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ALDONA  P R A § M A N T A I T i

IS  PROTESTANTU  BIBLIJOS  DRAUGIJOS  VEIKLOS
LIETUVOJE  XIX  A.

Ivadas

Pasau]ietine ]ietuviu, kaip ir kitu tautu, ra§tjja ktiresi remdam.isi re]igine. Pro-
testantu nuopelnai Cia neabejotini. Tie parenge Zymiai daugiau katekizmu, gies-
mynu ir ypa6 Biblij os vertimu negu katalikai. Daugiausia religiniu knygu i§lei-
do Prdsijoje Mazosios Lietuvos protestantai. XIX a. nera iL€imtis. Neatsitiktinai
istoriku darbuose vyrauja skepti§kas pozdris i Didiiosios Lietuvos reformatu
kultdrin? veiklq, pavyzdziui, Vaclovas Birzi§ka be i51ygu tvirtina, kad refor-
matu kunigai Lietuvoje iki pat XIX a. pabaigos nesugebej? kultdri§kai suaugti
su tauta, o platds reformacijos §alininku tikybiniai ulmojai, susiddr? su kunigu
neveiklumu,suzlug?I.Atrodo,toksteiginysyrapemelygkategori§kas.1§iki§iol
istoriku nenaudotu archyviniu dokumentu apie protestantams skirto lietuvi§ko
Naujojo Testamento i§spausdinima Mintaujoje  1844 in.2 ai§k6ja, kad leidyba
rdpinosi Vilniuje veikusi evangeliku reformatu Biblijos draugija. Taigi ir XIX
a. Didziojoje Lietuvoje tiesioginiu s~£ly-5iu ta§ku su lietuviu kultdra per religin?
literatdra tikrai buvo.

Minetos Biblijos draugijos veikla Lietuvoje netyrineta. Neai§ku, kokiu tikslu
ji sieke, kas buvo draugijos nariai. 1§ uZuominu istorineje literathroje galima
speti, kad draugija toliau nuosekliai dirbo 1812-1826 in. Sankt Peterburgo Bib-
lijos draugijos bei jos Vilniaus skyriaus pradeta darba. M. Birzi§ka „Lietuviu
enciklopedijos"straipsnyjeapieBiblijosdraugijasmini,kadbuvesRusijosBib-
lijos draugijos viceprezidentas K. A. Livenas 1831 in. i§sirdpino leidima steigti
n         . .                                 + ..         1` .11..            1                ....Rus
niuj :j3?sevangelikuBiblijosdraugija,kuriosskyriusl832m=pradejovei-ktivil-

Vilniaus protestantu Biblijos draugijos i§takos

Kaipzinoma,1804m.LondoneisikdrusiBrituiruzsienio§aliuBiblijosdrau-
gija  (British  and  Foreign  Bible  Society)  yra  ekumenine,  t.y.  visa  pasauli
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aprepianti, organizacij a, siekianti aprdpinti §v. Ra§to knygomis bet kokiu kon-
fesijL| tikin6iuosius. Tad ivairiose §alyse nuo draugijos veiklos pradiios imta
steigti analogi§kas draugijas, kurios rfupinasi §v. Rasito knygu platinimu. 1812
in. tokia draugija isirfure San]ct Peterburge. Netrukus -1816 in. -Vilniuj e buvo
±steigtas jgs  skyrius.  §ios  Biblijos  draugijos  (toliau Draugijos) tikslas buvo
aprdpinti Sv. Rarito vertimais ivairiu tikejimu, taip pet ir protestantu, i§pazi-
nejus visoje Rusijos imperijoje.vTa6iau nei pravoslavu Sv. Sinodas, nei Sv. Sos-
tasVatikanetuometunepritaieSv.Ra§toproj)agandaiir,suprantama,Draugijos
veiklai, nes, pagal protestantizmo doktrina, Sv. Ra§tas buvo platinamas be j okiu
komentaqu. Gana greitai nuo Draugijos nusisuko i§ pradiiu j a iemusi pasaulie-
tine valdzia. 1826 in. imperatoriaus Nikolajaus I isaku draugija buvo uzdaryta4.
Jos Vilniavs skyrius, reikia manyti, taip pat. Panaikintos draugijos turtas buvo
perduotas Sv. Sinodui, visa laika jos netoleravusiam. Matyt, tiketasi, kad Bib-
lijos platinimo ideja Zlugs kartu su Draugija. Ta6iau protestanti§kos kulthros
i§ugdyta ir protestantizmo tradicijas nuosekliai pletojusi draugija pasirode tu-
rinti pakankamai tvirtas §aknis. Jau 1827 in. geguzes men. Kitatikiu dvasiniu

;ee#eLsutad:g#:s:t;n¥:¥::ipia:rvo:Le€¥abnai£§t#ifiiso+Sj°anF::]ua8±:5:#£ab#
®                ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ,    ,

•\,        \,,      ,1

muluote kiek netiketa, nes Rusijos Biblijos draugijos le§os negalejo bdti skirs-
tomos pagal konfesijas. Tai buvo ekumenine organizacija, kuriai priklause ivai-
riu konfesiju tikinvtieji, tap ju ir protestantai. Ta6iau pagrindineje veiklos sri-
tyje -platindama Sv. Ra§ta -Draugij a grieztai laikesi protestantizmo doktrinos
ir platino Biblijos vertimus be jokiu priedu ir paai§kinimL|, tarsi atvirai ignoruo-
dama Kataliku bazny6ios nuostata komentuoti eiliniams tikintiesiems skirta
Dievo Zodi. Tikriausiai 1827 in. Kitatikiu dvasiniu reikalu departamentui atite-
ko visas arba bentjau didiioji dalis panaikintosios Draugijos turto. Jam tvarkyti
1827m.1apkri6iomen.buvoikurtasspecialuskomitetas,vadovaujamasbuvusio
uldarytosios Draugij os vicepirmininko grafo K. A. Liveno6. Pastarasis komite-
tas ir buvo naujos, ta6iau tikslais ir strukthra 1826 in. uldarytajai tapa6ios, drau-
gijosufuomazga.Pokeleriumetusanktpeterburgeoficialiaiprad6joveiktipro-
testanti§ka Rusijos Biblijos draugija. Vienas i§ pagrindiniu jos uldaviniu -pro-
testantu   bendruomeniu   apripinimas   §v.   Ra§to   knygomis.   Lyginant   su
1813-1826 in. draugija, i§ kar[o matyti naujas bruozas -konfesinis uzdarumas:
§iai Draugij ai, skirtingai nuo ankstesnes, rdpejo tik protestantu bendruomenes.

Protestanti5kosios draugijos iknrimas Vilniuj e

Biblijos draugijos skyriu Vilniuje Rusijos Biblijos draugijos sidlymu 1832 in.7
irfure Lietuvos evangeliku reformatu sinodas (toliau -Sinodas). Pirmasis susi-
rinkimas ivyko 1833 in. rugpjd5io 18(6)8 d. Buvo nutarta, jog kiekvienas super-
intendentas surinks tarn tikra pinigu suma ikurtajai draugij ai, kad pastaroji su-
kauptudaugiausv.Ra§toknyguirgaletujaspardavinetimazesnemiskainomis,
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o neturtingiesiems dalytu ir veltui9. Ta6iau pagrindiniu draugijos le§u §altiniu
tapo metiniai nariu mokes6iai ir aukotoju vienkar6iai ina§ai.  1832 in, i§ nariu
jau buvo surinkta 140 rb asignacijomis, o paaukota 110 rb asignacijomis ir 8
sidabro rb. 1836 in. i§ nariu gauta 50 rb asignacijomis ir 2 sidabro rb, auku su-
rinkta 12 sidabro rb 65 kapeikos]°. Taigi pajamos nebuvo dideles, bet i§laidos
Jbuein;#rg°a.s][£3a6c]#asp]:£8°jedrau8ijoskasojebuvo77sidabrorbir3okap.

Protestanti§koji Biblijos draugija Vilniuje buvo Rusijos Biblijos draugijos
skyndus. Ta6iau su San]ct Peterburgu del Biblijos platinimo jis paprastai susi-
ra§inejo per Lietuvos evangeliku reformatu sinoda. Pavyzdziui, jau  1832 in.
sausio 11 (1831 in. gruodiio 31) d. K. A. Livenas kreipesi i Sinodq, pra§ydamas
prane§ti,kokiusv.RaL¥toleidimudazniausiainaudojasivieto§protestantaiirkur

:faku!dg::ira:b8oa::£s.:Ti:££:£autftreL;rea:°a::>£;r2.yraprotestanti§kassv.Ra§to|eidimas
1832-1846m.]3VilniausBiblijosdraugijaivadovavovilniausevangelikure-

formatu   bendruomenes   superintendentas   Rapolas   Daunoras   (Downor,
1771-1854),  vienas  labiausiai  i§silavinusiu to meto protestantu dvasininku.
Baiges Slucko kalvinu gimnazij a, kuri garsejo kaip viena i§ geriausiu, teologij a
ir humanistika sfudijavo Karaliau6iaus ir Leideno universitetuose. Mokejo lo-
tynu, graiku ir hebraju kalbas. 1§ naujuju kalbu -prancdzu, vokie6iu, olandu,
1enku. Manoma, kad jis taip pat mokejo rusu ir lietuviu kalbas]4. Biblijos drau-
gijos reikalams R. Daunoras, matyt, skyre daug demesio. 1846 in.1iepos 28 ( 16)
d.  raL¥te  Lietuvos  evangeliku  reformatu  sinodui,  motyvuodamas  ulimtumu,

3:as§eediaftj:£sseti5.ji  £§  Drau8fj°S  Prezidento  Pareigu  ir nuo  dalyvavimo  sinodo
Biblijos draugijos veikloje dalyvavo ir kitas izymus to meto protestgntu dva-

sininkas Aleksandras Rapolas Mo6iulskis (1790-1866), nuo l 837 in. Zemai6iu

g#£euri[:t±%ne}£sqt:S.evan8elikureformatuknygucenzorius,keliulietuvi§kukny.
Kol nesurasti Biblijos draugijos iiariu sara§ai, neai§ku, ar §i Draugija buvo

uldara, tik protestantus vienijanti orjganizacija. Tvirta nuostata platinti tik pro-
testantizmo doktrina atitinkan5ius Sv. Ra§to leidimus yra pakankamai svarus
argumentas, verdiantis manyti, kad kitu konfesiju atstovu joje nebuvo. Kaip
grieztai to buvo laikomasi, rodo 1839 in. apra§ytas pavyzdys: atsisakyta platinti

i§anp6eituesrbi::%:st8#bepn£:#j::e¥:D£5?juvoesrii:t°ar:°peer%Zueo¥P±i:#+ka::i?net fn-

Pagrindiniai veiklos bruozai

DidiiausiasdemesysbuvoskiriamasSv.RaL¥toknygomsplatinti.Pastarosios
buvo gaunamos iL¥ San]ct Peterburgo. Biblija buvo platinama ivairiomis kalbo-
mis.1838 in. Biblijos draugijos ra§te Sinodui ra§oma, kad Draugija pra§e at-
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siustiNaujajiTestamentaestu,latviuirlietuviukalbomisirpranegama,kadrei-
®

:£tfong:nefg[e£:ops[:on€##;,jfj§#osa¥[yugs::L£:ufug¥;:§%[.b£;§TE;;um]£:#
kalba. Sv. Ra§to knygu, i§spausdintu ivairiomis kalbomis, kainos skyresi. Pa-
vyzdiiui, viena Biblijos knyga lenku kalba kainavo 1 sidabro rb, Naujasis Te-
stamentas -pus? rublio, o knygos estu ir latwiu kalbomis kainavo po 6 rb asig-

?ba:iJ8#i8.a¥n£:¥L:oBi#j?Sdrau8fjaul§iaknygusiuntasumokejo75sidabro
Gautos knygos buvo palyginti greitai i§platintos - 1842 in. Sinodui siun6ia-

mas prane§imas, kad i§ Peterburgo Draugija gavo §v. Ra§to knygu siunta: 50
Biblijos ir 30 Naujojo Testamento egzemplioriLLlenku kalba, 20 -vokie6iu ir
polo-estuirlatviukalbomis2°.Ir§iojesiuntojeSv.Raritoknygulietuviukalba
nebuvo -San]S Peterburgo Bibilijos draugija ju neturejo. Ta6iau jau buvo po-
reikis skaityti Sv. Ra§ta lietuvi§kai. Eiliniai tikintieji skundesi, kad stokojama
Biblijos lietuviu kalba. Pavyzdziui, Birzu parapijos tikintieji du kartus kreipesi
i Lietuvos evangeliku reformatu sinoda, pra§ydami perspausdinti lietuvi§kus
kancionalus ir i§1eisti Biblija lietuviu kalba, nes  del jos  stokos mazeja ti-
kin6ivy.u -dalis ju pereina i kataliku tikejima2t. Tai , matyt, buvo svarbiausia
priezastis, vertusi ripintis nauju Biblijos lietuviu kalba leidimu. Be to, Sankt

5:::?2¥.r8uitaippatrdpejo,kadbdtusv.Raritoknygulietuviuirzemai6iukaI-
1840 in. Lietuvos evangeliky reformatu sinodas pavede Vilniaus Biblijos

draugijai rdpintis 5v. Ra§to i§spausdinimu lietuviu kalba. Draugija savo ruofui
kreipesiisanktpeterburgodraugija,teiraudamasi,arpastarojinegaletutvarkyti
kancionalu ir Naujojo Testamento leidybos lietuviu kalba reikalu23. Sankt Pe-
terburgo draugija atsisake -ji neturejo savo spaustuves -ir sidle Naujey.i Te-
stamenta gabenti i§ Prdsijos24. Tuo talpu Vilniaus Biblijos draugijos nuomone,
naudotisprisijojei§spausdintuNaujuojuTestamentuLietuvosprotestantuben-
druomenes negalejo  del  skirtingos  tarmes:  „Ten  [Prdsijoje]  lietuviu kalbos
tarme visi§kai skiriasi nuo mdsi§kes"25. §isv argumentas, atrodo, itikino San]ct
Peterburga. Buvo nutarta Mintaujoje, J. F. Stefenhageno spaustuveje, i§spaus-
dinti nauja Naujojo  Testamento  leidima lietuviu kalba goti§komis raidemis
3000 egzemplioriu tirafu26.  Spausdinimo reikalus   San]ct Peterburgo Biblijos
draugijos nurodymu tvarke Kur§o [Kurliandijos] Biblijos draugija Mintaujoje,
veikusi irgi Rusijos Biblijos draugijos skyriaus teisemis. Leidybos ir iri§imo
i§laidas -atitinkamai 1066 ir 510 sidabro rubliu -apmokejo Rusijos Biblijos
draugija27. Zemai6iu superintendento A. R. Mo6iulskio ripes6iu i§spausdintos
Sv. Ra§to knygos buvo atgabentos i Vilniu. UZ atgabenimq  18 sidabro rb ir
50 kap. sumokejo Vilniaus Biblijos draugija. Ji leidini ir platino -pardavinejo
Po 60 kap. ul 1 knyga, o neturtingiesiems dalijo ir ve|tui28.

I§ turimu duomenu negalima spr?sti, ar vilniuj e veikusi protestanti§koj i Bib-
lijos draugija i§1eido dar kokiu nors kitu knygu lietuviu kalba. Ta6iau ai§ku, kad
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(tai buvo jos pagrindinis tikslas), kad Lietuvos protestantams nestigtu religines
literathros. Tiek pati Biblijos draugija, tiek Naujojo Testamento 1844 in. Ieidi-
mas lietuviu kalba rodo, kad protestantai noiejo isitraukti i Lietuvos kulthrini
gyvenima ir tokie ju siekiai nebuvo tu§ti.
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Summary
ALDONA  P R A § M A N T A I T E

FROM THE  ACTIVITY 0F THE  PROTESTANT BIBLE  SOCIETY
IN  LITHUANIA IN  19TH  CENTURY

WhenRussianBiblesociety(1813-1826)anditsbranchinviinius(1816-1826)wasclosed,the
Protestant Russian Bible Society (in 1831) and its Vihius branch (in 1832) was founded. The main
trend of its activity was. a dissemination of the Holy Scriptures anong the protestants. The Vilnius
Bible  Society had great contribution to Lithuanian culture of this period, because it printed and
propagated books of Bible's in Lithuanian language.


