
Prieš du tukstancius dvidešimt trejus metus
mažame derlingosios Kampanijos miestelyje Ate-
Ioje romenu poetas Publijus Vergilijus Maronas
(70-19 m. pr. Kr.)' skaite grižtanciam iš Rytu
Oktavianui savo nauja kurini "Georgikas"l (Don.
42).Sumušes paskutini priešininka2, buves trium-
viras sustojo kelias dienas atsikvepti, pasigydyti
isiskaudejusios gerkles. Jis dar ne Augustas. Ne-
trukus tris dienas Romoje tesisjo triumfo eisenos,
jis tapspirmuoju senato (princepssenatus)ir vals-
tybesvyru. Visa tai dar bus. Ir Vergilijus dar ne
k1asikas,ne pranašas, ne stebukladarys, nors jau
gerai žinomas, spejes pagarseti "Bukoliku" rin-
kiuiu poetas. Greitai šis aukštas, tamsoko gymio
paprasto valstiecio sunus taps didžiausiu romeml
rašytoju. Išklausiusiam "Georgikas" Oktavianui
turejo buti aišku, kad judvieju padetis panaši:
abieju laukia nelengva šloves našta. Jam paciam
tai nebus naujas ar nemalonus dalykas, 0 Vergili-
jus turbut niekados nepripras: kai ji, retsykiais
atvykstanti i Roma poeta, gerbejai pradeda rodyti
pirštais ar sekioti iš paskos, jis sprunka i pirmo
pasitaikiusio namo tarpuvarte (Suet.-Don. 11), ir
nudžiuge šeimininkai slepia ji nuo smalsuoliu.

o gal susitikimo Ateloje ir nebuvo, gal tai
prasimanymas. Antikiniuose Vergilijaus gyveni-

DAliADILYfE (g. 1944), VU klasikines filologijos kated-
ros docente. Tyrineja romenu literatUros istorija. Išverte
Senekos ..Laiškus Liucilijui" (V., 1986), Tibulo ..Elegijas".

J 'ta '}'EcopyI.1CtXgraik. - žemes ukio reikalai. Manoma, jog
pavadinima Vergilijus pasiskolino iš II a. pr. Kr. graiku
poeto Nikandro; lot. atitikmuo - resrusticae.

2 Oficialikaro su Antonijumi Markuversijabuvokarassu
išores priešais (bellum extemum) -Cass.DioL. 6. 1;Ovid. Fasti,
VI. 205-210. Šios versijos laikosi ir Vergilijus (Georg. IV. 560-
561).
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mo aprašymuose3 esama daug legendu, ir niekas
nežino, kuriomis. verta tiketi4. Taciau i ši epizoda
galima žiureti kaip i vaizdinga geru Augusto ir
Vergilijaus santykiu metafora. Del tu santykiu
Naujaisiais laikais radosi daugybe emociju ir klau-
sima Vieni piktinosi pagarba ir liaupsemis jau-
najam Cezariui Vergilijaus kuriniuose, vadino
poeta padlaižiu, kiti irodinejo nepriklausoma
laikysena, epikuriška vienumos siekima5. Iš tiesu
Vergilijus turbut nebuvo nei bukas pataikunas,
nei ypatingas Augusto draugas, nei aršus prie-
šininkas. Dar teberašanti "Georgikas" ji, kaip ir
kitus romenus, Oktavianas papirko busimos tai-
kos saldumu (Tac. Ann. I. 2) ir ketinimais sugra-
žinti senaja valdymo forma, teismu ir istatymti
autoriteta, magistranl valdžia, senato reikšme
(VeIl. Pat. II. 89). Jau penkta dešimtmeti besi-
tesiantys pilietiniai karai buvo daug ka išklibine ir
sugriove. Be to, Roma tapo didžiu1es valstybes
centru. I ja vede visi keliai, kuriais i Amžinaji
miesta trauke ivairiti rasiu ir tautu pirkliai ir
nuotykiu ieškotojai, filosofai ir laisvo elgesio mo-
terys, menininkai ir elgetos. Romenu pavergtoji
Graikija, pasak Horacijaus (Epist. II. 1. 156-157),
nugalejo savo užkariautojus, atnešdama i Laciju
menus. Smarku helenizacijos procesa bei plin-

3 Žr. Die Vitae Vergilianae/ Ed. E. Diehl. - Bonn, 1911.
{Galbut todel, kad be šiu biografiju daugiau šaltiniu nera,

o gal todel, kad du tUkstancius metq.kartojami pasakojimai
tapo lyg ir tiesa, pastaruoju metu Vergilijaus gyvenimo
aprašymais labiau tikima negu amžiaus pradžioje. Tai pa-
brežiama beveik visuose musu toliau cituojamuose darbuose.

5 Nuomoniu apžvalga žr.: AnepHHuenC. C. Bneumeeu
6nympennee 6 n033uu BepZUJIUR// TI03TlfKa ,npenHepHMCKoH

nHTepaTYPLI. - M., 1989. - C. 22-52.
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tancius Romoje Egipto ar .Rytu prietarus, pa-
procius, tikejimus turejo atremti romeniškumas.
Galus ir kitas seniau kardu -užkariautas tautas

reikejo pavergti romemI dvasia. Proteviu papro-
chI (mares maiorum) puoselejimas, romenu reli-
gijos atgaivinimas buvo aktualus dalykas. Okta-
vianas nega1ejo to nesuprasti, tam nepritarti ir
kaip politikas tuo nepasinaudoti. Restauracijos
ideja tikriausiai nebuvo princepso užgaida ar
politinis manevras. ji knibždejo visu I a. pr. Kr.
antros puses ~omenu protuose, taip pat ir Ver-
gilijaus.

Tiesa, kai kas teigia, kad tarnaujantis režimui
parsidavelis Vergilijus paraše "Georgikas" Mece-
nato ar Augusto lieptas6. Sakydamas princepso
draugui ir neoficialiam patarejui mecenatui tua
iussa(Georg.III. 41)7,poetas galejo tureti galvoje
padrasinimus ar paraginimus imtis širdžiai mielos
temos. Intelektualu susiburimuose jie tikriausiai
ne karta buvo kalbeje apieromenu budo bruo-
ŽUS,tautos vieta tarp kitu tautu, jos misija pasau-
lyje8.Italija - žemes ukio kraštas. Nuo senu seno-
ves Romoje valstiecio užsiemimas laikomas vienu
garbingiausiu. Aiškiai ir lakoniškai kadaise šia
minti išreiške Katonas Vyresnysis (234-149 m. pr.
Kr.): girdami tobula vyra (vimmbonum), proteviai
sakydavo: "Geras žemdirbys, geras valstietis (bo-
nus agricola, bonus COlonUS)"9.Dabar jau kelinta
dešimtmeti del valdžios besigrumianciu karve-
džiuarmijose kovesi ir kaunasi buve kaimieciai ar
jtI sunus. Išnyko pagarba. žagrei, pjautuvai perly-
dyti i kardus (Verg. Georg. I. 505-508). Todel
jauciais ariancio dirvasenatoriaus Cincinato vaiz-
das pradeda darytis idealu. 37 m. pr. Kr. Markas
Terencijus. Varonas Reatinietis (116-27 m. pr.

GWHcI>MaHH. W. IIe3QplJA8zycm. - JI., 1990. - C. 149.

7 Ciair toliau ..Georgiku"tekstascituoj~ iš:P. VergiIii
Maronis opera I Ed. O. Ribbeck. - Upsiae, 1878.

8 Galbut panašu pašnekesi, tik, matyt, kita tema vaizdavo
Mecenatas neišlikusiame dialoge ..Puota" (aliuzija i Platona

. ir Ksenofo~ta). Pokalbi\? dalyviai buvo VergiIijus, Horacijus,
Valerijus Mesala irjis pats. (Berv. Aen. vm. 310). Apskritai
sunku patiketi, kad Mecenatas kažkaip specialiai butu telkes
vadinamaji savo bureli Augusto ideologijos retransliaeijai.
Lengviau isivaizduoti, kad bendravo bendraminciai, kuriems
buvo brangios ir idomios nacionalines problemos, filosofines
idejos ar kurybos klausimai. Jie, kaip ir dauguma romenu,
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Kr.) išleidžia tris "Kaimo reikaltI" knygas (Rerum
msticamm libri tres).Vergilijus tais paciais metais
pradeda rašyti "Georgikas". Poema sudaro ketu-
rios knygos. Pirmoje, skirtoje žemdirbystei, kal-
bama apie sunkius artojo darbus, irankius, koky-
biška javu sekla, pranašingus oru pasikeitimu
ženklus. Antroje pasakojama apie sodu ir vynuo-
gynu iveisima bei priežiura, vaismedžiu skiepiji-
ma. Trecios knygos tema - gyvulininkyste, ketvir-
tos - bitininkyste. "Georgikos" yra didaktine poe-
ma: autorius ne tik pasakoja, bet ir pataria, mo-
ko, nurodineja. Reiketu pastebeti, kad didakti-
nio pobudžio veikalus.Antika mego labiau negu
Naujieji laikai, niekinantys tiek atvinI, tiek pa-
sleptu didaktiniu nuostatu kurinius ir šiaip taip
dar pakenciantys nebent dvasininku pamokslu
didaktikos elementus. Graikijoje poetas buvo lai-
komas muzu ar net paties Apolono ikveptu ir
globojamu žmogumi, kurio lupomis kalba patys
dievaiciai. Todel žanro pradininkas Hesiodas (VIII
a. pr. Kr.) savo poemoje "Darbai ir dienos" ( 'Epya
Kal i1JJfpat) pakiliai ir entuziastingai moko tei-
singumo, darbštumo, dievobaimingumo, kartu
duodamas ir da1ykišklI patarimu. Didaktiniai
veikalai pasidai'e ypac populiarus helenizmo lai-
kais (IV - I a. pr. Kr.), kai smarkiai eme vystytis
ivairus mokslai, ir ju elementai pradejo brautis i
literatura. Iš sausos informacines medžiagos da-
rydamas grožini kurini, poetas galejo pademons-
truoti savo meistriškuma, tuo.metlabai vertinama
dalyka. Romenams taip pat imponavo nauda su
ma10numuderinantieji didaktiniunuostattImoks-
liniai veikalai. Toks buvo Tito Lukrecijaus Karo
(97-15m. pr. Kr.) epas"Apiedaiktuprigimti" (De
rerum natura). Markas Tulijus Ciceronas (106-43

matyt, buvo iš tiesu patenkinti ir dekingi i atvira diktatUra
nesiveržianciam, tik autoritetu visus pranokstanciam (R.G.
D. A 34) Augustui už sugražinta taika. lVarkoma sostine ir
provincijas.Juo labiau, kad alternatyvos lyg ir nebuvo. Be to,
išoriškai Romoje beveik niekas nepasikeite: kaip visada
posedžiavo ir skelbe nutarimUs savo ir romenu taUtos vardu
senatas. kaip seniau buvo renkami kOnsulai ir kiti magistratai.
Amžininkams ne taip lengva buvo susigaudyti, kadjie gyvena
pereinamuoju iš respublikos i imperija laiku. .

9 Cato Maior Porcius. De agricultura/ Ed. G. Goetz. -
Upsiae, 1922. --I. 2.



m. pr. Kr.) išverte iš graiku kalbos Arato (III a. pr.
Kr.) poema apie dangaus reiškinius (Quint. XII.
11. 27) , Vergilijaus draugas poetas Emilijus Mak-
ras (I a. pr. Kr.), galbut dairydamasis i Nikandra
(II a. pr. Kr.) ir kitus graikus, buvo parašes tris
didaktinius veikalus: apie paukšcius, apie vaistus
nuo gyvunu ikandimu ir apie vaistažoles (Ovid.
Trist. IV. 10. 43-44). Vergilijus emesi kurinio
žemdirbystes tema. Taciau kupina pamokymu
valstieciams poema "Georgikos" nera nei ag-
ronomijos vadovelis, nei grynas didaktikos veika-
las. Dar aeneka (4 m. pr. Kr. - 65 m. po Kr.), 0
tikriausiai ir daugelis romenu buvo pastebeje,
kad Vergilijus sumaiše PUP\l ir sonl sejos laika
(Sen. Epist. LXXXVI), Plinijus Vyresnysis (23-79
m. po Kr.) nurode, kad garbusis poetas padare
klaidu, aiškindamas skiepijimo galimybes (Plin.
Nat. Bist. XVII. 129). Seneka paaiškina, kad Ver-
gilijus ne valstiecius norejo pamokyti, 0 suteikti
skaitytojams malonumo (ibidem). Didaktika nera
pagrindinis "Georgiku" tikslas10."Tai ne agrono-
mijos, 0 filosofijos poema."l1 Tai epas apie žmo-
gaus buti, jo vieta pasaulyje, santykius su žeme,
dangaus šviesuliais, augalais, gyvunais, dievais.
Sunku pasakyti, kurios filosofines krypties atsto-
vas yra Vergilijus. Vieni teigia ji esant epikuri-
ninka12, kiti - stoika13.Taciau neaiški padetis ro-
do,jog Vergilijui turbut neatrode svarbu griežtai
apibrežti, supriešinti abi pozicijas. Savo kuryboje
jis išreiške svarbiausia klasikines romenu poezi-
jos nuostata-stengimasi aprepti visuma14.Pasau-
lis Vergilijui atrodo esas vieningas. Poetas tik-
riausiai klysta, teigdamas, kad i bet koki. medi
galima iskiepyti bet koki medi, taciau jam, matyt,
tai nelabai svarbu: juk šis vaizdas -augalu bendri-
jos metafora. Viskasyra susije; spraginejanti sping-
sules ugnis praneša artejancia audra (Georg. I.
390-392), žmones ir gyvulius valdo tokie pat

10 Krol V. Studien %um Vmtandnis der ramischen Literatur. -

Stuttgart, 1924. - S. 197.
JI racnapoB M. JI. BepeWluii - n03m 6yay,aezo / / BepI'HJ1HA.

BYKOJIHKH.reoprHKH. 3Heu.na. - M., 1979. - C. 21; PerretJ.
The Georgics / / Virgii. - Prentice-Hall. 1966. - P. 28-40.

12Klingner F. Vngils GeDTgica.- Zurich und Stuttgart, 1963.
- S. 127; Zabulis H. Respublikos idealai Romos Aukso poer.ijoje.-
V., 1982. - P. 102-124; Stabryla S. We7Iilius%: Šwiat poetycki.-
~roclaw. 1983.-S. 138.

Vergilijaus "Georgikos" lietuviškai

geismai (Georg.III. 242-244), vienodai kamuoja
senatves ligos, laukia mirtis (Georg.III. 66-68), 0
biciu "miestai" primena žmonhl bendruomenes
(Georg.IV. 149-218). Pasakojimas apie biciu atsi-
radima iš supuvusiu jauciu (Georg.IV. 281-558)
yra kupinas fantastikos, bet Vergilijui tai, matyt,
taip pat nerupi: legenda taip gražiai išreiškia
gamtos vienove ir amžinaji gyvybes rata. Dievas
yra persmelkes ir žeme, ir jura, ir giluji dangu, ir
gyvulius, ir žveris, visiems suteikdamas gyvybes
kvepsni, kuris nemiršta, suirus kunui. Mirciai
pasaulyje nera vietos, aukštoje padangeje plevena
gyvybe (Georg.IV. 219-227). Patarimas sideraseroa
(stebek žvaigždynus - Georg.I. 335) reiškia ra-
ginima gyventi pagal kosmo tvarka. Negalima
berti seklu i to nenorincia žeme (invitae te1Tae-
Georg.I. 224), negalima laužyti nuo pradžiu pra-
džios nustatytu gamtos desniu. Juos reikia pa-
žinti ir ju laikytis (Georg.I. 50-61). JUo žmogus
tiems desniams paklusnesnis, juo jam paciam
geriau, juo jis laimingesnis. Labiausiai gamtos
tvarka atitinka kaimieciu gyvenimas. Pirma, jis
priklauso nuo ciklines metu laik\l kaitos, sutampa
su desningais žvaigždynu patekejimais ir nusi-
leidimais: apsuke rata, žemdirbio darbai vel su-
grižta, ir metai vel rieda senomis pedomis (Georg.
I. 401-402). Antra, kaime viskas naturalu: nedažy-
ta vilna, kvepalu neprigrustas aliejus, ne dirbti-
niai, 0 tikri ežerai (Georg. II. 465-469). Todel
valstieciai yra dori, ištvermingi, teisingi, nesivai-
kantys prabangos, šloves ar valdžios (Georg. II.
472-499).Ju gyvenimas nera nerupestingas poil-
sis.Jie nešvilpiniuoja dudelemis, išsitiese placia-
šakio buko pavesyje šalia jauKiai teškenancio šal-
tinio kaip palaimingoje Arkadijos šalyje gyve-
nantieji "Bukoliku" piemenys15. Arkadijoje, gro-
žio, meno, poezijos krašte, viešpatauja viska nu-
galinti ~eile - omnia vincit Amor (Buc. X. 69).

I

IS BellessortA. Vugile:Sonoe1lVl'l1etsontemps.- Paris. 1930.
- P. 94; Bucbner K. P. Ve7Iilius Maro: Der Dichter der Rumer.-
Stuttgart, 1959. - S. 23-45.

14 Poscbl V. DieHirlendichtung Vngils. -Heidelberg, 1964.
-S.67. .

15 Tiesa. Kettemann ir ..Georgikose" randa bukoliniu
elementu: Kettemann R. Bukolik und Georgik. - Heidelberg.
1977. - S. 21-49.
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"Georgiku" valstieciams di~vaidave nelengva gyve-
nima (Georg. 1. 121-122), bet visus sunkumus
galima iveikti, nes darbas viska nugali -laboromnia
vincit (Ge07g.I. 145-146). Labor, sunkus triusas,
vargas yra "Georgiku" pasaulio viešpats. Poetas
dar pridejo epiteta improbus. Labor improbus -ne-
labas, šimta kartu keikiamas vargas. Taciau tik
toks be atilsio darbas sudaro žmogaus laimes
esme, sugražina Aukso amžiu, gali Italija paversti
Arkadija. Tik patys valstieciai galbut net nesuvo-
kia, kokie jie laimingi (Georg.II. 458,493).

Taip paprastai apie sudetingus ir reikšmingus
dalykus kalbama vieno didžiausiu Europos po-
etu Vergilijaus poemoje. Todel didžiai malonu
žinoti, kad turime net tris jos vertimus i lietuviu
kalba16.Versti "Georgikas" neralengva. Turincia-
me siužeta veikale skaitytojo demesys krypsta i
veikeju poelgius, jausmus, intrigos peripetijas,
vertimo trUkumai darosi ne tokie pastebimi, 0 cia
-nieko: nej turinio, nei veikejtI, nei sudetingo
emociju žaismo. Skamba kiekvienas žodis, verte-
jui nera už ko pasislepti. Sunkiausia iveikti Ver-
gilijaus minties kondensuotuma17. Poetas raše ši
veikala septynerius metus, netsmulkmenas apgal-
vojo ir nušlifavo. Kiekviena ryta jis sukurdavo ir
padiktuodavo daug eiluciu, iš kuriu po dienos
triuso vakarop likdavo tik kelios. Draugams jis
šypsodamasis aiškino nulaižes poema kaip loke
ka tik atsivesta meškiuka (Suet. - Don. 22; Aul.
Gell.. XVI. 10. 2-3). Taip kantriai valstietiškai
bedirbdamas, Vergilijus iškele savo kuryba i loty-
nu poetines kalbos viršune, 0 "Georgikos" tapo jo
poezijos viršune. Sunku tokioms aukštybems pri-
lygti, arba, kaip sakoma, atlikti adekvatuji verti-
ma, "kad vertimo rezultatas darytu toki pat emo-
eini poveiki ir perteiktu tiek pat informacijos,
kaip originalas"18. Galbut todellenkai ir rusai
teturi po viena "Georgiku" vertima. Esama, tiesa,
ir turtingesniu: trecia šimtmeq Vergiliju vercian-

""

tieji prancuzai, pavyzdžiui, priskaiciuoja penkis

16 Vergilijus.Bukolikos.Geotgikos.-V., 1971(verteAntanas
Dambrauskas); Publijus Vergilijus Maronas. Bukolikos.
Georgikos.- London, 1975 (verte ir pagal originala heg-
zametrais lietuviškai atkure, paraše ivada ir sudare žodyneli
Dr. Antanas Rukša); Publius Vergilius Maro. Georgikos.-
Chicago, 1984 (iš lotynu kalbos verre Alfonsas Nyka-Niliunas).
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meninius vertimus. Vaclovas Biržiška nurodo,
kad jau XIX a. pradžioje buta bandymo versti
"Georgikas" i lietuviu kalba19. 1969 m. pirmaja
poemos knyga išverte Benediktas Kazlauskas20.

Visos poemos -vertima 1971 m. pirmasis pa-
skelbe Antanas Dambrauskas (g. 1911). Imda-
masis šio darbo, vertejas tikriausiai nesijaute
naujokas: jis buvo redagaves Homera, išvertes
"Eneida". Kitaip tariant, prie "Georgiku" dirvono
jaucius atsivare patyres artojas. Jis žino, kad ro-
menlI poeto eile nebyra vien daktiliais ir primaišo
tiek, kiek reikia spondeju. Tuomet hegzametro
vagos neatrodo nuobodžios, nors gula ramiai ir
lygiai:

Kai pastebesi, kad vis i pavesi lenda avele,
Edanenorom, žoles atkandusiminkšta viršune,
VeIkas pati paskutine bandoj, lauke gu1ineja,
Maž tepaedus, ir grižta namo jau vakarui

temstant -
Negandai kelia peiliu, nelaukes nieko, užkirski,
Kol bjaurioji liga nepaplito po kaimene visa.

(ill. 464-469)

Dambrauskas atranda taikliu ir tiksliu pasa-
kymu: "vienas tinklaicio svarus jau kliunksi i pla-
ciaja upe" (I. 141: atque alius latum funda iam
verberatamnen); "kai varpom laukai pasišiaušia"
(I. 314: sPicea iam campis cum messis inhorruit);
,jovarai pilkuojanciais lapais praži1e" (II, 13:giauca
canent jronde salicta); "vaisiu [...] kaip gruodo
prikrite" (II. 8: stmti bacissilvestribus agn); "kad
[...] nagais nesusirgtu ar susnos negauttl" (III.
299: ne... scabiemqueferat turpesquepodagras) etc.
Kai kurias metaforas bei šiaip gerus vertimo gaba-
liukus perima kiti du vertejai, ir, pakartoti visuose
trijuose "Georgiku" variantuose, jie tapo tarsi
tradicija bei norma: "apgaulingose ankštyse" (1.
195: siliquisfallacibus); "vaivorykšte vandeni siur-
bia" (1.380: etbibitingensarcus); "dangus aukštasis

17 E. De Saint-Denis. Introduction / / Virgile. Georgiques.
Paris, 1956. - P. 40.

18 Ambrasas-Sasnava K. Vertimo mokslas. - V., 1978. - P. 96.

19 Biržiška V. Aleksandrynas. -V., 1990. - T. 2. - P. 149.
20 Literatura, 12(3). - 1969.- P. 33-46.



prakiura" (I. 324: mit arduus aetlzer);"viska jie
siaubia placiai" (IV. 6: omnia nam late vastant).
Vienas kuris nors vertejas perima šias vietas: I. 75
-AntanasRukša (toliau-R),I.159-AlfonsasNyka-
Niliunas (toliau - N), I. 259 - R; I. 269 - N; I. 402 -
R; II. 119 - R; II. 179 - R; III. 79 - R etc.

I klausima, ar Dambrausko vertimas visiškai
adekvatus, butu galima atsakyti klausimu: 0 ar
galima seti, dirvona suarus tikviena karta? Velena
apversta, bet iš po jos iškišusios galvas piktžoles
dar bando krauti žiedus ir brandinti seklas, 0 šen
bei ten pasitaikes akmuo išmuše noraga, ir plugas
nuslydo paviršiumi. Neteisingai išversta I. 104-
105 eilute: "Ka besakytapie ta, kurs, seklos paber-
ti nespejes, / Dirva puola kapliu ir ardo su-
džiuvusi luita". Vergilijus nori pasakyti priešinga
minti: vos pasejes, geras valstietis supurena dirva
(quid dieam, iaeto qui semine eomminus arva /
insequitureumulosquemit malepinguis harenae).Ne
visai tiksliai išversta III. 282-283: "Gleives, kuriu
nesyk klastingos žiežulos ieško / Ir, primaiše
žoliu, liežuviais apžavi žmogu" (hippomanes, quod
saepe malae legere novereae / miseueruntque herbas et
non innoxia verba). Tai loeus eommunis, dažnas
romenu poezijoje našlaicius nuodijancios pamo-
tes motyvas. Vergilijus sako, kad prisi rinkusios
kumeliu gleivill, pamotes primaišo žoliu ir pra-
keikimu, t.y., ruošdamos nuodus, sugieda pražuti
lemiancia giesme (žr. Servius. Georg.III. 283; plg.:
Tib. I. 247, I. 6. 50). "Kaip dirba kiti" nera geras
patrios eultus vertimas (I. 52): Vergilijus ragina
isižiureti, kaip teVll,0 ne kieno nors kito dirbta.
Lenktyniniuose vežimuose senoves vyrai ne
sededavo, 0 stovedavo, todel negeras yra pa-
sakymas: "Audžia p~oke vadžiom" (III. 107).
"Audžia vadžiom" (pliekia, ragina žirgus) gerai,
bet "pašoke" -netinka. Vergilijus cia sako proni-
"palinke, pasilenke".

Tokiu prasmes klaidelitI bei netikslumll nera
daug, todel labai pagadinti vertimo jie negali.
Jam labiau kenkia šen bei ten pasitaikanti preci-
ziškumo stoka: kai kur trUksta demesio stiliaus

niuansams, kai kurnenugludintos frazes liko
visiškai neaiškios. Stilistinio atitikmens nesurasta

111.258-259. Žinoma, Vergilijus nerorhantizuoja
Leandro, taciau pasakoja nelaimingo jaunuolio

Vergilijaus "Georgikos" lietuviškai

istorija su epiniu patosu: virš jo dunda dangaus
vartai, šalia šelsta jura, dužta i uolas bangos etc.
Dambrausko pavartotas Leandrui pristatyti stilis-
tiškai sodrus žodis "bernas" ("0 ka bernas darys,
kai ji ligi kaUlu nusmelkia / Meiles beširde
liepsna?") vietoje Vergilijaus iuvenis bus atkelia-
ves iš komedijos, pasakos ar kokio kito žanro.
Neaiškios yra I. 373-374 eilutes: "Lietus, nepra-
nešes išanks~o, / Niekad nedaro žalos". A-trodytu,
kad žalos nedaro be išankstiniu ženklu atejes
ramus lietus. ° iš tiesu noreta pasakyti, kad lietus
visada praneša apie savo atejima: numquam impru-
dentibus imber/ obfuit.I. 439-440 ("Ženklai neklai-
dingi saule palydi / Lygiai ryto metu ir žvaigž-
dems padangeje tekant") sunku suprasti, kad tai
vyksta ir ryta, ir vakare. NC1engva suvokti, kas
noreta pasakyti šiomis eilutemis: "Kol nepaslau-
gus laukai ir kalvos pilnos pavydo, / Kur tik
molyne liesa, kur akmenys ir eršketynai, / Ten
keroja visur ilgaamžes Palades alyvos" (II. 179-
181) . Vergilijus neparaše jokio "kol". Pasiruošes
padeti nustatyti dirvos savybes, jis sako: pirma,
nederlinguose laukuose ir ant šykšciu kalvu...
gerai auga alyvmedžiai: diffieilesprimum terrae
eollesquemaligni... Palladia gaudent silva vivacis
olivae. Rades eilute "Ir kai Šunies žvaigždynas
ištroškusia žeme pražiodo" (II. 353), skaitytojas
gali pamanyti, jog Šuns žvaigždynas pagirdo že-
me,juo labiau, kad aukšciau kalbama apie smar-
kiai sruvanti lietu. Iš tiesu yra priešingai: tuomet
žeme skeldeja nuo karšcio. Butu buve nebloga
išvengti tokill nesusipratimu, kaip IV. 8-10: "Rei-
kia visu pirma bitynui vieta parinkti, / Kur joks
vejas lengvai neužpustu, nes vejai neleidžia /
Grižti namo su našta, kur avysgeliu nenutrypia".
Susidaro ispudis, kad paskutinis šalutinis sakinys
prijungtas prie prieveiksmio: namo, kur avysgeliu
nenutrypia. Iš tikro jis prijungtas prie pirmojo
sakinio: reikia parinkti vieta, kur nesigano avys.

Tokios neaiškios vietos labai nepageidauti-
nos: jos vargina ir erzina skaitytoja, kuris turi
grižti atgal, vel gilintis i teksta ir sukti galva, kas cia
noreta pasakyti.

Labai budingas Dambrausko vertimo bruožas
yra i dvi dalis dalinancio eilute jungtuko "ir"
pomegis. Kitaip tariant, vertejas megsta akcentuoti
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eilutes pusiausvyra. Savaime tai nera blogas prin-
cipas. Pusiausvyra reiškia rimti, ramybe. Stovintis
po cezuros ir skaitant "pradingstantis" jungtukas
tarsi išplecia cezuros tarpa ir pristabdo pedu
begima: "Triskart pašoka ugnis ir menes skliauta
nušviecia" (IV. 385). Taciau kai vertejas pradeda
piktnaudžiauti tokia sandara, kai tokios eilutes
dažnai kartojasi arba eina iš eiles trys (I. 340-341;
IV. 186-188;m. 124-126; III. 432-434;ll. 142-144;
11.305-307), keturios (III. 116-119; IV. 236-239;
IV. 381-383; IV. 426-429; II. 468-471), penkios
(IV. 44-48; ll. 235-239; II. 371-375), atsiranda
monotonijos, nuobodulio, kažkokio bukumo. Štai
net šešios tokios eilutes:

Lapu paedes šiurkšcill ir gomuri raižanciu
. . viksvu,

Bando galias ir mokos ragais išlieti rustybe,
Bado stuobri lauke iI:švaistosi mušdamas ora,
Kojom žeria žemes ir kautis vilioja varžova.

21 1962 m. "Eneida" išverte A. Sk~ras,.bet jo vertimas
nebuvo išleistas. .

22

Tuosyk,atgavesjegas ir visagalybe suteIkes,
Traukia kovon ir puola staigaji pamiršusi

prieša.
(Ill. 231-236)

Išversta tiksliai ir aiškiai, bet pasigendame
romenus džiuginusios ivairoves (varietas delectat-
Phaedr. II. Pro! 10).

Trumpai Dambrausko vertima, matyt, taip
galima butu apibudinti: tai paprastas: nepre-
tenzingas, taciau vietomis nelabai subtilus, gru-
bokas, dar kaip reikiant nenugludintas darbas.

1975 m. "Georgiku" dirvona dar karta suarti,
arba, kaip sakydavo musu seneliai, kartoti pudy-
ma,ryžosiAntanasRukša (1900-1980). Šisartojas
taip pat buvo nepescias: jis laikytinas pirmuoju
išspausdintos21 "Eneidos" (1965) verteju. Kaip
ižanga i "Bukoliku" ir "Georgiku" vertimus, Ruk-
ša paraše didele studija22,kurioje aptare Vergili-
jaus reikšme, itaka velesnei literatUrai, abiej11
verciamu veikalu problemas, lietuviško jo heg-
zametro raida ir išdeste savo kaip vertejo nuosta-
tas. "Versdamas Vergiliju, jau nuo pat pradžios
ypatingai paisiau elementariniu, kiekvienam po-
etiniam vertiInui butinu reikalaviniu: kad mintis
visur butu aiški ir nedviprasmiška, kad dikcija
butu glausta, kad nebutu ne vieno nereikalin go
žodžio, kad kuo mažiau butu neraiškill, nepo-
etišku žodžiu, tad ir sudurtiniu veiksmažodžio
formu, kad nevaizdingi žodžiai b~-ttl s piami, t.
y., keliami ineryškias eilutes vietas, d raiškieji
žodžiai, priešingai, atsidurtu ryš . u matomose
eilutes vietose, butent, eilutes pradžioje, prieš ce-

zura ar po jos. "23 Kaip matome, ve~ejas ypac
akcentuoja raiškuma, poetiškuma. Iš tiesu jam
dažnai pavyksta vaizdingai pasakyti: "grumstas
purus itilžta nuo veju" (I. 44: Jnttris~se glo.eba
resolvit); "nei saules kaitriosios kepene" (I. 9:
rapidive potentia solis); Jaivai pilni skiauterem
isireže / Uostan" (I. 303-304: portum tetigerecari-
nae Jntppibus);"ir giedrus šiaurys, regesi, šlamina
giria" (1.460: el clarosilvas cemesaquilone moven);
"kometos\ugnis nežaravo" (I. 488: nec diri,..totiens

z2 op. cit. - P. 9-191.
2s op. eiL:-P. 138-139.



arserecometae); "ir niršias bangas galingai ošian-
cios juros" (II. 162: atque indignatum magnis stri-
doribus aequor); "pinnosios medžiu atvašos žels"
(II. 266-267: ubi prima paretuT / arboribuss~);
,juos nuolatos audroti ryciai ir laužo, ir rauna"
(II. 441: quas animosi euri adsidue franguntque
feruntque); "uolom nutiškes upokšnis" (ill. 521:
per saxa volutus... amnis); "badus.ožiukai nestre-
pines ant geliu" (IV. 10-11 - ne... haediquepetulci
jlorihus insultent) etc.

Rukšai butu budingos tokios eilutes:

Taipgi dažnai žvaigždes, kai vejai graso, regesi
Smingant smegcia iš dangaus ir nakties

tamsybeje žiebiant
ngas po saves liepsningai švytincias juostas.

(I. 365-367)

Romas Viesulas. Publius Vergilius Maro "Georgiku" iliustracija

(Chicago: Algimanto Mackaus knygu leidimo fondas, 1984)
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Vergilijaus "Georgikos" lietuviškai

Vertejas daug demesio skiria garsiniam lyg-
meniui, stengdamasis atkurti Vergilijaus anafo-
ras: "Bradiniu vienas cionaijau placia pliauškina
upe" (I. 141),"trinksedamatranko" (I. 294),"Cia
nuo aukštybes uolu nušniokšcia tyškanti upe" (II.
187), "Gairinant žiemiui žvarbiam sustingusia
žeme purenti" (II. 316), "Skardi dangun šiurpus
spragesys" (II. 306), "Šiaušis šiaušte ir stosis pies-
tu, pagauti pasipriešins" (ill. 207), "Nuolat žie-
ma, ir žiemvakariai nuolat gairina žvarbus" (III. .

356) etc.
Deja, bet kokia kaina siekdamas ispudingumo

ir vaizdingumo, vertejas kartais persudo, ir, pra-
radus saika, vaizdingumas virsta imantrumu. Tei-
sybes delei turetume pasakyti, kad Vergilijus ret-
sykiais taip pat kai ka parašo neiprastai. Tai teko
aiškinti jau ankstyvam jo komentatoIiui gra-
matikui Servijui, ir šis, pavyzdžiui, pastebi, kad
III. 438 poetas; kalbedamas apie gyvaciujaunik-
lius, neiprastai pavartojo žodi "šunyciai" (catult).
Taciau tokiu imantrybiu nera daug. "Georgikas"
butu galima palyginti su korintietiška kolona,
kurios kapitelis nusagstytas vešliais akanto lapais
ir žiedais. Bet tik kapitelis, užimantis maždaug
devintaja kolonos dali. 0 musu vertejas aplipdo
keisciausiais ornamentais visa kolona, prismaigs-
to ija retu žodžiu ir naujadaru: "bega" (daikt. ) (I.
40) ,"sravinis" (I. 132),"gaišliai" (I.405),"ledesiai"
(I. 311), "niekote" (I. 268), "plaujoja" (I. 397),
"garbai" (i. 405), "plaišina" (II. 75), ,juline"
(budv.)(II. 163), "lygmes" (lygumos)(II. 205),
"gennes" (II. 396), "gurdena" (II. 482), "pavi-
dalinti" (III. 163), "dirgiai" (daikt.) (ill. 210),
"prusnos"(III. 274), "punes" (III. 303), "šilmai"
(priev.) (IV. 46) etc. Prie iprastiniu žodžiu jis
prideda priesagu ar kitaip juos perdirba: "baidas"
(iš "baidyti") (III. 37), "pasaliai" (iš "pasalo-
mis") (III. 408), "tvermingai" (Ill. 230), "išdidin-
gai" (Ill. 117), ..noringai" (II. 501), ..priva-
lingas" (II. 439), ..lizdynes" (II. 430), "medus"
(budv.) (I. 215), ..rinkliai" (II. 366), "erdvybe" (II.
210), ..tarpus" (iš ..tarpti") (I. 15), "ižadingas" (I.
42) etc. Visi šie ir reti, ir vertejo paties pasidaryti
žodžiai turi savita semantini kruvi: jie rekte rekia
apie savo neiprastuma. Kaiju daug, riksmas d3.ro-

.si agresyvus, užgožia tikrai vaizdingas eilutes.
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Rukša aiškina, kad vaizdingu žodžitl nesu-
prantantis skaitytojas yra pats kaltas ir kviecia ji
pakilti i vertejo žodingumo aukštumas24. Taciau
vaizdingumas ir imantrumas yra skirtingi daly~.
Imantruma jau savaime visuomet gaubia ne-
aiškumo miglos. Pavyzdžiui, IV. 14-15 vertime
nera nesuprantamu žodžiu, bet mintis vis tiek
neaiški: "Prie vandens, kur didingas letai lanb-
mom klaidineja / Mincijus". Kam cia ateis i galva,
kad poetas ruošiasi statyti šventove prie Mincijaus
upes?

Rukšos išverstas tekstas sunkiau suprantamas
ir del neiprastos žodžiu tvarkos. Vertejas mano,
kad jis turi buti ištikimas Vergilijaus hyperbatui,
t. y. pažyminio atskyrimui nuo pažymimojo
žodžio. Jis didžiuojasi prisilaikas lotyniškos eilu-
tes žodžiu tvarkos25,pvz., I. 508: "Ir i standu riesti
piautuvai tirpinami karda". Deja, verteja ištiko
paradoksas: ten, kur jis stengiasi vergiškai meg-
džioti Vergiliju, labiausiai nutolsta nuo romenu
poeto. Tas pats ištinka ir verciant Vergiliju pa-
žodžiui:

Bet kad, kaip bus visa ŽIDonhl išbandyta ir
jauciu,

Vartant uoliai žemes, kad gerves kartais
Strimono

Ir besote žasis ar plaušai trUkažoles kartUs
Nepridarytu žalos ir pavesis nekenktu.

(I. 118-121)

Nec tamen, haec cum sint hominumque boumque
labores

versando ten-am experti, nihil improbus anser
Strymoniaeque grues et amaris intiba.fibris
o.fficiunt aut umbra nocet.

Vergilijaus mintis aiški: ir ŽIDones, ir jauciai
ardami patiria d~ug vargo, bet tai dar ne viskas -
esama kenkej\l paukšciu ir piktžoliu, nuo kuriu
taip pat reikes gintis. Vertejas pateike sujaukta ir
nesuprantama teksta. Panaši padetis II. 503-504,
II. 433, IV. 295, 11.133, 11.300-303, 11.348, I. 325

24 op. cit. - P. 157-160, 191.
25 op. cit. - P. 179-183.
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etc.
Kitas Rukšos vertimo trUkUmas- metrikos duo-

bes. Iš dviskiemenio žodžio vertejas atima kira:
"Pats kietu darbu rankas tegrudina" (IV. 114);
"Taip geidavo patsai Neptunas, kurio jisai gano"
(IV.395); "Tridanciu tvirtu tvota gimde žvengiana
žirga, Neptunai" (I. 13); "Kai dramblio kaulan
riebus prie aukuro pucia etruskas" (II. 193);
"Skink paskutinis taciau. Dukart vynmedžiams
gresia pavesis" (11.410); "Duoda vaisius kiekvie-
nas kas sau: duoda medi naudinga" (II. 442) etc.
Vertejas tarsi peršoka per žodžius "kietu", ,Jisai",
"gimde", "dramblio", "dukart", "duoda". Prade-
damas eilute, skaitytojas nera' tam pasiruošes,
nežino, kuri .žodi "praryti", jam vel tenka grižti i
eilutes pradžia. Be to, taip nusižengiama princi-
pui. Šiuolaikini daktili sudaro vienas natUraliai
kirciuotas ir du nekirciuoti skiemenys. Panaiki-
nus dviskiemenio žodžio kira, išeina dirbtinis,
jau kitokios kokybes daktilis.

Tokios butu svarbiausios Rukšos vaizdingu, 0
kartais ir pernelyg puošnhl "Georgiku" savybes.

Trecia syki "Georgik\l" arimu 1984 m. emesi
žymus musu poetas Alfonsas Nyka-Niliunas (g.
1920), išleides gražia knyga, kurios formatas,
viršelis, aplankas, šriftas, iliustracijos, i puslapio
viršu iškelta numeracija, visa kukli, bet daili iš-
vaizda (dailininkas R<?masViesulas) nuteikia skai-
tytoja susitikimui su romenu poetu ir sudaro sujo
tekstu vieninga visuma. Knygos pabaigoje ideta-
me Postscriptu11f-6vertejas supažindina skaitytojus
su Vergilijaus biografija, aptaria jo reikšme Vaka-
ru kultUrai, panagrineja "Georgikas" , pasam-
protauja apie lietuviško hegzametro raida ir
trumpai suformuluoja savo vertimo principus:
"Verciant "Georgikas", pirmiausia buvo siekta
perteikti originalo poezija ir ištikimai laikytis
teksto... Atsižvelgiant i dalykiška Vergilijaus sti-
liaus nuoguma bei ribota žodyna, kartais buvo
nelengva grumtis su bizantiškai puošnia musu
kalbos ornamentika"27. Kaip matome, treciojo
vertejo nuostata visiškai priešinga Rukšos pozici-
jai. Visus patarimus Nyka-Niliunas desto nesude-

26 op. cit. - P. 109-122.
27 op. cit. - P. 121.



tingai ir suprantamai:

Jei pamatytum kada šviežiai išlekusi spieciu
Kylant per giedraji vasaros dangu aukštyn ir

stebetum, -
Lyg kad tamsejanti debesijuoda besisupant

vejui, -
Isidemek: jos nutups prie gelo vandens ar po

lapais.
(IV. 58-61)

Kalbedamas paprastai ir aiškiai, vertejas pa-
siekia klasikai budingo skaidrumo. Kartais Ny-
kos-NiliUDovertime pasitaiko ir retesniu žodžiu:
"medžiai gamtoj ivairiaip atsiranda" (II. 9);" Tasyk,
surišes po du, išmokyk grutej žingsniuoti" (III.
169); "Antji draugiškai kviecia žiema be rupesciu
džiaugtis" (I. 302). Tokiu žodžiu, matyt, esama
tiek, kiek reikia, skaitytojo akiu jie nebado. Ta-
ciau labiausiai žavi tos vietos, kur vertejas taupiai,
be jokill pagražinimu pasako norima minti. To-
kia yra IV. 522 eilute: "Ir išmete jo kauleIius po
laukus". Vienas žodis "kaulelius" kondensuotai
išreiškia milžiniška sielvarta del tragiškos didelio
poeto, kurejo mirties. Cia jauciame plevenant
Vergilijaus dvasia. Vergilijus nevartoja mažybines
formos, betgi lietuviškai - tai visai ne mažy-
biškumas, tai - ir meile, ir širdgela. Ir poezija. Jei
vertejas butu parašes "kaulus", eilute butu pa-
kvipusi žiaurumu, grubumu ir neišreiškusi pa-
garbos žuvusiam dai niui bei kancios deljo mirties.

Nykos-NiliUDovertimas apskritai sklandus, bet
ir jame galima rasti šiokiu tokiu nelygumu ar ne-
tikslumu. Ne visai tikslus ill. 79 vertimas "staigaus
triukšmo". Vergilijus vartoja vanos strepitus, tu-
redamas galvoje, kad žirgu reikia auginti ta ku-
meIiuka, kuris nekrupcioja del kiekvieno nieko.
Gal galima buvo tiksliau išversti ir II. 189: etfilicem
curuis invitam pascit aratns. Mums siulomas toks
variantas: "žeme;virtus isaule, kuri maitina paparti
/ Ir kurios taip labai nemegsta arklas lenktasis" .
Vergilijus sako, kad arklas ne žemes nemegsta, 0

. paparcio, kurio šaknys, matyt, labai išsiraizgiusios
ir sunkiai išariamos. Neaiškios yra šios eilutes:
"kai, vasarai vestant, / Dienos eina trumpyn ir
ž1iaugia pavasario lietUs" (I. 313-314). Atrodytll,

Vergilijaus "Georgikos" lietuviškai

Romas Viesulas. Publius Vl!7IriliusMaro llGeorgiku IIiliustracija
(Chicago: Algimanto Mackaus knygu leidimo fondas, 1984)

kad rudeni žliaugia pavasario lietUs.jungtuka "ir"
cia gal reiketu keisti jungtuku "kai" ar kaip nors
kitaip pasakyti. Rastume ir dar kelias nelabai
suprantamas vietas (I. 73-76, I. 305, III. 138) etc.,
bet ju nedaug.

Kalbininkai tikriausiai paprašytu pataisyti kal-
bos klaideIes: padalyvi, reiškianti ta pati asmeni,
kaip ir tarinys, pakeisti dalyviu ("suvalius pri-
brendusi derliu, / Leisi laukams dirvonuot" - I.
71-72),ar pusdalyviu ("Einant galu uodegos už-
šluoja pedsakus savo" - III. 591), išbrauktu žodi
"neužilgo" (II. 56), fraze "gyvenima vede" (II.
538) pakeistu "gyveno"ir pan.

Taciau svarbiausias,mano galva, šio vertimo
trukumas yra nelietuvišku, tarptautiniu žodžiu
gausa: ,Jis pirmas laukus metodiškai dirbo" (I.
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123), "draugams ovacijas keliant" (1.346), "oro
reiškinius vel dabar erdvej kondensuojant" (I.
419), "dažniau kultivuojant, paklus augintojo no-
rams" (II. 52), "Peržveik tiktai tolimiausias sritis
kultivuoto pasaulio" (II. 114), "Kai Šuns periodo

. / Karšciuosišdege trokšta" (II.352-353),"kaime-
ne savo nusiusk poruotis,kad taip prasitestu /
Nuolat, karta iš kartos, naujais palikuonim ju
rase" (ill. 64-65), "mes, sužaveti / Temos, mielai
sustojame prie kiekvienos jos detales" (Ill. 284-
285), ,juodo asfalto" (III. 451), "Rase [biciu]
visad nemirtinga išlieka" (IV. 208), "aiškiausiai
matai iš simptomu" (IV. 253) etc. Tarptautiniai
žodžiai dažniausiai esti tikslus, aiškus, dalykiški ir
galetu tikti Vergilijui. Taciau beda ta, kadjie turi
ir papildoma semantini kruvj: išsiskiria iš teksto
tuo, k~d jie ne tokie, kaip visi, 0 nudažyti kito..
niškumo spalva. Be to,jie atrodo pretenzingi, nes
šaukia apie savo intelektualuma aplinkiniam
tekstui taip pat, kaip ir Rukšos naujadarai apie
manieringuma. Todel jie nedera prie, vertej<>
žodžiais tariant28, paradiziško ,;Georgikll" betar-.
piškumo.

Tokia pat stllistine funkcija atlieka ir neišvers-
tas lotyniškas žodis "manai" (IV. 489). Net jei
skaitytojas žinos, kad. "manai" - tai veles, šiam
žodžiui tekste vistiek teks svetimo žodžio ~dmuo,
nes lietuviu poezijos savastimi iš daugybes an-
tikiniu personažu kol kas. yra tape tik muzos,
nimfos,titanai, kentaurai, gal dar koks vienas kitas
mitologinis veikejas. . ..

Sakydami "skaitytojas žinos", pereiname prie
pragmatines adaptacijos klausimu. Vertimo teo-
rijos ir praktikos. priimta, kad origiilalo tekstas
"pragmatiniu požiuriu adaptuojamas... atsi-
žvelgiant isocialinius-kultUrinius, psichologinius,
etninius, ekonominius ir kitokius skirtumuS, am-
žiu amžiais susidariusius tarp originalo ir vertimo
kalbos teI(sto priemeju..; Peradresuodamas teks-
ta kitakalbiui skaitytojui, ...vertejasstengiasirasti...
atitikmenis, galincius kitakalbiui skaitytojui pii-
emejui sukelti reakcija, panašia i ta, kuria sukeltu
kalbamasis prane~imas, skaitomas originalo .kal-

18 Dp. cit. - P. 118.
29Ambrasas-SasnavaK. Vsrtimotyrinejimai.- V., 1984..-P. 79.
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ba"29.Nyka-Niliunassakositikkraštutiniaisatvejais
griebesis interpretacinio pakaitalo30. Taciau toks
principas, matyt, ne visuomet pasiteisina. Pvz.,
abejoniu keltu toks ill. 22-23 vertimas: "Dabar
smagu iškilmingas / Eisenas šventnamin vest ir
veršius regeti papiautus" (Rukša); "Ašjau dabar
džiaugiuosi galesias, savo šventoven / Žengda-
mas eisenos prieky, stebeti skerdžiamus jaucius"
(Nyka-Niliunas). Pirma, daugelis dabartiniu lie-
tuvill skaitytoju nesuvoks, kaip gali buti smagu ar
džiugu žiureti i skerdžiamus gyvulius. Prieš ro-
menu akis iškildavo didingu senoves žmones džiu-
ginusiu hekatombiu vaizdai, 0 mums reikia kaž-
kaip priminti, kad tai - aukojimai, 0 ne gar-
džiavimasis krauju. Žodžio "šventykla" cia neuž-
tenka. Antra, net ir suprantantis prasme skaityto-
jas pasiges vaizdo tapatumo: Vergilijaus vaizdas
taurus, 0 musu vertejai ji pažemina žodžiais
"papiautus" ir "skerdžiamus". Todel priimtiniau-
sias butu Dambrausko variantas: "Eisena traukia
šventoven, ir gula ant aukuro jauciai". Atrodo,
kad šisvertejas sekmingiausiai pragmatiškai adap-
tuoja yergilijam teksta, nors, kaip rodo aukšciau
aptartas lenktyniu epizodas, kartais perlenkia laz-
da, 0 kartais ir jis ne viska pastebi. Ne vienam
vertejui nepasiseke ikasti Ill. 7-8 vertimo. Štai trys
variantai: "Braidžiok drauge su manim šiemecio
vyno upeliuos" (D); "Nuogas blanzdas šviežion su
manim sunkon panardinki" (R); "Kojas kartu su
manimsuvilgykvynuogiusultim" (N).Perskaicius
šias eilutes, atrodo, kad poetas kviecia Bakcha
nusimazgoti kojas ar šiaip pabraidyti po vynUOgill
sultis. Romenams buvo aišku, kad sakydamas
musto tinge novo ...cmra, Vergilijus šaukia dieva
ateiti spausti vynuogiu. Ir graikai, ir romenai
turejo presus, bet daug sulciu asociu buvo išspau-
džiama ir senoviniu budu, reckose Drlndant vy-
nuoges kojomis. Taigi ne vienas vertejas nesuku-
re Vergilijaus vaizdo atitikmens.

Yra ir su pragmatines adaptacijos dalykais ne-
susijusiu visiems trims vertejams nepavykusiu vie-
tu.. Pvz., I. 322: "Ir Vandenu burys nesyk atUžia
padangem" (D), "Plaukia dangun -dažnai net

. !ODp. cit. - P. 121.



vora vandemI begaline" (R), "DangtI dabar taip
dažnai užtemdo pakile didžiu1es / Masesvandens"
(N). "VandemI burys" ir "vandenu vora" skamba
pernelyg imantriai, 0 "vandens mases" bunI ne
pro šali pakeisti" vandenu kalnais" ar dar kuo ki-
tu. Visu triju prastai išreikšta Vergilijaus mintis,
kad ožkas laikyti apsimoka, nors Mileto veisles
avys labiau vertinamos del geros vilnos (III. 305-
308).

Taciau šie samprotavimai visai nereiškia, jog
turimi vertimai niekam tike. Priešingai, jie visi
neblogi. Cia surašytos pastabos ir priekaištai atsi-
rado todel, kad tobu1lI dalyku nebuna, ir visada
rasime ka pagerinti. Butina pabrežti, kad jeigu
atsirasnI dar vienas narsus vyras, pasiryžes imtis
ketvirtojo "Georgiku" vertimo, jis turenI ne tik
puikia atrama, bet ir stipriu varžovu. Para-
frazuojan t Vergiliju, galima pasakyti, jog mes,
lietuviai, tikrai esame turtingi, tik, ko gero, patys
to nesuvokiame. Trys "Georgiku" vertimai -tai iš
tie-su didelis musu nacionalinis turtas, nes kiekvie-
nas variantas savaip idomus ir vertingas. Vieni
dalykai labiau pasiseke vienam, kiti -kitam, treti
-treciam. Labiausiai džiugina visiems trims ver-
tejams pavykusios vietos, Pvz., I. 356-359:

Audros pirmi ženklai -vilnim pašiurpusi jura
Pradeda plakt neramiai, girdeti, kaip pasauses

. medžiu
Braškaaukštai kalnuos, arba, atmušdamos aida,
Gaudžia pakrantesgarsiau,iršilo ošimasdideja.

(Dambrauskas)

Vejam tik pradedant kil1, siubuojamos juroje
bangos

Vienu metu ima pampti pampte, ir sausas po
aukštus

Kalnus girdet braškesys ar toli nugausdamas

31 Plg.: Klingner F. Dp. cit. ir Putham M. C.J. Vugil:rPoem

Vergilijaus "Georgikos" lietuviškai

užmas
jaugia krantus, ir medžiai miškuos smarkiau

ima ošti.

(Rukša)

Kylant audrai, gresmingai sujude tvinstancios
bangos

Pradeda šniokšti; toli, kalmI aukštumoj
pasigirsta

Sausas treškejimas:jura pakranteje pradeda
siausti;

Giriose girdis kaskart vis augas medžiu
švokštimas.

(Nyka-Niliunas )

jeigu kas nors šio straipsnelio autores pa-
klaustu, kuris iš triju vertimu artimiausias Ver-
gilijui, ji atsakytu klausimu: "0 koks, jUSlI nU<r
mone, yra Vergilijus? juk turime tokiu skirtingtI
"Georgiku" interpretaciju!1. jei jums atrodo, kad
tai paprasta viduriniojo stiliaus (genus medium)
poema, skaitykite Dainbrausko vertima, jei laik<r
te ja vaizdingu romemI poeto kuriniu, imkite
Rukša, jei jus žaviklasikos skaidrumas, rinkites
Nykos-Niliuno knyga. Visur rasite VergilijlI." jau-
noji karta turetu senu lietuvišku paprociu. pa-
buciuoti ranka visiems trims "GeorgiklI" lauko
darbininkams: ir šiurkšciais drobiniais marški-

niais apsivilkusiam Dambrauskui, ir povo plunks-
nom veltine skrybele pasipuošusiam Rukšai, ir
akiniuotam ponui Nykai-Niliunui. V1Sijiešaunus
artojai, vislI širdyse dega kibirkštele, užsilikusi iš
tu semI laiku, kai žeme buvo šventa. Reiketu
išleisti visus tris "Georgiku"variantus, nes net nuo
Dambrausko vertimo pasirodymo jau išaugo nau-
ja skaitytoju karta, 0 Rukšos ir Nykos-Niliuno
knygu lietuvoje, matyt, tera tik keletas. Tai ir
bunI rankos pabuciavimas. .

of the Earth. - Princeton, 1979.
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