
Šiuo straipsniu tęsiamas Baltramiejaus Vilento Enchiridiono (VE) filologinis tyrimas1. Čia 
nagrinėjamas „Tikėjimo išpažinimas“ yra antra VE dalis, einanti po „Dešimties Dievo įsakymų“ 
(VE 16,14–20,4). Straipsnyje nagrinėjama lietuviško maldos teksto kilmė – ieškoma atsakymo 
į klausimą, iš kurio originalo ir kada malda ir jos paaiškinimai galėjo būti išversti, kaip tekstą 
paveikė ankstesni maldos vertimai. Kruopštus filologinis tyrimas leido kitaip, nei iki šiol, paaiš- 
kinti maldos vertimo kilmę. 

Straipsniu siekiama išryškinti Mažosios Lietuvos kultūroje susidariusią svarbių krikščio-
niškų tekstų – pagrindinių maldų – skelbimo tradiciją naujaisias laikais. Straipsnio pabaigoje 
taip pat bandoma susisteminti ankstyvuosius lietuviškus maldos vertimus Prūsijos karalystėje.

VE – tad ir tiriamosios maldos – vertimo šaltinio klausimą yra nagrinėję Friedrichas Bechte-
lis [7] ir Reinholdas Trautmannas. Pastarasis įrodė [12, 230], kad Vilentas remėsi 1543 m. Leip-
cigo leidimu. Versdamas Vilentas pasinaudojęs ir įvairiais lotyniškais bei vokiškais leidimais,  
o kelis kartus – ir Lutherio Didžiuoju katekizmu. Trautmanno nuomonės laikomasi iki šiol. 

Guidas Michelinis [10, 647] teigia, kad ankstesnis, MžG II paskelbtas maldos variantas yra 
„pagal vokišką šaltinį suredaguotas 1547 m. tekstas“ ir dar patikslina: „Iki sakinio Tikiu ing 
Dwasse Schwenta <...> tekstas iš esmės yra perspausdintas pagal Katekizmą, p. 20–22. Pasku-
tiniųjų keturių eilučių skirtumai aiškinami remiantis vokišku tekstu“ [ten pat, 3 išnaša]. Tad 
Michelinis nepaiso MžFK paskelbto maldos teksto ir MžG II maldos variantą tiesiogiai susieja 
su MžK tekstu.

1 Pirmosios VE dalies – „Dešimties Dievo įsakymų“ – tyrimą žr. DDĮ.
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Maldos, paskelbtos MžFK, vertimo originalą atskleidė Christianas Stangas. 1976 metais jis 
paskelbė, kad „Tikrasis [MžFK] šaltinis nėra vokiškasis Kirchen Ordnung,as <...>, bet atskiras 
skyriaus apie krikštijimą leidinys, pasirodęs 1559 m.“ [11, 8]. Tai dar kartą patvirtino Pietras 
Umbertas Dinis 2010 metais: „tikrasis Mažvydo Formos Chrikštymo vertimo originalas yra ne 
vokiškas Kirchenordnung (1558), bet atskiras jo skyriaus apie krikštijimą leidinys Form der Tauff, 
pasirodęs 1559 metais“ [8, 80]. 

Deja, rašant straipsnį, šis leidinys man buvo neprieinamas. Ir nors Christiano Stango buvo 
pastebėta, kad „vokiški tekstai beveik visiškai sutampa. Skirtumai beveik išimtinai apsiribojo 
tiktai keleto skyrybos ženklų, ypač kablelio, vartojimu“ [11, 7], straipsnyje jis necituojamas ir jo 
santykis su MžFK paskelbtu maldos vertimu nenagrinėjamas. 

Tiriamoji malda Vilento, kaip ir Lutherio, suskirstyta į tris dalis. Taip ji buvo skirstoma ir 
MžG II variante, tačiau jos dalių pavadinimai sudarė ne du sakinius kaip VE, o vieną sudėtinį. Po 
kiekvienos dalies VE eina jos paaiškinimas. Šių paaiškinimų ankstesniuose maldos vertimuose 
nebuvo. Vadinasi, jie, o greičiausiai ir skyrių pavadinimai bei antraštė, kaip teigė Trautmannas, 
versti iš LE leidimo. 

Straipsnyje pagrečiui pateikiami VE 1579 metų vertimo ir visi ankstesni Prūsijos kara-
lystėje pasirodę maldos tekstai. Vokiškas Leipcigo 1543 metų leidimo tekstas pateikiamas ten, 
kur jis laikomas VE vertimo originalu – prie maldos antraštės, jos dalių pavadinimų ir paaiški- 
nimų. Kiekvienas maldos sakinys nagrinėjamas filologiškai: lyginamas su ankstesniais Mažvydo 
bei Volfenbiutelio postilės vertimais. Siekiama nuosekliai parodyti, kaip keitėsi vertimo tekstas, 
ir nustatyti Vilento patirtą ankstesnių vertimų poveikį. Maldos dalių paaiškinimai pateikiami 
pagrečiui su LE originalu ir nurodomi pasitaikantys jų neatitikimai.

Iki VE „Tikėjimo išpažinimas“ Mažvydo raštuose buvo paskelbtas tris kartus: Katekizmo 
antroje dalyje „Dwilika ſtraip // ſcʒiu weras krikſcʒianiu, per apaſch // talus ſchwentoſius ſugul- 
ditu“ MžK 20,16–22,15; Formoje krikštymo MžFK 17(109),1–18(110),6 ir giesmyno II dalies 
pabaigoje esančiame katekizme MžG II 585,7–586,16. Be to, ši malda (nors ir ne visa) dar kartą 
pakartota Enchiridiono „Chrikštymo knygelėse“ VE I1r(63),10–I1v(64),2. 

Volfenbiutelio postilėje, nurašytoje maždaug tuo metu, kai turėjo išeiti ir pirmasis VE leidi-
mas [6, 153], šios maldos ištisos nėra, cituojamos ar atpasakojamos tik jos nuotrupos: pirmosios 
dalies – WP 182r,29–30; antrosios – WP 182r,30–31; WP 28v,6–8; WP 33v,22; WP 33v,22–24;  
trečiosios – WP 152v,28–29. 

Malda „Tikėjimo išpažinimas“, arba lotyniškai „Credo“, pirmą kartą lietuviškai įrašyta kny-
goje Tractatus sacerdotalis. Kaip mano tyrėjai [9, 132] – įrašyta XVI a. pradžioje. Maldos įrašy-
tojo šnektos ieškotina Dieveniškių – Trobų – Lazūnų ruože, o gal ir dar toliau į pietryčius [13, 
71]. Jos (toliau – TSP) teksto santykis su MžK šios maldos vertimu kol kas nėra nuodugniai 
ištirtas2. Šiame straipsnyje TSP „Tikėjimo išpažinimo“ maldos tekstas pagrečiui su VE vertimu 
nenurodomas. 

Rašant straipsnį, pasinaudota Leipcigo universiteto skaitmenine biblioteka [1], Frankfur-
to prie Maino universiteto elektronine duomenų baze TITUS [2] ir Lietuvių kalbos instituto 
Senųjų raštų duomenų baze [5]. VE maldos tekstas ir MžG II atitikmenys taip pat imti iš Lie- 
tuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazėje [4; 3] jau paskelbtų tekstų. Kadangi šioje 
bazėje dar nėra visų Mažvydo raštų, tai jų konkordancijas daugeliu atvejų atstojo Dominyko 
Urbo žodynas [MMRŽ]. 

* * *

2 J. Lebedžio ir J. Palionio straipsnyje nurodytos tik kai kurios TSP ir MžK maldų kalbos bendrybės [9, 129–131].
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Wiera Chrikſcʒioniſchka kaipo t // Hukinikas ſcheimina ſawa kaip // praſcʓiauſey tur mo- 
kinti. VE 16,14–16 
Der Glaube / // Wie ein Hausuater den // ſelbigen ſeinem Geſinde // auffs einfeltigeſt fr= // 
halten ſol. LE 34,6–10 
Sanarei trijs Wieros MžG II 585,7 
MžFK atitikmens nėra. 
II. Antra Dalis Cate= // chiſmuſa. Dwilika ſtraip // ſcʒiu weras krikſcʒianiu, per apaſch // talus ſchwentoſius ſugul- 
ditu. MžK 20,16–19 

Maldos pavadinimas VE neturi tikslių atitikmenų ankstesniuose vertimuose. Jį Vilentas greičiausiai išvertė 
iš LE, tačiau versdamas pridėjo epitetą krikščioniška, kurio nėra originale. Tai galėtų būti MžK poveikis (jame yra 
epitetas krikščionių). 

Pirmas Sanaris / apie // Sutwerima. VE 16,17–18 
Der Erſte Artickel / // Von der Schpffung. LE 34,11–12 
Pirmas Sanarijs ape // Sutwerima. MžG II 585,8–9 
MžFK atitikmens nėra. 
j. Pirmas ſtraipſtis // weras. MžK 21,1–2 

Skyriaus pavadinimą Vilentas taip pat greičiausiai išvertė iš LE. Jo vertimas visiškai atitinka MžG II paskelb- 
tąjį, šiek tiek skiriasi tik rašyba (kirčiuotų ilgų galūnės i ir ie perteikimu). Palyginti su MžK vertimu, MžG II skyriui 
pavadinti vietoj termino straipstis pavartota sąnarys. 

Kaip vokiečių Schöpfung atitikmuo pasirinktas Mažvydo vartotas ir Vilentui, tikriausiai, žinomas skolinys  
sutvėrimas (MMRŽ 356), o ne artimesnis atitikmuo padarymas arba bent sukūrimas. 

Tikiu ing Diewa Tiewa wiſſa= // galintighi Daritoghi Dangaus ir // Sʒemes. VE 16,19–21 
Tiki ing Diewa Tiewa wiſſagalintighi da= // ritoghi dangaus ir ßemes? VE I1r(63),10–11 
TJkiu ing Diewa Tiewa wiſſa= // galint[i]ghi daritoghi dangaus // ir ßemes. MžG II 585,10–12 
N. Bau tiki ing Diewa Tewa // viſſagalintighi / Daritoghi dan= // gaus ir ßemes? MžFK 109,1–3  
Tikiu ygi Diewa tewa wyſagalintigi, ſu- // twertagi da̗gaus ir ʒ́emes MžK 21,3–4 
Tikiu ing Dewu tewụ wiſsagalin=// tị darritaghị dangaus ir ßemes, WP 182r,29–30 

Vertimas visiškai atitinka MžG II vertimą (tik pagal vokišką originalą Darytojį Dangaus ir Žemės rašoma 
didžiosiomis raidėmis) ir beveik nesiskiria nuo MžFK vertimo (tik kitaip perteiktas garsas [] ir klausiamasis saki-
nys pakeistas konstatuojamuoju). Beveik nesiskiria ir WP vertimas. 

Kas per tatai iſſimanoſe? Atſakimas. VE 17,1-2 
Was iſt das? Antwort. LE 35,3 

Tikiu / iog Diewas ſutwere mane draugie // ſu wiſſa[i]s ſutwerimais / man kūna ir duſche a= // 
kys / auſys ir wiſſus ſanarius / iſchminti / ir wiſ= // ſus humus dawe / bey dabar mane iſchlai- 
ka / // Priegtam rubais batais / walgimu gierimu / // namais / dwaru / moterimi ir waikais / 
lauku / // pekumi / ir wiſſu lobiu ſu wiſſais priwalimais / // ir penukſchlu ſchio kuna ir ßiwata 
mane ant // koßnos dienos dauxingai apweiſd / Nug wiſ= // ſokiu pawoyumu apgin / ir nůg 
wiſſa pikta ap= // ſerkt ir apſaugo. Atatai wiſs dara iſch tikròs // Tiewiſchkòs ir Deiwiſchkòs 
gieribes ir miela= // ſchirdiſtes be wiſſokiu mana vßſlußimu ir wer= // tiſtu / Vß tatai aſch eſmi 
kaltas iem dekawoti // ir ſchlowinti / ir iem vß tai ſlußiti ir pakluſnas // buti. A tatai jra tikroghi 
tieſa. VE 17,3–18 

Ich gleube / das mich Got // geſchaffen hat / ſampt allen // Creaturn / Mir Leib ṽd Seel // Augen /  
Ohren vnd alle Ge= // lieder / Vernunfft / vnd alle // Sinne / gegeben hat / vnd // noch erhellt. 
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Daʓu Kleider vnd Schuch / // Eſſen vnd Trincken / Haus // und Hofe / Weib vnd Kind / // 
Acker / Vihe vnd alle Gter // mit aller Notdurfft vnd Na= // rung des Leibes vnd Lebens / //  
reichlich vnd teglich verſor= / // get / wider alle fehrligkeit be= // ſchirmet / vnd fr allem  
vbel // behtet vnd bewaret.
Und das alles aus lauter // Veterlicher / Gttlicher G= // te vnd Barmherꜩigkeit / on // alle 
mein verdienſt vnd wir= // digkeit. 
Des alles ich jm ʓu dan= // cken vnd ʓu loben / vnd dafr // ʓu dienen vnd gehorſam // ʓu ſein /  
ſchuldig bin / // Das iſt gewis= // lich war. LE 35,4–36,15 

Vilento vertimas remiasi LE tekstu. Tik pirmojo sakinio pabaigoje Vilento turbūt dėl aiškumo įterpta mane. 
Antrame sakinyje įterpta šio (kūno ir žyvato), dar kartą įterptas įvardis mane. Ketvirtame – įterptas veiksmažodis 
daro. Dėl šio neatitikimo Trautmannas nurodo lotynišką „Pi“ originalą, kuriuo galėjo pasinaudoti Vilentas: facit 
autem haec omnia [12, 473]. Penktame sakinyje neįterptas pakitusį veiksmažodžio valdymą rodantis įvardis jį. Šešto 
sakinio pradžioje, siekiant teksto rišlumo, pridėtas žodelis o, originalo būdvardis su priklausomu prieveiksmiu išvers- 
tas daiktavardžiu su priklausomu būdvardžiu. Žodžių tvarka daugmaž atitinka originalą, tik paskutiniame sakinyje 
tarinys atkeltas į priekį, po papildinio ir veiksnio. 

Antras Sanaris / Apie // atpirkima. VE 17,19–20 
Der Ander Artickel / // Von der Erlſung. LE 37,1–2
Antras Sanarijs ap[e] // Atpirkima. MžG II 585,13–14 
MžFK atitikmens nėra. 
ij. Antras MžK 21,5 

Skyriaus pavadinimas greičiausiai verstas iš LE. Tekstas sutampa su MžG II paskelbtuoju (tik kaip originale iš 
vieno sakinio padaryti du). MžFK skyrių pavadinimų nėra. 

Ir ing Jeſu Chriſtu Sunu jo wie= // natighy Pona muſu. VE 17,21–22 
Tiki ing Ieſu Chriſtu Sunu jo wienati= // ghi Pona muſu / VE I1r(63),13–14 
IR ing Jeſu Chriſtu Sunu ijo // wienatighi / Pona muſu. MžG II 585,15–16 
N. Bau tiki ing Jheſu Chri= // ſtu Sunu io wienatighi / Pona // muſu. MžFK 109,5–7 
Ir ygi Ieſu Chriſtu ſunu ia wenatigi, pa- // na muſu. MžK 21,6–7 
Jr ing Jeſụ // Cħụ ſunụ ia wenatighị WP 182r,30–31 

Vilento tekstas atitinka MžG II paskelbtąjį, skiriasi tik rašyba (<ij> pakeista <j>, o istoriškai ilgas nekirčiuotas 
[ī] žymimas ne <i>, bet <y> raide). O šis sutampa su MžFK pateiktuoju (tik <j> pakeista <ij>). Kartojamas MžK 
vertimas, tik prielinksnis įgi pakeistas ing. Vilentas seka Mažvydu ir įvardžio bei būdvardžio kilmininką vartoja po 
pažymimojo žodžio (sūnų jo vienatijį), nors vokiškame LE tekste žodžių tvarka priešinga (seinen einigen Sohn). 
Nedaug skiriasi ir WP pateiktas vertimas, tik jam trūksta paskutinės frazės. 

Kurs praſſideja // nůg Dwaſſes ſchwentoſes / gime iſch // Marias pannas cʓiſtos. VE 17,22–18,2 
kurs praſſideja nůg Dwaſ= // ſes ſchwentoſes gime iſch Marias Pannas cʒi= // ſtos. VE I1r(63), 
14–16 
Kurs // praſſideia ngi Dwaſſes ſchwen= // toſes / gime iſch Marias Pannas // cʒiſtos. MžG II 585,16–586,2 
Kurs praſſideja ngi // Dwaſſes Schwentoſes / gime // iſch Marias Pannos cʒiſtos. MžFK 109,7–9 
iij. Tretes ſtraipſtis // Kurſai praſideiaſe iſch dwaſes ſchwenta- // ſes, gimes iſch Marias mergas cʒiſtas, MžK 21, 8–10 
kurſai pra=// ſideĳens ‹←pra=ſideĳo› est iſch Dwaſias ſ: gime iſch Ma=// rias cʒiſtas Mergas WP 28v,6–8 

Vilento tekstas nuo MžG II paskelbtojo skiriasi trumposios prielinksnio formos vartojimu (nuog vietoj nuo-
gi), [] žymėjimu ne <i>, o <j> ir didžiosios raidės nerašymu (panos vietoj Panos; šiuo atveju, atrodo, klaidingai). 
Pastarasis tekstas mažai skiriasi nuo MžFK pateikojo: <j> pakeista <ij>, Panos pakeista Panas, ir šventoses rašo-
ma mažąja raide. Tačiau MžFK vertimą galėjo paveikti ankstesniojo vertimo daiktavardinių frazių žodžių tvarka: 
Dvasės Šventoses (plg. MžK dvasės šventoses) ir heiligen Geist, Marias Panos (plg. MžK Marias mergas) ir Jungfrauen 
Maria. 
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Trautmanno dėmesį patraukė epitetas čystos VE vertime, kurio atitikmens LE tekste nėra; jis ieškojo jam atitik-
mens vokiškuose katekizmuose ir rado tik keliose vaikams skirtose maldaknygėse – pavyzdžiui, Andreo Osiandro 
1531 m. Nürnberger Kinderpredigten [12, 473–474]. Šis epitetas yra visuose lietuviškuose maldos vertimuose (net 
MžK), jį galima laikyti tradicinio maldos teksto dalimi. 

Kenteia po // Ponsku Pilotu / nukrißawotas / nu= // mirs ir pakaſtas. VE 18,2–4 
Kenteja po Ponſku Pilotu / nukrißawotas / // numires ir pakaſtas / VE I1r(63),16–17 
Kenteia po Ponſku Pilatu // nůkrißawotas / nůmires ir paka= // ſtas. MžG II 586,2–4 
Kenteia po Ponſku Pilotu / n= // krißawotas / nmires ir paka= // ſtas. MžFK 109,10–12 
iiij. Kietwirtas. Kientheia pa Ponſkuiu Pilatu, nokriſʒa- // watas, nomires ir pakaſtas. MžK 21,11–13 

Vilento vertimas atitinka MžG II (tik skiriasi asmenvardžio Pilotu (< Pilatu) tarimas ir rašyba, atitaisyta 
priešdėlio nu- rašyba (< nuo-), pažymėta nosinė žodyje numiręs, pakeistos <s> raidės) ir MžFK (tik Pilotu pakeistas 
Pilatu) tekstus, tik ištaisyti Mažvydo neteisingai atkurti priešdėliai. 

Nůßenge peklo= // ſna / Trecʓie diena keleſi iſch nůmiru= // ſiu. VE 18,4–6 
Nůßenge pekloſna. Trecʓe die= // na kieleſi iſch nůmiruſiu. MžG II 586,4–5 
Nßenge pekloßna. Trecʒe // diena kieleſi iſch nmiruſu. MžFK 109,12–13 
v. Penktas ſtraipſtis // Noſʒe̗gie ig peklas, trete diena iſch nomi[,] // ruſuiu kielieſe MžK 21, 14–16 
Wel kaipagi kieles iſch numiruſiụiụ WP 33v,22 

Vilento vertimas atitinka MžG II (šį kartą nepataisyta priešdėlio nu- rašyba, skiriasi nekirčiuoto istoriškai 
ilgo galūnės [e] (<e> pakeista <ie>) ir kirčiuoto [] perteikimas (<ie> pakeista <e>)) ir MžFK (tik ištaisyta žodžio 
peklosna rašyba ir žodžio nuomirusių galūnėje pažymėtas priebalsio minkštumas) tekstus. 

Vſchßenge ant Dangaus / Sæd ant deſchines Diewa Tiewa wiſſa= // galincʒoja. VE 18,6–8 
Vſchßen= // ge ant dangaus. Sæd po deſchines // Diewa Tiewa wiſſagalincʒoija. MžG II 586,5–7 
Vſch+ // ßenge ant dangaus. Sæd po // deſchines Diewa Tewa wiſſa= // galinꜩoya. MžFK 109,13–17 
vj. Scheſtas // Uſchſʒ[e ̗]gie ant da̗ngaus ſſad padeſchines // nes Diewa tewa wyſſa galincʒiaia MžK 21,17–22,1 
uß=// ßenge dangụ muſụ del apteiſinima // Rom 4. WP 33v,22–24 

Vilento vertimas nuo MžG II pateiktojo skiriasi prielinksniu: Sėd po dešinės pakeista Sėd ant dešinės, kitaip 
perteikiamas garsas []: <ij> pakeista <j>. Šis tekstas nuo MžFK pateiktojo skiriasi [] perteikimu ir žodžio visaga- 
linčiojo rašyba (kitaip perteikiama afrikata ir []). 

Vilentas iš MžK perėmė priedėlį Tėvo, kurio atitikmens vokiškame LE tekste nėra. Kaip matyti, šis priedėlis yra 
visuose lietuviškuose maldos vertimuose. Jo kilmę lietuviškuose poteriuose yra paaiškinęs Zinkevičius [13, 26–29]. 

Jſch t ateis ſuditu giwu // ir nůmiruſiu. VE 18,8–9 
Iſch t ateis ſuditu giwu ir nůmi= // ruſiu. MžG II 586,8–9 
Jſch t ateis ſuditu // giwu ir nmiruſiu? MžFK 109,17–18 
vij. Sekmas. // Iſch te̗ ateis ſuditu giwu ir numiruſuiu. Mž 22,2–3 

Vilento tekstas visai nesiskiria nuo MžG II ir MžFK pateiktojo. Kartojamas Mažvydo vertimas, tik atsisaky-
ta dalyvio įvardžiuotinės formos. Pastarasis vertimas iš MžK perėmė siekinio vartojimą ir prieveiksmio formą tę,  
tačiau neteisingai atkūrė priešdėlį nu- ir atsisakė įvardžiuotinės dalyvio formos. 

Kas per tatai iſſimauoſe? Atſakimas. (VE 18,10) 
Was iſt das? Antwort. LE 38,9 

Tikiu iog Ieſus Chriſtus tikras Diewas // iſch Tiewa pirm amßu gimes / ir tikras taipaieg // ßmo-
gus gimes iſch Marias Pannas / jra // Wieſchpatis mana / kurſai mane praßuwuſi ir // praſkan- 
dinta ßmogu atpirka / ir iſchieſchkoia / ir // nůg wiſſũ grieku nůg Smerties / ir nůg ma= // cies 
Welna / iſchwadawa / ne auxu alba ſida= // bru / bet ſawa ſchwentu ir brangůyu Krauyu / // 
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ir ſawa nekaltu kenteghimu ir Smertimi / Jdant // eſch jò paties bucʓi / ir jó Karaliſto po yů 
giwen= // cʒi / ir iem ſlußicʒi / amßinoie teiſibeie / nekal= // tibeie ir iſchganime / taipo kaip 
ghŋs keleſe iſch= // numiruſu / giwen ir reda amßinai. Atatai jra tikroghi tieſa. VE 18,11–19,3 

Ich gleube / Das Jheſus // Chriſtus warhafftiger Gott // vom Vater inn ewigkeit ge= // born, 
vnd auch warhafftiger // Menſch / von der Jungfraw= // en Maria geborn / ſeŋ mein // HERR /  
der mich verlornen // vnd verdampten Menſchen // erlſet hat / erworben / gewon= // nen / 
vnd von allen ſunden / // vom Tod und võ der gewalt // des Teuffels. Nicht mit Golt // odder 
Silber / Sondern mit // ſeinem heiligen thewrẽ Blut // vnd mit ſeinem vnſchuldigen // Leiden 
vnd ſterben. Auff das // ich ſein eigen ſeŋ / vnd in ſei= // nem Reich vnter jm lebe / Vnd jm 
diene in ewiger Ge= // rechtigkeit / vnſchuld vnd ſe= // ligkeit / Gleich wie er iſt auff= // 
erſtanden vom Tode / Lebet // vnd Regieret in ewigkeit / Das iſt gewislich war. LE 38,10–39,16 

Versta iš LE teksto. Yra tik keletas netikslumų: per amžių (orig. in ewigkeit), išieškojo (orig. erworben, gewon-
nen). Žodžių tvarka daugmaž atitinka originalą, tik pirmojo sakinio daiktavardinių frazių Marijos Panos ir Viešpatis 
mano pažyminys sukeistas vietomis su pažymimuoju žodžiu. 

Trecʒas Sanaris / apie // apſchwentima. VE 19,4–5 
Der Dritte Artickel / // Von der Heiligung. LE 39,17–18 
Trecʒes Sanaris ape // Apſchwentima. MžG II 586,10–11 
MžFK atitikmens nėra. 
MžK atitikmens nėra.

Skyriaus pavadinimą Vilentas greičiausiai išvertė iš LE. 

Tikiu ing Dwaſſe ſchwenta / VE 19,6 
Tiki ing Dwaſſe ſchwenta / VE I1r(63),19 
TJkiu ing Dwaſſe Schwenta. MžG II 586,12 
N. Bau tiki ing Dwaſſe // Schwenta / MžFK 110,1–2 
Aſchmas ſtraipſtis // Tikiu ingi dwaſe ſchwenta̗ge. MžK 22,4–5 

Vilento, palyginti su MžG II, kitaip užrašytas žodis Tikiu (< TJkiu). Pastarasis tekstas nuo MžFK pateiktojo 
skiriasi tik sakinio funkcine rūšimi. Sutrumpinta prielinksnio lytis ir atsisakyta būdvardžio įvardžiuotinės formos. 

ſchwenta Chrikſcʒoniſchka Baßni= // cʒe / Draugiſte ſchwentuju. VE 19,7–8 
Schwenta // Chrikſcʒoniſchka Baßnicʒe / draugiſte Schwen= // tuju / VE I1r(63),19–21 
Schwenta chrikſcʒoniſka Ba= // ßnicʒe / Draugiſte Schwentuiu / MžG II 586,13–14 
Schwenta Chrik= // ſꜩoniſkia Baßniꜩe. Draugiſte // Schwentuiu / MžFK 110,2–4 
ix. Dewintas ſtraipſtis. // Tikiu ſurynkimu ſchwentu krikſcʒianiu, // ſchwentuiu draugiſte. MžK 22,6–8 

Vilento tekste, palyginti su MžG II, skiriasi tik žodžių rašymas didžiosiomis raidėmis. Pastarasis tekstas nuo 
MžFK pateiktojo skiriasi kitokiu afrikatos perteikimu ir žodžio Krikščionišką rašymu didžiąja raide. 

Atlei= // dima ghrieku. VE 19,8–9 
Atleidima ghrieku / VE I1v(64)1 
Atleidima ghrek[u]. MžG II 586,15 
Atleidima ghre= // ku. MžFK 110,4–5 
x. Deſchimtas. // Tikiu greku atleidima. MžK 22,9–10 

Palyginti su MžG II, Vilento kitaip perteiktas garsas []. Pastarasis tekstas niekuo nesiskiria nuo MžFK pateik-
tojo. Mažvydo vertimas pertvarkytas pagal vokišką originalą: atsisakyta veiksmažodžio, pakeista žodžių tvarka. 
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Kuna priekelima. VE 19,9 
Kuna priekelima / VE I1v(64),1 
Kuna priekeli= // ma. MžG II 586,15–16 
Kuna priekelima. MžFK 110,5 
xj. Liekas ſtraipſtis. // Tikiu kuna iſch nomiruſioiu kielima. MžK 22,11–12 
Tikiu kuna iſch numiruſu // prikelima, WP 152v,28–29 

Vilento tekstas niekuo nesiskiria nuo MžG II ir MžFK pateiktųjų, net nepataisyta žodžio priekėlimą rašyba. 

Ir // amßina ßiwata / Amen. VE 19,9–10 
Ir // amßina ßiwata? VE I1v(64),1–2 
Ir amßina ßiwata / Amen. MžG II 586,16 
Ir amßi= // na ßiwata. MžFK 110,5–6 
xij. Antras liekas // ſtraipſtis. // Tikiu paſmertes amſʒi[n]a ʒ́iwata Amen. MžK 22,13–15 

Vilento vertimas visiškai atitinka MžG II ir MžFK pateiktuosius. Pastarasis vertimas nuo MžK pateiktojo 
skiriasi ne tik veiksmažodžio pakartojimu, bet ir laiko aplinkybe po smerties. Be to, katekizme malda baigiama sko-
liniu amen. 

Kas per tatai iſſimanoſe? Atſakimas. VE 19,11 
Was iſt das? Antwort. LE 40,9 

Tikiu / iog ne iſch ſawa prota ney iſch ſtipri= // bes ſawa / ingi Ieſu Chriſtu / Wieſchpati 
mana // tikieti / alba iop ateiti galiu. Bet Dwaſſia // ſchwenta per Euangelie pawadina / mane 
dowa= // nomis ſawa apſchwiete / ir tikrô wierô paſchwen= // te ir palaikie. Taip kaipo // wiſſa 
Chrikſcʒioniſte / // ant ßemes wadin / ſurenk / apſchwietcʒ / paſchwen= // tin / ir prieg // 
Jeſaus Chriſtaus tikrô ir wienô // Wiero palaika. Kurio Chrikſcʒioniſte / ghis // man ir wiſſiemus 
tikintiemus koßn dien wiſ= // ſus ghriekus dauxingai atleidʓ / ir ſudnô dienô // mane ir wiſſus 
numiruſius prikels / ir man ſu // wiſſais tikincʒeiſeis ingi Chriſtu dus amßina // ßiwata. Atatai 
jra tikroghi tieſa. VE 19,12–20,4) 

Jch gleube / Das ich nicht // aus eigner Vernunfft noch // krafft / an Jheſum Chriſt // meinen 
HERRN gleuben / // oder ʓu jm komen kann / Son= // dern der Heilige Geiſt hat // mich 
durchs Euangelium be= // ruffen / mit ſeinen Gaben // erleuchtet / im rechten Glau= // ben 
geheiliget vnd erhalten. // Gleich wie er die ganꜩe Chri+ // ſtenheit auff Erden berufft / // 
ſamlet / erleuchtet / heiliget vñ beŋ Jheſu Chriſto erhelt / // im rechten einigen Glauben. // Jn 
welcher Chriſtenheit / er // mir vnd allen Gleubigen teg= // lich alle ſunde reichlich ver= // 
gibt. Vnd am jngſten ta= // ge mich vñ alle Todten auff= // erwecken wird / Vnd mir / ſampt 
allen Gleubigen inn // Chriſto / ein ewiges Leben ge+ // ben wird / Das iſt ge+ // wislich war. 
LE 40,10–41,19 

Vilentas vertė iš LE teksto, neatitinka tik smulkmenos. Pirmajame lietuviškame sakinyje pakartotas 
savybinis kilmininkas savo, kurio atitikmens nėra vokiškame tekste. Trečio sakinio pabaigoje įterptas jung- 
tukas ir: tikro ir vieno viero. Trautmanno nuomone, versdamas šią vietą, Vilentas pasinaudojo lotynišku 
„Pi“ vertimu: „in uera ac unica fide“ [12, 474]. 

* * *
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Nuosekliai palyginus VE paskelbtą „Tikėjimo išpažinimo“ maldos tekstą su visais anks-
tesniais Prūsijos karalystėje išėjusiais šios maldos variantais, aiškiai matyti, kad jis remiasi MžFK 
esančiu maldos vertimu, o šis išverstas iš krikštijimui skirto leidinio Form der Tauff, išėjusio  
1559 metais. Maldos antraštė, skirstymas į skyrius ir jų pavadinimai, taip pat skyrių paaiškini-
mai, kaip dar prieš gerą šimtmetį rašė Trautmannas [12, 230], atitinka vokišką Lutherio Enchi-
ridiono 1543 m. Leipcigo leidimo tekstą. 

Vilento paskelbtas „Tikėjimo išpažinimo“ tekstas nuo MžG II pateiktojo skiriasi tik redak- 
ciniais dalykais: prielinksniu (po > ant), prielinksnio forma (nuog < nuogi), garsų [] ir [] žymė-
jimu, žodžių rašymu didžiąja raide, kartais pataisyta priešdėlių rašyba. Tai smulkmenos, kurios 
leidžia abu variantus laikyti vienu ir tuo pačiu, Vilento kiek paredaguotu, tekstu. Palyginęs abu 
tekstus, Zinkevičius padarė išvadą: VE poteriai „tik vienu kitu rašybos mažmožiu skiriasi nuo 
poterių Mažvydo giesmyne, kurį, kaip minėta, Vilentas išleido ir, matyt, iš ten poterius persi- 
rašė“ [13, 133]. 

Tačiau MžG II tekstas nuo pateiktojo MžFK skiriasi neką daugiau. Visų pirma afrikatos 
[č] perteikimu (<ꜩ> keista <cʒ>), balsio [] rašyba (<e> keista <ie>), priebalsio [] perteikimu 
(<y> keista <ij>, jeigu tai ne skirtingo perskaitymo dalykas), žodžių rašymu didžiąja raide, 
vardo Pilotas, (su <o> vietoj <a>), skolinio formos Panos (su <a> vietoj <o>) rašymu. Tai tik 
redakciniai taisymai. Pastaraisiais dviem (vardo Pilotas ir formos Panos) atvejais Vilentas atstatė 
MžFK rašybą, tačiau negalima teigti, kad į Enchiridioną Vilentas būtų tiesiogiai perkėlęs MžFK 
tekstą: yra atvejų, kai VE tekstas sutampa su MžG II tekstu ir skiriasi nuo MžFK teksto arba 
skiriasi nuo abiejų – MžG II ir MžFK – variantų. Todėl Zinkevičiaus išvadą reikia kiek patiks- 
linti: Vilentas maldą greičiausiai persirašė ne iš giesmyno, o iš Mažvydo „Formos krikštymo“. 
Šiaip ar taip, visi trys maldos variantai laikytini vienu ir tuo pačiu vertimu, o pirmą kartą jis 
paskelbtas 1559 metais. 

Trautmanno išvadą dėl VE originalo taip pat reikia papildyti: Vilento vertė ne tik iš LE, bet 
pasinaudojo ir MžFK, iš kurios paėmė bent jau „Tikėjimo išpažinimo“ tekstą. 

Taigi, Mažosios Lietuvos lietuviškuose raštuose iki VE paskelbti du „Tikėjimo išpažini-
mo“ vertimai (neskaičiuojant WP esančių šios maldos trupinių): MžK (1547) ir MžFK (1559). 
VE paskelbtas šiek tiek paredaguotas jos antrojo vertimo trečias variantas (pirmasis – 1559 m. 
MžFK, antrasis – 1570 m. MžG II). 
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ARTŪRAS JUDŽENTIS

The Enchiridion of Baltramiejus Vilentas (1before 1572, 21579): the Creed 

Summary 

This paper looks at the origins of the Creed in the Enchiridion by Baltramiejus Vilentas; the prayer is exa- 
mined both philologically and linguistically. The author comes to the following conclusions.
The text of the Creed published in the Enchiridion is based on the translation of this prayer in Mažvydas’ 
Forma krikštymo (The Rites for Baptism), which was translated from Form der Tauff, a publication on Bap-
tism published in 1559. The title of the prayer, division into sections, their titles, and commentaries on  
the sections, as noted by Trautmann [12, 230] almost a century ago, correspond to the German text of the 
1543 Leipzig edition of Luther’s Enchiridion.
The text of the Creed published by Vilentas has only editorial differences from that offered in the second 
part of Mažvydas’ Giesmės krikščioniškos (Christian Hymns). Having compared the two, Zinkevičius conclu- 
ded that prayers in Vilentas’ Enchiridion “differ only by one or two small writing details from the prayers in 
Mažvydas’ hymnal, which, as already mentioned, Vilentas had published, and from which he, apparently, had 
copied the prayers” [13, 133]. 
However, as the text of the second part of Mažvydas’ Giesmės krikščioniškos also has only editorial differenc-
es from that given in his Forma krikštymo, Zinkevičius’s conclusion needs a little correction: Vilentas, most 
probably, copied the prayer not from Mažvydas’ hymnal, but from Forma krikštymo. In any case, all the three 
versions of the prayer should be considered one and the same translation, first published in 1559. Trautmann’s 
conclusion in regard to the original of Vilentas’ Enchiridion needs to be supplemented as well: Vilentas trans-
lated not only from the 1543 Leipzig edition of Luther’s Enchiridion, but also used Mažvydas’ Forma krikšty-
mo, from which he took, at the very least, the text of the Creed.
Therefore, the Lithuanian-language literature of Lithuania Minor has two different translations of the Creed 
(not counting traces of this prayer in Wolfenbüttel’s Postilla) published before Vilentas’ Enchiridion: Mažvy-
das’ Katekizmas (Catechism, 1547) and Forma krikštymo (1559). Vilentas published a somewhat-edited third 
version of its second translation (the first one appeared in 1559 in Mažvydas’ Forma krikštymo; and the se-
cond, in 1570, the second part of Mažvydas’ Giesmės krikščioniškos).
Keywords: Baltramiejus Vilentas; Martynas Mažvydas; Martin Luther; translation. 
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