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Pirmoji Petro kalba (Apd 1, 16–22):
ką išties išpranašavo Raštas ir
kokią funkciją tekste atlieka 19 eilutė
Straipsnyje retorinės analizės metodu išanalizuota pirmoji Petro kalba (Apd 1, 16–22). Analizės tikslas – išspręsti
nuo seno biblistus dominančias teksto struktūros problemas, nes tai hermeneutinis raktas į teksto interpretaciją.
Dėl to visas dėmesys sutelkiamas į vidinę teksto organizaciją ir jo santykį su kontekstu. Nors buvo analizuotas tekstas originalo kalba, bet skaitytojų patogumui straipsnyje pateikiama šio straipsnio autoriaus atlikto originalų tekstą
atspindinčio vertimo į lietuvių kalbą analizė. Semitų autoriai, net ir rašydami graikų kalba, liko ištikimi semitų
kompozicijos modeliams, todėl retorinė analizė yra tinkamiausias metodas, padedantis suprasti autoriaus retorinę
strategiją ir minties plėtojimo dinamiką.
*OUIJTBSUJDMFXJUIUIFNFUIPEPGSIFUPSJDBMBOBMZTJTUIFĕSTUTQFFDIPG1FUFS "DU o XBTBOBMZ[FEćF
QVSQPTFJTUPSFTPMWFUIFQSPCMFNTPGUIFPSHBOJ[BUJPOPGUIFUFYU XIJDIGPSTPNFUJNFBSFJOUIFDFOUFSPGBUUFOUJPO
PGTDJFOUJTUT CFDBVTFUIFSFTPMVUJPOTBSFUIFIFSNFOFVUJDBMLFZUPUIFIFBSUPGUIFJOUFSQSFUBUJPO'PSUIJTQVSQPTF
BMMUIFBUUFOUJPOUVSOTBSPVOEUIFJOOFSPSHBOJ[BUJPOPGUIFUFYUBOEJUTDPOOFDUJPOTXJUIUIFDPOUFYUćFBOBMZTJT
XBTEPOFPOUIFUFYUJO(SFFL CVUGPSUIFDPOWFOJFODFPGUIFSFBEFSTJOUIFBSUJDMFUIF-JUIVBOJBOUSBOTMBUJPOJT
BOBMZ[FE UIBUSFĘFDUTUIFPSJHJOBMUFYUBOEXBTBDDPNQMJTIFECZUIFBVUIPSPGUIJTBSUJDMFćF4FNJUJDBVUIPST
DPNQPTFEUIFJSCPPLTJO(SFFLBDDPSEJOHUPUIFNPEFMPGUIF4FNJUJDDPNQPTJUJPO'PSUIJTSFBTPOUIFSIFUPSJDBM
BOBMZTJTJTUIFNFUIPENPTUTVJUBCMFUPSFDPWFSUIFSIFUPSJDBMTUSBUFHZPGUIFUFYUBOEUIFEZOBNJDTPGUIFEFWFMPQment of the thought.

Įvadas: Petro kalbos Apaštalų darbų knygoje
Lukas Apaštalų darbų knygoje daug dėmesio skiria apaštalų Petro ir Pauliaus tiesioginei
kalbai. Ji užima daugiau kaip penktadalį knygos teksto (226 eilutes iš visų 1006 eilučių):
Petras prabyla 14 kartų ir jo tiesioginei kalbai skiriamos 97 eilutės (arba apie 10 proc. visos
knygos teksto), Paulius – 13 kartų, jo tiesioginei kalbai skiriamos 129 eilutės (arba apie
13 proc. visos knygos teksto). Nors šie skaičiai rodo nedidelę persvarą Pauliaus naudai,
reikia nepamiršti, kad teksto apimtis buvo skaičiuota sąlyginiais teksto vienetais (eilutėmis), todėl ir rezultatai yra apytiksliai. Tikslesnius duomenis būtų galima gauti suskaičiavus žodžius, bet tokio pobūdžio analizė ir jos rezultatai mažiau svarbūs šiam darbui.
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Svarbiausia apytiksliai įvertinti, kiek dėmesio autorius skiria personažų tiesioginei kalbai,
ir apsibrėžti tyrimo objektą. Vien kiekybinio įvertinimo rezultatai rodo, kad Petro ir PauMJBVTvLBMCPTiZSBMBCBJTWBSCVT"QBÝUBMʸEBSCʸLOZHPTFMFNFOUBTJSBVUPSJVTBCJFKʸQFSTPOBäʸvLBMCPNTiTLJSJBWJFOPEʇEʐNFTʛ
Iš visų Petro tiesioginės kalbos atvejų akivaizdžiai išsiskiria aštuoni kompoziciniai
vienetai: Apd 1, 16–22 (Petro kalba pasakojime apie Motiejaus išrinkimą apaštalu),
Apd 2, 14–41 (Petro kalba pasakojime apie pirmąsias Sekmines), Apd 3, 12–26 (Petro
kalba pasakojime apie luošio išgydymą), Apd 4, 8–12 (Petro kalba tautos vadovų susirinkime), Apd 5, 29–32 (Petro kalba aukščiausiame teisme), Apd 10, 34–43 (Petro kalba
pasakojime apie Kornelijaus krikštą), Apd 11, 5–17 (Petro kalba tikinčiųjų susirinkime
Jeruzalėje), Apd 15, 7–11 (Petro kalba apaštalų susirinkime Jeruzalėje).
#JCMJKPTLPNFOUBUPSJBJKBVTFOJBJOVTUBUʐvLBMCʸiTWBSCʇ"QBÝUBMʸLOZHPKFJSTVvLBMCPNJTiTVTJKVTJBTQSPCMFNBTCBOEʐTQSʒTUJ WBEPWBVEBNJFTJLMBTJLJOʐTHSBJLʸJSSPNʐOʸ
retorikos analizės principais. Tokie tyrimai iš esmės nieko neišsprendė, mokslininkus
įklampino į naujas problemas ir atskleidė, kad Naujojo Testamento autoriai personažų tiesioginę kalbą komponuoja ne pagal klasikinės graikų ir romėnų retorikos reikalavimus1.
Šio darbo tyrimo objektas – pirmoji Petro kalba (Apd 1, 16–22). Tyrimo tikslas – išspręsti sąryšio tarp Apd 1, 16 ir Apd 1, 20, taip pat hipotetinio intarpo (Apd 1, 18–
19) problemas. Tyrimo metodas – retorinė analizė2. Uždaviniai: 1) atlikti autoriaus
retorinę strategiją atspindintį teksto vertimą į lietuvių kalbą; 2) atlikti originalaus teksto ir
jo vertimo retorinę analizę, įskaitant teksto gramatikos, leksikos ir artimesnio bei tolesnio
konteksto analizę.

Pirmosios Petro kalbos (Apd 1, 16–22) problematika
Nedidelės apimties pirmoji Petro kalba Apaštalų darbų knygoje (o kartu pirmas kartas,
kai Petras prabyla) yra tikras kietas riešutėlis egzegetams. Pagrindinės problemos, kurių
nesugeba išspręsti tradicinė egzegezė, yra dvi:
,PLTTʇSZÝJTUBSQ"QE JS"QE  UZLʇJÝUJFTJÝQSBOBÝBWPv3BÝUBTi
2. Kokią funkciją tekste atlieka Apd 1, 18 (specifinis pasakojimas apie Judo žūtį) ir
"QE  JOGPSNBDJKBBQJFTLMZQPTQFDJĕOʛQBWBEJOJNʇ
7JFOBTäZNJBVTJʸ"QBÝUBMʸEBSCʸLOZHPTäJOPWʸ+%VQPOUBT analizuodamas Apd 1, 16
ir Apd 1, 20 sąryšio problematiką, pasiūlo keturias hipotezes: 1) 1, 16 ir 1, 20 kalba apie
skirtingas pranašystes, todėl jokios sąsajos nėra3 WJFOBTLBJUBv3BÝUBTiLSFJQJBʛBCJEWJ
citatas Apd 1, 204 WJFOBTLBJUBv3BÝUBTi   LSFJQJBʛBOUSʇKʇ"QE DJUBUʇ5; 4) vieOBTLBJUB v3BÝUBTi     LSFJQJB ʛ QJSNʇKʇ "QE    DJUBUʇ6 /FJ QBUT + %VQPOUBT  OFJ
kiti mokslininkai nei patvirtino, nei paneigė šias hipotezes. Problemos sprendimas ne tik
palengvintų pirmosios Petro kalbos interpretaciją, bet suteiktų naujų žinių apie Luko naudojamą Senojo Testamento tekstų citavimo ir interpretavimo techniką.
Labai dažnai Biblijos komentarų autoriai Apd 1, 18 ir Apd 1, 19 jungia į vieną kompozicinį bloką7, nors nesugeba įtikinamai paaiškinti, kodėl taip daro. Apd 1, 18 ir Apd 1, 19
akivaizdžiai priklauso skirtingiems kompoziciniams vienetams, o eilučių jungimas tik dėl
tam tikro turinio elementų atitikmens yra menkas argumentas. Tai greičiau parodo tra-
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dicinės egzegezės nepajėgumą spręsti su teksto visuma susijusių problemų. Reikia pripažinti, kad ir klasikinės egzegezės atstovai pradėjo suprasti, kad diachroniniai metodai yra
OFUJOLBNJUFLTUPLPNQP[JDJKPTQSPCMFNPNTTQSʒTUJ5BJBLJWBJ[EäJBJBUTQJOEJ.8JMDPYP
nuomonė: „Jau buvome konstatavę, kad šis trumpas tekstas, ypač 1, 18–19, ir anksčiau
buvo traktuojamas kaip intarpas į kalbos tekstą. Gal jau pats laikas keisti nusistovėjusią
nuomonę ir į problemą pažvelgti visai kitaip: gal ne Lukas įterpė 18–19 eilutes į kalbos
tekstą, o šis, jau anksčiau egzistavęs, tekstas yra išeities taškas ir ašis, su kuria siejama
MJLVTJUFLTUPEBMJT i8
Teksto vertimas:
16

Vyrai broliai, turėjo išsipildyti Raštas, kurį išpranašavo Šventoji Dvasia lūpomis
Dovydo apie Judą, tapusį vadu suėmusių Jėzų, 17 nes priskaičiuotas buvo prie mūsų
ir turėjo dalį šios tarnystės. 18 Jis gi įsigijo sklypą iš atlygio už nedor ybę ir, stačia
galva puolęs žemyn, plyšo pusiau, ir išvirto visi viduriai jo. 19 Ir (tai) pasidarė
žinoma visiems gyventojams Jeruzalės, todėl buvo pavadintas tas sklypas jų kalba
)BLFMEBNBDI  o UBJ SFJÝLJB v,SBVKP 4LMZQBTi 20 Nes parašyta Psalmių knygoje:
v5FQBWJSTUBKPTPEZCBEZLWJFUF JSOJFLBTUFOFHZWFOBKPKFi CFUv+PQBSFJHBTUFQFSJNB LJUBTi 21 Todėl turi drauge su mumis vaikščiojusių vyrų, visą laiką, kol įėjo
ir išėjo tarp mūsų Viešpats Jėzus, 22 pradedant Jono krikštu ir baigiant diena, kai
buvo paimtas iš mūsų, liudytoju jo prikėlimo su mumis tapti vienas iš šių.

Pirmosios Petro kalbos artimesnio konteksto analizė
Pirmoji didžioji Petro kalba yra stambesnės apimties kompozicinio vieneto – pasakojimo apie Motiejaus išrinkimą apaštalu (Apd 1, 15–26) – dedamoji dalis. Pats pasakojimas
apie Motiejaus išrinkimą apaštalu yra strategiškai svarbioje Apaštalų darbų knygos vietoje. Jis įterptas tarp „Luko idiliško ankstyvosios Jeruzalės krikščionių bendruomenės
BQSBÝPi9 (1, 12–14) ir Sekminių stebuklo pasakojimo (2, 1–4). Vertinant knygos siužeto
chronologijos aspektu, apie Motiejaus išrinkimą pasakojama po Jėzaus įžengimo į dangų
ir prieš Šventosios Dvasios atsiuntimo iš dangaus įvykį – tai momentas, kai bendruomenė likusi viena.
Pasakojimas apie Motiejaus išrinkimą sudarytas iš penkių dalių: kompozicijos kraštuose ir centre trumpi naratyviniai tekstai, tarp jų įsiterpia dvi tiesioginės kalbos kompozicijos (1, 16–22 – pirmoji Petro kalba; 1, 24–25 – mokinių malda)10. Tai hebrajų kompozicijai
būdingas modelis, matomas Senojo Testamento raštuose (pvz., 1 Sam 21), kai naratyvinė
dalis pasakoja įvykį, o tiesioginės kalbos dalis pateikia įvykio teologinę interpretaciją11.
Pirmosios Petro kalbos įžanginėje frazėje (Apd 1, 15) aprašoma nebūdinga situacija:
1) šį kartą trūksta akivaizdžios kalbos priežasties12, nes kitas Petro kalbas Apaštalų
darbų knygoje išprovokuoja aplinkinių klausimai arba raginimai;
  v1FUSBTBUTJTUPKPi,BMCBOʊJPKPQP[JDJKBCʷEJOHBHSBJLʸLBMCʐUPKVJ CFUWJTJÝLBJOFbūdinga hebrajų mokytojui, kuris mokydamas sėdi (Apd 2, 14; 15, 7);
3) skaičius 120 (Apd 1, 15; susirinkusių skaičius) yra sudėtinis 120 = 12×10 ir jį atkartoja apaštalų kolegijos papildymo aritmetika 1+11 = 12 (Apd 1, 26). Tai rodo, kad Lukui
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Motiejaus išrinkimo pasakojime labai svarbu pabrėžti 12 Izraelio giminių arba išrinktosios tautos visumos kontekstą13.
Pirmoji Petro kalba Motiejaus išrinkimo pasakojime yra labai svarbus kompozicinis
elementas. Tai rodo ir turinys, ir apimtis, ir sudėtinga kalbos kompozicija. Griežtąja prasme Motiejaus išrinkimo pasakojime pastebimas kiekybinis paralelinių pasakojimo dalių
disbalansas (7 eilutės skirtos Petro kalbai ir 2 eilutės – mokinių maldai), kuris labai retas
Senojo Testamento raštuose, retai pastebimas pirmajame Luko tome (Evangelijoje pagal
Luką), bet dažnas Apaštalų darbų knygoje. Atrodo, kad Lukas ištikimai laikosi hebrajų
kompozicijos taisyklių, išskyrus kiekybinio balanso taisyklę14.

Pirmosios Petro kalbos tolesnio konteksto analizė
Kaip buvo nurodyta įvade, šio darbo tikslas yra ne teologinis pirmosios Petro kalbos komentaras, o retorinė analizė ir teksto problemų sprendimas, todėl šiame skyriuje apsiribojama tik dviejų elementų analize platesniame Biblijos kontekste.
Pirmasis elementas – tai kraupios Judo žūties aprašo terminija. Lyginant Luko pasakojimą su Mt 27, 3–10, matyti, kad Lukas pasakoja visai kitą įvykio variantą arba įvykį interpretuoja savaip15. Kodėl Lukas pasakoja kitą Judo baigties versiją arba ją kuria
QBUT 1BTJUFMLʒTTQFDJĕOʒUFSNJOJKʇ-VLBTWFSUJOB+VEʇLBJQNBJÝUJOJOLʇQSJFÝ%JFWʇ PKP
mirtį – kaip Dievo bausmę maištininkui (Mato pasakojamame variante Judas vertinamas
LBJQJÝEBWJLBT 'PSNVMVPUʐvTUBʊJBHBMWBQVPMʒTäFNZOiTLBJUZUPKVJQSJNFOB*ÝN 
„Paskui jie bus paniekinti lavonai, amžina pašaipa tarp mirusiųjų. Tikrai Dievas parblokš
(πρηνεῖς) juos nebylius, išplėš juos iš šaknų; jie bus visiškai sunaikinti, kentės širdgėlą,
QSBäVTKʸBUNJOJNBTi5BJWJFOJOUFMJTBUWFKJT LBJ-VLBTEBSPBMJV[JKBTʛ*ÝNJOUJFTLOZHʇ UBčiau tai nereiškia, kad jis su šia knyga menkai susipažinęs16. Antroji aliuzija į Senojo TestaNFOUPSBÝUVToUFSNJOBTvWJEVSJBJi ta. spla,gcna), kuris skaitytojui primena 2 Sam 20, 10,
kur pasakojama apie prieš Dovydą sukilusio Amasos nužudymą: „Amasa kalavijo Joabo
kairėje rankoje nepastebėjo. Joabas taip smogė jam į pilvą, kad jo viduriai pasipylė ant žemės (kai. evxecu,qh h` koili,a auvtou/ JSKJTNJSʐ"OUSPTNʷHJPKBNEVPUJOFSFJLʐKPi3FJLJB
pažymėti, kad Jėzaus (Lk 23, 44–46) ir Stepono (Apd 8, 55–60) nužudymus Lukas aprašo
daug subtiliau nei Judo.
Antrasis elementas – Jeruzalė. Pranašų raštuose Jeruzalė vadinama nuodėmės ir nuosprendžio miestu. Jos didžiausia nuodėmė – nusigręžimas nuo Dievo ir maištas prieš jį
QW[ *[ +FS   +FSV[BMʐOFUHJWBEJOBNBvLSBVKPNJFTUVi h` po,lij tw/n
ai`ma,twn Ez 22, 2s.; 19; 24, 6)17. Apd 1, 19 Lukas pateikia ne Jeruzalės pavadinimo interpretaciją, kurią graikakalbis graikiško Senojo Testamento (LXX) versijos skaitytojas jau
žino, bet stengiasi išversti transliteruotą aramėjų sudurtinį pavadinimą, kurio sudėtyje
ZSBvLSBVKBTi ~d ai`ma)18. N. Pavoncello nustatė, kad Senojo Testamento raštuose šaknis
~d (kraujas) aptinkama 360 kartų. 230-ties iš jų kontekstas – smurtinė mirtis, kai išliejamas kraujas ir sutepama žemė19. Nors tikro arba įsivaizduojamo kraujo akivaizdoje retas
žmogus lieka abejingas20 UBʊJBVOFBUSPEP LBEvLSBVKBTiÝJBNFUFLTUFBUMJFLBWJFOSFUPSJOʒ
funkciją. Taigi graikakalbis Luko raštų skaitytojas arba klausytojas lengvai pastebi paralelę
UBSQvLSBVKPNJFTUPiJSvLSBVKPTLMZQPi
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Teksto gramatikos ir leksikos analizė
16 eilutė: „Raštas“ (th. n grafh. n )

7JFOBTLBJUBv3BÝUBTiBQTVOLJOBUFLTUPJOUFSQSFUBDJKʇ7FSUJNFʛMJFUVWJʸLBMCʇQSPCMFNPT
CBOEPNB JÝWFOHUJ WFSUJOJV v3BÝUP äPEäJBJi ,BMCʐEBNJ BQJF 4FOPKP 5FTUBNFOUP UFLTUVT 
/BVKPKP5FTUBNFOUPBVUPSJBJEBäOJBVWBSUPKBEBVHJTLBJUʇvSBÝUBJi a`i grafai). Vienaskaita
v3BÝUBTiHBMJSFJLÝUJWJTʇ4FOʇKʛ5FTUBNFOUʇ LPMFLUZWJOFQSBTNF BSCBLPOLSFUʸ4FOPKP
Testamento tekstą, bet šios kalbos tekste Lukas cituoja du tekstus (o ne vieną). Biblistai
šiuo klausimu nėra priėję bendros nuomonės21v%PWZEPiQBNJOʐKJNBTHBMJSFJLÝUJ LBE
Lukas kalba tik apie Psalmių knygą, bet tai klaidingas požiūris (Lk 20, 42; 24, 44; Apd 1, 20;
UBJQQBU"QE  7JFOBTLBJUBv3BÝUBTiUVSʐUʸLSFJQUJUJLʛWJFOʇDJUBUʇ CFUZSBEWJəEPNʸTQSFOEJNPCʷEʇTJʷMP+"'JU[NBZFSJT+JTUFJHJB LBE-VLBTQSBEFEBOVPCFOESJOJP
UFSNJOP v3BÝUBTi  %PWZEP QBNJOʐKJNBT MFJEäJB TLBJUZUPKBNT TVQSBTUJ  LBE LBMCBNB UJL
apie Psalmių knygą, galiausiai cituojami konkretūs Psalmių knygos tekstai. Taigi Psalmių
knygos citatos pateikiamos kaip aukščiausią autoritetą turinčios rašytinės pranašystės22.
5FPMPHJOJBNFLPOUFLTUFUBJTLBNCBʛUJLJOBNBJ CFUUFLTUPBOBMJ[ʐTBTQFLUV+"'JU[NBZFSJTOFJQBUWJSUJOB OFJQBOFJHJB+%VQPOUPIJQPUF[FT
Rankraščiuose C3 D E Ψ 33 1739sQPv3BÝUBTi th.n grafh.n FJOBʛWBSEJTvÝJTi tauthn).
Tai rodo, kad ankstyvaisiais amžiais teksto perrašinėtojai ir komentatoriai taip pat susidūrė su vienaskaitos interpretavimo problema ir pasitelkę rodomąjį įvardį bandė vienaskaitą
v3BÝUBTiTVKVOHUJTVEWJFNDJUBUPNJT
18 eilutė: „įsigijo sklypą iš atlygio už nedorybę“ (ev k th, s ato cwri, o n ev k misqou/ th/ j
av d iki, a j)

Veiksmažodis kta,omai (įsigyti, pirkti) nėra dažnas Naujojo Testamento raštuose. Penkis
kartus šis veiksmažodis vartojamas Luko raštuose (Lk 18, 12; 21, 19; Apd 1, 18; 8, 20; 22,
28; du – Mt 10, 9 ir 1 Tes 4, 4). C. K. Baretto nuomone, šiuo veiksmažodžiu autorius nori
QBCSʐäUJBTQFLUʇvQJSLUJLʇOPSTVäUBNUJLSʇQJOJHʸTVNʇi23. Nors Apd 1, 18 pinigai tiesioHJBJOFNJOJNJ CFUTLBJUZUPKBTTVQSBOUB LBEvBUMZHJTiUVSJQJOJHJOʒJÝSBJÝLʇ OFTJÝvBUMZHJPi
perkamas (kta,omai) sklypas (cwri,on). Kalbama apie materialinę vertybę, kuri tampa nuosavybe (Mt 27, 7 hvgo,rasan evx auvtw/n to.n VAgro.n tou/ Kerame,wj). Mato vartojamą terminą
Vagro.n Lukas keičia į cwri,on. Tai Luko raštų specifinis terminas: Naujajame Testamente
NJOJNBTLBSUʸ JÝKʸLBSUVT"QBÝUBMʸEBSCVPTF  Y    CFUOʐ
karto nevartojamas Luko evangelijoje. Nors esminio skirtumo tarp šių terminų nėra (abu
vartojami, verčiant į graikų kalbą aramėjų terminą lqxvMBVLBTi LBJQQBWBEJOJNPAkeldama dedamąją dalį), bet cwri,onUVSJTQFDJĕOʛOJVBOTʇvTLMZQBT WJFOLJFNJTi
19 eilutė: „Jeruzalė“ (VIerousalh, m )

)FMFOJTUJOJV MBJLPUBSQJV IFCSBKʸ QBWBEJOJNBT v+FSV[BMʐi UVSJ EWJ HSBJLʸ LBMCPT GPSNBT
Septuagintoje aptinkama VIerousalh,m, apokrifiniuose raštuose – VIerousoluma. Kai kurie
graikakalbiai semitų autoriai, norėdami išvengti sąskambio su terminu i`eroj, vartoja vien
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terminą VIerousoluma24-VLPUFPMPHJKPKFUFSNJOBTv+FSV[BMʐiZSBMBCBJTWBSCVT CFUBVUPrius vartoja abi termino formas (36 kartus VIerousalh,m ir 23 kartus VIerousoluma), todėl
susiduriama su interpretacijos problema. I. de la Potterie nuomone, VIerousalh,m visada
UVSJ UFPMPHJOJVT CSVPäVT QBCSʐäJBOU vÝWFOUPKP NJFTUPi CSVPäʇ  P GPSNB VIerousoluma
dažniausiai vartojama misijų kontekste nurodant geografinę vietovę arba neutraliame
kontekste25. Tai akivaizdžiai rodo termino formų sklaidos Apaštalų darbų knygoje dinamika26:
Apd sk.
1–7
8–19
20–24
25–28

VIerousalh,m
Y
Y
Y
Y

VIerousoluma
Y
Y
Y
Y

Specifinės termino formos vartojimas įspėja skaitytoją, kad pirmojoje Petro kalboje
v+FSV[BMʐiZSBOFÝJBJQTBVHFPHSBĕOʐWJFUPWʐ PUFPMPHJOʒSFJLÝNʒUVSJOUJTUFSNJOBT4WBSbu paminėti, kad Senojo Testamento pranašų raštuose aptinkama nuomonė, jog Jeruzalė
– tai nuodėmės ir nuosprendžio miestas, o didžiausia Jeruzalės ir jos gyventojų nuodėmė
ta, kad jie nusisuko nuo Dievo ir maištavo prieš jį (Iz 3, 8, 16; Jer 1, 16, 2, 28). Pranašai
+FSV[BMʒOFUHJWBEJOBvLSBVKPNJFTUVi &[ JSUPMJBV  
21 eilutės sintaksės problematika

Sakinio sintaksė yra tokia sudėtinga, kad tekstą labai sunku išversti pažodžiui, ypač jį
verčiant linijine tvarka. Sakinio dalių tvarka gana neįprasta. Pagrindinio sakinio veiksnys
vWJFOBTiBUTJEʷSʒTQBCBJHPKF UBSJOJPTVEʐUJOʐTGPSNPTvUVSJUBQUJiEʐNFOZTBUTLJSUJWJFOBT
nuo kito (vienas pradžioje, kitas pabaigoje). Ilgos laiko aplinkybės, įpleištuotos į sakinio
vidurį, pagrindinio sakinio dalis nutolina vieną nuo kitos. Sudėtinio sakinio struktūra
rodo, kad kiekviena pagrindinė sakinio dalis autoriui yra tokia svarbi, kad jis stengiasi
jas visas labai detaliai apibūdinti. Kiekybinis vertinimas rodo tam tikrą autoriaus dėmesio paskirstymo hierarchiją: veiksnį ir tarinį aprašo beveik vienodas žodžių skaičius (atitinkamai 6 ir 9 žodžiai), laiko aplinkybėms skiriamas ypatingas dėmesys – 24 žodžiai.
Gramatikos ir sintaksės aspektu neįmanoma paaiškinti 21-os eilutės keistos struktūros.
Gali būti, kad susiduriama su Naujojo Testamento raštams būdingu fenomenu, kai graikų
kalba išdėstoma nedidelės apimties centruota kompozicija. Šią prielaidą galima patikrinti
atliekant retorinę teksto analizę.
22 eilutė: „jo pri(si)kėlimo“(th/ j av n asta, s ewj auv t ou)

Kaip visada atsitinka junginių su kilmininko linksniu atvejais, gana problemiška išversti
JSJOUFSQSFUVPUJKVOHJOʛvKPQSJ TJ LʐMJNPiÀJVPBUWFKVWFSUJNBTLZMBJÝJOUFSQSFUBDJKPTLBT
ZSBvQSJLʐMJNPiTVCKFLUBT PLBToPCKFLUBTÀJVPMBJLJOʐLBUBMJLʸUFPMPHJKBWJFOBSFJLÝNJÝLBJTVUFJLJBQJSNFOZCʒvKPQSJTJLʐMJNPi CFU-VLPSBÝUVPTFBVUPSJVTBLJWBJ[EäJBJQBCSʐäJB
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Dievo viršenybę, todėl, norint nenukrypti nuo teksto ir siekiant išlaikyti autoriaus mintį,
WFSUJNFOBVEPKBNBvKPQSJLʐMJNPi

Kalbos retorinė analizė
Tekstas (16–22) sukomponuotas iš trijų dalių. Kompozicija centruota (pagal modelį ABA’)
ir gerai subalansuota (po tris eilutes kraštinės dalys ir vienos eilutės centrinė dalis).

Maištininkas Judas neteko PAREIGŲ

16–18

Šventasis miestas išties yra maištininkų miestas
Judo PAREIGAS turi perimti tinkamas kandidatas

19
20–22

Pirmoji dalis (16–18)

- 16i7ZSBJ
CSPMJBJ 
- kurį išpranašavo Dvasia
+ apie JUDĄ,
tapusį

UVSʐKP
Šventoji
VADU

JÝTJQJMEZUJ
lūpomis
suėmusių

3BÝUBT 
Dovydo,
Jėzų,

priskaičiuotas
buvo
prie mūsų
: 17nes
: ir
turėjo
dalį
TARNYSTĖS šios.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------įsigijo sklypą
iš atlygio
už NEDORYBĘ
+ 18JIS gi
- ir,
stačia galva
puolęs žemyn,
plyšo
pusiau,
- ir
išvirto
visi
viduriai
JO.

Pirmoji dalis (16–18) susideda iš dviejų padalų.
Pirmoje padaloje (16–17) pateikiamas ilgas sudėtinis sakinys, kuris iškilmingu tonu
LPOTUBUVPKB LBTJSLPEʐMZSBv3BÝUPiQSBOBÝZTUʐTPCKFLUBT +VEBT 1BEBMBTVLPNQPOVPUB
iš dviejų segmentų: trinario aa’b (16) ir dvinario aa’ (17). Padalos kompozicija paralelinė (ab). Trinario pirmasis narys (16a) pateikia kreipinį ir pagrindinio sakinio veiksnį
bei tarinį; antrasis narys (16b) šalutiniu sakiniu apibūdina pagrindinio sakinio veiksnį;
trečiasis narys (16c) pateikia pagrindinio sakinio objektą (Judas) su jį apibūdinančiu šalutiniu sakiniu. Pirmuosius du paralelinius narius jungia semantinė anomalija. Antrasis
OBSZTJÝQMʐTUJOFGPSNBBJÝLJOBQJSNPKPOBSJPHBMVUJOʛUFSNJOʇv3BÝUBTi LVSʛWJFOBTBLUZvus veikėjas (Šventoji Dvasia) išsako antro aktyvaus veikėjo (Dovydo) lūpomis (pažodžiui
burna). Tai leidžia suformuluoti dvi hipotezes: 1) autoriui be galo svarbu priminti skaitytojui teologinę įkvėpimo sąvoką arba 2) antrasis narys reikalingas kompozicijai kiekybi-
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niu požiūriu subalansuoti, todėl ypatingos teologinės svarbos interpretacijai nesuteikia.
Trečiojo nario pirmasis ir paskutinis terminai yra tikriniai vardai. Taip pabrėžiama Judo
ir Jėzaus opozicija. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad trinario segmento narių paskutiniai
UFSNJOBJQBSBMFMJBJQBUFJLJBv3BÝUBTi v%PWZEBTiJSv+ʐ[VTi PUBJ TBWPSVPäUV SPEPHMBVEʸ
jų santykį. Padalos antrasis segmentas, kurio kompozicija papildymo paralelizmas (ab)
priežastine jungtimi prijungiamas prie pirmojo segmento ir aiškina, kodėl būtent Judas
ZSBv3BÝUPiQSBOBÝZTUʐTPCKFLUBT1BEBMPTTFHNFOUVTTJFKBQBSFJHZCʐTTFNBOUJOJTMBVLBT 
KJT JÝSZÝLJOB +VEP WZLEZUʸ QBSFJHʸ PQP[JDJKʇ vWBEP TVʐNVTJʸ +ʐ[ʸ i  Lʇ JÝUJFT EBSʐ  JS
vUBSOZTUʐTi LʇUVSʐKPEBSZUJv5BSOZTUʐTiTQFDJĕLʇOVSPEPHMBVEVTTʇSZÝJTTVvNFTi LBJQ
PQP[JDJKBvTVʐNVTJFNT+ʐ[ʸi CFUÝJUFNBQBEBMPKFJSWJTPKFQJSNPKPKFEBMZKFEBVHJBVOFplėtojama.
Antrąją padalą (18) sudaro vienas trinaris segmentas, kurio kompozicija abb’. Jos turinys – trumpesnis sudėtinis sakinys, pasakojantis, kas nutiko Judui. Tonas jau ne toks
iškilmingas, kaip pirmosios padalos, ir primena paprasčiausią įvykio pasakojimą, jei neatkreiptų dėmesio tai, kad autorius pabrėžia kraupios baigties temą. Nors Judo vardas
OFNJOJNBT CFUTFHNFOUPQJSNBTJTJSQBTLVUJOJTUFSNJOBJ vʛSʐNJOBOUZTiTFHNFOUʇ ZSB
į Judą kreipiantys įvardžiai. Pirmasis narys (18a) nurodo sklypo įsigijimo faktą ir aplinkybes, antrasis (18b) ir trečiasis (18c) paraleliai plėtoja kraupios Judo baigties temą, kuri,
kaip matėme iš konteksto ir leksikos analizės, tampa svarbiu autoriaus retorinės strategijos
elementu.
Pirmoji dalis komponuojama centruotai: kraštuose du paraleliniai inversinės kompozicijos trinariai segmentai, centre – dvinaris. Tai paaiškina, kodėl autorius šalutiniu sakiOJVQBQJMEPNBJQMʐUPKBv3BÝUPiʛLWʐQJNPUFNʇ "QE C oSFJLJBTVCBMBOTVPUJLPNpoziciją. Segmentus jungia du elementai: 1) Judo personažas – jis pirmajame segmente
įvardijamas tikriniu vardu, į Judą kreipia trečiojo segmento vyriškosios giminės įvardžiai,
o centriniame segmente jis yra tiesiogiai neįvardytas veiksmažodžių subjektas; 2) Judo
vGVOLDJKPTiTFNBOUJLBQBSBMFMJOJBJLSBÝUJOJBJTFHNFOUBJOVSPEP+VEP LBJQvWBEPi GVOLDJKʇ ÝJQBQJMEPNBJʛWFSUJOBNBLBJQvOFEPSZCʐiTVĕOBOTJOJVBUMZHJVVäKPTWZLEZNʇ DFOUSJOJBNFTFHNFOUFUBNQSJFÝQSJFÝJOBNBvUBSOZTUʐi LVSJʇʛWFSUJOBvNFTiLBJQLPMFLUZWJOJT vUBSOZTUʐTi WZLEZUPKBT "QJCFOESJOBOU HBMJNB UFJHUJ  KPH vGVOLDJKPTi UFNPT UFSNJOʸ
sklaida ir pirmosios dalies kompozicijos strategija rodo, kad kraštiniuose segmentuose
BQSBÝZUBvGVOLDJKBioUBJDFOUSJOJPTFHNFOUPvGVOLDJKPTi LVSJZSBQSJFäBTUJT LPEʐMCʷUFOU
BQJF+VEʇLBMCBv3BÝUBTiJS1FUSBT PQP[JDJKB,JUBJQUBSJBOU QJSNPTJPTEBMJFTQBHSJOEJOʐ
UFNBoOFUJOLBNBTLBOEJEBUBT LVSJTTVTJQBJOJPKBUBSQvOPSJViJSvQSJWBMBVi
Antroji dalis (19)

+ 19Ir (tai) pasidarė žinoma

visiems gyventojams

JERUZALĖS,

. jų kalba
. tai reiškia:

tas sklypas
Hakeldamach, –
„KRAUJO SKLYPAS“.

: todėl buvo pavadintas
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Antroji dalis (19) yra daug trumpesnė už pirmąją ir trečiąją. Joje neilgu sudėtiniu
sakiniu, kuriame šalutinis sakinys prie pagrindinio prijungiamas priežastiniu ryšiu, autorius konstatuoja du įvykius27: Jeruzalės gyventojai sužino tam tikrą informaciją ir tai
juos paskatina konkrečiam sklypui suteikti specifinį pavadinimą. Dalis sukomponuota iš
dviejų segmentų: vienanario (19a) ir trinario (19bcd). Dalies kompozicija paralelinė ab,
trinario segmento kompozicija paralelinė abb’. Vienanario segmento ir trinario pirmojo
nario terminų dispozicija identiška: pirmasis terminas – sudurtinis tarinys, toliau – objekUBT4FHNFOUVTKVOHJBQFSTPOBäBTv+FSV[BMʐTHZWFOUPKBJi UBJJOGPSNBDJKPTHBWʐKBT B JS
informacijos naudotojas (19b). Svarbu atkreipti dėmesį, kaip meistriškai autorius naudoja sudurtinį tarinį ir stengiasi skaitytojo dėmesį atitraukti nuo, autoriaus nuomone, nereikšmingų detalių: kas perdavė informaciją, kada, kodėl ir t. t. Terminų sklaida leidžia
teigti, jog dalyje autoriui svarbiausi du momentai: 1) gautos informacijos išprovokuotas
WFJLJNBTJS HMBVEVTTʇSZÝJTUBSQv+FSV[BMʐTiJSv,SBVKPTLMZQBTi OFTUBJZSBQSBEJOJTJS
CBJHJBNBTJTEBMJFTUFSNJOBJ LVSJFvʛSʐNJOBiEBMʛ
Tai išties keistas, jokios svarbios informacijos neperteikiantis ir aiškios retorinės
strategijos neturintis tekstas. Esminis jo turinys – graikakalbei auditorijai išaiškintas
sklypo pavadinimas ir jo kilmė. Sunku patikėti tuo, kad autorius gaišo laiką, puikiai sukomponuodamas graikų–aramėjų žodyną, todėl galima formuluoti prielaidą, jog tikroji antrosios dalies funkcija atsiskleis tik analizuojant pirmosios Petro kalbos visuminę
kompoziciją.
Trečioji dalis (20–22)

:: 20Nes parašyta Psalmių knygoje:
+ „Tepavirsta jo sodyba dykviete,
JSOJFLBTUFOFHZWFOBKPKFi 
- bet „Jo PAREIGAS teperima kitasi
=======================================================================
21
Taigi, turi
drauge su mumis vaikščiojusių vyrų,
-----------------------------------------------------------------visą laiką,
kol įėjo
ir išėjo tarp mūsų
Viešpats Jėzus,
22
pradedant Jono krikštu ir baigiant diena,
kai buvo paimtas iš mūsų,
-----------------------------------------------------------------LIUDYTOJU jo prikėlimo su mumis
tapti vienas iš šių.

Trečioji dalis (20–22) sukomponuota iš dviejų padalų. Kompozicija paralelinė ab.
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Pirmoji padala (21) sudaryta iš dviejų segmentų. Pirmasis (20a) yra vienanaris, jame
pateikiama įžanginė frazė. Antrasis (20bcd) yra trinaris, kuriame cituojami du Psalmių
knygos tekstai (Ps 69, 26 = 20bc; Ps 109, 8 = 20d), tarpusavyje sujungti kai adversativum
(supriešinimo jungtimi). Kompozicija aa’b. Pirmieji du nariai (20bc) pateikia pirmąją citatą. Trečiasis (20d) – antrąją. Citatas vienija du elementai: tas pats beasmenis personažas,
UFLTUFʛWBSEZUBTBTNFOJOJVʛWBSEäJVvKJTi UPEʐMHBMJTVTJEBSZUJʛTQʷEJT LBEOBVEPKBNBTQBQJMEZNPQBSBMFMJ[NPNPEFMJT"OUSBTJTFMFNFOUBToQFSTPOBäPvKJTiUVSJNJEBMZLBJNBUFrialinė nuosavybė (sodyba), kuri turi pražūti, ir nematerialus elementas (postas), turintis
išliekamąją vertę. Tai patvirtina, jog išties naudojamas supriešinimo paralelizmo modelis.
"ULSFJQUJOBTEʐNFTZTʛQBSBMFMJBJQBUFJLJBNʸWFJLTNBäPEäJʸ vUFOFHZWFOBiJSvUFQFSJNBi 
nuosaką. Taip autorius pabrėžia ne tik supriešinimo paralelizmą tarp citatų, bet ir veiksmų besąlyginį vykdymą.
Antroji padala (21–22) yra sudėtingos kompozicijos. Tai rodo, kad autorius jai skiria
ypatingą dėmesį. Padalos gramatinės problemos jau aptartos anksčiau. Čia apsiribojama padalos tarpinės retorinės analizės komentaru, nes pradinė yra labai techninė, ištęsta ir skaitytojui, neįsigilinusiam į retorinės analizės metodą, gali būti visai nenaudinga.
Padalą sudaro penki segmentai. Kompozicija centruota, modelis abcb’a’. Kompozicijos
kraštuose du dvinariai segmentai (21ab ir 22bc) pateikia pagrindinį sakinį su išbaigta
mintimi, nurodančia būtinybę į pareigas išrinkti vieną iš apibrėžto kandidatų būrio.
Padalos centre (21c–22a) du šalutiniai laiko aplinkybės sakiniai, sukomponuoti iš trijų segmentų centruotu būdu (aba’  USVNQVUJT WJFOBOBSJT v7JFÝQBUT +ʐ[VTi  DFOUSF JS
išplėstine forma papildymo paralelizmo būdu plėtojamos laiko aplinkybės kraštuose.
Kompozicijos analizė atskleidžia, jog laiko aplinkybės atlieka dvejopą funkciją: 1) kandidatui, apie kurį kalba kompozicijos kraštiniai segmentai, nustato patirties trukmės
LSJUFSJKʸ   BQJCSʐäJB v7JFÝQBUJFT +ʐ[BVTi WJFÝPTJPT UBSOZTUʐT USVLNʒ BULSFJQUJOBT Eʐmesys į tai, kaip nariuose 21d ir 22b paraleliai išdėstomi terminai). Padalos segmenUVTKVOHJBEVQFSTPOBäBJv7JFÝQBUT+ʐ[VTiJSvNFTi LBJQBSUJNJBVTJBQJSNPKPQFSTPOBäP
aplinka.
5SFʊJʇKʇEBMʛWJFOJKBEVFMFNFOUBJ QBSFJHZCʐTTFNBOUJLB vQBSFJHPTiJSvMJVEZUPKBTi 
taigi Petro tezė apie naujo apaštalo išrinkimą (21–22) įgyja biblinę argumentaciją (antroji
citata 20d) ir 2) pareigas perimantis kitas asmuo (abiejų padalų galutiniuose terminuose
äZNJNBTʛWBSEäJBJTvLJUBTi v WJFOBTJÝ ÝJʸiJSUBJQvʛSʐNJOBOUJTiUSFʊJʇKʇEBMʛ 5BJSPEP 
kad pagrindinė trečiosios dalies tema – tinkamas, laiko išbandytas kandidatas, pajėgus
vQSJWBMBViQBWFSTUJvOPSJVi JEFBMVTNPUZWVPUPTFMHTFOPTBUWFKJT 

Dalių tarpusavio sąsajos
Pirmoji Petro kalba sukomponuota centruotai, pagal modelį ABA’. Kraštinės dalys turi
supriešinimo paralelizmo sąryšį, pokytis, kaip visada tokio pobūdžio centruotose kompozicijose, vyksta centrinėje dalyje.
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16
Vyrai broliai, turėjo išsipildyti Raštas,
kurį išpranašavo Dvasia Šventoji lūpomis Dovydo
apie Judą, tapusį vadu suėmusių Jėzų,
17
nes priskaičiuotas buvo prie mūsų ir turėjo dalį tarnystės šios.

18

Jis gi įsigijo sklypą iš atlygio už nedorybę
ir, stačia galva puolęs žemyn, plyšo pusiau,
ir išvirto visi viduriai jo.

19

Ir (tai) pasidarė žinoma visiems gyventojams Jeruzalės,
todėl buvo pavadintas tas sklypas jų kalba Hakeldamach, tai reiškia: „Kraujo Sklypasi

Nes parašyta Psalmių knygoje:
v5FWJSTUBKPTPEZCBEZLWJFUB JSOJFLBTUFOFHZWFOBKPKFi 
bet „Tegul kitas perima jo tarnystęi
20



21

Taigi, turi drauge su mumis vaikščiojusių vyrų,
visą laiką, kol įėjo ir išėjo tarp mūsų Viešpats Jėzus,
22
pradedant Jono krikštu ir baigiant diena, kai buvo paimtas iš mūsų,
liudytojuKPQSJLʐMJNPTVNVNJTUBQUJWJFOBTJÝÝJʸi

1BHSJOEJOJBJLSBÝUJOFTEBMJTKVOHJBOUZTFMFNFOUBJZSB WBSEPv+ʐ[VTiWBSUPKJNPQSJFÝprieša; 2) priešprieša tarp personažų (Judo ir naujo kandidato į jo vietą); 3) priešprieša
tarp pareigybės sampratų (to, ką Judas darė, ir to, ką jis turėjo daryti ir toliau darys jau
OBVKBTLBOEJEBUBT  CJCMJOJʸQSBOBÝZTʊJʸJÝTJQJMEZNPCʷUJOZCʐ vUVSʐKPiJSvUVSJi KPT
UBNQBTWBSCJB1FUSPLBMCPTUF[JʸBSHVNFOUBDJKBv4LMZQPiTFNBOUJOJTMBVLBT vTPEZCBi 
pirmąją dalį sujungia tik su trečiosios dalies pirmąja citata, su kuria supriešinta antroji, suteikianti argumentaciją naujai Petro tezei. Svarbu atkreipti dėmesį į tikrinių vardų
dispoziciją paraleliniuose tekstuose. Pirmojoje dalyje jų gausu, o trečiojoje – tik vienas.
Tai rodo, kad pirmąja citata išreikšta pranašystė jau turi įvardytą objektą ir jau išsipildė.
Antrosios citatos pranašystė dar neišsipildžiusi, todėl dar beasmenė. Lukas yra tikras vardų ir titulų naudojimo virtuozas281JSNPKPKFEBMZKF+ʐ[VTZSBQBQSBTʊJBVTJBJv+ʐ[VTi OFT
yra smurtautojų objektas. Taip atskleidžiamas Jėzaus žmogiškosios prigimties trapumas.
5BʊJBVBOUSPKPKFEBMZKF QSJLʐMJNPLPOUFLTUF +ʐ[VTUBNQBv7JFÝQBʊJV+ʐ[VNJi QBCSʐäJBOU
jo dieviškumą.
(BMJTUFCJOUJUBJ KPHWJFOJOUFMJTWJTBTUSJTEBMJTKVOHJBOUJTFMFNFOUBTZSBvTLMZQBTiJSKP
semantinis laukas. Jei centrinę dalį pašaliname iš teksto, skaitytojas, net ir labai įdėmiai
analizuodamas tekstą su jo artimesniuoju kontekstu, nepajus, kad kažko trūksta. Labai
svarbu atkreipti dėmesį į turinio ir tono pokyčius dalyse. Kraštinėse dalyse apstu teologi-
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nio turinio, kuris suteikia joms iškilmingą toną. Centrinė, kurioje pagrindinis veikėjas –
Jeruzalės gyventojai, nuo kraštinių skiriasi teologinio turinio trūkumu ir tono pokyčiu.
Tai rodo autoriaus neslepiamą panieką teologiškai neraštingiems Jeruzalės gyventojams
ir, kaip parodė tolesnio konteksto analizė, netiesiogiai išreikštą perspėjimą – tokie žmonės gali tik maištauti prieš Dievą ir yra nepajėgūs suimto Jėzaus sutapatinti su Viešpačiu
Jėzumi.

Pirmosios Petro kalbos (Apd 1, 16–22) sąsajos su „Petro bloko“ centrine dalimi
ir pabaiga
#F WJTP v1FUSP CMPLPi SFUPSJOʐT BOBMJ[ʐT OFʛNBOPNB UJLTMJBJ QBTBLZUJ  LVSJT UFLTUBT ZSB
centrinė bloko dalis, bet hebrajų retorikoje galiojanti teksto kiekybinio balanso taisyklė
leidžia daryti prielaidą, kad centrinės dalies reikia ieškoti 6-ame, 7-ame skyriuje arba
8-ojo skyriaus pradžioje.
Ir išties būtent šioje bloko dalyje ypač stipri Jeruzalės vadovų ir gyventojų grėsmės
krikščionių bendruomenei atmosfera. Ypač išsiskiria ilgas pasakojimas apie Stepono nužudymą (Apd 6, 8 – 8, 4). Straipsnyje apsiribojama nurodant reikšmingiausias tematines
ir semantines sąsajas. Išskirtinį krikščionį Steponą („pilnas malonės ir galios, darė žmoOʐTFEJEäJʸäFOLMʸJSTUFCVLMʸi"QE  OVäVEPʛOJSÝʒ+FSV[BMʐTWBEPWBJJSHZWFOUPKBJ
Nužudymo būdas taip pat sieja abu tekstus. Kaip matyti, Judo mirtis prilyginama Senojo
Testamento raštuose nustatytai mirties bausmei, kuria baudžiama už maištą prieš DieWʇ ,VO     4UFQPOBT UBJQ QBU OVäVEPNBT əTUBUZNP OVTUBUZUV CʷEV  LBJQ OFUJLSVT
EJFWVTQSBEʐKʒTHBSCJOUJOJFLEBSZT əTU o ,BJQCʷEJOHBDFOUSVPUPNTLPNQP[JDJjoms, pokytis įvyksta centrinėje dalyje. Jeruzalės gyventojų, kaip maištininkų prieš Dievą,
tema plėtojama iki Stepono pasakojimo, po šio pasakojimo užleidžia vietą krikščionybės
QMJUJNPUBSQQBHPOJʸUFNBJ LPMLVMNJOBDJKPTUBÝLʇQBTJFLJBv1FUSPCMPLPiQBCBJHPKF LBJ
Jeruzalės susirinkime Petro raginimu sudaromos juridinės sąlygos pagonims įsijungti į
krikščionių bendruomenę.
Tarp pirmosios ir paskutinės Petro kalbos taip pat esama glaudžių tematinių ir semanUJOJʸTʇTBKʸ"CJFKPTFQMʐUPKBNBvQBQJMEZNPUFNBiQJSNPKPKFLBMCPKF1FUSBTSBHJOBQBpildyti apaštalų kolegiją, atkuriant simbolinę dvylikos visuminę imtį, paskutinėje ragina
sudaryti sąlygas krikščionių bendruomenės plėtrai, taip išplečiant išrinktosios tautos imtį.
1BTLVUJOʐKFLBMCPKF LBJQJSQJSNPKPKF OBVEPKBNBvQBSFJHʸi vJÝSJOLJNPiCFJvMJVEJKJNPi
semantika (Apd 15, 7) ir maištavimo prieš Dievą semantika (Apd 15, 10). Tiek pirmoji,
tiek paskutinė kalba sakoma paties Petro iniciatyva. Tiek pirmosios, tiek paskutinės kalbos atveju auditorija paklūsta Petro raginimui.
Ši, kad ir preliminari, stambios imties kompozicijos vieneto retorinė analizė rodo, jog
smulkios kompozicijos vieneto imties kontekste reikšmės neturinti pastaba apie Jeruzalės
HZWFOUPKVT "QE  JÝUJFTZSBTWBSCJv1FUSPCMPLPiLPNQP[JDJKPTKVOHUJT*OUFSQSFUBDJKPT
lygmenyje netgi galima kalbėti jau ne apie dvi, o apie tris pirmosios Petro kalbos pranašystes. Viena išsipildžiusi (Judo mirtis) ir dvi atviros: pirmoji artimesnei ateičiai (Motiejaus
išrinkimas), antroji (tradicinis Jeruzalės maištavimas prieš Dievą) – tolesnei.
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Išvados
Atlikus pirmosios Petro kalbos (Apd 1, 22) retorinę analizę galima konstatuoti, kad šio
darbo tikslas yra pasiektas, ir padaryti keturias išvadas:
1. Pirmosios Petro kalbos tekstas, nors ir parašytas graikų kalba, komponuojamas
griežtai laikantis hebrajų kompozicijos taisyklių29. Tai, be kitų dalykų, paaiškina Apd 1, 22
sudėtingą sintaksę.
 1BUWJSUJOUBLFUWJSUPKJ+%VQPOUPIJQPUF[ʐ LBEv3BÝUBTi "QE  TJFKBNBTUJLTV
pirmąja Psalmių knygos citata (Apd 1, 20bc).
3. Visiškai paneigta hipotezė, kad Apd 1, 18 ir Apd 1, 19 formuoja kompozicinį vienetą. Taip pat įrodyta, jog Apd 1, 19 nėra nesklandus autoriaus minties šuolis arba sunkiai
paaiškinamas teksto intarpas. Pirmosios Petro kalbos centrinėje dalyje pateikta pastaba
apie Jeruzalę ir jos gyventojus vaidina svarbų vaidmenį stambesnės imties kompozicijos
vieneto lygmenyje ir įgyja Senojo Testamento tekstais netiesiogiai grindžiamos pranašystės reikšmę.
4. Tiek teologijos, tiek tarpdisciplininėms Biblijos tekstų studijoms visiškai netinka
literatūriškai apdorotas, linijine tvarka atliktas originalaus teksto vertimas į lietuvių kalbą.
Norint, kad tekstas atspindėtų originalų tekstą ir autoriaus retorinę strategiją, būtina ne
tik tiksliai versti atskirus žodžius, bet ir išsaugoti tikslią žodžių poziciją sakinyje, terminų
formalias bei semantines sąsajas su paraleliniais terminais. Be jokios abejonės, toks vertimas skaitytojui, nesusipažinusiam su semitų kompozicijos modeliais ir retorikos principais, yra sunkiai skaitomas. Reikia pabrėžti ir tai, kad Biblijos tekstų, sukomponuotų ne
linijine tvarka, pateikimas kodekso formos leidinyje labai apsunkina tekstų analizę. Tinkamiausios teksto pateikimo formos yra dvi: ritinys arba tekstynas. Speciali kompiuterinė
programa kompiuterio ekrane leidžia matyti ir analizuoti gana didelės imties tekstą.
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Darius AMILEVIČIUS

THE FIRST SPEECH OF PETER (ACT 1, 16–22): WHAT REALLY PREDICTED THE
SCRIPTURE AND WHAT KIND OF FUNCTION HAS V. 19 IN THE TEXT
Summary
6QUPUIFUSBEJUJPOBMFYFHFTJTQVUNVDIBUUFOUJPOUPUIFTQFFDIFTPG1FUFSJOUIF"DUTPGUIF"QPTUMFT XJUI
enormous contribution of J. Dupont), after that almost left this kind of research with a lot of problems pending.
Later, some scholars were trying to apply the method of the rhetorical criticism that follows the rules of the
DMBTTJDBMSIFUPSJD UPUIFTFTQFFDIFT GPSFYBNQMF.-4PBSET 
ćFSFTFBSDIPG3.FZOFUPOUIFDPNQPTJUJPOPGUIF(PTQFMPG-VLFTIPXFEUIBU-VLFSFNBJOTGBJUIGVMUP
the models of the Semitic composition and that the method of rhetorical analysis (not rhetorical criticism) is
UIFSJHIUPOFUPIFMQUPSFTPMWFUIFQSPCMFNT UIBUUIFUSBEJUJPOBMFYFHFTJTJTVOBCMFUPSFTPMWF BOEPQFOTUIFOFX
perspectives to the interpretation. In the Acts of the Apostles Peter speaks 25 times: he begins in cap. 1 and ends
in cap. 15, after that he disappears from the stage. Of all these materials of Peter eight speeches emerge, that,
BDDPSEJOHUPUIFFYUFSOBMBOEJOUFSOBMDSJUFSJB EJČFSGSPNUIFPUIFSTBOEGPSNUIFHSPVQ  o o
3, 12–26; 4, 8–12; 5, 29–32; 10, 34–43; 11, 5–17; 15, 7–11).
ćJTBSUJDMFJTEFEJDBUFEUPUIFSFTFBSDIPGUIFDPNQPTJUJPOPGUIF"DUT oBOEUPSFTPMWFUIFJOUFSOBM
QSPCMFNTPGUIFTQFFDI UIBUFTTFOUJBMMZBSFUXPćFĕSTUPOFoJTOPUDMFBSXIBUDPOOFDUJPOIBTUIFTJOHVMBS
iUIF4DSJQUVSFwJOWXJUIUXPRVPUBUJPOTPGUIF0ME5FTUBNFOUJOWćFQSPCMFNJTWFSZJNQPSUBOUGPSUIF
JOUFSQSFUBUJPO CFDBVTFJUJTOPUDMFBSXIBUFYBDUMZQSFEJDUFECZiUIF4DSJQUVSFwćFTFDPOEPOFJTUIFGVODUJPO
PGUIFW UIFNFOUJPOPGUIFJOIBCJUBOUTPG+FSVTBMFNBOEUIFUSBOTMBUJPOPGUIF4FNJUJDOBNF JOUIFUFYU
ćFĕSTUTQFFDIPG1FUFSJTDPNQPTFEPGUISFFQBSUT PSHBOJ[FECFUXFFOUIFNJODPODFOUSJDNBOOFS
ćFĕSTUQBSUEJTDVTTFTUIFNBJOPCKFDUPGUIFĕSTURVPUBUJPOPGUIFCPPLPG1TBMNTo+VEBTUIF3FCFM XIJDI
SFGVTFEUPDPOUJOVFJOUIFBQPTUPMJDPďDFćFUIJSEQBSUUSBOTNJUTUIFTFDPOENBJOUIFTJTPG1FUFSoUIFPďDF
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DBOOPUSFNBJOWBDBOUBOE JOUIFTFDPOEQMBDF EFTDSJCFTUIFSFRVFTUTGPSUIFDBOEJEBUFTćFTIPSUTFDPOEQBSU
(the central part) tells the origin of the specific Aramaic name of the piece of land and its translation into Greek.
ćFĕSTUPOFBOEUIFUIJSEPOFBSFUIFQBSUTQBSBMMFMTćFTFNBOUJDDPOOFDUJPOTTIPXUIBUUIFZBSFPQQPTFE
to each other.
ćFDFOUSBMQBSUIBTWFSZXFBLTFNBOUJDDPOOFDUJPOTXJUIUIFFYUFSOBMQBSUTćFPOMZEJSFDUDPOOFDUJPO
JTUIFUFSNiQJFDFPGMBOEwćFTFNBOUJDDPOOFDUJPOJTNBEFUISPVHIUIFSFMBUJPOCFUXFFOiCMPPEw W BOE
iCPXFMw W JOPUIFSUFSNToNBEFCZUIFDPOUFYUPGUIFWJPMFOUEFBUI'PSUIJT VQUPOPX UIFTDJFOUJTUT
IBEPOMZUXPFYQMBOBUJPOTPGUIFSPMFPGW WBOEWGPSNUIFVOJUXJUIVOFYQMBJOBCMFNFOUJPOPG
iUIFJOIBCJUBOUTPG+FSVTBMFNwPS USFBUFEUIFWBTBOJODMVTJPOćFXFBLDPOOFDUJPOTPGUIFWXJUI
UIFFYUFSOBMQBSUTTIPXTUIFQIFOPNFOPOPGPNJTTJPOoJGWJTDBODFMMFEGSPNUIFUFYU UIFSFBEFSEPFTOPU
OPUJDFUIBUTPNFUIJOHJTMBDLJOHćFSIFUPSJDBMBOBMZTJTPGUIFTVQFSJPSMFWFMPGPSHBOJ[BUJPOPGUIFUFYUSFTVMUT
TIPXTUIBUUIFDFOUSBMQBSUJOUSPEVDFTBWFSZJNQPSUBOUTVCKFDU UIFSFMBUJPOXJUIUIFGPMMPXPODPOUFYU oB
UISFBUPGUIFJOIBCJUBOUTPG+FSVTBMFNUP$ISJTUJBOJUZćJTUIFNFCFDPNFTEFWFMPQFEJOUPUIFGPMMPXJOHMPOH
chapters.
ćFSIFUPSJDBMBOBMZTJTPGUIFTQFFDI ĕSTUPGBMM TIPXFEUIBUUIFUFYUPGUIFTQFFDIJTDPNQPTFEBDDPSEJOH
UPUIFNPEFMTPGUIF4FNJUJDDPNQPTJUJPOBOEUIJTBMTPFYQMBJOTUIFEJďDVMUTZOUBYPGUIFW
ćFO XFDPOĕSNFEUIFGPVSUIIZQPUIFTJTPG+%VQPOUUIBUUIFTJOHVMBSiUIF4DSJQUVSFwSFGFSTPOMZUPUIF
ĕSTUQSPQIFDZ WCD ćFTFDPOEPOF WE JTJOUSPEVDFECZ1FUFSUPTVQQPSUIJTOFXUIFTJT (the elections
PGUIFOFXBQPTUMF ćBUNFBOTUIBU1FUFSBDUTBTBQSPQIFU XIPJTJEFOUJĕFEXJUIUIFGVMĕMMNFOUPGUIFQSPQIecy (v. 20bc) and shows another one (v. 20d), which is about to fulfill.
ćFWBOEWDBOOPUGPSNUIFVOJU CFDBVTFUIFWJTUIFDFOUSBMQBSUPGUIFTQFFDIBOEQMBZTBWFSZ
important role on the highest level of the composition.
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