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PRIGIMTIES PANČIAI AR ĮSTATYMŲ LAISVĖ:
KAI KURIE MIKALOJAUS DAUKŠOS POSTILĖS
„PRAKALBOS i MALONŲJĮ SKAITYTOJĄ" ASPEKTAI
PROTESTANTŲ MINTIES KONTEKSTE

Dainora Pociūtė

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

„...prigimtis labai vargina žmones aistrų ugnimi..."
Andrius Volanas

pati gamta viso to moko, ir kiclcvicnas beveik iš molinos krūtų
gauna palinkimą į savo kalbą..."

Mikalojus Daukša

Iki pat jėzuitų atvykimo į Lietuvą (1569) Kata-
likų Bažnyčia laikėsi protestantų teologijos ig-
noravimo pozicijos, laikydama savo priešinin-
kus nevertais diskusijos teologiniais klausimais
ir, žinoma, apskritai nekvestionuodama savo
dogmatikos: „...išėjusiamiš Bažnyčios neturi
būti leidžiama diskutuoti bažnytiniais klausi-
mais",-priminė oficialiąją Bažnyčios nuostatą
apaštalinis nuncijus Aloyzijus Lippomanas
1556 m.1, dėl kurios savo Tikėjimo išpažinime
(1543) skundėsi dar Abraomas Kulvietis. To-
kia pozicija iš dalies nulėmė tai, jog Lietuvos
bažnytinę ir teologinę literatūrą, kurios pradžia
laikome šį Kulviečio Tikėjimo išpažinimą, nuo
1543 iki 1576 metų beveik išimtinai sudaro vien
proteslanlij dogmatinės polemikos leidiniai.

1570 metus sąlygiškai galime laikyti Katalikų
Bažnyčios pozicijos nuoseklaus persilaužimo ri-
ba, nes tais metais dviejų kalvinistų - Andriaus
Volano ir Andriejaus Trzccicskio kviečiami jė-
zuitai sutiko dalyvauti viešame dispute, kurio pa-
grindinė tema buvo Altoriaus sakramento, arba
Eucharistijos, samprata2. Kadangi disputas
nuodugniau aprašytas tik iš jėzuitų pozicijų,sun-
ku spręsti apie jo tikrąjį turinį, tačiau neabejoti-
na, jogšio disputo metu jėzuitai pamatė diskusi-
jos ir jos „laimėtojų" Įtakos auditorijai galimybes.
Pavyzdžiui, 1599 m. Vilniaus jėzuitų dispute su
„disidentais" apie Bažnyčios galvą Popiežių, am-
žininkų liudijimu, dalyvavę trys keturi tūkstan-
čiai klausytojų, klausęsi šešias valandas trukusios

1 Helacyc iiitncyuszâw HĮiostolskich i innycli osól> o
Polsce. Oci roku 154« do 169U. - Paryż. lSfil. - T. 1. -
S. 18.

: Dispulns iš jė/.uili) pusės aprašytas Stanisławo Ros-
lowskio (l.ilvnuiconim Societutis Jrsu Ilisloiiuniin Piv-
vinciiiliuin. - Vilnac. 1768. - V. 42); apie lai laip pal
rašė Jozefas Liik.iszcwiczius (D;icjr kościołów »у/шшм
liclwcckicço w Limie. - Po/nań. 1842. - T. 1. - S. 37).
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polemikos3. Tris dešimtmečius provokavę Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuo-
mene. 7-S-ojo dešimtmečių sankirtoje protestan-
tai sulaukė gana svaraus atsako. 1576 m. Petras
Skarga išspausdino pirmą savo polemini kūrini,
nukrcipl.'Į prieš kalvinistus, tuo pradėdamas abi-
pusės polemikos istoriją1.

Tridento bažnytinių nutarimų negalėtume su-
absoliutinti kaip vienintelio veiksnio, skatinusio
kultūrini atsaką protestantams. Lietuvos nepro-
testantiškoji kultūros visuomenė buvo pati pasi-
rengusi atremti tiek dogmatikos, tiek visuotinį pro-
testantų pasaulėžiūros iššūki. Ne tik katalikų, bet
ir LDKstačialikiųbažnytinėje literatūroje buvo
subrendusios Įtampos, paskatintos protestantiz-
mo. Būtent 7-S-ojo dešimtmečių sandūroje Lie-
tuvos stačiatikių literatūroje pastebima polemi-
nės rcakcijosįproteslanUndėjaspradžia. 1569 m.
LDK stačiatikių rankraštyje netiesiogiai polemi-
zuojama su antitrinitoriais, o Supraslio vienuoly-
no rinkinio rankraštis „Raštas prieš liutcrius"
(Spisanie protiv liutorov), datuojamas 1578-
1580 m.5,-jau nuoseklios stačiatikių polemikos
pavyzdys. Septintojo dešimtmečio pabaigoje pra-
dėjusi reikštis visapusiška polemika (kalvinistų-
jėzuitų,kalvinistų-arijonų,jėzuilų-arijonų,stačia-
tikių-proteslantų ir kt.) savo apogėjų pasiekė
XVI a. 8-10-ajame dešimtmetyje, taiyra Mikalo-
jaus Daukšos brandos metais.

1 Disputas aprašytas dviejuose kūriniuose: Cenzura
dispittacicj wileńskiej podanej przez Daniela Mikolai-
ewskicso....w Wilnie. 1600; Dispiitalia Wileńska, klotų
mini ks. Maitin Sniiglccki soc. Jezu z ks. Danielem Mi-
koiajewskim.... w Krakowie. 1599.

' Skarpa 1'. Pro Saeratissima Eitcharistia contra line-
resim 'Z.yvinįzlianam, ad Andrearn Volannm. - Vilime,
1576.

' Diiiilrijev M. V. I/mcncm'ja v kiilluriioj i iclejnoj žiz-
ni Reči I'ospoliloj v epochų Rcformaciji i pravoslavnoje
oliščestvo // DniitricvM. V.. Florin 13. N.. Jakoven-
ko S. G. Hirstsknjn unija 1596 g. i oblčeslvenno-politi-
českaja l/orba na Ukraine i v Ilclonissiji f konec XVI-
mičalc XVlh: - D. I. p.46.

„Prakaltoje Į maloniu! skaitytoją" Daukša at-
virai demonstravo, kad jo Postilės tikslas yra po-
leminis, siekiantis pateikti „liesos apgynimą
prieš naujijjų laikų nemokėlius", dalį tautos, kuri
vis dėlloyra, Daukšos požiūriu, mūsų pačių „są-
nariai" ir „kūnas":

Pasigailėtam savo pačių kraujo, kuris žūva dėl

tokio negirdėto išganymo dalykų nepažinimo. Pa-

sigailėkim savo pačių sąnarių, nes mes esam vie-

nas kūnas ne. tik Kristuje, bet ir tėvynėje. Neleiskim

savo daliai taip niekingai žūti. Neverskim niekais

brangiu Kristaus krauju apšlakstytų žmonių vėlių,

idant netiktume kalti prieš rūstingąjį Dievą pasku-

tinio teismo baisioj dienoj, kuris mūsų pareikalaus

mūsų brolių kraujo tas, kuris turi galią užmušęs

kūną įmesti vėlę į amžiną prapultį.6

Šiuos Daukšos žodžius, kaip ir visos prakal-
bos retoriką, yra labai paveikusi viena iš pagrin-
dinių dogmatinės polemikos Lietuvoje temų -
Eucharistijos samprata, kurios aptarimas, san-
tykio su Daukšos raštais nustatymas - atskira
problema. Iki šiol nėra išryškintas Daukšos
veiklos poleminis pobūdis ir sunku atsakyti į
klausimą, kodėl būtent katalikas Daukša parašė
kalbą, tėvų žemę ir papročius, Daukšos sampra-
ta - tautą, ginantį manifestą, prisimenant, jog
lietuvių kalbos rašto tradiciją dar prieš penkias-
dešimt metų ėmė plėtoti protestantai, iškėlę ir
būtinybės veikti tėvynės labui idėją. Dėl ko ir su
kuo polemizavo Daukša?

Pirmosios liuteronų kartos -Abraomo Kul-
viečio, Martyno Mažvydo, Stanislovo Rapolio-
nio ir kt. - literatūriniuose pareiškimuose pirmą
kartą lietuvių kultūroje drąsiai deklaruojamos
Naujiesiems laikams būdingos sąmoningumo for-
mos7 - besąlygiškas ir karštas tikėjimas išgany-
mu, pasiaukojimas vardan liesos ir pažinimo, as-

ü Daukša M. Postiles prakalbos. - Vilnius. 1990. -
I>. 35.

7 l'ociiitė-Alnikevičicnė D. Martyno Mažvydo Kale-
ki/inas: tradicija ir naujosios squiones ženklai II Nauja-
sis Židinys. - ГМХ. - Nr. 5/6. - 1! 330-330.
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mcas naudingumas valstybei. Abraomas Kulvie-
tis Johano 1 lopijaus Laidotuvių kalboje, pasaky-

toje, minis kilmingam ir įžymiam vyrui lietuviui,

Pnlsijos Karaliaučiaus Akademijos daktami pro-

fesoriui Abraomui Kulviečiui (1547) aprašomas
kaip tikėjimo herojus, „kuris daug labiau vertino
pamaldumo siek} ir tikrą Dievo pažinimą, todėl
sutiko verčiau stokoti kitų malonės ir dosnumo,
negu išsukti Lš kartą pasirinkto kelio"8. Tremti-
niu bei baudžiamu dėl tikėjimo, kaip išpažino
pirmajame Naujųjų laikų lietuvio tikėjimo sąmo-
ningumą deklaruojančiame tekste, Tikėjimo iš-

pažinime, Kulvietis ir pats neabejotinai jautėsi,
kaip ir „pirmuoju kankiniu" (protomartyr) vie-
name laiške pasirašęs Mažvydas. Kulvietis mirė
su tikėjimo išpažinimu lūpose, Bažnyčios pa-
smerktas kaip eretikas, tačiau dėl to buvo ramus
ir nesisielojo net dėl palaidojimo vietos:

Atsakė, kad jis tikrai trokšta, kad įjmtstinėje vie-

toje tar]> kitų krikščionių ir savo protėvių būtų pa-

laidotas, bet kadangi neabejoja, jog priešai, nusitei-

kę jo atžvilgiu rūsčiai ir negailestingai, to tikrai neleis,

liepė, kad būtų palaidotas kalnelyje, greta savo na-

mų, tardamas: „Sielai, l<uriq Kristus atpirko, visiš-

kai nesvarbu, kur kūnas dulkėmis pavirsta, tačiau

geriau jam ilsėtis švaresnėje ir ramesnėje vietoje iki

pat ateinant su šlove amžinajam teisėjui, kuris su-

žinos ir jo bylą su priešininkais ir kada nors atker-

šys už tą skriaudą.9

s „At studium pietntis et verac agnitionis Dei illc
longe pracfercbal inaluitquc et gratin et mimificcntia
nuorimi carerc. qii.iiu a seopo sciucl proposito dcflcctc-
tc." Tekstas iš: Baryc/. H. Wizerunek himianisly-ró/.no-
wii-rcy //Roczniki biblioteczne. - 1970. -T. XIV. - S. 26-
49. Čia cituojamas spaudai parengtas R. Dambrauskai-
lės-Muralicnės vertimas.

"„Kcspoudit sc optnrc quiduu. ut in solito loco in
fcliqiio coctu christianoriiiu el suoruin maionuu saepc-
liatur. sed quia non dubilaret. quin adversarii sacvo ac
crudcli erga se aiiimo id iiiinime esscnt conccssui'i. inan-
davit ut in nionticiilo propiuquo domus siiae sacpclire-
•ur, iiicjuiciis: Nihil aniinae quani Christus redcinit inle-
rcssc ubieiinqne corpus ciucrcscal. mėlius lamcii in pu-
rioti et trniiqiiilliori loco <|uic!iiniiii usque ad gloriosum
•idvciitiiin aclenii iudicis. <|iii ct c.iiivam siiain emu advci -
sariis sit eogiiiturus. el cam iiiiuriam olim ulinius", ibid.

Taip Kulvietis patvirtino visuotini Europos
liuteronų tikėjimą, jog tiesa yra laiko duktė (ve-

ritasfilia temporis)10, o sielos ir kūno prigimtys
-skirtingos. Vienintelis išganymo kelias, iš ku-
rio turi neiškrypti pasaulio tvarka, akcentuoja-
mas ir pirmose lietuviškose Mažvydo knygose.
Ankstyvoji - liuteronų - lietuvių rašto kalba,
tikriausiai ne vien laikydamasi Martyno Liute-
rio idėjų, fiksuoja tik du - teisiijjų arba pasmerk-
tųjų, „viernųjų" ir „pražuvusiųjų" likimus, ir nuo
tol visas protestantiškas „nedorėlių" pasaulis il-
gai nebeturi teisės į „viežlybųjų" tiesą11.

Evangelikų kultūrinė programa liudijo ne pa-
saulio gerovės, o išganymo palaimos trokštančią
tikybinę sąmonę ir konfrontavo su ankstyvąja Lie-
tuvos XVI a. mintimi, tęsusią senąją pasaulėžiū-
ros tradiciją. Vadinamųjų „humanistų"-Eraz-
mo Vitelijaus, Mikalojaus Husoviano - tekstai
sunkiai atsiejami nuo vėlyvųjų viduramžių avari-

tia - „godžios aistros gyventi" - idealo12. Vado-
vavęsLs, priešingai protestantams, „dviejų tiesų"
tiesa ir siekdamas suderinti išganingumą su pa-
saulietiniu malonumu, Vitelijus mokė:

"kadangi šiame gyvenime jprasta siekti bei
ieškoti ypač garbės ir naudos - tai visa kita yra
tik pasakos [...], o didesnė nauda teisėtai yra
labinu vertintina negu mažesnė"11.

10 Panofsky E. The History of art as a Humanistic
Discipline // Meaning in the visual aits. - New York.
1955. - P . 7.

11 Čia galime pastebėti, jog tradicijos ir naujinu S.-Į-
moningimio fonui) susidūrimas naujai išryškėja XVIII a.
Kristijono Donelaičio kūryboje, fiksavusioje pozicija,
„kiekvienam savo". Apie tai. tik kitokiu aspektu, svars-
tyta Sauliaus Žuko Žmogaus vaizdavimas lietuvių lite-
ratūroje (Vilnius. 1995. p. 95).

l : Aries P. Millies supratimas Vakanj kultūros istori-
joje. - Vilnius. 1993. - I". 102.

" „Quia lamcn in liac vita honor maxime cum iitili-
lale attendi el queri sole! - celcra sunt fabule..." /IAda
Toniiciana. - Г 4. - I'. 216. Lia cituojamas Varanavi-
čiaus vertimas iv: Varanavičius A. Gyveninio prasmės
samprata Hra/ino Vitelijaus ir Mikalojaus Husoviano
kūryboje // Lietuvos mokslų akademijos <lart>ai, serija
A. - 1975. t. .1(52). p. 27.
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Nuo XVI a. penktojo dešimtmečio gana gau-
siai pradėtoje spausdinti Lietuvos protestantiš-
koje literatūroje, siekiant įtvirtinti naujas religi-
nės savivokos formas, sparčiai plito idėjos apie
nesutaikomas dangaus irpasaulio, dvasios ir kū-
no, Dievo ir gamtos, o tuo remiantis - tikėjimo ir
proto prieštaras, lietuviškai nusakytas jau Maž-
vydo raštų žodyne, kuriame protas (tik žmogij
žymintis žodis) -neigiama sąvoka: „Protas priseh
tikeghima steng..."' '. Aukščiausi;] teigiam;) pras-
mę turinti išmintis- išimtinai Dievui priklausan-
ti kategorija, o visa, kas susiję su nuodėme -pri-
gimties. „Prigimts grieks" - neišardoma žodžių
ir mąstymo jungtis, žyminti ir buvimo žmogumi
būdą. Prigimtis (Mažvydo „priegimimas") tvir-
tinama kaip opozicija krikščioniškumui.

Nutrūkus aktyvesnei liuteronų minties plė-
totei LDK, šiek tiek vėlesnė kalvinistų tradicija
prigimties, gamtos (natura) ir krikščioniškumo
santykio klausimą modifikavo ir bandė spręsti
konkrečiau. Prigimtis imta apibrėžti ne kaip ab-
soliutus blogis, bet kaip negyva ir prasmės netu-
rinti „materija":

"Prigimimas žmogaus giama/kaip nuoga tob-
licžia aba nerašita korta/ant kurios dabar neie-
kia rasimą nera/ tiktay kad anta to ira pagatawi-
ta/ idant ant ios butu rašita...", - remiantis
filosofais teigiama Jokūbo Morkūno Postilėje
(16OO)15, tuo patvirtinant absoliučiai dualisllš-

Vitelijaus ir Husovinno pažiūras analizavęs Л. Vara-
navičius pastebi VitclijiĮ vadovavusis dvicji) liesi) kon-
cepcija, uždrausta 1512 m. Latcrano Susirinkime ir ma-
to Vitcliji) Renesanso vcrtybii) kontekste, nors pastaro-
sios, jei nesiesime jij su nauja religine sqinonc, sunkiai
atskiriamos nuo ikircnesansinės tradicijos. Żr. Varana-
vičius Л. Erazmo Vitelijaus visuomeninės-filosofinės pa-
žiūros // Lietuvos Mokslų akademijos dalbai, serija Л. -
1972. t. 4(41). p. 33-49.

" Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paininkhi
iki 1570 metams I spaudai parenpė Dr. Jurgis Gerullis. -
Kaimas. 1922. - I'. 339.

" Morkūnas J. Postula I.ietuniszka Tatay csl/ Ilgui-
(limns praslasl Iimmgclin ant kožuos Nedėlios ir Sznen-
les per nisits metusi kurios pnyil buda sena H.įžnicžioy
Diewo est skaitomos. - Vilnius. 1600. - I> 98.

ką kalvinisto savivoką, reikalaujančią žemišką,
prigimtinę materiją - „nuogą toblyčią"-pripil-
dyti dvasinio turinio. Dar labiau gamta „nuoga"
buvo radikaliesiems XVI a. protestantams, re-
gėjusiems visuotinę įprastų pasaulietinio gyve-
nimo normų ir tikrojo krikščioniškumo opozi-
ciją ir puoselėjusiems iliuzijas apie pasaulio
Įstatymų pavaldumą krikščioniškiems. Simbo-
liška šios gyvenimo pozicijos ankstyvoji meta-
fora-lietuvių radikalizmo pradininko Petro Go-
nezijaus akcija su mediniu kardu prie šono,
turėjusi liudyti dvasinio krikščionio ir pasaulie-
tinio kario vaidmenų nesuderinamumą16.

Nors protestantiškoji krikščionybė dažnai lai-
koma „racionalia" ir paremta „protu", XVI a.
protestantų mąstytojų pasaulėžiūros pradinės
pozicijos buvo antifilosofinės ir išimtinai rėmė-
si vienintele - tikėjimo tiesa ir jos šaltiniu - Bib-
lija17. Kalvinistai«/«//?//« kategoriją, kitaip nei
liuteronai, ėmė sieti su žmogumi, tačiau ši iš-
mintis suvokta ne kaip prigimtinė, bet kaip įgy-
jama su krikščioniškųjų tiesų pažinimu, kaip
perimama dieviškosios Išminties dalis. Tokia bu-

16 „Petrus Goncdzius alias Goncsius, qui de magist-
ratu librum seripsisse fertur. cum hie aliquando visus
cum ciisa ligiieo esset, respondit inlcrroganti, non licere
cliristianis arma quibus lacdcrc possis. attrectarc", - iš
J. bnsickio laiško T. Bczai 1566 gegužės 30. Cit iš: Der
Hriefweksel der Schweizer mit den Polen, lirsg. v. Theo-
dor Wotschke. Leipzig. 1908. - S. 271-272.

"Nepaisant tikėjimo absoliiitizacijos ir žmogiško-
sios prigimties sprendimij galios menkumo teigimo.
XVI a. protestant!), ypač radikaliijji). dogmatinės scho-
lastikos krilka buvo paremta būtent „racionalios" kriti-
kos, bet tiesiogiai besivadovaujančios Biblijos išminti-
mi, principu, o naujoji protestanti) dogmatika formuo-
jama laikantis „protu suvokiami)" argtimenti). Tokie me-
todai XVI a. polemistus, ypač radikaliuosius. leidžia va-
dinti „naiviaisiais racionalistais". Esmingai proto ir tikė-
jimo santykio sprendimas pasikeitė XVII a. antrojo de-
šimtmečio pabaigoje, kai programiškai lenki) ir licluvii|
arijom) fiksuota proto viršenybė tikėjimui, todėl egzis-
tuoja tiesioginis XVII a. sociani/ino ir filosofinio racio-
nalizmo ryšys. Apie tai žr.: Ogoiunvski Z. Wiara i ro/.um
w doktrynach religijnych socynian i I.ockc'a // Studia
nail aiianizmcm. - S. 425-450.
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vo tikroji, „krikščioniška išmintis", apibrėžta
pirmajame ortodoksiniame Lietuvos kalvinistų
Vilniaus katekizme, kurį sutrumpindamas ver-
tė ir pirmo lietuviško kalvinistų katekizmo au-
torius Merkelis Petkevičius:

"...visa musu išmintis Krikščioniška ant to
užgul/ idant mes Poną Dicwa pažintumbim ir
patis savvc..."18

Iškalbingas paprasto katekizmo sakinys, liu-
dijantis pagrindines kalvinisto savivokos kryp-
tis - į Dievą ir save, bet ne j pasaulį.

Turint galvoje kalvinistiškos išminties - ne
prigimtinės, bet su Dievo „tiesos" pažinimu su-
sijusios, paskirtį, neturėtų klaidinti ir žmogų
kaip „sutvėrimą išmintingą" apibrėžiantis atsa-
kymas į pirmąjį lietuviško kalvinistų katekiz-
mo klausimą - „kas tu esi?":

"Esmi žmogus sutwerimas Dicwa išmintin-
gas nuog Dicwa ant io pawaikslo sutvartas".

Daug dėmesio prigimties klausimui spręsti
skyrė kalvinistas Andrius Volanas, savo trak-
tate Apie politinę arba pilietinę laisvę (J 57) pla-
čiai įrodinėjęs, jog viena iš pagrindinių XVI a.
vertybių - viUus- „nei pagal kilmę, nei gamtos

duodamas, bet pelnoma ryžtingu darbu". Pri-
gimtis {natura) nėra lygiavertė su Dievo pagal-
ba savarankiškai įgyjamoms vertybėms19. Kaip
opozieinę priemonę prigimčiai pažaboti, Vo-
lanas, remdamasis stoikų, Viljamo Okamo
mintimis ir pritardamas savo laikmečio Vaka-
rų filosofui Franciui Baconui20, o sykiu ir vi-
suotinei XVI a. protestantų ypač plėtotai min-

čiai apie „sugedusią mūsų prigimtį"21, matė
įstatymą:

Dėl to Dcmostcnas ir moko, kad mes beveik
daugiau gero gauname iš įstatymų nei iš gamtos,
nes prigimtis labai vargina žmones aistrų ugnimi ir
jie jomis susipančiojo, o įstatymai, varžydami bei
pažabodami aistras, traukiančias žmogų į pražūtį,
jų prigimtį, išesmėslinkusiqįydas, valdo, tvarko ir
skatina dorai gyventi.22

Prigimties nulemtai vergijai Volanas prieši-
no įstatymo suteiktą laisvę. Po keleto dešimt-
mečių Thomas Hobbesas šios krypties mintį api-
bendrino platesniame filosofiniame kontekste
irpaskelbė savo žymiąją frazę, jog „prigimtinė
žmonių būklė, kol jie dar nebuvo susijungę į vals-
tybę, buvo karas, būtent.. .visų karas prieš visus
(bellum omnium contra omnes)"2*.

Tikybinę reformą fiksuojanti savivoka skati-
no radikalius socialinių pokyčių projektus. Kaip
vienas iš visuomenės modernizavimo variantų
jau Reformacijos pradžioje ryškėja prigimties,
papročių ir tradicijos nepaisymas arba prievar-
tinio keitimo noras vardan teisingos dvasios.
Martynas Mažvydas Katekizme ir laiškuose
griežtai kritikavo liaudiškų tradicijų laikymąsi
ir savo ganomąją bendruomenę suvokė kaip ra-
dikalių dvasinio gyvenimo reformų reikalaujan-
čią. Mykolas Lietuvis tradiciją ir papročius laikė
ne tiek prigimtais, kiek laisvai modeliuojamais,
atsižvelgiant į jų naudingumą visuomenei. Pro-
testantų dėka nebe viduramžiški idealai - „sa-
vaime garbinga" kilmė ir prigimtis, bet Naujųjų
laikų asmeninis pamaldumas ir individualūs lai-

11159S metą Merkelio Petkevičiaus Katekizmus. -
2-asis leidimas (fotografuotum). - Kaimas. 1939. - 1'. 2.

" Volanas Л. Rinkiniui mitai /sudarė Marcelinas Roč-
ka ir Ingė Lukšaitė. - Vilnius. 19%. - P 137.

-'"Lukšaitė I. Audrius Volanas XV1-XVII a. Lietu-
vos visuomenes pertvarkos kryžkelėse // Andrius Vola-
N.'is. Rinktiniai raštai. - V. 38.

21 „Niekas kitas žmogui neteikia tikresnio t>ci dides-
nio pavojaus patekti j vergija., kaip tik pats žmogus, lš
liknjji) tai - pasipūtęs gyvis, kupinas paniekos, gobšu-
mo, žiaurumo, ypač kai atleidžia gėdos ir kuklumo pa-
vadžius..." (Volanas A. Rinktiniai raštai. - P. 122).

- Ten pat. - P. 146.
: J Kunzman P.. Iiurkard lvi'.. Wiedniami K Filoso-

fijos atlasas. - Vilnius. 1988. - P. 117.
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mojimai, kurie gali pasireikšti nepriklausomai
nuo tėvų paveldo, imli diegti kaip vertybiniai
prioritetai. Suvokimas, jog prigimtis -tuščia ma-
terija, kuria reikia įprasminti dvasišku turiniu,
„nuoga toblyčia", užpildoma tikru krikščioniš-
ku gyvenimo būdu, tampa atramine kalvinisto
ir jam, nepaisant ryškių dogmatinių skirtumų,
artimo radikalaus protestanto („arijono", „anti-
trinitoriaus" ar XVI I a. įteisintų religijų atžvil-
giu - nekrikščionio ir neišpažįstančio jokios re-
ligijos) savivokos forma, nuvedusią radikalus
link individualizmo absoliutizacijos, kuria pui-
kiai reflektavo ir jėzuitai, pacitavę, tikrus ar ne-
tikrus - nesvarbu, Kasparo Bekešo žodžius „vis-
ką iš savęs turiu..."2 '

Mikalojaus Daukšos Postilės lenkiškoje pra-
kalboje girdime pirmą prigimties reabilitacijos
deklaravimą, paremta Naujųjų laikų žmogaus ir
pasaulio harmonijos idėja. Viena esminių, nuo-
lat pabrėžiami) poleminės Daukšos prakalbos
kategorijų - įgimti dalykai, prigimtis (lenk./ia-
tura):

Pati prigimtis visus to moko, i r kiekvienas beveik
iš motinos krūtinės įgauna polinkį į savąją kalbą -
ją vartoti, išlaikyti ir propaguoti.25

Daukšos suvokimu, žmogaus prigimtis yra
tai, kas jį atskiria nuo kitų gyvų sutvėrimų, ly-
giai kaip su prigimtim įgyta kalba atskiria vieną
tautą nuo kilos. Tėvų žemė, papročiai ir kalba
Daukšos prakalboje ne tik pirmą kartą iškelia-
mi kaip būtini ir neatskiriami vienas nuo kito
tautos kategorijos elementai, bet ir kaip „tarsi
įgimti" dalykai, kurių nepaisymą arba bandymą

asau-
lio tvarkos ardymu.

: 1 Merczyiig H. Vohcy clriści i wolnomyśliciele zu Ja-
giellonów. - Warszawa. 1911. - S 3 .

21 Daukša M. Postilės prakalbos. - Vilnius. 1990. -
I>. 34.

Nuo tokio savo prigimties keitimo išnyktų gyvu-
lių rūšys, išnyktųjų įvairumas ir gamta. Jei gyvulių
iškrypimas iš savo prigimties padarytų tokią netvar-
ką, tai suprantamas daiktas, kokia netvarka ir su-
mišimas kiltų žmonių larj>c, jei viena tauta tiek
pamėgtų kilos tautos kalbą, kuria turi kalbėti pagal
Dievo ir gamtos įstatymus-"

Tokia Daukšos samprata, iškelianti nuo žmo-
gaus proto nepriklausomas prigimties sąlygas,
savo meto Lietuvos idėjų kontekste buvo pole-
minė, atvirai prieštaraujanti protestantiškam
žmogaus - „nuogos toblyčios" suvokimui, tei-
gusiam prigimties ir dieviškos tvarkos nesude-
rinamumą. Ne vien žmogaus žinios ir protas,
kurių jis pripildo savo „tuščią" formą, bet pri-
gimtis ir jos sąlygota aplinka buvo iškelti kaip
dieviškos vertybės ir išganymą lemiantys daly-
kai. Tai, kas prigimta žmogui ir visai tautai (o
tai iryra visos tautos papročiai), Daukšos suvo-
kimu, priešingai protestantiškai minčiai, turi bū-
ti ne įveikiama ir sunaikinama intelektu, bet pri-
pildoma tikru tikėjimo turiniu. Prigimtinius
dalykus imdamas suvokti ne kaip įveikos reika-
laujančius, bet kaip vienovę su krikščioniška tie-
sa sudarančius, Daukša skatino tautos ir tikėji-
mo (katalikybės) identifikacijos procesą ir taip
pagrindė kalbos ir tradicijų laikymosi būtinybę.

Religinė literatūra XVI a. tikinčiajam tampa
pagrindiniu dvasinio turinio šaltiniu, o tikėjimas
įgyja visose tikybinėse knygose deklaruojamą
mokslo funkciją, kuri akivaizdžiai realizuojama
ir katekizmų dialogine - klausiančiojo ir atsa-
kančiojo - forma, pradedant jau pirmuoju Lietu-
vos katekizmu, 1553-1554 išleistu Mikalojaus
Radvilo Juodojo spaustuvėje Brastoje. Tokią ti-
kybos, kaip mokslo, platinimo formą iš evangeli-
kų buvo perėmę ir katalikų reformos vykdytojai,
tarp jų ir Mikalojus Daukša. Vis dėlto evangelikų

2bTcn pat. - V. 34.
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ir katalikų krikščioniškumo, kaip mokslo, sam-
pratos buvo visiškai skirtingos. Menkindami pri-
gimtį, evangelikai siūlė Kristaus pažinimą kaip
vienintelį „žmogystės" pateisinimo būda (,jiei

vienos/kiek viena/n ant svietą žmogui žinios/pa-

žinties/ir mokslą/brangiasnio ir reikalingesnionea

but I kaip žinia/ pažintis/ ir mokslas ape Jezusa

nuhyžiavota ir numirusi")27, tuo skatindami in-
dividualų, Morkūno žodžiais, „ūmą", „sampro-
tį" ir „nuomonį". Katalikas raginamas pažinti ne
patį Kristų, kaip vienintelį absoliučiai pateisina-
mą ir idealų „žmogystės" atvejį, bet tai, ko jis,
Apaštalai ir Motina Bažnyčia žmogų moko:

M. Kazgyru tatai mokslas krikszczoniszkas swç-

tas?
Mo. Yru tassai kurio mus wieszpatis Jesus Chris-

tuslpirm iszmokc mus darbais irzodzeis/pqskui to
tcipaiegl per Apaštalus kurio wcl mus Motina mū-
sų szwçloii/ ir wissur cssqlüi Bazniczia Diewo is-
zmokc.2i

Priešingi individualizmo ir jungties su tradi-

cija, savigraužos dėl žmogaus netobulumo ir
žmogaus prigimties pateisinimo keliai, nužymėti
pačioje tikėjimo doktrinoje, formavo skirtingą
santykį su tradicija ir papročiais: kalvinistų at-
veju - smerkiantį ir nelaikantį įstatymo vertu,
katalikų atveju -pripažįstantį jam teise.

Nors galutinis ortodoksijos susiformavimas
XVI a. pab.-XVII a. pr. nužymėjo individualios
kristologijos bei viso krikščioniškojo „mokslo"
ribas29, augo protestantiškos teologijos nulem-
tas savęs pažinimo aktualumas. LDK lilcratū-

2 7 Morkūnas. Postula Lictuwiszka... - P 50.
** Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmus. - Vil-

nius. 1995. - P. 99.
"Tokios ribos mažinu galiojo radikaliosioms srovėms,

savo dogmatika, plėtojusioms tolyn. Iicnc ankstyviausias
individualinis proto absoliutizacijos pavyzdys - nntilri-
nilorii) sukelia polemika ilėl krik.sk> sakramento ir Petro
Gonezijaus paskelbimas, jog krikštą, priimti ir kariu krikš-
čioniu (gebančiu pažinti mokslą,) būti gali tik suaugęs ir
savarankiškai mastantis žmogus.

roje tai paliudija Teodoro Jevlašauskio/l/sz/m-
nimai-pirmoji Lietuvos autobiografija. Katali-
kišką krikčioniško „mokymosi" pavyzdį de-
monstruoja Mikalojaus Kristupo Radvilo
Našlaitėlio Kelionė. {Jeruzale - akcija ir kūrinys.

Tuo pačiu metu, XVI-XVII a. sankirtoje, iš-
pažintos dvi krikščioniškojo „mokslo" perėmi-
mo pamokos, iliustruojančios katekizmuose
dėstomo „mokslo" reikalavimų rezultatus -jau-
dinantis protestantiško vienišumo potyrio atvėri-
mas pasaulyje, nužymėtame anapusybės ženklais,
ir naudingo sielai žygio aprašymas, paliekantis šios
sielos paslaptį ne šio pasaulio šviesai30.

Benamystės žemiškoje erdvėje pojūtį protes-
tantiškoje Vidurio Europos tradicijoje bene ryš-
kiausiai fiksavo čekas Janas Komenskis, savo
populiariame kūrinyje Pasaulio labirintas ir šir-

dies rojus (1663) supriešinęs individualią krikš-
čionio tikėjimo palaimą su prisirišimu prie ne-
tvaraus, niekingo pasaulio ir bet kokios aplinkos.
Šis supriešinimas, kuriam Komenskis įkvėpi-
mo sėmėsi iš Koheleto knygos („Mačiau visa,
kas daroma po saule. Tikėk manimi, visa yra tik
rūkas ir vėjų vaikymas", Koh 1, 14), žymėda-
mas skirtingas žemės ir dangaus prigimtis, sy-
kiu žymėjo ir viso, kas susiję su žemiškojo laiko
ir erdvės sakralizacįja, neigimą. Tuštybių tušty-
bė, rūkų rūkas, o pirmosios lietuviškos Biblijos
posakio žodžiais - „vis tiktai nieks yra"3 1.

30 „Širdy vienišo" protestantiškos, ypač kalvinistinės.
sistemos individo susiformavimas. įspūdingai aprašytas Ma-
,\o Wcbcrio. Vytautas Kavolis, nepaisant jo pagarbos Wc-
beriui. yra suabejojęs šio teorijos absoliutumu, teigda-
mas, kad jo „pastabos (...) turi būti peržiūrėtos" atsižvcl-
giant į kai kuriuos kntnliki) vienatvės autobiografinius
deklaravimus. Žr: Kavolis V. Civilizacijų analizė. - Vil-
nius. 1998. - P. 54. Vis dėlto Webcrio pastabas patviiti-
nančii) fakli) yra daugiau, nei pats Weberis išsakė, net
tokioje uepavyzdinėje kalviuizmo požiūriu Lietuvos lite-
ratūroje. Katalikybės vienatvė, jei ir fiksuojama, yra ne-
dramališkas ir neesminis santykio su pasauliu akcentas.

J 1 Bretkūnas J. Rinktiniai rastai. - Vilnius. 1983. -
P. 283.



XVI a. Vilniaus kalvinistu katekizmo prakal-
boje raginama:

Mąstykite apie tai, jog kieh'ienas esate išvytas iš

puikiausio Rojaus ir čia neturite nieko savo, nieko

tikro ir laukiate tik sau paskirto laiko, skausme,

sunkumuose ir nuolatinėje atgailoje..?2

Protestantiška praradusio Rojų „pasaulio
tamsos" klajoklio savimonė skatino intensyves-
nį krikščioniškojo laiko rcflcktavim;), kuris bu-
vo ryškus visoje tikybinėje protestantų literatū-
roje33. Laiko, kaip kelio į dangų, suvokimas
turėjo atsverti pasaulio „nieko" nevilti:

O męs mokikimes išpaweyksla šitų dwieiu mo-

kitinių kas est musu giwata ant swicta? Kialone.

Wisi esme kialaywiai/ kurie ing dangui Emausa

kialuiamc. Kialc čia esme ne tcwiskieia: Inamiay

ne Tewayniay: wicsime ne giwename. Iswariti es-

me cielgrieka iš tewiśkies/ išgiwenima roiaus pir-

muose Gimditoiuose.

Šitaip teigiama verstuose Knygos Nobamys-

Iės(l653)pamoksluose,kuriųautorius-XVI a.
kalvinistas Gžegožas Žarnovcas31.

1601 m. katalikas Mikalojus Kristupas Rad-
vilas Našlaitėlis keliones į šventąsias vietas lai-
kė tikru „dvasinio gyvenimo pažangos" ženklu
ir protestantišką pasaulio erdvės desakralizaci-
ja, įvardijo kaip eretikų „aklumą ir beprotybę",
skatinančią juos manyti, „kad nė nepasispyrę ko-
jomis, be sparnų pakilsią į dangų"35.

J : Kntrcliisni albo krótkie w icihio micysec zcbnmic
wiary y powinności Krzcścijanskicj (...). - Wilno. 1594.

" Apie l;ii plačiau žr: Pociūtė D. XV1-XVU a. pro-
testantą bažnytinės giesmės: IJctuvos Didžioji Kunigaikš-
tystė ir l'nîsit Lietuva. - Vilnius. 1995. - P 95-118.

] l Sumina Aba Tnirnpas issgnldimas Ewangelii! szwcii-
tu Per wisiis mentus/ dienomis Ncdclos/ Ilužničiosc Krilżś-
čioniškosc skaytomn (...). - Kicd.iynisc. 1053. - P. 85.

] s Radviln-Našlaitėlis M. K. Kelionė į Jeruzalę. - Vil-
nius. 1990. - P. 26.

Tiek Naujųjų laikų katalikas, tiek protestan-
tas savo kūriniuose naudojosi kelionės retorika,
tačiau protestantui ji-tik žemiškos beprasmy-
bės ženklas, dar vienas dualizmą liudijantis ato-
trūkis, katalikui - ryšį su Dievu Įtvirtinanti pi-
ligrimystė, sakramentiškai suvienijanti kūnišką
ir dvasinį veiksmą.

Žinoma, jog kalvinizmas, palyginti tiek su ka-
talikybe, tiek su kitomis protestantų bažnyčio-
mis, buvo labiausiai internacionalus, o pats Kal-
vinas neturėjo lokalaus prieraišumo36. Tėvynė
ar konkreti teritorija nebuvo svarbi dvasinės
veiklos sąlyga. Tikėtina, jog toks radikalizmas
vielos atžvilgiu daugiau ar mažiau buvo būdin-
gas daugeliui XVI a. kalvinistų bendruomenių.
Kalvinizmas absoliutino istorinį laiko procesą,
kuriame Dievas vykdo savo planus, pasitelkda-
mas į pagalbą išrinktuosius - Dievo iastrumen-
tus, nesusiduriančius, kaip, pavyzdžiui, dar sa-
vo veiklos pradžioje liuteronai, su skaudžia jiems
dvasinės veiklos tremtyje problema, kuri pirmą
kartą Lietuvoje viešai išsakyta Abraomo Kul-
viečio. Tai nereiškia, jog Lietuvoje neegzistavo
kalvinistiško patriotizmo formos, tačiau skir-
tingos ir skirtingai vertinamos. Simboliškai šią
situaciją liudija kunigaikščio Jonušo Radvilo
veikla ir asmuo. Nors, regis, vykdė tėvo Kristu-
po Radvilo testamento prisakymą tarnauti „sa-
vo mielai Tėvynei, kuriai po Dievo pirmai de-

beturpietas"*1, tiek lenkų, tiek lietuvių bajorų
akyse liko išdaviku, kaip ir visa nekatalikiškos
visuomenės dalis valstybės žlugimo išvakarėse.

'" Hiiinloii II. R. Tlic Reformation oj' the Sixteenth
century. - Boston, 1956. - P. 110.

" Wisitcr II. Jonmas Radvila (1612-16.4.4). - Vil-
nius. 2000. - P. 249.



FETTERS 01' THE HUMAN NATURE OR FREEDOM OF THE LAW: SOME ASPECTS

OF MIKALOJUS DAUKŠA „PREFACE TO YOUR GRACE READER" IN A CONTEXT

OF PROTESTANT THOUGHT

Duinoru 1'ociiilt

S u ш m a r y

The article deals with the problem of origin of a new
idea about the human nature in Lithuanian literature
at the end of the sixteenth century. The author of
the first Lithuanian Catholic books Mikalojus Dauk-
ša in his preface to Lithuanian sermons (1599) for-
mulated a positive conception of the human nature,
which illustrates a part of God's perfect plan. This
conception stimulated Daukša's ideas about the Lit-
huanian language and customs as attributes of the
Lithuanian nation. In Daukša's view, the human na-
ture is not an obstacle to devotion and cannot be
opposed to divinity. The idea of the Lithuanian lan-
guage was new in a context of thought of Grand
Duchy of Lithuania where the origins of the Lithu-
anian nature and language were linked to other na-

tions and languages, principally Italians and the Lit in
language.

On the other hand, the positive conception of the
human nature was polemical in the context of Lithu-
anian protestant literature which was flowering at the
end of the sixteenth century. Most authorities in Cal-
vinist and radical protestant literature in Lithuania,
especially Andrius Volanas, propagated the idea about
the negative human nature, which is opposed to divi-
nity and fetters the individual's freedom that is ensu-
red only by divine and secular law.

Polemical atmosphere at the end of the sixteenth
century led to new Catholic ideas in Lithuania. It
favoured the beginning of a long process of shaping
national identity and Catholic devotion.
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