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LITERATUROS MOKSLAS IR KRITIKA

MARCELIJUS MARTINAITIS

Veliniu"

"

lietuviškasis likimas

8I!mII ~_"_~_"',"",,_D'

Prieš keliolika metu K. Korsakas raše, kad "Mickeviciaus kuri-
niai, tokie artimi lietuviu visuomenei, visada turetu buti musu kny-
gynuosegreta lietuviu klasiku"1. Ir štai per keleta pastaruju metu
pasirode .pa'grindiniu poeto kuriniu vertimai: "Ponas Tadas", triju
raštu ;tomu serijos dvi knygos, iš kuriu antrojoje skelbiamos "Veli-
ueS"2. Šiu metu pabaigoje sukaks '180 metu nuo poeto gimimo, 0 ja
veikalai atsistos šalia lietuviško žodžio gražiai išleistais tamais. Pus-
antro šimtmecio jie žadino ši žodi, kele jo savigarba, suvaidino musu
literaturoje klasikos vaidmeni. A. Mickevicius, kaip ir a.pskritai ro-
mantine "Vilniaus mokykla", "pereme, susintetino ir meniškai išreiš-
ke nemaža lietuviu kulturos elementu, nesamoningai akindama testi
ir pletoti ja jau lietuviškos kalbos pagrindu"3. A. Mickeviciaus poe-
zijos likimas yra nuostabus, retas: dvieju tautu kulturai jis dave ne-
tiketu, lemiamu, neretai prieštaringu impulsu ir aistru. Nebutu A. Mic-
keviciaus, 'gal ir musu literatura butu nuejusi kiek kitokia vaga.

Dabar, kada prieš akis turime pagrindinius kurinius, galime ob-
jektyviau ir istoriškiau pažiureti i ju lietuviškaji likima, nesivado-
vaudami vien romantiniais argumentais. 0 juk buvo išeikvota nema-
ža jegu ;besigincijant: kieno jis poetas? Šiandien jau aišku, kaip tuš-
cia dalintis poetais, vienaip ar kitaip juos savintis. Dideliu poetu už-
tenka visiems.

Lenku poeto lietuviška istorija dar neparašyta. V. Mykolaicio-
Putino studija "Adomas Mickevicius ir lietuviu .literatura" jau trecias

t Kos tas Kor sak a s. Del lietuviškos mickevicianos.- Pergale, 1960,Nr. 9,
p. 126.

2 A d 0mas Mie k e v i ciu s. Velines. Iš lenku kalbos verte Justinas Marcin-
kevicius. ..Vaga", V., 1916. '

,3 V. Kub i I ius, K. Nas t 0 Pk a. Lenku romantizmas ir baltu literaturos. -
Literatura ir kalba, t. XIII, V., 1914,p. 293.
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dešimtmetis tebera išsamiausias šios ruši~s veikalas. 0 juk šiais lie-
tuviškais tomais A. Mickevicius darka,rta grižta i musu literatura.

Šiandien lyg ir apsiprasta, lyg ir susitaikyta, kad A. Mickevicius
mums beveik ir nepriklauso, kad tai tolima, neaktuali praeitis. Para-
doksalu, kad apie ji, kuri kažkada laikeme vos ne tikru lietuviu, tu-
rime tiek nedaug tikrai lietuvišku žiniu. 0 juk šis lenku poetas bel
kuriame straipsnyje ar studijoje apie musu XIX a. literatura minimas
ne mažiau už Dau:kanta, Straida, Baranauska. Štai net apie jo gyve-
nima Vilniuje ir Kaune neretai remiames kitu surinktomis žiniomis.
o tai vienas idomiausiu, gal net lemiamu poeto gyvenimo laikotaT-
piu, susijusiu su mislingiausio kurinio "Velines" likimu. Ivairiuose
leidiniuose apie šia poema paSlk.elbta prieštaringiausiu samprotavimu,
ypac interpretuojant "lietuviška " medžiaga: tautosaka, "Veliniul/ et-
nografinius motyvus, senoves lietuviu ir slavu animistines pažiuras,
gyvenamaja aplinka Kaune ir Vilniuje, poeto ryšius su to meto kon-
kreciais žmonemis. Ši fan1astine poema yra labiausiai su to meto
Lie t uvo s r e a 1i jom i s susijes kurinys, daugybe motyvu nueina
i lietuviška podirvi. Mano galva, mums priklausytu garbe iminti ne
viena "Veliniu" misle. Pagaliau tai, kas vaizduojama poemoje, turejo
mums istorines rei:kšmes, tarsi Ifuoše samone dviem XIX a. suk iIi-
mams Lietuvoje ir Lenkijoje. Trecioji poemos dalis, 1834 m. prancu-
ziškai išleista Paryžiuje, padejo Europoje atgaivinti istorines Lietuvos
savoka, sudomino likimu krašto, kuris buvo pasleptas nuo pasauliO'
akiu.

Gali mums patiems buti keista, kad apie šia mums daug ka sakan-
cia poema esame tiek nedaug kalbeje: lituanistini s poži uris
i "Velines" praplestu ju prasme. !Bendras istorijos, etnografijos, tau-
tosakos, menines kulturos tyrinejimu lygis leistu pažvelgti i A. Mic-
keviciu dabaaties akimis.

Pagaliau tautosaka, etnografija, animistiniai poemos motyvai ipras-
mina idomiausia Rytu Europos reiškini: keturiu tautu - lenku, lie-
tuviu, ;ba11arusiu ir ukrainieciu - kulturu sandura, ju susipynima.
Nors tuo ir buvo remiamas unijinis šovinizmas, taciau romantine
"Vilniaus mokykla", pats A. Mickevicius iš šiu ivairiu elementu su-
kure ištisa vaizdu ir viziju pasauli. Ši sudetinga kulturu saveika JKl-
gimde pati didžiausia ir keisciausia lenku literaturos reiškini - ro-
mantizma, pasivadinusi Lietuvos vardu. Jo atstovai laike garbe pri-
:klausyti šiam kraštui ir tureti "lietuviško kraujo".

Mums pa1iems turetu buti idomu tai, kad iš vienos puses, iš Pru-
sijos, iš nutautejanciu lietuvininku ranku du kartus gavom rašta
(M. Mažvydas ir XIX a. pabaigos laikrašciai), 0 iš kitos istorines Lie-
tuvos dalies, kurios atstovai net nešnekejo lietuviškai, atejo roman-
tiškai išreikštas istorinis atgimimas. Kulturos istorija kartais daro ne-
paprastai painius ir keistus vingius! Kokiu netiketu aistru lietuviams,
lenkams, baltarusiams sužadino nedidele teritorija tarp Vilniaus ir
Gardino, kokia nuostabia šviesa ji apšviesta! Tame paciame Paryžiuje,.
kaip kažkada A. Mickevicius, musu amžiaus pradžioje šio krašto vi-
zijas dar regejo Oskaras Milašius. 0 S. Neris, 1939 m. aplankiusi
didžiojo lenku poeto vietas, dar jaute ju svaiginanti kvapa: "Kaip
cia gražu, nepalyginama - negaliu apsakytl/.

Ne "Gražina", net ne "Ponas Tadas", 0 "Velines" yra labiausiai
šio krašto kurinys. Ne be reikalo A. Mickevicius šia poema. Taike viso-
gyvenimo kuriniu, kuris turetu buti "vertas skaityti", kaip jis pa.ts

-
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raše savo draugui Odynecui. Tai buvo jo rneiles, jo jaunos aistros
kudikis, gimes paslaptingu mišku, baltu, yranciu dvaru, g.riuvanciu
piliu, graudžiai, keliom !kalbom dainuojanciu ir vidurnakciais savo
dvasias reginciu ŽJmoniukrašte.

Dideli poetai jau pirmaisiais kuriniais tarsi atspeja likima, sukuria
savo busimo gyvenimo literaturines vizijas. Vos ne iš pirmuju kuri-
niu aiškinama Bairono pi1igrimyste, Novalis tarsi atspeja savo anks-
tyva mirti. Dažnai ;poetas, talfsi nujausdamas savo gyvenimo paslapti,
metasi i pavojingiausius aistrusukurius. Tokia dramatiška .prasme
A. Mickeviciui turi jo "Velines" - didžioji poeto gyvenimo prana-
šyste. Poemos nenuoseklumai, praleidimai, sunaikintos dalys, padriki
fragmentai tarsi žymi nepaprasta, karšciuojanti, nenuosek.lu to meto
jaunosios kartos gyvenima, kuris toks pat fragmentiškas, kurio ištisos
dalys - dešimtmeciai - sunaikintos. Meile prarandama taip skau-
džiai, kaip ir tevyne, 0 mylimosios netekimas tampa tremtimi. Per visa
gyvenima tuos jaunus žmones lydi prarastu artimuju šešeliai. "Veli-
niu" misterija tampa tikruoju ju Ukimo paradoksu: kalbeti su lIlesan-
<ciais arba paciam buti nesanciu, kad galetum veikti gyvuju pasauli!

Už šios poemo~ "kompozicija" literaturoje turbut nera nieko tra-
giškesnio. Tuo metu, kai po Napoleono karu Europa gyveno "visa
galva pasinerusi i anglu iknyga"4, Vilniuje Novosilcevas "kompona-
vo"gyvenimus, puikiai apibreždamas carines biurokratijos misija:
"Tol nebus taikos, ikol neivesime Europoje tokios tvarkos, kad musu
feldjegeris galetu vienodai lengvai ivykdyti tuos pacius isakymus
Vilniuje, Paryžiuje, Stambule"s. Ziaurus susidorojimas su filomatais,
mokiniu persekiojimai ir tremimai, tas "karas su vaikais"6, kaip tai
pavadino tuometinis statistikos ir istorijos profesorius 1. Onasevicius,
leme ištisos kartos galvojimo buda ir laikysena. "Veliniu" fragmente
"Reginys", rašytame, rodos, daI; prieš minetus ivykius, poetas pasake
baisius, bet teisingus žodžius:

o mus jauna karta nuodus vien teišgavo...

Per keleta metu buvo išsklaidyta graži, istorijoje gal pati gražiau-
sia ir švariausia karta, apgaubta romantiška meile, draugyste. Paskui
ji merdejo atiduota i kareivius, kalejimuose, ištremtyje arba žuvo
5vetimose žemese: savo tevynej jie daugiau niekada nesusirinko.

Dar Lietuvoje rašytose "Veliniu" dalyse ;poetas tarsi prisiima ši
likima "ant žemes, .bet jau ne del žemes", lyg nujausdamas, kad ir
jam visa -gyvenima teks buti vaiduokliu, kuri sups tik tos lietuviškos
Sibiles - veles, pranašaujancios praeiti. Antroje savo gyvenimo pu-
seje jis toks ir buvo - tragiškas Europos vaiduoklis, pranašaujantis
lenku tautos mesiani1.ma.

Poemos pasaulis yra gana šimpus. Meiles prisipažinimai cia susi-
pyne su kliedesiu, Vaiduoklis ieško savo antros mirties, egles šaka
Atsiskyrelio rankose tampa prarastos mylimosios simboliu, 0 Gusta-
vas paslaptingai atgjmsta Konradu jau ne meilei, bet tautai, žmoni-
jai. Konradas tarp realiu bazi1ionu vienuolyno kaliniu tarsi miega,

4 Ad 0mas Mi c k e v i ciu s. Lyrika. Balades.Poemos. "Vaga", V., 1975,p. 362.
5 Adomas Mickevicius. Velines. V., 1976, p. 335.
ti Zr. M. L u k šie n e. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pu-

seje. "Sviesa", Kaunas, 1970, p. 447.
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o jq "Improvizacija" yra atsihudimas, pasirodymas iš ano pasaulio
su nežemiška misija. Ketvirtoje dalyje vaizduojamos kraštutines bu-
senos, pasamones .gaivalaij Gustavas išgyvena tris mislingas savo pa-
ties mirties stadijas, tarsi pereina tris Dantes "Pragalfo" ratus, apsiva-
lydamas aukštesniam Konrado pašaukimui.

Nors iš pirmo žvilgsnio ir keista, bet visos tos paslaptingos meni-
nes poemos metamorfozes taip pat turi realaus pagrindo, jos primena
garsiasiaspoeto improvizacijas, kurios stebindavo amžininkus. Kraš-
tutine dvasine itampa, gyvenimo ir mirties riba ženklina visa poe-
ma - ir viso to poetui nereikejo išgalvoti. Toks buvo laikas. Kaip
niekur kitur, cia, mieguistam mišku, letai galvojanciu žmoniu krašte,
literaturos reiškinys - romantizmas - iš karto tapo skaudžiu gyve-
nimo reiškiniu.

Taciau ne visur aiški veliu, Vaiduoklio ar Atsiskyrelio simbolika.
Nors poema, kaip vertimo ižaflgoje rašo Just. Marcinkevicius, ..pa-
lieka vientiso ir savaip išbaigto kurinio ispudi", taciau daugelioivaiz-
džiu, scenu ir fra'gmentu saryšio, "pomirtiniu" butybiu prasmes taip
ir nepavyks nustatyti. Pats poetas, leisdamas prancuziška poemos ver-
tima, raše, kad tikisi tolesnio šio kurinio išpletojimo, "turincio susieti
tuos fragmentus ir sudaryti iš ju organine visumal'. Taciau ši atvira,
neužbai'gta poema savotiškai intlfiguoja vaizduote, 0 jos komentarai
ne mažiau idomus už ja pacia. I šio kurinio sfera nesunkiai itraukia~
mi ivairus faktai, vietoves, vardai. Tikrai - "Velines" iššaukia ano
meto "dvasias".

Ivairiai meginama sumegzti poemos fantastinius ir mitologinius
motyvus. Gal n~elia abejoniu liaudies apeigos, susijusios su veliu
"iššaukimu", pavaizduotu antroje poemos dalyje. Šiu .paprociu au-
tentiškuma yra patvirtines J. Basanavicius7. 0 kas yra 'tas Vaiduok-
lis, paskUi - Atsiskyrelis? :Kodel iš karto jis neturi savo vardo? Gal
šis Vaiduoklis taip pat paimtas iš liaudies tikejimtl i pomirtini
gyvenima ir iprasmintas kaip ikraštutine romantine situacija? Juk nu-
sižudes ar ne savo mirtim mires liaudyje .laikomas vaiduokliu: jis ir
po mirties siekia 'savo tikslu, gasdina žmones. Laidojant savižudžius,
.budavo nukertama galva. Gal tokia "pomirtine" situacija ir išreiškia
Atsisikyrelis? Prarasta meile etr nera kaip tik tokia mirtis, kuri neiš-
vaduoja nuo aistros? Gustavas viename iš savo šiurpiu monologu
sako:

Jei mylimo širdy kaip lašas pražuvai,
Jo mintimis mastei, jo oru alsavai,
Tai tapsi po mirties šešeliu tos butybes,
Sekiosi iš paskos, netekes pats saves...

Reikia pasakyti, kad poemoje tautosakos, etnografijos . ar liaudies
paprociu elementai, Ipanaudojami ne kaip egzotiškos detales (tai ypac
mego romantikai), 0 ijungti i pacius pergyvenimus, tampa kraštutiniu
romantiniu busenu 'simboliais, kompoziciniais atskiru daliu ir scenu
ryšiais. Ir pati veliu metafora išreiškia epocha, !kuri buvo pilna pra-
eities dvasiu, tikros !kancios ir ateities viziju, matomu poeto sielos
akimis.

Ši poema, pirmiausia Vilniuje ir jo apylinkese, išgarsino poeto
meile, sukure savotiška Mariles legenda. Neilgai trukusi pažintis i

7 Jon a sBa san a v i ciu s. Rinktiniai raštai. "Vaga", V., 1970, p. 292.
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literaturos. istorija iejo kaip galinga meiles vizija. Cia, dideliu' aistru
nepažinojusiame krašte, meile neprašokdavo ribu, kurias nustatydavo
luomas, tradicija, ,prietarai. Ill"staiga .pasirode sava "Verterio" Lota,
kaip .ir:ana, getiškoji, gyva, tikra, vos ne asmeniškai pažistama. "Ve-
line!;~~'cituojami beveik autentiški laiškai.

Meiles legenda išsilaike gana ilgai, net ir M. Jastrunas savo gar-
sioje iknygoje "Mickevicius" savotiškai palaiko ja, kaip tikra fakta
interpretuoja literaturini Mariles pavei:ksla. Ir šia prasme "Velines" -
lemtipga. knyga. Kaip ir visur, taip ir cia tikrove tampa fikcija, 0 vi-
zijos, svajones igyja gyvenimo galios "pomirtinio laiko" sferose.

;Liferatiirine fikcija nugalejo laiko konkretuma. Juk ši meiles isto-
rija 'šian4ien gali stebinti savo kasdieniškumu, net banalumu su tom
visoII;l..priesaikom. padovanotom garbanu sruogom, laiškais apie mir-
ti. " kartu. Ir tokie laiškai rašomi vos ne iš žinomos Kauno ponios
miegamojo. Marile pasirinko ne poeta, 0 grafa .Lauryna Putkameri.
Bet ii. jai netrukde, kaip kokiai Getes Lotai, .palaikyti savo legenda
ir vos 'ne tPutkamerio akyse prisiekti amžina ištikimybe tam.

. ~ . Kuris maloniu, besišypsanciu veidu
Sirdy mane keike ne karta.

Toks buvo gyvenimas. Bet akyse vyko jo romantine metamorfoze.
Eme veikti žmoniu vaizduote. Romantizmas, pavelaves keliais dešimt-
meciais, provincialiuose Vilniaus "salonuose" igijo Mariles ir to ".po-
mirtinief Verterio" - Gustavo pavidala. Ielektlfintame ore paprasta
istorija,' kuri kartojosi šimtus ir tukstancius kartu, igijo visuotines
reikšmes. Ji žymejo paprociu luži. nueinancia epocha su baltais Tu-
ganoviciu dvaro pastatais. kuriuos A. Mickevicius prisimins visa
gyvenima labiau, negu Marile. "Veliniu" ketvirtoje dalyje i kliedin-
cio Gustavo lupas poetas ideda autentiška savo paties apsilankymo
teviškeje epizoda:

Griuvesiai, tuštuma. apirusi tvoral
Pustyne, grindinio ties durim nebera,
Kieme žole vešli ir kieciai susipyne,
Gudi tyla aplink, lyg nakti kapinyne.
0, kitados ne taip pro tuos vartus placius
Sugriždavau, trumpam išvykes i svecius.

Tarp tu "griuvesiu" ateitis buvo -jauciama kaip kliedesys, kaip
karšta ir laisva meile. 0 ja, beje, dar varže ankštas korsetas. Ta gy-
venimo ir paprociu luži, ta fantazijos atsi.palaidavima sustabde No-
vosilcevo represijos ir 1831 m. sukilimo pralaimejimas.

Literaturine Marile tapo tikresne, negu gyvenimiškoji.

Mums visuomet bus nuostabu tai, kad A. Mickevicius pirmiausia
pradetas skaityti "Lietuvoje, mus vis jaudins jo kuriniu lietuviška te-
matika, vietoves, vardai. Poetas, "Konrado Valenrodo" ižangoje sa-
kydamas, kad "Lietuva jau yra visiškai praei,tyje", net nenujaute, kad
jo kuryba bus didelis impulsas Lietuvos atgimimui, kad lenkiškas žo-
dis netiketai iš užmaršties iššauks lietuviška žodi, kad nutauteje ba-
jorai pirma karta žemaiciuose ir lietuviuose kreipsis lietuviškai i že-
mesnius už save, kad dvareliuose ir palivarkuose bus pradeta kurti
"mužiku" žodžiais.

Vartant A. Mickeviciaus "Veliniu" toma, negalima nepajusti visu-
mos, tu kitu lietuviškai prakalbusiu kuriniu, ju ilgos istorijos - nuo
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pirmuju vertimu praejo beveik ,pusantro šimto metu. Seveik visa
amžiu iš A. Mickeviciaus buvo mokomasi ir poezijos meIio, , 0 kai
kuriais laikotarpiais vertimai bei sekimai, "lietuviški" nelietuviškai
parašyti kuriniai buvo ir tam Ukra savos literaturos egzistavimo for-
ma. "Mickeviciaus vertimu istorija, einanti 'Per kelias verteju kar-
tas - 1:ai pacios lietuviu poetikos raidos ir tobulejimo kelias, siekias
paversti lenku poeta klasikine lietuviškojo žodžio vertybe."s

Pagal A. Mickeviciaus poezijos vertimus butu galima sekti tam
tikra musu paciu literaturos raida: kas kuriuo metu buvo verciama,
kokius meninius ir visuomeninius poreikius tenkino vieni ar kiti poe-
to kuriniai, kaip nuo bendru romantiniu praeities motyvu buvo ar-
tejama prie asmenybes, psichologines itampos "Veliniu" scenose; Bu-
dinga, kad Gustavo ir Konrado scenas, ju keistus monologus ir im-
provizacijas ištisai versti pameginta tik šiais laikais. A. Mickeviciaus
iprasminimas lietuvišku žodžiu vyko palaipsniui. Just. Marcin:kevi-
ciaus išverstos "Velines" ar nerodo, kad poeto kuriniu prasme yra
suvokta visai naujame musu kulturos lygyje?

Ne vienas šiandieninis vertimas iš kitu kalbu neskamba taip pui-
kiai, kaip A. Mickeviciaus kuryba. Jai nesunkiai pritaikoma musu
paciu tradicija paremta eiIerašcio sistema, nesunkiai verciama savos
poezijos atmosferoje. Tai savotiškas atbulinis jungiamasis ryšys: juk
musu poezija buvo kUTiama ir lenlku poezijos, A. Mickeviciaus ita-
koje. Tarsi buvo suJkurta ir šio lenku poeto vertimu galimybe. Tai
unikalus literaturinis faktas. Nesigilinant, sakysim, i "Veliniu" verti-
mo subtilumus, neužsiimant tekstu lyginimu,galima jausti, kad Just.
Marcinkevicius verte poema taip naturaliai, taip organiškai, lyg butu
rašomas savas jaudinantis kurinys.

Vertejo garbei dar reikia pasakyti gera žodi ir del to, kad jis po
dvidešimties metu (1958 m. pasirode pilnas Just. Marcinkeviciaus "Ve-
liniu" vertimas) išdriso iš esmes peržiureti savo paties išversta kurini,

\kai kur labai drasiai perkure jaunystes darba. Šiandien gal butu šoki-
rave kai kurie stiliaus, kalbos dalykai ar vertimo netikslumai. Dabar
galima sakyti, kad tai buvo naujas kurybinis sugrižimas prie "Veliniu"
su visu tuo, ka poetas pasieke savo kuryboje per pora dešimtmeciu: su
didžiuoju lenku poetu jis dosniai pasidalijo savo talentu ir žodžio

, kultura.

Gana tolima, rodos, nea:k:tuali literaturine tradicija vel igijo pras-
me vertimais - kaip dideles nacionalines vertes kuriniais. Šie' ver-
timai ne tik reprezentuoja musu šiandienines menines kulturos lygi,
bet gal net ir vel paskatino atsigrežti i labai aktualia Lietuvos praeiti.
Galima butu pagalvoti, ar neturi kokio nors ryšio V. Mykolaicio-Pu-
tino pradetas versti "Ponas Tadas" ir jo romanas "Sukileliai", Just.
Marcinkeviciaus vertimai ir jo istoriniu dramu sumanymas.

"Velines" ir kiti vertimai sustiprina nusimanyma, kad per musu
krašta kaip pašaukimo žvaigžde perejo viena didžiausiu pasaulines
kulturos asmenybiu. Simboliškai jis ejo po Napoleono, bet ne su kar-
du ir ugnim, 0 su žodžiu ir tiesa. Per tautas ir karalystes jis ejo atviru
delnu.

8 1. Kos t k e v i c i u t e. Kaip lietuviu poetinio žodžio savastis. - Pergale,
1916, Nr. 12, p. 132.


