrį į reformatus ir pietis- 
tarns būdinga laikysena ėmė juos vadinti „gerais krikščionimis". „Tarp 
reformatų yra gerų žmonių, kaip ir tarp liuteronų visiškų bedievių."72 
Kuo toliau, tuo labiau poetas ėmė išpažinti pietistų elgesio taisykles ir 
kartu su jais, kaip „šėtono darbus", smerkti „keturias vokiškas T": Theat- 
er (teatras), Tanzen (šokis), Tobak (tabakas) ir Trinken (alkoholis)73. Vieną 
„T" jis akivaizdžiai įvardijo, susitikęs su jo parapijos pirmtako, klebono 
Jono Šperberio (Johanu Sperber), dukra, kuri, tapusi našle, nuskurdo 
ir vaikščiojo elgetaudama. Kartą, užsukusi pas K. Donelaitį, ji „atvirai
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Paderintos 

f nijgos, 
tu r i o T e

brangiausios Jenos ir naujos 

(Biefmės 
juraitesPi e iv u i ant (barbės H fidutvininfams ant Pufįių Jfįganymo 

p o b i a u 0 f u žilai bu Knygomis 
bei nauju trecjiofios Taltes įtapilbtjmu

papasakojo, kad šioje klebonijoje 
sekmadieniais, po abiejų pamaldų, 
būdavę linksma ir šokdavę". K. Do
nelaitis nedviprasmiškai klausė: 
„Argi kunigas, privaląs visur būti 
pavyzdžiu, gali... šokti ...?"74

74 Donelaitis 1977, p. 431.
75 Donelaitis 1977, p. 436.

Įsigalint racionalizmui, K. Do
nelaitis dar labiau reiškė pietisti- 
nį nusistatymą. Jis stebėjosi, kad 
susitikę kunigai kalbėdavosi ne 
tikėjimo klausimais, bet labiau 
apie pelną ar kitokius sekuliarius 
dalykus. Pietistams būdingu tonu 
poetas klausė: „Tad kur tas šven
tas sekimas Jėzaus, kuris mums 
paliko pavyzdį?"75

XVIII a. antrojoje pusėje orto
doksija buvo nustumta į antrą
jį planą. Bažnyčioje toliau augo 
įtampa tarp pietizmo ir racionaliz
mo šalininkų. K. Donelaitis Apš- 
vietos racionalizmą vertino labai 
kritiškai, o kai kurias racionalis
tų publikacijas vadino „tikėjimą 
griaunančiais nuodais". Pokyčių 
buvo ir to meto giesmynų tekstų 
redakcijose. Vokiečių giesmynų 

redaktoriai XVIII a. antrojoje pusėje ėmė vengti tokių terminų kaip 
velnias ar šėtonas. K. Donelaitis kritikavo tokį apšvietos „prisitaikėliš
kumą". Jis nepatyrė jokių nepatogumų, atvirai kalbėdamas apie šėto
ną ir „jo pinkles", ką rodo jo paties 1774 m. vokiečių kalba parašytas 
eilėraštis Der Gott der Finstemifi (Tamsybių dievas):

'J(auja> Wbo ^ipębąs JJjaįto 
(£njanflet«Btaji£oHfųwiia
-1936' Actais

Spaujbinta jptniĮturoėje „Situanla
^ttaipėba, 'įjalangos gatme 23'24

Paskutinė lietuvininkų 
giesmyno laida, 1936 m.
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„Tamsybių dievas, niekšiškas šėtonas,
Paskatina mielai tik kvailį įdiegtomis abejonėmis,
Ir šis netrukus išvemia visą nešvankybę į knygą, 
Kančiai teisiųjų, bet savo paties prakeiksmui.
Pragaras džiaugias tokiomis [pasaulio] vaikų bėdomis
Ir džiūgauja matydamas tikėjimo paguodą žudant.
Taip sklinda maras kartu su prakeiktuoju raštu
Iš leidėjo rankos į visą pasaulį nuodu."

(Vertė Helmutas Amašius)

Poemą Metai publikavęs Liudvikas Rėza tvirtino, kad K. Do
nelaitis buvo išvertęs ar net parašęs keletą giesmių. „Vieną kitą jų 
turėjo vienas bičiulis Lietuvoje, tačiau skolinant jos nusimetė."76 
Šių tekstų, kaip liudija L. Rėza, neišliko. G. Ostermejeris rašė, kad 
1773 m. pradėjęs rengti savo giesmyną, jis kreipėsi į Tolminkiemio 
kunigą, kviesdamas jį prisidėti prie giesmių tekstų redakcijos. „Nu
tariau prikalbinti kunigą K. Donelaitį, kurį žinojau taip pat esant 
poetą, ar nesutiktų jis mums padėti. Bet jis atsiprašė teisindamasis, 
jog esąs jau senas ir dreba rankos, todėl sunku rašyti."77 K. Done
laitis šio pasiūlymo turbūt atsisakė ne vien dėl „drebančių rankų". 
Tuo metu jau buvo įsiliepsnojusi kontroversija tarp G. Ostermejerio 
ir Kristijono Gotlybo Milkaus dėl giesmynų kalbos.

76 Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija 1988, p. 105.
77 Ostermejeris 1996, p. 384.
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