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IV. J. VUJEKO POSTILES VERTIMAS

Pagrindinis M. Daukšos darbas, su kuriuo susijusi
jo, kaip rašytojo, šlove, - J. Vujeko postiles vertimas.
Tai stambiausias lietuviu raštijos XVI a. paminklas gre-
ta J. Bretkuno biblijos vertimo rankrašcio. Iš istori-
nes perspektyvos žiurint, svarbus yra tiek postiles lie-
tuviškasis tekstas, kuriuo M. Daukša padejo pagrinda
literaturinei kalbai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštysteje,
tiek originalus priedai - prakalbos, nors nelietuvišKai
rašytos, kuriose jis pasisake svarbiais visuomeniniais
klausimais, pasirode kaip kovotojas del gimtosios kalbos
teisiu. Vienur ir kitur jis parode aukšta literaturine kul-
tura, kurybinius savo sugebejimus, kai kuriuos asme-
nybes bruožus.

Kad butu galima detaliau panagrineti pagrindinius
dalykus, pirmiausia šIame, lyg ir ivadiniame, skyriuje
aptariamas posti1es pobudis, vertimo autorystes ir chro-
nologijos klausimai, trumpai apibudinama postile bib-
liografiniu atžvilgiu, kiek placiau sustojant ties lotyniš-
kaja prakalba, palieciami bendrieji vertimo bruožai ir
santykis su protestantu rašytojais, ypac B. Vilentu.
Toliau atskiruose skyriuose meginama apibudinti
M. Daukša, kaip kovotoja del gimtosios kalbos teisiu,
jo vertimo mena, inaša i literaturine kalba ir literaturi-
nio stiliaus užuomazgas.
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J. POSTILES POBODIS, VERTIMO AUTORYSTEIR
CHRONOLOGIJA

fijos magistro laipsni (1564), stojo jezuitu ordinan
Romoje (1565) ir po poros metu grižo i LenkiJa, dirbo
Pultusko kolegijoje. 1570 m. jam buvo suteiktas teolo-
gijos daktaro laipsnis. Keleta metu vadovavo Poznanes
kolegijai, 0 1578-1579 m. buvo Vilniaus jezuitu kole-
gijos rektorius. Gal turejo progos tada su juo susidurti
ir susipažinti M. Giedraitis, 0 gal ir M. Daukša? Veliau
J. Vujekas veike Vengrijoje, 0 iš ten išvarius jezuitus,
Krokuvoje, kur ir mire.

J. Vujekas - vienas stambiausiu kontrreformacijos
šulu, gana produktyvus religinis rašytojas. Zinomiausias
jo darbas - biblijos vertimas (1599), kuriam jis skyre
14 paskutiniuju savo gyvenimo metu ir kuris, 5 jezuitu
peržiuretas ir koreguotas, buvo pripažintas oficialiu teks-
tu, pasidare lenkiškaja Vulgata ir kelis amžius buvo
perspausdinamas. J. Vujekas paraše dvi postiles: didžia-
ja (1573-1575) ir mažaja (1579-1580). Didžioji skirta
siauresniam, mokytesniu 'skaitytoju ratui, dvasininkams,
detaliai susipažinusiems su teologiniais gincais, ir' yra
dogmatinio-poleminio pobudžio, nukreipta prieš ivairias
reformatu sektas. Mažoji postile (Postylla katolicka
mniejsza) skirta neturtingiems kunigams ir mažiau iš-
silavinusiems skaitytojams. Ja ir išverte M. Daukša. Ma-
žoji postile - tai ne didžiosios santrauka, 0 naujai pa-
rašyta knyga, naudojantis daugelio kitu autoriu (J. Fe-
rus, J. Eck, J. Faber, 1. Granatensis ir t. t.) postilemis3.
Ji laikoma "neabejotinai idomiausiu ir vertingiausiu jo
(-J. Vujeko -) veikalu"4.

XVI a. posti1ese, tiek lenku, tiek kitu tautu, aiškiai
pastebima stipri viduramžiška tradicija ir kai kuriais'
atžvilgiais ,humanizmo bei renesanso poveikis. J. Kži-

Postilel - populiarus tikybines raštijos žanras, kurio
pradžia ir pavadinimas eina iš viduramžiu, ypac papli: .
tes, išradus spauda. Pavyzdžiui, vien Vokietijoje 1470-
1520 m. išejo per 100 postiliu2. Reformacinio judejimo
ir kontrreformacijos metu dar labiau išpopuliarejo pos-
tile. Ji pasidare viena pagrindiniu priemoniu skleisti
naujam tikejimui ir kovoti su katalikybe. Katalikiškoji
reakcija ja panaudojo taip pat kaip gynimosi ir puolimo
priemone. Todel XVI a. postilei budingas poleminis
bruožas.

Lenkijoje ypac išaugo postiles žanras reformacijos
didžiausio pa~i1imo laiku. Postiles raše ir verte protes-
tantai,su jais lenktyniavo kalvinai, iš kuritI labiausiai
išgarsejo M. Rejus su savo "Kronika albo Postilla"
(1557). Pastaroji plaCiai paplito ne tik reformatu, bet
ir kataliku tarpe. Siekdamas jos itaka neutralizuoti,
J. Vujekas paraše savasias postiles.

Jokubas Vujekas (1541-1597), kiles iš Vongrovieco
(kelios myli()s nuo Poznanes), j aunysteje, besimokyda-
mas Silezijoje, palinkes, 0 gal ir visai perejes protes-
tantizman, paskui grižes katalikyben, studijavo Kroku-
vos universitete ir ji baige bakalauro laipsniu (1559).
Moksla tese Vienos jezuitu kolegijoje, kur gavo filoso-

I Zodis postile. atsirades XIII a., reiške pradžioje biblijos iš-
traukos. evangelijos, skaitomos šventadieniais bažnycioje, aiškini-
ma. Jis kildinamas iš lotynišku žodžiu post illa verba (po 'tu žo-
džiu. 'to y. po evangelijos). Pamokslas (sermo), nebutinai susijes
su evangelijos aiškinimu arba juo nesiribojas. nebudavo vadinamas
postile. Tik reformacijos laikais išnyko skirtumas tarp postiles ir
pamokslo, ir postile pradetavadinti pamokslu rinkini (Kolbu-
szewski K. Postyllografja polska XVI i XVII wieku. Krakow. 1921,
str. 19-21).

2 Ten pat. p. 20.
3 Ten pat. p. 129-132.
4 G6rski K. Z historii i teorii literatury. Wroc!aw. 1959. str. 66.
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kad pirštas cia reiškias šventaja dvasia, 0 seiles - dan-
giškaja išminti! (DP 319). Biblijos pasakojime apie
gailestingajj samarieti (Luk. 10, 23-37), kuris, rades
plešiku apiplešta, sužeista ir pusgyvi palikta keleivi,
aprišes jo žaizdas ir, užkeles ant savo gyvulio, nuga-

benes i užeigos namus, - ižiurima tokia paslepta pras-
me: samarietis - Jezus Kristus, samariecio gyvulys-
šventas Kristaus kunas! (DP 324-325). Kai kur tokie
išvedžiojimai ir aiškinimai užima ištisus puslapius.

Del savo scholastinio ir apologetinio pobudžio J. Vu-
jeko postile mažai tesusijusi su konkrecia tikrove. Retai
joje lieciami krašto reikalai, politinis gyvenimas. Dau-
giau pasitaiko tik trumpu užuominu, sakysim, apie
girtavima, prabangos pamegima, sunkuma rasti teisybe,
apie teismo šališkuma, neteisinguma, liaudies beteisiš-
kuma, istatymu "bedieviškuma", kur šuo labiau ver-
tinamas kaip žmogus. Taciau, jeigu kur ir pasisakoma
prieš kraštutinius išnaudojimo ir priespaudos atve-
jus, pavyzdžiui, prieš tuos, kurie alga samdiniams
užlaiko, skriaudžia našles ir našlaicius, - tie žodžiai
anaiptol nerodo autoriaus palankumo liaudžiai. J. Vu-
jekas be jokiu rezervu ir svyravimu stovi viešpatau-
janciu klasiu puseje ir palaiko feodaline santvarka.
Jo skelbiamos pažiuros visiškai atitinka ir išreiškia vieš-
pataujanciu klasiu interesus. Jis reikalauja, kad kiek-
vienam butu atiduodama, kas jam priklausa: kunigui,
kas yra kunigo, bažnyciai, kas yra bažnycios, 0 karaliui,
kas yra karaliaus (DP 76). Smerkia tuos, kurie, prisi-
dengdami "skraistele valnystes krikšcioniškos", prieši-
nasi valdžiai ir vyresnybei, nes kiekviena valdžia - iš'
dievo (DP 366). Remdamasis biblija, liepia besalygiškai
paklusti šio pasaulio viešpaciams, ne tiktai geriems, bet
ir piktiems (DP 191, 366). Atmeta reformatu teigini, kad
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žanovskio žodžiais, geriausiu postilografu darbuose
"i pirmaji plana iškyla pasaulietiniai pradai, atsirade iš
glaudaus kontakto su epochos gyvenimu, jos paprociais
ir iprociais, prietarais ir tikejimais, jos pažiuromis i žmo-
gaus gyvenima"5. Tai budinga kalvinu postilems, ypa'C'
M. Rejaus, su kuriuo kovojo ir rivalizavo J. Vujekas.
Taciau ir M. Rejaus posti1eje, kaip teigia K. Koibuševs-
kis, "viduramžiškasis elementas vaidina iš dalies svar-
besni vaidmeni"6, 0 J. Vujeko posti1eje jis visai nustelbia
renesansiškajj. Autoriaus pasauležiura ir ideologija
daug artimesne viduramžiškajai. T. Grabovskis teisin-
gai apibudino J. Vujeko postile: "Atgijo tuo budu vi-
duramžiškas pamokslo tipas, kuriam naujas amžius
suteike nauja blizgesi lenkiškame apdare."7 Humanizmo
ir renesanso poveikis cia pasireiške tik formoje, išraiš-
koje, bet ne turinyje, kur dominuoja viduramžiškos
pažiuros, asketizmas. J. Vujekui neegzistuoja pasaulio
ir gyvenimo grožis.

. J. Vujeko mažoji postile skirta tikejimo dalykams
aiškinti, kataliku bažnycios pagrindams, tradicijoms ir
paprociams ginti, kovai su reformacija. Joje, nežiurint
humanistinio autoriaus išsilavinimo, daug scholastikos,
dirbtiniausiu išvedžiojimu, pasleptos prasmes ieškojimu
kiekviename biblijos žodyje. Pavyzdžiui, evangelijos iš-
traukoje (Mork. 7, 31-37) pasakojama, kaip Kristus
išgydes kurcia nebyli: pirma ileides pirštus i jo ausis,
o paskui išspioves seilitI, palytejes su jomis liežuvi, ir
tas emes gerai girdeti ir kalbeti. J. Vujekas aiškina,

5 Krzyžanowski J. W wieku Reja i Stanczyka. Warszawa, 1958,
str. 177.

6 Kolbuszewski K. Proza polska XVI w. (Odb. z ksiegi "Kul-
tura staropolska", Krakow, 1931) str. 22.

1 Grabowski T. Piotr Skarga na tie katolickiej literatury reli-
gijnej w Polsce wieku XVI. Krakow, 1913, str. 134.
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tarp krikšcioniU neturi buti "uredu nei vyresnybes ne
vienos" ir dvasininkai negali turet pasaulietines juris-
dikcijos. Tai esas klaidingas mokymas. Del jo kyla val-
diniu maištai prieš valdovus. Kas prieš vyresnybe sto-
jas, tas stojas ir prieš dievo istatyma ir tuo save pra- . .
žudas. Turinti buti vyresnybe ir veIdamas, viešpats ir
tarnas (DP 498). Skiepijant liaudžiai tokiu budu pa-
klusnuma, susitaikyma su likimu ir nusižeminima,
stengia.masi iteigti ir paguoda, itikinejama, kad dievas
palankesnis vargšams, nužemintiems. Taciau to nesa-
koma apie dvasininkus!

J. . Vujeko posti1es aštrumas nukreiptas prieš erezi-
jas, visokias naujoves tikejimo srityje. Nors polemika
su reforma tais joje .daug švelnesne, negu didžiojoj posti-
lej, bet ji niekur neišleidžiama iš akiu. Kiekviena proga
stengiamasi parodyti juos ko nepalankiausiai, koneveik-
ti ju pažiuras. Apie tolerancija cia nera kalbos. Autorius
siekia ,sužadinti neapykanta jiems, nuteikti prieš juos.

" Megina net itikineti, kad reikalinga juos bausti. Esa
net patiems eretikams butu geriau, jeigu juos iškartu,
išskandintu arba sudegintu (DP 85). J. Vujekas iš anks-
to reforma tus skiria pragaran. Išjuokia ju moteris, ku-
rios su vyrais apie tikejimo dalykus disputuoja. Jo
inirtingas reformatu puolimas atsispindi sename posa-
kyje, apibudinanciame tris žymius lenku pamokslinin-
kus: "Birkovskis seka pasakas, Vujekas kolioja, Skarga
moko" (Birkowski baje, Wujek laje, Skarga ka:ie)8.

Mažoji J. Vujeko postiIe visai atitiko kontrrefor-
macijos lagerio poreikius, ir vyskupai, bažnytiniai sino-
dai rekomendavo ja dvasininkams tiek Lenkijoje, tiek
Lietuvoje. Pavyzdžiui, 1602, 1604, 1607 ir 1613 m. ViI-

8 Archutowski I. I<siadz Jak6b Wujek. Warszawa, 1915, str. 10
(Odb.z ..Podreczn.encykl.koscietnej"~t. XLIII i XLIV). '.
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niaus sinodu nutarimuose reikalaujama, kad kiekvienas
klebonas turetu postiIe lotynu arba vietine kalba. Iš
vietine kalba parašytuju rekomenduojama J. Vujeko
posti1e arba P. Skargos pamokslai9.

Labai galimas daiktas, kad M. Daukša eme versti
J. Vujeko postiIe ne tiek savo iniciatyva, kiek M. Gied-
raic,io skatinamas. Tokia yra visuotinai isigalejusi pa-
žiura, paremta paties M. Daukšos žodžiais. Lotyniškoje
prakalboje i M. Giedraiti jis kelis kartus pabrežia, kad
posti1e išversta ir išleista vyskupo sumanymu, isakymu,
rupesciu ir lešomis. Bet lenki-škoje prakalboje i skaity-
toja, kur M. Daukša taip pat užsimena apie postiIes'
vertimo motyvus ir tikslus, M. Giedraitis visai nemini-
mas. M. Daukša joje kalba vien savo vardu, ir susidaro
ispudis, kad jis pats buvo iniciatorius. Be abejo, lotyniš-
koje prakalboje del jos p~negirikinio pobudžio M. Gied-
raicio nuopelnai galejo buti perdeti, bet nera pagrindo
manyti, kad jie buvo išgalvoti. M. Giedraitis palaike
ir reme M~Daukša, sudare jam palankesnes darbo saly-
gas, atkakliai rupinosi posti1es išleidimu.'

Jau prieš keliasdešimt metu kalbininkai, pastebeje
posti1eje skirtingu tarmiu lytis ir žodžius, nevienoda
kirciavima, pradejo kelti klausima, ar M. Daukša vienas
išverte posti1e, ar turejo padejeju. Atrodo, pirmasis apie
tai keliais atvejais raše. K. Buga, pareikšdamas nuomo-
ne, kad "Daukšos pos(iIe yra ne vieno,.,bet keliu žmoniu
vertimas"IO. Juo remdamasis, J. Gerulis teige, kad
M. Daukša tik redagavo klieriku vertima 11.E. Tangli~
ir E. Zitigas nuejo dar toliau. Jie ne tik" teige, kad

9 Sawicki I. Conci1ia Poloniae. II... str. 49; I<I<ZI 99-100.
lQBuga K. R;nktiniai raštai. Vilnius,' 1961, III, p. 331.
11Gerullis "I: Senieji lietuviu skaitymai: I<aunas; '1927,'I, p. '124;

Gerullis G. Baltica. - ..Archiv fur stavische Philotogie", 1925,
XXXIX, S. 52. "
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posti1e versta keliu žmoniu, bet ir megino nustatyti skir-
tingu asmenu verstas dalis. Sakysim, E. Zitigas mane
galis suskirstyti vertima i 7 skyriusl2. E. Tanglis spejo,
kad M. Daukšos padejeju reiketu ieškoti kunigu semina-
rijos mokiniu ar žemesnio rango dvasininku tarpel3. Ta-' .
ciau jis pripažino, k;id visos posti1es vertimas vis delto
daro vieninga ispudi. To vieningumo priežasti E. Tang-
lis taip aiškina: buve dirbta pagal vieninga plana, vie-
nam asmeniui vadovaujant, ir paties M. Daukšos dau-
giausia pasidarbuota. Posti1es kalba jis vadina "Dauk-
šos kalba", bet nori, kad Daukšos vardas cia butu pa~
našiai suprantamas kaip Homero - apimas kolektyval4.

Sias prielaidas ir samprotavimus kritikavo P. Skar-
džius. Nuodugniau patyrinejes vertimo autorystes klau-
sima, postiles kalbos skirtybes ir iš dalies prieštaravi-
mus jis aiškino vertejo noru prisitaikyti platesniam
skaitytoju ratui - žemaiciams ir vidurio aukštaiciams.
P. Skardžius priejo išvada, kad tiek J. Ledesmos kate-

.- kizma, tiek J. Vujeko postile M. Daukša verte vienas,
tik "naudojosi ir kitomis šnektomis, daugiausia tomis,
kuriu plote teko jam gyventi ir veikti"15. M. Daukšos
kalbos "fonetika ir morfologija yra daugiausia paremta
vid. augštaiciu šnekta, 0 žodynas yra iš visur papildy-
tas"16. Atmesdamas pažiura, jog posti1es vertimas kolek-
tyvinis darbas, P. Skardžius prileidžia tik viena, kad
"bespausdinant gal but, kas kitas skaite korektura"17.

12Tangl E. Der Accusativus und Nominativus cum Participio
im Altlitauischen. Weimar. 1928. S. 21.

13Ten pat. p. 22.
14Ten pat. p. 22.
15Skardžius P. Daukša pirmasis bendrines kalbos kurejas Di-

džiojoj Lietuvoj. - ..Archivum Philologicum". Kaunas. 1933. IV.
p. 19.

16.Ten pat.
17Ten pat.
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Sprendžiant postiles vertimo autorystes klausima,
reiktu atsižvelgti ir i konkrecias galimybes rasti pade-
jeju. Ar buvo tuo metu Zemaiciuose dvasininku, kurie
butu galeje sekmingai M. Daukšai talkininkauti? Bio-
grafiniame skyriuje pateikti duomenys rodytu, kad pa-
cioje kapituioje tokiu nera ko ieškoti. Jeigu kanaunin-
kai ir buvo išsilavine, tai daugumas nemokejo ar labai
menkai temokejo lietuviškai, ir, aišku, ne vienas nebuvo
linkes atsideti tokiam darbui. Tas pat pasakytina ir
apie žemesnio rango dvasininkus, gyvenusius Varniuo-
se. Labai maža tikimybe, kad tinkamu verteju butu
buve galima rasti tolesneje periferijoje. Tik pacioje
XVI a. pabaigoje lietuviu dvasininku skaicius padidejo
ir šiuo atžvilgiu atsirado kiek realesnes galimybes.

Prielaida, kad vertimo darbui galejo buti panaudoti
seminarijos aukletiniai, taip pat neturi pagrindo. Var-
niuose XVI a. visai nebuvo seminarijos. Jeigu paskuti-
niame XVI a. ketvirtyje ir buvo pasiusta mokytis i Vil-
niu jaunuoliu žemaiciu, tai sunku tiketi, kad tarp ju
M. Daukša butu ieškojes ir galejes rasti sau tinkamu
talkininku.

Postiles tituliniame puslapyje verteju pažymetas
M. Daukša. Lotyniškoje ir lenkiškoje prakalboje jis ver-
tima vadina savo paties darbu. Jokie kiti vertejai ar
talkininkai niekur neminimi. Todel nera pakankamo
pagrindo abejoti M. Daukšos autoryste.

, Paliesti nas ir postiles vertimo chronologijos klausi-
mas. Jis iškilo, meginant nustatyti, iš kurio leidimo
M. Daukša verte. J. Vujeko mažosios postiles XVI a.
išejo šie leidimai: 1-1579-1580 m., II - 1582 m.,
III - 1590 m., IV - 1596 m. E. Tanglis, Iygines vertima
su J. Vujeko postiles 1590 m. leidimu, kuris jam tebuvo
prieinamas,padare išvada. kad pastarasis Jeidimas ne-
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galejes buti M. Daukšos originalu. E. Tanglis rado vie-
tu, sakinio gabalu, kuriu truko lenkiškajame tekste: jos
samoningai ar per neapsižiurejima perspausdinant buvo
praleistos. Veliau paaiškejo, kad tose vietose M. Dauk-
šos vertimas atitiko J. Vujeko postiles 1582 m. leidima:
Be to, E. Tanglis atkreipe demesi i svarbia detale
vertimo chronologijai nustatyti: lietuviškajame tekste mi-
nimas popiežius Grigalius XIII kaip valdantysis popie-
žius (DP 24616), 0 atitinkancioje lenkiško 1590 m. lei-
dimo vietoje minimas jau kitas popiežius - Sikstas V.
Grigalius XIII buvo popiežium 1572-1585 m., 0 Siks-
tas V - 1585-1590 m. Todel E. Tanglis mane, kad
arba M. Daukša postiles vieta, kurioje paminetas Griga-
lius XIII, išverte prieš 1585 m., arba - ir tai atrodo pa-
tikimiau - jis verte iš lenkiškojo leidimo, pasirodžiusio
prieš 1585 m.18

E. Zitigas, toliau gi1inesis i ši klausima ir lygines
M. Daukšos vertima su pirmaisiais. trimis J. Vujeko
postiles leidimais,. taip apibendrino savo tyrinejimo re-
zultatus: nemaža postiles dalis versta iš 1582 m. lei-
dimo, bet galutine vertimo redakcija parengta pagal
1590 m. leidimal9. Pavyzdžiui, pasijos aprašymo visai
nera 1579-1580 m. leidime, 1582 m: leidime jis idetas

gale, priešpaskutineje vietoje, 0 1590 m. ir velesniuose
leidimuose - idetas kaip pamokslas didžiajam penkta-
dieniui. M. Daukša cia laikosi 1590 m: leidimo. Lygi-
nant pirmuosius J. Vujeko mažosios postiles leidimus,
paaiškejo, kad jie vienas nuo kito. skiriasi daugiausia
tik papildymais - pridetais naujais pamokslais, 0 šiaip
skirtumu beveik nera20.

18Tangi E. Der Accusativus und Nominativus...S. 23.
19Ten pat, p. 24; DKS 1.
2Q.Tenpat. p. 23-24.
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Tiksliau apibudinti M. Daukšos vertimo eiga ir nu-
sakyti, kiek buvo panaudoti pirmieji J. Vujeko leidi-
mai, butu galima tik turint juos visus po ranka ir
kruopšciai palyginus su lietuviškuoju tekstu. Siame dar-
be tokios galimybes netureta, naudotasi tik 1582 m. lei-
dimu ir 1843 m. perspausdintuoju. Lyginimo išdavos
panašios i minetasias E. Tanglio ir E. Zitigo.

M. Daukšos postiles vertimo chronologijos klausi-
mu savo nuomone yra pareiškes V. Biržiška. Rem-
damasis tuo, kad vertime popiežius Grigalius XIII vi-
sur minimas kaip gyvas (DP 246, 460, 504 ir 505),
jis buvo linkes manyti, "kad ne tik versta iš seniausio
Wuyko leidimo, .bet dar ir šis vertimas buvo atliktas
tarp 1572 ir 1585 m. (popiežiaus Grigaliaus XIII val-
dymo metai) "21.Jis taip pat teige, kadM. Daukša prie
postiles dirbo keliolika metu22. Cia reikia pažymeti,
kad Biržiška nenuoseklus ir pats sau prieštarauja. Jei-
gu M. Daukša turejo atlikti vertima iki 1585 metu ir

. verte iš seniausio leidimo (t. y. iš 1579-1580 m.), tai
jis galejo dirbti ne keliolika, bet tik 5 metus. Be to,
Grigaliaus XIII, kaip valdancio popiežiaus, minejimas
iŠ tikruju nera pakankamas argumentas vertimo chrono-
logijai nustatyti ir rodo vien tai, kad versta iš leidimo,
išejusio prieš 1585 m. M. Daukša galejo versti ir ve-
liau, po 1585 metu. Be abejo, jis žinojo, kada Grigalius
XIII mire ir kuris popiežius po jo buvo išrinktas, bet,
kaip matysime, laikydamasis daugiausia pažodinio ver-
timo principo, ne viena postiles vieta išverte "aklai";
taip galejo atsitikti ir su popiežiumi.

Nauju duomenu vertimo chronologijai nustatyti duo-
da Romoje surasti dokumentai _apie Vilniaus jezuitu

21Biržiška V. Senuju lietuvišku knygu istorija... I. p. 169-170.
22Ten pat. p. 169.
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spaustuve. Iš ju paaiškeja, kad lietuviškas postiles ver-
timas 1595 m. pradžioje buvo atiduotas spausdinti, gal
net pradetas rinkti23. Tad 1595 m. pradžia reiktu lai-
kyti galutine M. Daukšos postiles vertimo užbaigimQ.
data, 0 1582 m., kuriais išejo J. Vujeko originalo II lei-
dimas, galima vertimo pradžios data.

Postiles išleidimu rupinosi M. Giedraitis. Iš Vilniaus
jezuitu susirašinejimo su generolu matyti, kad 1595 m.
pradžioje jis buvo atsiuntes 500 auksinu daliai spaus-
dinimo išlaidu padengti. Pinigai, generolui draudžiant
spausdinti svetimiems, jei visa knygos laida nebus vel-
tui išdalinama, M. Giedraiciui buvo gražinti. Jis reikia-
ma suma laike sukaupes ateiciai ir, 1595 m. gegužes
men. atvykes i Vilniu, stengesi nugaleti spausdinimo
kliutis24. Postilei išspausdinti reikejo nemaža lešu. Pa-
vyzdžiui, nedidele M. Smigleckio knygele prieš anabap-
tistus atsiejo 500 auksinu, 0 postile buvo kelis sykius
didesne. M. Giedraicio metines pajamos iš Zemaiciu
vyskupijos buve ne didesnes kaip 3000 auksinu25. Nepa-
vykus išleisti postiles 1595 m., jis savo sumanymo ne-
atsisake; po kurio laiko kliutys buvo nugaletos, ir ji
pasirode 1599 m.

Tiksliai nežinoma, kokiu egzemplioriu skaiciumi
postile buvo išleista. A. Gricovos apskaiciavimu, Lenki-
joje XVI a. vidutinis knygu tiražas budaves 500 egz.
Tokiu tiražu išejo M. Bielskio kronika (1551), J. Mon-
cinskio (Maczyfiski) lotynu-lenku kalbu žodynas
(1564). Tik retesniais atvejais, ypac leidžiant knyga
propagandiniais tikslais, tiražas siekdavo 1000 egz. arba

23 CommentationesBalticae...I, p. 47-49. 64,66.
24Ten pat, p. 66.
25Ten pat. p. 48. 63. 66.
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ji viršydavo26. Atrodytu, kad ir M. Daukšos postiles,
ypac atsižvelgiant i jos apimti, vargu buvo išleista dau-
giau kaip 500 egz. Bet cia prisimintinas J. Bretkuno
"Postiles" (1591) tiražas - 1000 egz.:17Nereiktu išleisti
iš akiu galimo rivalizacijos momento, placiu M. Dauk-
šos .ir M. Giedraicio siekimu. Todelpostiles tiražas
galejo buti ir didesnis. Šiaip ar taip butu, M. Daukšos
postile išejo visai pakankamu aniems laikams tiražu.
Tai rodo ir palyginti ne toks mažas išlikusiu egzemplio-
riu skaicius.

2. BIBLIOGRAFINIS APIBODINIMAS.
LOTYNISKOJI PRAKALBA

M. Daukšos išverstoji postile, išejusi 1599 m., turi
tokia antrašte:

Pof til1a
CATHOLICKA.

Tai eit:
Uguldimas Ewan

geliu kiekwienos Nedelos ir f3We-
tes per wiJJus metus.

Per KUniga MIKALOIV DAVKSZA
Kanonika Medniku I i3 l~kiBkopergOldita.

Be J. Vujeko pamokslu, joje yra ir originaliu priedu,
kurie ne vIsuose egzemplioriuose vienodi.

Antroje titulinio lapo puseje pirmiausia idetas loty-
niškas ketureilis, skirtas M. Giedraicio herbui (IN
STEMMA... MELchioris Gedroic...), su puošniu paties

26Kawecka-Gryczowa A. Rola drukarstwa polskiego w dobie
Odrodzenia. - "Odrodzenie w Po1sce". IV Historia literatury.
War.szawa. 1956. str. 496-497.

21Palkenhahn V. Der Obersetzer... Johannes Bretke... S. 112.
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herbo raižiniu. Ketureilyje pabrežiama, kad rože daug
naudingesne už kitas geles ir teisingai yra jo herbas,
nes, kaip matyti iš Lietuvos' ir Zemaiciu, vyskupas labai
daug gera daras tevynei. Tai dirbtinis, pritemptas su-.
gretinimas, nevykes meginimas poetizuoti M. Giedrai-
cio veikla. Cia aiškiai sekta amžiaus mada, - remian-
tis herbu, iškelti asmenI, kuriam knyga dedikuojama.
Pavyzdžiui, J. Vujeko mažosios postiles I ir II lenkiš-
kuose leidimuose yra du panašaus pobudžio eilerašciai:
pirmosios dalies antroje titulinio lapo puseje lotyniškas
aštuoneilis Poznanes vyskupo L. Kosceleckio herbui,
o antrojoje dalyje - lenkiškas ketureilis Poznanes mies-
to herbui (su herbu raižiniais). J. Radvanas "Radivi-
liadoje" (1588) Idejo greta vienas kito net du eileraš-
cius, skirtus Radvilos herbui (ereliui). Megindamas
parodyti savo išradinguma, panaudojo juose dialogo for-
ma - pasikalbejima ateivio su ereliu.

Po M. Giedraicio herbui skirtu ketureiliu nera jokio
parašo (visuose žinomuose postiles egzemplioriuose).
Kai kieno spejama, kad jj paraše pats M. Daukša28.
Bet M. Daukša eiliuoti nemego, jam truko ir reikiamu
sugebejimu. Tad ar nebutu teisingiau ta ketureili
priskirti autoriui, kuris paraše žemiau išspausdinta loty-
niška 8 eiluciu epigrama, skirta M. Giedraiciui? Epi-
gramoje su daug didesniu užmoju aukštinamos vysku-
po dorybes ir nuopelnai, užtikrinant jam neblestanti
atminima: laikas sunaikina didžiu karaliu sostines, mar-
mura, piramides, užmarštin nugramzdina karvedžiu
garsa, bet vyskupo šlove busianti nemari, nes jis savo
liaudžiai parupines šventajj pena. Taip iškeliama posti-
les išleidimo reikšme katalikybes stiprinimo ir propaga-
vimo požiuriu.

28Bi,žiška V. Senuju lietuvišku knygu istorija... I. p. 170.
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Kai kuriuose postiles egzemplioriuose po epigrama
pažymetas kaip autorius Vaclovas Labunauskis (Ven-
ceSlaus LabunowSki). K. Jablonskis yra išaiškines, kad
tai Vaclovas Daujotas iš Labunavos, kuris 1599 m. "tur
but buvo vos neseniai baiges ar gal bebaigias moks-
lus"29. Jo tevas drauge su kitais yra pardaves 1600 m.
M. Daukšai žemes Karklenu valsciuje.

S. Daukantas savo turetame M. Daukšos postiles
egzemplioriuje ranka iraše lietuviška šios epigramos
vertima, po kuriuo taip pat pažymetas Vaclovas Labu-
nauskis30. Lig šiol neišaiškinta, ar tai senas vertimas, .

ar S. Daukanto laiku. Kadangi vertimas irašytas defek-
tiniame' (be pradžios) egzemplioriuje, reiktu manyti, kad
S. Daukantas ji iš kitur nusiraše. Sunkiau tiketi, kad
jis pats epigrama butu išvertes, nes eiliuotu tekstu
nemegdavo versti, 0 jei kartais to negaledavo išvengti..
versdavo proza. Be to, S. Daukanto egzempliori aus
pradžioje Irišta nemaža tušciu lapu trukstamoms vie-
toms irašyti, bet jie taip ir liko tušti, tik paskutiniajame
jis nusiraše lotyniškaji ketureili ir epigrama, nupieše
miniatiurinI herba ir Itrauke lietuviškajj epigramos ver-
tima. Argi S. Daukantas, noredamas defektini savo
egzemplioriu papildyti, butu pirmiausia emesis versti
epigrama, kai nemaža spausdinto teksto reikejo irašyti?

Tiek pirmasis ketureilis, tiek epigrama rašyti ele-
giniu distichu. Lietuviškajame epigramos vertime ori-
ginalo eiledaros nesilaikyta. Atrodo, kad vertejui ru-
pejo turinys, ne forma, eiledara. Vertimas kiek primena
nerimuotas laisvasias eiles.

Po epigramos kai kuriuose postiles egzemplioriuose
ideta lotyniška M. Daukšos prak~lba i M. Giedraiti. Ji

29 Jb DaD 4.
30 Irašo fotokopija išspausdinta ..Lietuviu literaturos istorijos

chrestomatijoje" (p. 63).



išlikusi vien buvusiame Kražiu kolegijos (S. Stanevi-
ciaus) egzemplioriuje. Dedikacines prakalbos buvo la-
bai iprastos feodalizmo laikais, ir ju dažnai pasitaiko
XVI-XVII a. knygose. Lotyniškoji M. Daukšos prakal- .
ba idomi ir kaip originalus kurinelis, leidžias ji geriau'
pažinti kaip rašytoja, humanistines kulturos žmogu,
idomi ji taip pat ir kai kuriomis žiniomis apie posti1es
vertima bei paskirti ir pagaliau kaip budingo epochai
žanro pavyzdys.

Prakalba yra panegirikinio pobudžio. JaM. Daukša
sieke pagerbti ir išaukštinti M. Giedraiti, ypac jo nuo-
pelnus, išleidžiant postile, 0 drauge norejo iškelti ir pa-
cia leidinio verte ir reikšme, pabrežti savo atlikto darbo
sunkuma ir diduma. Tai lyg atviras laiškas M. Giedrai-
ciui. Kiekvienu žodžiu betarpiškai i ji kreipiamasi.
Parašyta ji igudusios plunksnos, aukštos kulturos rašy-
tojo, asmens, žinancio savo verte, savo darbo prasmin-
guma.

Lotyniškoji M. Daukšos prakalba nera iprasta duok-
le mecenatui. Ja padiktavo ne padeka už globa ar pro-
tekcija, ne noras ir pastangos isiteikti, suža<;lintidosnu-
ma, užsitikrinti palankuma. Cia, atrodo, buta ir gilesnio
pagrindo. M. Giedraitis buvo M. Daukšai ne tik virši-
ninkas. Juos junge daug bendru siekimu, ta pati ar pa-
naši programa. Savo mecenatui M. Daukša jaute ne tik
oficialia pagarba, bet su juo buvo susijes i~ intymes-
niais ryšiais, šiltesniu jausmu. Del to, tur but, nejau-
ciame prakalboje visuomenines prarajos, kuri taip
dažnai budavo tarp dedikacijos autoriaus ir asmens, ku-
riam knyga dedikuojama: begalinio nusižeminimo, saves
menkinimo, iš vienos puses, ir ribu nežinancio liaup-
sinimo - iš kitos. M. Daukša, aukštindamas M. Gied-
raiti ir liesdamas posti1e, nenutyli ir savo vaidmens,
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darbo, kartais net pirma apie tai užsimena arba kalba
apie ja keliais atvejais kaip apie bendra abieju darba
(ex hoc noStro conatu, noStro huic operi).

Dedikacines prakalbos žanrines ypatybes žymiu
mastu apsprende M. Giedraicio traktavima. Jis cia ideali-
zuoj~mas, šlovinamas, prilyginamas žymiausiems am-
žiaus vyrams,. iškeliamas kaip vyskupas, daug nusipel-
nes katalikybei, kontrreformacijai, lygiai rupinesis tiek
Zemaiciu, tiek Vilniaus vyskupija (kai ši keleta metu
neturejo vyskupo), taip pat kaip valstybes veikejas ir
žmogus. Tame aukštinime yra nemaža panegirikos, per-
dejimo. Tai budinga ano meto dedikacinems prakal-
boms. Jose asmuo, kuriam skiriama knyga, paprastai
traktuojamas kaip nepaprasta asmenybe, pasižyminti
didžiomis dorybemis (be jokiu ydu!), nepaprastais ga-
bumais, garsia kilme, jei ne savo; tai bent proteviu
žygiais, vaidinanti . lemiama vaidmeni tautos ar vals-
tybes gyvenime ir t. t. Be abejo, M. Giedraitis nebuvo
eilinis Lietuvos vyskupas, ir M. Daukšos perdejimai ne
taip krinta i akis. Bet ju netruksta. Dažnai vartojamas
aukšciausias laipsnis, kur visai pakaktu nelyginamojo.
Kur dar tik pradžia tebuvo padaryta, laikoma ivykdy-
tu dalyku. Iliustracijai pora pavyzdžiu.

Prakalboje sakoma, kad M. Giedraitis isteiges rink-
tiniu jaunuoliu seminarija (Seminarium lectiSsimorum
adoleScentu inStituiSti) ir ja, išlaidu negailedamas, iš-
laikas, be to, savo namuose nuo pat vyskupavimo pra-
džios daugeli kitu jaunuoliu maitinas ir mokas puikiuju
menu. Iš tikruju M. Giedraitis seminarijos neisteige,
bet siusdavo i Vilniu jaunuolius iš Zemaiciu. Taip dare .
ir jo ipedinis M. Pacas 1613 m.31 .

31 OnHcaHie pYKonHCHaro OT.II.tJIeHiSl BHJleHCKOH ny6J1HUHoA 6H6.
JliOTeKH. BHJlbHa, 1895, I, CTp. 79; I(I(Z III 98; plg. V'lV II 17-18.
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M. Daukša pabrežia, kad M. Giedraicio pastangomis
vyskupija esanti jau pakankamai aprupinta lietuviu kal-
ba mokanciais dvasininkais bei pamokslininkais (iam
patrij fermonis, ne.cpaftores: nec ci5cionatores defi,de-'
remus). Per 20 metu, praejusiu nuo 1579 m. vizitacijos,
tai nebuvo dar padaryta. Sitai rodo ir pati M. Daukšos
postile, jos kirciuotas lietuviškas tekstas, kuris kaip tik
ir buvo reikalingiausias lietuviškai nemokantiems ar
menkai temokantiems dvasininkams32. Lietuviams dva-
sininkams butu visai pakake ir nekirciuotu pamokslu.
Iš išlikusiu dokumentu taip pat matyti, kad ir XVI a.
pabaigoje i parapijas ir kitas bažnytines vietas dažnai
budavo skiriami lenkai, tebegyvenoir daugelis anksciau
paskirtuju. Sakysim, 1593 m. Siauliu ir Joniškio klebo-
nasbuvo Jonas Maskovskis, lenkas žemininkas iš Len-
cicos pavieto. Jis tada pasiskolino iš savo broleno, taip
pat žemininko Lencicos paviete, 6000 lenkišku auksi-
nu33. Mosedžio klebonu 1597 m. buvo Jonas Košickis
(KoBycki)34.1590m. Zigmantas Vaza prezentavo Josvai-
niu klebonu Motieju Kobilinski, lenka, užtikrindamas
savo karališku žodžiu, kad po šio mirties tiek jis pats,
tiek jo ipediniai prezentuos tik lietuviškai mokancius
kunigus35. Ta pat jis pakartojo ir 1593 m.36. Veliau,
kaip mineta, M. Kobilinskis gavo dar Kedainiu bažny-
cia ir del jos ilgai bylinejosi. Paskui jis buvo paskirtas
Zemaiciukanauninku. Budinga, kad Tryškiu ir Raudenu
bažnyciu fundacinio rašto patvirtinime 1611 m. Zigman-
tas Vaza pažymi, kad tame krašte (in illis locis) ,
1.y. Zemaiciuose, labai truksta kunigu, ypac mokanciu

32 Plg. CommentationesBalticae... I. S. 31.
.33 VVU ZA 15 I. 40r.
34 VVU ZA 22 I. 395r.
35 BI( 215. .
36 MA CB B1 567.
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lietuviu kalba. Panašiai rašoma ir Telšiu bažnycios
fimdacijos padidinime 1612 m.37Taigi padetis šiuo at-
žvilgiu toli gražu nebuvo tokia gera, kaip ja apibudino
M. Daukša.

Panegiriškais žodžiais prakalboje atsiliepiama ir apie
postile bei jos autoriu. Postile vadinama puikiu veikalu
(Prreclarum fane opus), vertu išversti i daugelio tautu
kalbas ir išplatinti visame pasaulyje, 0 J. Vujekas-
mokyciausiu ir religingiausiu vyru. Postiles išvertimas
i lietuviu kalba ir išleidimas laikomas "nemirtingu ir
beveik dievišku vyskupo sumanymu", del kurio jis nu-
sipelnes tokios tautieciu pagarbos ir tokio ilgo atmi-
nimo, kad žodžiais vos galima išreikšti. Cia akcentuo-
jama religine-propagandine postiles reikšme, bet ne vien
ji. Tai aiškiai matyti iš tolesniu prakalbos žodžiu, kur
M. Daukša išskaiciuoja, kad M. Giedraiciui bus dekin-

. gi: I) tevyne - už atsidavima, 2) dvasininkai - už dar-
bo palengvinima, 3) pilieciai (ciues) - už išganinga
moksla, 4) visi kiti (reliqui omnes) - už gimtosios
kalbos išgelbejima nuo apleidimo ir pražuties (ob pat-
rium fermonem: ft fqualore & interitu vindicatum). Kas
yra tie visi kiti? Jau seniai i šia prakalbos vieta atkreip-
tas demesys ir, atrodo, teisingai meginta aiškinti, kad
M. Daukša cia galejo tureti galvoje tik nekatalikus-
reforma tus (kalvinus ir liuteroQus)38, kurie negalejo žiu-
reti i J. Vujeko pamokslus kaip i "išganinga moksla".
Taigi M. Daukšos supratimu postiles vertimas turejo buti
reikšmingas visai tautai,. visiems lietuviams, nepaisant,
kokios jie bebutu konfesijos. 0 reikšmingas jis galejo
buti parodyta meile gimtaj ai kalbai, jos puoselejimu,

31 BI( 228. 230.
38 H3B'I;CTiH OT.!l'l;JJeHiHpYCCKaro H3bIKa H CJJOBeCHOCTHHMne-

paTopCKoii AKa.!leMiH HaYK'b. T. XIV (1909), KH. 3. CTp. 186.
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pavertimu rašto, literatiirine kalba, duota pradžia lie-
tuviu raštijai. Prakalboje tiesiog pasakyta, kad posti-
les išleidimu gimtoji kalba esanti išgelbeta nuo pražu-
ties, ir tas nuopelnas priskiriamas M. Giedraiciui. Tai,-
žinoma, perdeta. f\e M. Giedraitis ir ne M. Daukša
išgelbejo ir išlaike gyva lietuviu kalba, bet liaudis.
Taciau, kaip m"atysime, M. Daukšos leidiniai turejo di-
dži"ules reikšmes literaturinei kalbai ir paciai literaturai.
Posti1es išleidimo reikšmes visai tautai supratimas ir
vertinimas rodo patriotinius M. Daukšos siekimus, ne-
siribojima religiniais interesais, sugebejima išeiti iš
siauru konfesiniu dvasininko remu, ižvalguma ir akira-
cio platuma. Pažymetina dar, kad posti1e buvo skirta
ne tik dvasininkams ir per juos liaudžiai, bet visiems
luomams, visiems feodalines visuomenes sluoksniams,
neišskiriant ne jos viršunes: fummis, infimis, mediocri-
bus. "Taigi prieš akis tureti ir didikai (summi), ir bajo-
rija (mediocres), ir valstieciai (infimi) .

M. Daukša labai gerai suprato savo atlikto darbo
visuomenine reikšme. Tai atsispindi ne vienoje prakal-
bos vietoje, 0 ypac pabaigoje, kur jis pasirodo, galima
sakyti, visu ugiu. M. Daukša lygina save su Orfeju,
nemirtingiems dievams paaukojusiu lyra, kuria nuolat
naudojosi, ir su romenu kariu, prie Heraklio šventoves
duru sudejusiu ginklus, kuriais daug kartu prieša buvo
nugalejes. Sakosi uždetaja našta nešes iki gaJo ir pa-
dedas vyskupo akivaizdoje. Nepaveržes tokio didelio da-
lyko iš kitu, kurie, gal but, su juo butu mažiau tureje
vargo", bet, karta pradejes, stengesis gerai ji atlikti.3g
Sie žodžiai, pasakyti visa darbo eiga gerai žinanciam
asmeniui, skamba neslepiamu pasididžiavimu ir pasi-
tenkinimu. Panaudotieji palyginimai iš antikinio pasau-

39 Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija... p. 64.
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lio parodo M. Daukša nekasdieniškoje šviesoje, lyg pa-
kelia i aukštesne plotme, suteikia taurumo atspalvi tiek
jam paciam, tiek jo atliktam darbui.

Prakalba skirta aukšciausio išsilavinimo skaityto-

jams ir del to, tur but, rašyta lotynu kalba. Joje
M. Daukša, aišku, norejo pasirodyti kaip rašytojas hu-

"manistas, žodžio meistras. Parašyta ji glaustai, kon-
densuotai. Kompoziciniu atžvilgiu vieninga ir darni.
Labai sumaniai ir naturaliai pereinama nuo vieno da-
lyko prie kito. Autorius netušciažodžiauja, kaip dažnai
pasitaiko panegirikinese dedikacijose, nedemonstruoja
savo erudicijos. Joje nerasime ne vienos citatos, ilgu
samprotavimu bei išvedžiojimu, dirbtiniu aliuziju ir dig-
resiju, jokio balasto, ištestumo, ne vieno nereikalin go,

" neapgalvoto žodžio."
Nors prakalba skirta vyskupui ir rašyta kanaunin-

ko, joje ne karto neminima biblija, bažnycios tevai, jais
nesiremiama. Jei panaudojamas koks pavyzdys ar pa-
lyginimas; tai tik iš antikinio pasaulio. Sakysim, iškel-
damas M. Giedraicio didžiadvasiškuma ir kitas teigiamas

ypatybes, M. Daukša, apibendrindamas ir smarkiai per-
dedamas, pabrežia, kad ju, tokiu didžiu, "nei Kimone ir
PerikIyje, šlovingiausiuose atenieciu vyruose, nei kituo-

" se garsingiausiuose karvedžiuose ir imperatoriuose ne-
rasime". 0 toliau per kelis periodus veda paralele tarp
M. Giedraicio ir tu karvedžiu.

Prakalba parašyta gražia, klasikine lotynu kalba,
pakiliu tonu, parenkant svarius, išraiškingus žodžius,
meistriškai sukomponuotais periodais. Autorius, išejes
antikines retorikos mokykla, laikosi jos desniu, naudoja .
jos rekomenduojamas priemones. Sau pavyzdžiu jis ima
antikine menine proza. Taciau neteisinga butu M. Dauk-
ša laikyti tik sekeju-pamegdžiotoju. Prakalboje niekur
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nejauciame dirbtinumo, nenaturalumo, tušcio žodžio
meno demonstravimo. Jis cia parode aukšta literaturine
kultura, gera skonI, rašytojo talenta. Del to šI M. Dauk-
šos kurinelI galima laikyti vienu iš geresniu dedikaci-
niu prakalbu žanro pavyzdŽiu. . .

Po lotyniškosios M. Daukšos prakalbos, atrodo, vi-
suose ar beveik visuose postiles egzemplioriuose buvo
Ideta "Prakalba I malonujI skaitytoja" (lenku kalba)40.
Kadangi ji yra programinio pobudžio ir geriausiai paro-
do M. Daukša, kaip kovotoja del gimtosios kalbos tei-
siu, atrodo, tikslinga ja atskirai plateliau panagrineti
(žr. V skyriu).

Abi prakalbos autoriaus traktuotos kaip priedai. Jo~
visai nenumeruotos (nepažymeti nei puslapiai, nei ]an-
kai). Numeracij a prasideda nuo pamokslu. Prakalbu
puslapiai paprastai budavo nenumeruojami, bet lanku
žymejima vis delto pradedavo nuo ju. Ar nereiketu pri-
leisti, kad postiles prakalbose lankai nepažymeti del to,
jog, pradejus knyga spausdinti, jos dar nebuvo parašy-
tos ir Iteiktos?

Postile, jos lietuviškasis tekstas, turi 630 stambaus
formato puslapiu (pacioje knygoje klaidingai sužymeti
627 puslapiai), prie kuriu reikia prideti 8 psl. prakalbu,
2 psl. viršelio (titulinio) ir 6 psl. klaidu atitaisymo.
Tuo budu pilnas, su visais priedais postiles egzemplio-
rius turejo 646 puslapius.

Knyga, apskritai imant, išleista gana rupestingai.
Panaudoti Ivairaus stambumo šriftai, puošnus inicialai
evangeliju teksto ir dažnai pamokslo pradžioje, kai kur
ir užsklandos. Lietuviškasis tekstas spausdintas gotišku

40Lenkiškosios prakalbos. nera WU LR 1619 postiles eg-
zemplioriuje. nors jis šiaip ne defektinis (Senoji lietuviška knyga
Vilniaus universitete. Vilnius. 1959. I, p. 25).
24(1

šriftu, bet kai kurioms jo antraštems, lotyniškajai pra-
kalbai, eilerašciams ir titulinio puslapio (spausdinto
2 spalvom - raudona ir juoda) kai kuriems žodžiams
panaudota antikva.

Krinta I akis nepakankama spausdinimo priežiura,
nerupestinga korektura. Daugelyje vietu neteisingai pa-
žymeti puslapiai. Tekste taip pat palikta nemaža klaidu.
Atitaisymuose tik dalis ju nurodyta ir pataisyta. Jau
seniai E. Volteris yra atkreipes demesI I skirtumus
tarp išlikusiu postiles egzemplioriu. Jie skiriasi vienas
nuo kito ne tik priedais - prakalbomis, bet ir daugeliu
smulkmenu. Keistai atrodo kai kuriu klaidu nurodymas
atitaisymuose: tu klaidu nera žinomuose egzemplioriuo-
se, ir žodžiai teisingai parašyti41. Matyt, dar nebaigus
spausdinti, dalyje egzemplioriu kai ka speta ištai$yti.
:Pažymetina, kad skirtumu yra ne tik paciame tekste,

bet ir tituliniame puslapyje. Pavyzdžiui, palygine abiejlI
Vilniaus universiteto postiles egzemplioriu viršelius,
matome net kelis skirtingus dalykus. LR16l9 virše]yje
išspausdinta metius, 0 LR16l8 - metus. Antroje virše-
lio puseje žodyje EPIGRAMMA skiriasi raide P savo
forma. Taip pat smulkiu skirtumu yra M. Giedraicio
herbo raižinyje. Bet svarbiausia tai, kad LR16l8 po
epigrama pažymetas autorius Venceflaus Labunowfki,
o LR16l9 - nepažymetas. Kadangi LR16l8 (Kražiu ko-
legijos, S. Staneviciaus) egzempliorius pilniausias iš
žinomu - turi abi prakalbas, - ar nereiktu galvoti, kad
jis priklauso spausdinimo pabaigai?

Lotyniškaja praka]ba, datuota 1599 m. kovo 1 d.,
tikriausiai M. Daukša paraše, baigiant spausdinti posti-
]e (0 gal net jau išspausdinus) 42.Rinkinio pradžia tada'

41 DPV J. p. IV. .
42 Tokia minti sugestijuoja ir pirmieji prakalbos žodžiai: HA-

IJES... comment(lriQS... Mluanicos effectos.
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jau buvo, tur but, išbarstyta. Matyt, M. Daukša nutare
pataisyti klaida tituliniame puslapyje ir pažymeti epi-
gramos autoriu. Todel liepe viršeli iš naujo surinkti
ir nedideliu kiekiu išspausdinti. Taip atsirado minetieji
skirtumai. Kitaip juos sunku butu išaiškinti.

Jeigu viršelis ir buvo perspausdintas, jam panau-
doti tie patys remai, kuriu istorija labai idomi. Jau se-
nokai pastebetas ju tiesioginis ryšys su rusu leidiniais.
P. Galaune, trumpai apibudindamas Lietuvos. knygos
meno raidos metmenis, pažymejo, kad M. Daukšos
postil.e "turi ta pati titulini lapa - renesansini portala,
kuri Ivan Feodorov Moskvitinin ir Piotr Mscislaviec
pavartojo 1564 m. ju Maskvoj išspausdintame "Aposto-
le", veliau vartojo savo spaudiniuose, spausdintuose
Zabludove, Ostroge ir Lvove"43. Konstatuodamas, kad
"Apostolo" titulinis puslapis buvo panaudotas M. Dauk-
šos postilei, P. Galaune nemegino aiškinti, del ko taip
buvo padaryta. Tik spejo, kad cia turejo reikšmes ir
vienodas abieju knygu formatas, ir "neturejimas po ran-
ka gatavo puošnaus tituliniam lapui apremavimo, ar
giminingas meninis skonis - vietoje plastikinio formos
traktavimo, pamegimas rusu linearinio traktavimo"44.

Klausima, kuriuo keliu "Apostolo" titulinio puslapio
remai pateko i M. Daukšos postile, tyrinejo L. Vladi-
mirovas45. Jo samprotavimai, spejimai ir išvados tokios.

43 Galaune P. Lietuvos knygos meno raidos metmenys XVI-
XVII amžiuose. - ..Vytauto Didžiojo I(ulturos muziejaus metraš-
tis": I(aunas. 1941, I. p. 325.

44Ten pat, p. 326, Panašiai. tik kiek trumpiau apie M. Daukšos
posti1es titulini. puslapi raše P. Galaune ir pastaruoju metu-
straipsnyje ..Lietuvos grafika XVI-XIX a." (Iš lietuviu kulturos
istorijos. Vilnius. 1961, III. p. 270-271). .

45 BAaaUMUpOB JI. OT «AnoCTOJIa» <Pe.nopOBa K «nOCTHJIJIe»
JJ:aYKllIH. - «nOJIHrpalJ>HuecKoe npoH3Bo.nCTJ!O», 1954,. N2 2, CTp.
26-28.

Persikeles dirbti i Vilniu Mamoniciu spaustuven,
P. Mstislavcas 1576 m. išspausdines "Apostola". Jam

pasidares nauja titulinio puslapio. remu raižini - mask-
viškio kopija (maskviške lenta - remai like pas Ivana
Fiodorova, kuris juos panaudojes 1574 m. Lvove iš-

spausdintam "Apostolui" ir 1581 m. Ostroge išleistai
biblijai), traktuotinakaip autorini varianta. 1591 m. Ma-
moniciai vel išleide "Apostola", taip pat apiforminta,

kaip ir 1576 m. L. Vladimirovo nuomone, M. Daukšos
postiles viršeliui ir buve panaudoti vilniškio "Apostolo"
remai, lenta, išnuomota ar pirkta iš Mamoniciu. Senoji
maskviške lenta galejusi patekti i Vilniu tik 1588 m.,

po I. Fiodprovo mirties. Bet ta lenta jau 1574 m., spaus-
dinant Lvove "Apostola" , buvusi iskilusi ir iš jos "ne-

galejo spausdinti Vilniaus spaustuvininkai 1599 m."40
Taciau negalima sakyti, kad šis klausimas jau galu-

tinai iki detaliu išaiškintas. Pastaruoju metu A. S. Zer-
nova paskelbe savo tyrinejimu išv:adas, kad 1576 m.
"Apostolas" visai nebuves išleistas Vilniuje, 0 XVI a.
gale cia išeje trys jo leidimai: 1591 m., 1592 m. ir tre-
ciasis po 1595 m.47Siaip ar taip butu, neabejotina, kad
M. Daukšos postiles viršeliui panaudoti vilniškio "Apos-
tolo" remai.

M. Daukšos postile nebuvo pirmasis ir vienintelis
nerusiškas leidinys su pasiskolintais iš "Apostolo" re-
mais. Jau prieš tai - 1597 m. jie buvo panaudoti Vil-
niuje, Karcano spaustuveje, išspausdintai lenkiškai kal-

46 Ten pat, p. 27.
47 3epnOBa A. C. THnorpa!I>ml MaMOHHaeH B BHJlbHe (XVII

BeK). - «KHHra.I1cCJle.nOBaHHHH MaTepHaJlbl».MocKBa,1959, 1, CTp.
173. 197. 219-220.
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vino Gžegožo iš Zarnovco posti1ei48. 1600 m. jais dar
karta pasinaudota stambiam Lietuvos reformatu leidi-
niui, vadinamajai J. Morkuno postilei (M. Rejaus posti-
les vertimui).

3. BENDlUEJI VERTIMOBRUožAI. SANTYKISsu
PROTESTANTURASTAIS(B. VILENTU)

Mineta, kad M. Daukša ir bažnytine vyresnybe
i J. Vujeko postile žiurejo kaip i visai atitinkancia kontr-
reformacijos poreikius knyga. Kadangi postile mažai
tebuvo susijusi su konkrecia tikrove, 0 tikybiniu atžvil-
giu padetis Lietuvoje ir Lenkijoje buvo panaši, nejausta
reikalo ja perdirbti, specialiai pritaikyti. Siekta vie-
no - tiksliai išversti, kad vertimas atitiktu originala,
galetu ji atstoti. Del to jokiu stambesniu pakeitimu
vertimo tekste nepastebime, ypac turinio, minties atžvil-
giu. Atrodo, kad M. Daukša stengesi nieko nepraleisti,
o ka nors prideti ar keisti nerado reikalo. Lygindami
vertima su originalu, matome tik nežymius skirtumus-
ne9idelius praleidimus, prapletimus. Jie neliecia ir"ne-
keicia esmes.

Praleidimu pastebeta palyginti gana daug - per 200!
Dažniausiai praleisti keli žodžiai, bet pasitaiko ir ilges-
niu gabaleliu, ištisu sakiniu. Kai kur vertime truksta
net 2-3 eiluciu. Iš konteksto susidaro ispudis, kad be-
veik visi tie praleidimai atsirade netycia, neatidžiai ver-
ciant, renkant ir skaitant korektura. Budinga, kad pra-
leistos daugiausia tos vietos, kur sakinyje ar gretimame
kontekste pasikartoja tas pats žodis. Atrodo, kad"jos yra
mechaniškai peršoktos49. Tai paaiškinama klaidu psi-
chologija. Kai kur tie. praleidimai nekrinta i akis, 0 ki-

48 l(awecka-Gryczowa .A Drukarze dawnej Polski... Zesz. 5...
str. 20. .

49Plg. TanQl E. Der Aq:us!ltivus und N9JIlinativus,.. S. II}.
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tur kenkia prasmei. Jie "nera maždaug vienodai pa-
siskirste, bet koncentruojasi daugiausia atskiruose pus-
lapiuose. Galima manyti, kad tai nuovargio, susilpne-
jusio demesio pasekme. Tik vienu kitu atveju samonin-
gai išmestas koks žodis, nereikalingas nei prasmes, nei
stilistiniu atžvilgiu. Pažymetina, kad dalis praleistu
vietu ideta klaidu atitaisyme.

Kitas reikalas su nedideliais prapletimais, kuriu taip

pat gana dažnai pasitaiko. Jie, aišku, samoningi, bet
susije tik su išraiška, esmingiau turiniui neatsi1iepia.
Savo minciu ir samprotavimu M. Daukša i postile ne-
idejo. Apskritai imant, cia jo santykis su tekstu kitoks,
negu katekizme. Ten jis elgesi palyginti laisvai, 0 cia
buvo suvaržytas.

E. Tanglis yra pastebejes, kad didel~ M. Daukšos
vertimo gabalai beveik pažodžiui atitinka originala. Jam
iš pradžiu susidares ispudis, kad versta kone mašinos
tikslumu, bet geriau patyrinejes, jis priejo kiek kitokia
išvada: "Nors vertejas aiškiai stengiasi artimai laikytis
originalo ir pasiekti ko didžiausia išraiškos tapatuma,
taciau jam rupi teisingai perduoti prasme, ir reikia pri-
mygtinai pabrežti, kad šiuo požHiriu Daukša garbingai
išlaiko griežta egzamina: apskritai imant, jis yra sub-
tilus (feinfiihliger) vertejas."50

Sis E. Tanglio apibudinimas yra teisingas. M. Dauk-
ša, versdamas postile, laikesi daugiausia pažodinio ver-
timo principo, sieke, kad sakinys atitiktu sakini, žodis
žodi. Panašiai verte J. Bretkunas biblija, S. Vaišnoras
"Zemciuga teologiška", kurios lotyniškoje dedikacijoje
sakosi ne tik stengesis išlaikyti originalo sakinio kon-
strukcija, bet, kiek tai buve imanoma, išvertes žodis

60Ten pat, p. 8-9.
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žodin (verbum uerbo, quantum fieri potuit, reddidi) 51'.
Toks nedekingas ir mažai vaisingas principas, besiremias
klaidinga pažiura i kalbas, ju specifikos ignoravimu, la-
bai varže vertejo kurybiškuma, neleido išnaudoti visu
kalbos resursu, neigiamai atsiliepe ir M. Daukšos darb1,1L--

Irodymui ir iliustracijai, kaip M. Daukša laikesi pa-
žodinio vertimo principo, stengesi, nieko nekeisdamas,
perduoti teksta, galima paimti pora labai i akis krintan-
ciu pavyzdžiu, kur pakeitimas, atrodo, buvo butinas:

o mes Lekai 3inome tai genii DP 13922(A my PO-
Lacy pewnifmy fq tego VP 115931),

...c3ia musimp Lekufe randas.., DP46022 (...tu
v nas IV PoljJcJe... VP 119036)'

.. .gimines mufu Lekiftkos ne pama3ino DP 4573
(. ..narodu ndjJego Poljkiego vpoJledaie nie rac3yl VP II .

8533), - .

Jeigu nežinotume M. Daukšos pažiuru, iš cituotu vietu
galetume susidaryti ispudi, kad jis buvo ne tik unijos
su Lenkija šalininkas, bet visai lenkiškos orientacijos

.' žmogus (gente Lituanus, natione Polonus), atsižadejes
savo tautybes. Tokios vietos, aišku, negalejo teigiamai
veikti lietuvio skaitytojo. Cia, žinoma, kaltas vertimo

principas. Vis delto tokiais atvej ais M. Daukša, matyt,
svyravo ir kai kur originala kiek pakeite:

B1iwo dabar kiti paklaidunai. .. kuriu palikimis mu-
fimp Lakufia ir Lietuwoie ne Jenei rados DP 4422-23
(...v nas w PolfJcJe nie dawno naJtiili VP 13644),

Ne dera Bw~nteJe Jw6dbqteip' redit' kaip' cJe mu-
simjJ jeio ing paproti / Ju an4ia pompa DP 34034_35(Nie
god3i Ji~ w šwi~ta weJela tak !troie/ iako tu w POJnaniu
w awycAayweBlo / J owa pompa VP 138°27_28),

51 Zemeauga Theologi (chka.:. perguldita per Simona Wai fchno-
ra... Karaliaucaiuie... 1600, p. A6v; plg. Witte W. Der Obersetzer
Simon Waischnoras d. Ae. Braunschweig. 1931, S. 101.

252

Pasitaiko, nors labai retai, atveju, kai M. Daukša
originalo nesuprato, teisingiau sakant, klaidingai kuri
jo žodi perskaite ir, neatsižvelgdamas i konteksta, klai-
dingai išverte:

D6wanai tad Heretikai anu kalawiiu [= vieta] dagJtos
DP 53824(Darmo Jie tedy heretycy onym mieyfcem Bc3YCa
VP II 19721),

Ant' gaJo iei nugai [= visai, be išimties&2]wifsiemus
geri tfake DP 14115(Ncikoniec ieJIi Jgolti wJayftkim pie
rofka3al VP 1 16218)'

Ne viena karta, mechaniškai versdamas kiekviena ori-
ginalo žodi ir nežiuredamas jo ryšio su kitais, nesiskai-
tydamas su idiomatika, jis gavo neimanomus, visai sve-
timus lietuviu kalbai pasakymus, kuriuos be lenkiško
teksto ir suprasti sunku:

Nefsa ftwiefus daiktas I iog tatai kantrumas didefnis
kuris daugesn k~nc3ia DP 14640- 41(Abowieni iafna rJecJ...
VPs 511)' . .

Regeiome fubuftimeie ir drauge fu amJinq Ju Tewu
DP 40240-41 (widaielifmy go fpo/iftnego y fpolwiecJnego
3 Oycem VP 11236-7),

. Caia iau palaus wertimai dqgaus I perfkirimai meto I
gimimai wifsl\o daiktu DP 154-5 ( Tu iufa vJtilna obroty
niebiefkie I roJdJielnošei cJafow IrodJaie wf3ech raec3Y
VP I 124-5),
. Kreiwinkkaklq Junaus tawo iaunibeieio I ir kalk
jJ6nus io I k6Jai maaas yra DP 6510 ( NakrJywiay fJyie
fyna twego da mJodosci iego I ii obijay boki iego Ipokiey
maJy ieJt VP I 6442-43)'

Ta pati reikia pasakyti apie atskirus žodžitis - nevy-
kusius naujadarus, paraidinius vertinius, šiek tiek ia-
netiškai aplietuvintas svetimybes, tikrus barbarizmus,

52Kitur Jgola verciamas Wfenu JodJiu DP 1044.
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kuriu iš visos postiles galima butu sudaryti nemaža.
pluošta:

apieškoti ( oszukac ) - apgauti, išvadžioti (zwodzic) -. .
suvedžioti, išvarta/ioti (wywracac) - iškreipti, paraši-
netis (popisowacsie) - didžiuotis,girtis, pastatymas(po-
stanowienie) - pasiryžimas,pervesti (przewiesc) - iro-
dyti, užsakineti (zakazowac) - uždrausti, vyrmoteriai
(malZonkowie)- sutuoktiniai;

jaunagriešnikas (jawnogrzesznik) - viešai nuside-
das, viešas nusidejelis, lepravotas (tredowaty) - niup-
suotas, malžankai (malzonkowie) - sutuoktiniai, vedu-
sieji, nestotis (niestety) - deja, nuformavotas (uformowany)- suformuotas, pabaras (pob6r) - mokestis, duokle,
pakajesnis (spokojniejszy) - ramesnis.

Ket sunku patiketi, kad tai vis .iš M. Daukšos vers-
tos postiles. Itikimiau butu tokius žodžius rasti pirmuo-
siuose XVI a. vidurio vertimuose arba XVIIla. -lite-
raturines kalbos degradavimo laikotarpyje. Jie rodo, kad

,M. Daukša ne visuomet iveike sunkumus, sti kuriais
susidure. Ne visuomet ir ji lydejo sekme. Bet tai anaip-
tol nereiškia, kad jo pajegumas buvo ribotas. Labiau cia
tiktu kalbeti apie nepakankama jo rupestinguma ir ne-
sisteminga darba. Ne vienam iš cituotu žodžiu jis turejo
gera pakaitala ar buvo surades buda, kaip tinkamai
nusakyti kitais žodžiais, bet viso vertimo neišlygino.
Tie nevykeliai sakiniai ir žodžiai - nuovargio ar lai-
kino dvasinio tingumo, bergždumo apraiškos. Kitaip
sunku išaiškinti, kodel M. Daukša, žinodamas ir varto-
damas žodžius prigauti (oszukac), raupsuotieji, vedejie
(= vedusieji), kai kur panaudojo vietoj ju apieškoti,
lepravotas, malžankai, vyrmoteriai. Be abejo, jis pats
tokiais dariniais nebuvo patenkintas. Tuo lengvai galima
isitikinti iš jaunagriešniko pakaitalu kitose postiles vie-
tose. Tiesioginio atitikmens neturedamas, M. Daukša
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megino panaudoti artimos reikšmes žodžius - skolinius
ir savo naujadarus - arba nusakyti aprašomuoju budu.
Dažniausiai jawnogrzesznik verciamas muitininku arba
publikonu (= muitininku) , reciau nuodžiotu (= nuode-
mingu, nusidejeliu), per akis griešijanciu, per akis nu-
sidedanciu, apreikštai nusidedanciu, aiškiai nusidejusiu.

Pažodinis vertimo principas neigiamai atsiliepe ne
tik leksikai, bet ir sintaksei, sakinio konstrukcijai, ypac
prielinksniu vartojimui:

RaBo Pbilo36phai I iog qni DiamentoI ner akmienies
kietefnio nei ftipr~fnie DP 921-22(Pisza Pbilozopbowie
it nad dyament nie masz kamienia twardszego ani moc-
nieyszego Vn I 14).

...vJ kurio wie'ppatdwiinov3gimi teikes VP 2638-39
(...za ktorego panowania narodzic sie raczyl Vn I 42).

.. .rubus nitg io nuwilko /. ir kaulais ape iUsJaideDP'
13131-38(...koftld 0 nie grd/i VP I 14829),

Wagis noteit' tiektai idqnt'wogt4 I ir pieutu ir 3uditu
DP 24519-20( 3lodaiey nie proychodJi iedno dby vkradl
/ y r3e3al/ y tnlcil VP I 2509-10)'

Del to nukentejo aiškumas ir taisyklingumas. Ne karta
pavartoti prielinksniai, kur ju visai nereikia. Nepai-
syta iprastines lietuviu kalboje žodžiu tvarkos, ypac
dažnai pažyminys nukeltas po pažymimojo žodžio. Tai
vis silpnosios M. Daukšos vertimo puses. Bet jos anaip-
tol nenusveria ir nenustelbia teigiamu ypatybiu.

M. Daukša aklai nesilaike pažodinio vertimo princi-
po. Aukšta literaturine kultura, humanistinis išsilavini-
mas, geras keliu kalbu mokejimas padejo jam suvokti
aklo vertimo netinkamuma. Jis, atrodo, suprato, kad
dažnai tas pats dalykas kiekviena kalba kiek kitaip nu-
sakomas ir kad, pažodžiui verciant, negalima pasiekti
adekvatiškumo turinio, minties ir išraiškos atžvilgiu.

255



...penas talsai I kuriai ne ilgai patika DP 13443
(...pokarm docJelny VP I 1533),

...tos plajJtakos iJtikime per weidq DP 1608-8 (...w
tym policJku VPs 2410),

...qnt kriJeus iJtemptas DP 6228 (...vkraYJowan VP
I 618),

...jJdkni gilimui ileisi DP 9935 (...rofkorae,zie VP I
106..).

.~.t;emus kurie ii mili DP 2372 (...milošnikom Jwoim
VP I 23812)'

...ant' J3irdu ikieteiuliu I kaip' akmu DP 9938(...na
Jerca adkdmiale VP I 107.); ...pagal...akmenimi pawir-
lufios J3irdestaw6s DP 9955_1002(...wedle adkdmidlego
Jerca Jwego VP I 10723),

Cia vietoj vieno originalo žodžio pavartoti keli, atrodo,
ne del to, bent ne vien del to, kad vertejas nebutu tu-

Del to, tur but, neretai nuo pagrindinio principo nu-
krypdavo, net ir tais atvejais, kai ir pažodžiui buh!
buve galima gerai išversti, pavyzdžiui:

...pulekoioliqmp io ant' wSido Jawo DP 7422(...vpaJl
praed nim mi oblicAeVP 1 7825-28),

...dwaJia kuno ir krauio ne tur DP 19417(Duch ciAla
y koje; nie ma VP I 18012), .

...Iudimas m6teru labdy maJ padeit DP 5228-28
(...swiadectwo bialychglowmalo waJnebywa VP I 4610.

...per akis iOs nieku wercae DP 20923-24(...idwnie
imi gdrdaqVP I 1988),

Panašiu pavyzdžiu rastume daugybe. Jie rodo, kad
M. Daukša anaiptol nebuvo linkes vergiškai laikytis
originalo, 0 ieškojo kitu žodžiu, kitokio nusakymo, ku-
ris, jo manymu, kuriuo nors atžvilgiu buvo tinkamesnis
ar labiau iprastas lietuviu kalboje.

Gana dažnas reiškinys M. Daukšos postileje - len-
kiško žodžio vertimas aprašomuoju budu, keliais lietu-

.' viškais žodžiais:

M. Daukšos postiles teksto puslapis
(žodžiai pabraukti S. Staneviciaus)
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rejes ar galejes surasti reikiamo lietuviško atitikmens.
Sakysim, milosnik jo kitu atveju verciamas myletoju.
Tikriausiai svarbesnis M. Daukšai buvo sti1istinis mo-

mentas. Jam rupejo ne tik išversti žodi - savoka, bet
ir atskleisti, kas žodyje slypi, konkreciau, gyviau ir
vaizdžiau nusakyti juo reiškiama dalyka.

Retesni yra priešingi atvejai, kai keli originalo žo-
džiai išversti vienu, kuris juos visai gerai atstoja ir
yra pakankamai raiškus:

o deia nef3c3iomusir JindJiqnCJiomusanoJe dienofe
DP 3728-9 ( Abiada br3emiennym I y dJiatk; v piers;
dJieriacym w one dni VP 142813-14)'

...0 bafigailas ios DP 33617(...a ntilof;erdJiemndd
niq poru'ponyVP I 37415-16)'

Be abejo; ir cia M. Daukša galejo pasekti originalu-
versti keliais atitinkamais žodžiais, bet tuo jis nieko
nebutu laimejes. Versdamas vienu adekvatiniu, iprastu,
iš gyvos kalbos paimtu žodžiu, jis pralenke originala
išraiškos tikslumu ir naturalumu..

Minetais atvejais M. Daukša galejo pasielgti vienaip
ar kitaip. 0 susidures su idiominiais pasakymais, žo-
džiu samplaikomis, pažodžiui versti negalejo, turejo
ieškoti kitokio nusakymo budo, lietuvišku atitikmenu.
Nors M. Daukša ir nesireme tvirtesniu teoriniu princi-
pu, bet pats kalbos jausmas, gyvosios kalbos praktika
verte ieškoti išeities ir dažnai padejo rasti teisinga
kelia:

...idant' wifso butu apftas DP 49228-30(...aby ni
na cJym nie fchodJilo VP II 13526), .

Ta prifakimq id4nt' mes faw br4gintumbime... DP
33948 (...abyJmy fobie lekce nie »,aiyl; VP I 37927):
...vJmaka daiktq Jaw tur DP 56026 (...Iekce ie sobie
powaiaia Vn IV 136).
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...idant nenu/imintumbime DP 448.. (...abyfmy nie
vpad4Ji na /ercu VP II 73i5)'

.. .biJo I nu bufiu lik/mas DP 10511I( .. .mowiaI teraa
biIdiI aobrey mysli VP I 11517); .. .liepiaid4nt' apritus ir
apfigequ I idt/nt' nieku ne rupintuS DP 89 (= 103)&0-51
( radai aby fie obAeral y opijal I a byl dobrey myšli VP
I 1131S>. .

M. Daukša, kaip .ir kiti XVI a. rašytojai, net K. Sir-
vydas, daugiausia rupinosi žodžiais, ,,0 i žodžiu jun-
gima, sakiniu sudaryma ir kitus' sintaksinius dalykus
daug mažiau yra kreipes demesio"53. Dažniausiai jis
laikesi originalo sakinio konstrukcijos, bet neretai nuo
jos ir nukrypdavo, 0 kartais ir visai pakeisdavo. Papras-
ciausi atvejai - dalinis konstrukcijos keitimas, pasyvi-
nes formos vertimas aktyvine, daiktavardinio nusaky-
mo - veiksmažodiriiu, žodžiu tvarkos keitimas. Tuo ga-
lima isitikinti iš keleto pavyzdžiu:

. .. .niekad ne pataikauie [= netinginiauja] I bet' daro
gerUs darbus DP 242,8-37 . (... .nigdy nie ieJt projna od
vcjynkow dobrych VP I 2467),

. Teip' iog wifsiteip'gites kaip' ir mokitineiio I 0 ant'
galo ir tikraSis TewQS io pra/toio ii DP 14438-40( tak ij
od wjJy/tkich tak prayiaciol iako y od vcjniow fwoich I
a nawet y od wla/nego Oyca /wego Jo/tai opujJcJony VPs
213-11)'

. . .m6kia mus... fawu pawaiadu milei prie/akius mU/14
DP 17738-38( ...3aIeca nam... fwym pr3ykladem Imilose
nieprayiaeiolow najJych VPs 5034-35)'

.. .ne wienas ne gali padarii dumoiimu fawu teip maJo
daikto DP 33213-14(...aaden nie moae fprawie myfleniem
fwym raecjy tak malucJkiey VP I 367,,3_3682)'

.. .teikes eit' qnt' pietu DP 47718(.. .na obiad iše racjyl
VP II 1155),

53Archivum Philologicum. Kaunas, 1935. V. p. 219.
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.. .ne iBmintigiemus to pa/aulo... ne Iapunamus to
pa/aulo... DP4124-28 (...nie medrcom swiata tego...
nie kochankom swiata tego Vn I 65).

Jeigu M. Daukša ir keisdavo konstrukcija, neišeidavo
iš vieno sakinio, periodo ribu.

Apžvelgus bendruosius posti1es vertimo bruožus,
atrodo, pravartu grižti prie klausimo, kas pirma buvo
išversta - J. Ledesmos katekizmas ar J. Vujeko postile.

< Kas yra raše apie M. Daukša, jokiu esmingesniu skir-
tumu tarp šiu 'jo vertimu nera pastebeje. Konstatuota,
kad "tu vertimu kalba, apskritai imant, yra vienoda"54.
Kaip mateme, kiek skirtingas yra tik vertimo principas.
Su katekizmo tekstu M. Daukša daug laisviau elgesi.
I\ors tai galejo kiek priklausyti ir nuo požiurio i vercia-
ma dalyka, bet itikimiau atrodytu manyti, kad didesnis
laisvumas suponuoj a didesni igudima (tai patvirtina ir
istorine vertimu raida) ir kad katekizmas verstas ve-
liau, kai postiles vertimas buvo baigtas ar baigiamas.

Sia prielaida paremtu ir viena detale - poteriu nuo-
trupa postileje. Tokiu nuotrupu yra keletas, bet kitos
beveik niekuo nesiskiria nuo J. Ledesmos katekizmo po-
teriu teksto, išskyrus viena, kuri yra neabejotinai skir-
tingos redakcijos: '

Po sti Je 35933-34 Ka t e k i z mas 465-8

, Atldifk' mumus ma- Ir atlaid' mumus maffu.
fU.~al.tes I kaip ir mes kaltes I kaip' ir m~ atlai-

i~~8.Jd31amekaltiemus mu- daeme /a iemus kal/iem'us.

Cituotoji nuotrupa posti1eje remiasi senu poteriu teks-,
tu. Ji beveik visiškai atitinka O. Matuseviciutes surasta

54Skardžius P. Daukša pirmasis bendrines kalbos kurejas...
p. 19.
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mineta rankraštini teksta. Ten tik liepiamosios nuosct-
kos forma yra pilna - athlaYfki ir dvieju paskutiniu
žodžiu tvarka kita - mvfu kalc'3yemvf. Cituotoji vieta
katekizme yra aiškiai velesnes redakcijos. Jeigu
M. Daukša butu postile vertes po katekizmo, argi, jis'
butu grižes prie senosios poteriu versijos?

Paliestinas dar postiles ryšio su protestantu raštais
klausimas, jau seniai iškeltas, bet lig šiol neišspres-
tas. Pagrindas tam ryšiui suponuoti yra daugelio bib-
lijos ištrauku, vadinamuju evangeliju, bendrumas
M. Daukšos verstoje postileje ir B. Vilento bei J. Bret-
kuno leidiniuose, be to, pastebeti kai kurie pamokslu ir
evangeliju tekste kalbos skirtumai. Tie skirtumai, tiesa
sakant, kol kas nera rimciau tyrineti ir apibudinti, ir
nevienodai linkstama juos aiškinti.

A. Jakštas 1902 m. mane, kad M. Daukša evange-
liju teksta, "vartojama jau iš seno bažnycioseZemaiciu
vyskupystes... pilnai itrauke savo Postillon, pataisyda-
mas tik, rctsit, kur-ne-kur viena-antra ŽOdi"55.Tas teks-
tas esas XV ar net XIV amžiaus. Savo spejima A. Jakš-
tas reme polonizinu vartojimu: pamoksluose "atsitinka
užeiti pas Daugša kaikur visai nereikalingus lenkišku-
mus, kuriu greta padetame Evangeliju tekste suvis
nera"56.

Po dešimties metu J. Reitelaitis, pripažindamas, kad
tarp pamokslu ir evangeliju tekstu "matyti skirtumas,
nors neper1abai didelis", ji aiškino kitaip. M. Daukša,
versdamas evangelijas, be J. Vujeko, galejes pasinau-
doti J. Bretkuno postile, joje esanciomis evangelijomis
ir lotyniškaja Vulgata, del to ir atsirade skirtumai. Jis
ypac linkes pabrežti J. Bretkuno itaka M. Daukšai:

55Jakštas A. Apie lietuviškuosius Sventrašcio vertimus... p. 30.
Panašia nuomone jis reiške ir veliau (žr. Soter. 1933. Nr. I. p. 5).

56Ten pat.
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Palyginant Bretkuno ir Daukšos Evangeliju vertima,
matyti tarp ju labai didelispanašumas.Daugelissakiniuda-
liu, 0 net ir ištisu sakiniu tinka žodis i žodi.Taigi galima
manyti, kad Daukša naudojosi Bretkuno vertimu, tik juo,
kaipo protestantu, nepasitikedamas, jo vertima lygino
su Vulgatosir Wujk'o tekstu ir kur tik rado netaip tikrai,
kaip reikia, išversta, patsai taise Bretkuno vertima57.

E. Tanglis pastebejo, kad evangeIiju tekste M. Dauk-
ša dažnai nuo J. Vujeko nukrypsta ir atitinka Vulgata,
nors pamoksle, kur cituojamos tos pacios biblijos vie-
tos, laikosi J. Vujeko. Jis daro išvada: "Tokie pavyz-
džiai, kuriu skaicius gana žymus. leidžia manyti, kad
Daukša, versdamas evangelijas, lenkiška teksto versija
yra revidaves pagal Vulgata."58 Bet tai nesa daroma
sistemingai, nuolat. Daugeliu 'atveju M. Daukša laikosi
J. Vujeko, kur šis seka graikiškuoju, ne lotyniškuoju
Vulgatos tekstu. E. Tanglis pabrežia, kad šiam klausi-

. mui reikia specialaus tyrinejimo. Apie tai, kad M. Dauk-
ša butu naudojesis protestantiškais lietuviškais leidi-
niais, jis visai neužsimena.

P. Salopiata, lygindamas evangeliju tekstus seniau-
siuose kataliku ir protestantu leidiniuose, pastebejo kai
kuriuos bendrumus tarp M. Daukšos ir B. Vilento. Spe-
cialiau i tai nesigiIindamas, jis gana atsargiai sufor-
mulavo savo nuomone: "Labai galimas daiktas, kad
Daukša pažinojo Vilento tekstus... apie Sirvyda tai teig-
tina beveik visai tikrai. "59 Jis dar pažymejo, kad
J. Vujeko ir drauge M. Daukšos vertimo. evangeliju
tvarka atitinka protestantiškaja, ne katalikiškaja, tik ve-
liau pridetos antros evangelijos "pagal Romos paproti". .

67 R-ciu Jonas. Sv. Rašto i lietuviu kalba vertimo istorija.-
..Vadovas".1912.XII. Nr. 47. p. 252. .

58Tangl E. Der Accusativus und Nominativus... S. 26.
.. 59Salopiata P. Das Verhiiltnis der Evangelien-Texte in den
altesten katholisch-litauischen Drucken. G6ttingen. 1929. S. 57.
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Atsargu P. Salopiatos spejima V. Biržiška prieme
kaip visai tikra dalyka: "kaip irodo P. Salopiata, Dauk-
ša, versdamas evangeliju ištraukas, turejo rankose ir
naudojosi ir protestanto B. Vilento 1579 m. "Evangeli"' .
ju" vertimu"60.. Taciau V. Biržiška, bent anksciau, ki-
taip linko aiškinti skirtumus tarp pamokslu ir evangeliju
teksto: "Kalbiniai skirtumai tarp evangeliju tekstu ir
ju aiškinimu greiciausiai atsirado ne del to, kad Daukša
suvartojo senuosius evangeliju vertimus, bet kad jis
pirmiausia išverte visas evangelijas ir tik veliau joms
raše paaiškinimus;"61

Kaip tad žiuretina i suminetas prielaidas: ar galejo
M. Daukša pasinaudoti ankstesniais rankraštiniais evan-
geliju teksto vertimais, B. Vilentu ir J. Bretkunu?

Remiantis žiniomis ir duomenimis apie rankraštinius
lietuviškus Katalikiškus tekstus ir pirmasias neišliku-
sias katalikiškas spausdintas knygas, negalima atmesti
prielaidos, kad M. Daukša naudojosi ankstesniais evan-
geliju vertimais (tik ne XIV-XV a.). Atsižvelgtina ir
i tai, kad evangelijos galejo buti išleistos dar prieš
postiles pasirodyma. Pagaliau, jei M. Daukša nebuh!
turejes ar gaves iš kitur evangeliju tekstus, ar pats,
dar klebonaudamas, ju nebutu išsivertes? Siaip ar taip,
reiktu prileisti, kad, rengdamas postile, jis evangeliju
tekstus ne tiek iš naujo verte, kiek redagavo.

Be abejo, M. Daukša galejo pasinaudoti ir protes-
tantu leidiniais - B. Vilento "Evangelijomis bei episto-
.lomis" (1579) ir J. Bretkuno postile (1591). Kaip jau
seniai išaiškinta, J. Bretkunas evangeliju tekstus posti-

60BiržiškaV. Senujulietuviškuknyguislorija...I. p. 170(plg. ;;
p. 133).

61LietuviškojiEnciklopedija,1935,Ill. p. 817.
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lei' eme ne iš savo verstos biblijos, bet iš B. Vilento,
tik nežymiai kai ka pakeisdamas. Tuo laiku, kai išejo
J. Bretkuno postile, M. Daukša, tur but, jau didžiaja
vertimo dali buvo atIikes, tad vargu ar begalejo ja nau-
dotis. Itikimesne ir lengviau apciuopiama galetu buti
tik B. Vilento itaka. Pagrindo apie jakalbeti duoda ir
išvados, padarytos ankstesniame skyriuje, lyginant
M. Daukšos katekizmo tekstus su atitinkamais B. Vi-
lento "Enchiridiono" tekstais. "Evangelijos bei episto-
los" išejo tais paciais metais kaip "Enchiridionas" ir
drauge buvo irištos. Jei M. Daukša naudojosi "Enchi-
ridionu", juo labiau galejo pasinaudoti ir "Evangelijo-
mis bei epistolomis".

Lyginant M. Daukšos verstos postiles evangeliju
tekstus su atitinkamomis B. Vilento evangelijomis, ma-

tyti, kad tarp ju yra nemaža panašumo ir bendrumo,
bet taip pat ir žymiu skirtumu, ir tai nevienodai. Vienur
labiau krinta i akis bendrumai ir panašumai, 0 kitur
skirtumai.

Pavyzdys teksto, kur nusveria bendrumai ir pana-
šumai, gali buti kad ir ši ilgesIie ištrauka (Mat.
7, 15-20):

Daukša

Saugokites nug falBiw4 Prana.fJuI kurie iufl\mp ateit
rubufe awil\ I0 widuie yra wilkai ple.fJaiieI iagwaifiu,iu pa-
ainfsite ius. Ar reka nug erJ3kec3iuugas wino? arba figas nug
uJniu? Teip wifsokes medaes geras I waiJius gerus daro: 0
medaes piktas I waifius piktus daro. Ne gal' medaesgeras
waiJhi piktti,dar;(. Ne; piktas medaes Iwaifiti, gen~ darii: WiJ- .
sokias medaes I kuris' ne daro waifeus gero I bus i!3kirJtas I
ir ugnin' inmeftas. 0 teip "ug' waiJia iu. paainfite ius
(DP 3003b-4S)' .
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Vi lentas

SAugokitiefinugi falfchiwuiupraraku I kurie yufump
ateiti ruMfu awiu I awidui jrawilkai drafkaye. Ifch wai-
fiaus yu paByfite yus. Ar gal rinkti ifch erfchkec3uvina.
ugas? Alba figas ifch vfniu? Taip koftnas gieras medis 7
giera waifiu atnelch. Apiktas medis atnelch pikta waifiu.
Gieras medis negal pikta waifiaus atnelchti.A piktas me-
dis negal giera waifaus atnelchti. Koftnasmedis I kurfai
giera waifiaus neatnelchbUsifchkirftas I ir ing vgnijmef-
tas I Ataip ifch waifiu yu paByfite yUs (VEE 104-105).

Atrodo, kad cia nera pagrindo kalbeti apie du ne-
priklausomus vertimus. Skirtumai tarp cituotu vietu yra
palyginti maži. Juos lengvai galima išaiškinti redaga-
vimu. Pirmiausia krinta I akis B. Vilento vartotu sko-
liniu pakeitimas lietuviška is žodžiais: praraku - pra-
našais, kožno - visokiu, alba - arba. Taip pat geriau
tinka nuog vietoj iš, išskyrus paskutinI atveji, kur pa-
keista, atrodo, iš inercijos (palygink pradžia, kur tame
paciame sakinyje paliktas išg). Pakeistas ir visai geras
žodis draskqjie (= draskantieji) ne kiek ne geresniu
sinonimu plešqjie (= plešantieji). Kitus skirtumus
padeda paaiškinti originalas, kurI prieš akis turejo
M. Daukša. Jis nuosekliai kelis kartus rašo vaisius da-

ryti, sekdamas lotyniškaja Vulgata (fruetus facere) ir
lenkiškuoju vertimu (owbce czynif:), nors B. Vilento bu-
vo geriau pasakyta - atnešti vaisiu. Del tos pacios
priežasties B. Vilento gal rinkti pakeiciamas žodžiu ren-

. ka (colligunt), A piktas I Nei piktas (neque... mala).
Taip pat pagal Vulgata M. Daukša pakeicia žodžiu
tvarka, nors B. Vilento ji buvo geresne.

Remiantis šia ištrauka, galima butu teigti, kad
M. Daukša n'8udojosi B. Vilento evangeliju tekstais,
tik juos redagavo bei koregavo pagal Vulgata ir len-
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. ki~ajI J. Vujeko vertima. Tokiu vietu, kur tarp

M. Daukšos ir B. Vilento tekstu yra nemaža bendrumu,

pastebeta keliolika62. Butu galima pacituoti daug saki-
niu, visiškai atitinkanciu leksikos, lyciu ir žodžiu tvar-
kos atžvilgiu. Vargu toks atitikimas yra atsitiktinis da-
lykas. Bet atsižvelgtina I B. Vilento ir M. Daukšos
pirminio originalo bendruma ir juo bent dalis sutam-
panciu vietu aiškintina. Daugiau pasako atitikimas to-
kiu sakiniu, žodžiu samplaiku, net ir atskiru žodžiu,
kur sunku buh! tiketis, kad M. Daukša, savarankiškai
dirbdamas, butu galejes lygiai taip pat išversti, kaip
B. Vilentas, juo labiau kad lotyniškasis ir lenkiškasis
tekstas to neleidžia suponuoti, pavyzdžiui:

Daukša
Ne rados ne w;enas I kurIai atg;ijJtu ir dutu, garbe

diewui I net tiektai taffai prafta/ietis DP 32631-33'
Vilentas

Nelirada newienas I kurIai adgrifchtu I ir dutu Diewui
garbe I net tiektai taIai pralcha/eitis VEE 117.

Vujekas
Nie ieIt nale3ion I ktoryby Iie wrocil I a dal chwalc;

Bogu I iedno ten cud30~iemiecVP I 35911'
. .

Vulgata
Non est inventus, qui re~iiretet daret gloriam Deo,

nisi hic alienigena Luc. 17, 18.

Cia M. Daukša, atrodo, neabejotinai remesi B. Vilentu,
tiek imant visa sakinI, tiek atskirus žodžius63. Nors ne-

62 DP 9718_311-VEE 45. DP 18431-43-VEE 64, DP 189- VEE
-66-67, DP 1941l-3S-VEE 69-70, DP 2011s-202,-VEE 71-72,
DP 25134-25215-- VEE 89-90, DP 2793':33-VEE 95-96 ir kt.

63Galetu atrodyti, kad skiriasi žodžiai Ne Nidos ir Ne firada,
bet M. Daukša ir priešdeliuotuose veiksmažodžiuose sangražine
dalelyte deda gale.
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pastebime aiškesnio nukrypimo nuo lotyniško ir len-
kiško teksto, bet M. Daukšos ne vienas juose atitikmens
neturi.

Kitas pavyzdys:

Daukša

Ar gali aidas / dklam' kela radit? Ar ne abu duben'
impula? DP 28316-17,

Vi lentas

Er gal.aklas aklam kielie rodiIi?Er ne abudu ing dube
ympula? VEE 97-98.

Siuo atveju ypac pažymetinas aklam kelia rodyt atiti-
kimas, nes lotyniškaj ame ir lenkiškaj ame tekste kitaip
pasakyta - caecum ducere, šlepego wodzic - akla
vedžioti. Panašiu vietu galima rasti ne taip jau maža.

Kad M. Daukša naudojQsi B. Vilentu, rodytu ir kai
kuriu naujadaru, vaizdingu ir šiaip retu žodžiu atitin-
kamose teksto vietose sutapimas:

Daukša

bUwo pafweikintas DP
32628

apfifJ6kes DP 27420
praftoio ii welinas DP

10711
hltu... grimjdo DP 2884
ujgrieio 3UWU DP 28747
erBkec3ei. . . nufmelke

DP 9724
futrimes' DP 19413
fteiges WieBpatieJft DP

9717
pripile ius fklidinus DP

6810-11
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Vi lentas

buwa pafweikintas VEE
117

apfifchokies VEE 94
ghy praftoia velnas VEE

52
laiwu... grimfda VEE 100
vfchgrieia. .. Buwil VEE 99
erJchkiec3ei nufmelke

VEE 45
fufitrime VEE 69
fteigefi iop VEE 45

priepile fklidinus VEE 34

Vujekas

oC3yscion ieJt VP I
. 35914
r03gniewawBy Jie VP I

2792
opuscil go Diabel VP I

1186
tonely VP I 3009
3agarneli ryb wielkosc

obfita. VP I 3006
ciernie zadusilo Vn I

164
pqeJtraBeni VP I 1808
kwapili sie Vn I 164

nalali ie a3 do wieqchu
VP I 6912

Vulgata
mundatus est Luc. 17,15

iratus Luc. 14, 21

reliquit eum diabolus
Mat. 4,11

mergerentur Luc. 5,7
concluserunt piscium.. .

Luc. 5,6
spinae suffocaverunt

Luc. 8,7
conterriti Luc. 24,37
properarent ad . eum

Luc. 8,4
impleverunt eas usque

ad summum Joan. 2,7

Paskutiniuosius tris pavyzdžius cituoja ir P. Salopiata,

pareikšdamas nuomone, jog žodžiai futrimes' ir fklidi-
nus matomai esa M. Daukšos perimti iš B. Vilento64.

Iš kitos puses, M. Daukšos tekstas nuo B. Vilento
daug kur labai skiriasi. Kaip pavyzdi paimkime ilgesne
ištrauka.

Daukša

3muo. nekuris buwo did3turis I ir wilkeiopurpura ir
biJJu: ir putas kiek dienos turmo aprepnas. 0 bUwo ne-
kuris elgeta wardu Loaorius I kuris guleiopas wartus io I
noredamas prieJt' i3 trupucaiu / kurie bireio nug Jkomios
did3turiO..Bei irj3unes prieidami / liUje wotis io. Tikos
tadag kad numire elgeta I ir buwo gabentas nug Angelu
-ing prieglapfti Abromo DP 267 (==269)5-12'

64Salopiata P. Das Verhaltnis der Evangelien-Texte... S. 38.
46. 49.
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Vi lentas

BVwa nekurlai Bmogus bagotas I kurjai wilkeia Jchar-
lote I ir branguJa rubOJa Jchilku/ir kaBna diena raJkafch-
nai giwena linxfmibeje. Buwa taipaieg nekuris vba~as .
wardu Loaorus kurfai guleia pas duris io I pilnas wocaiuI
ir geideieng butu pafotintastrupucaeisI kurie pOlenOg
ftala bagotoia. Bet Ichunis atqpami I laijJe.wotis io. Ir
nOfidawe I iog vbagas nilmire I'ir buwa nefchtas nilg An-
gelu ing prieglablti Abrahama VEE 91-92.

Cia krinta i akis tik skirtumai ne vien leksikos, bet
iš dalies ir nusakymo budo, 0 bendrumu - sutampanciu
žodžiu yra visai nedaug, ir jie lengvai paaiškinami pir-
minio originalo bendrumu. Ispudis toks, kad abu teks-
tai - savarankiški, nepriklausomi vertimai. Iš tikruju
abi ištraukas sieja tik 3 žodžiai: vilkejo, trupu tys,
prieglobstis, kuriuos parenkant galima dar butu ižiureti
koki ryši.

Cituotoji B. Vilento ištrauka nepasižymi vertinges-
nemis kalbos ypatybemis. Sakykim, kad M. Daukšai ne-
buvo ko iš jos paimti, ir del to jis verte iš naujo. Bet
daugeliu atveju B. Vilentui yra pavyke visai gerai iš-
versti, 0 M. Daukša, matyti, juo nepasinaudojo ir pats
daug blogiau išverte, pavyzdžiui: .

Daukša

idant ludimq iJdiltu ape
jJwiesumq DP 42u-411

tad keles liepe weiamus
ir mariomus I ir ti-
kos nuraminimas didis
DP 7830-31

Tu patisperegrinas efsi
Ierofolime.DP 189111

Tam' adwernikas at-
weria DP 245'_10
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Vi lentas

idant ghis apie Ichwie-
libe luditu VEE 20

Ir lrel~fi ludraude weia
ir marias. Ir nillflramde
VEE 37

Tu wienas. ateiwis cffi
Ierufaleie VEE 66

Tampa~em Warnn~s
atwer VEE 88..

Kokios tad išvados padarytinos? Remiantis pateik-
tais pavyzdžiais, teigtina, kad M. Daukša turejo B. Vi-
lento "Evangelijas bei epistolas" ir jomis ne karta pa-
sinaudojo, bet neištisai. Postileje dominuoja vis delto
savarankiškas vertimas.. Jeigu M. Daukša butu siste-
mingai išnaudojes B. Vilenta, butu išvenges kai kuriu
trukumu. Nors jo vertimas yra, apskritai imant, geres-
nis, bet dalis B. Vilento surastu tinkamu, gražiu žo-
džiu ir konstrukciju, kurias buvo galima perimti, liko
nepanaudotos.


