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III. A. MICKEVICIAUS KORYBA LIETUVIU LITERA11JROJE

Filomatu susirinkime 1819 m. vasario 24 d. buvo
paskaityta ir aptarta A. Mickeviciaus apysakaite iš
lietuviu istorijos "Živile", 0 tu paciu metu vasario
26 d. ji buvo atspausdinta laikrašty "Tygodnik
Wilenski". Nei Mickeviciui, nei jo draugams ne
i galva, tur but, tada neatejo, kad i ta apysakaite
atkreipe ypatingo demesio penkeriais metais už
apysakaites autoriu vyresnis moraliniu ir politiniu

56 Ten pat, 21 p.
57 J\wrepaTyJ>HaH ra3eT6, 1940, N2 58.
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mokslu studentas Simonas Daukantas. Šis tylusis
žemaitis, baigdamas universiteta, raše žemaitiškai
istorini veikala, kuri pabaige 1822 m. ir pavadino
"Darbay senuju Lituwiu yr Žemaycziu". Veikalo
uždavinys buvo ne tiek duoti tiksliu, patikrintu
žiniu iš Lietuvos istorijos, kiek sujaudinti skaity-
tojus senoves lietuviu narsa, heroizmu, prisirišimu
prie savo tevynes ir pasiryžimu ja ginti; tokius pat
jausmus norejo Daukantas idiegti ir savo skaityto-
jams. Tad štai ir patrauke jo demesi tariamosios
Naugarduko didvyres Živiles istorija, juo labiau,
kad ji atrode kaip senoviško rankrašcio ištrauka.
Atpasakojes "Darbuose" Živiles žygi, Daukantas
sažiningai nurodo, i~ kur tai yra paemes.58 Tai pir-
mas, ankstyviausias Mickeviciaus kurinio panaudo-
jiIIJ}lSlietuviu raštijoje.

Žymetina tai, kad Daukantas dar paciame anks-
tyviimsiame lietuviu nacionalinio išsivadavimo sa-
judžio prieaušry "Živiles" romantine senoves ideali-
zacija panaudbja veikale, kuris yra skirtas. žadinti
nacionaliniam jausmui ir irodyti unijos žalingu-
mui.59 "Živile" tad ir prasideda tas Mickeviciaus
veikalu bendro, romantinio, nukreipto prieš politi-
ne priespauda patriotizmo transponavimas i nacio-
naline lietuviška plotme, kuris yra toks budingas
velyvesniems XIX a. Mickeviciaus vertejams. "Ži-
vile" ir po Daukanto buvo verciama i lietuviu kal-
ba. 1890 m. jos vertimas pasirode Amerikos lietuviu
Jaikrašty "Vienybe lietuvninku", 0 XX a. ji dar

labiau paplito ir pateko i mokyklu chrestomatijas
ir skaitymu knygas.

Yra žinoma, kaip džiaugsmingai sutiko Adoma
Mickeviciu Prancuzijoje 1831 m. sukilimo dalyviai
Lietuvos emigrantai, kuriu tarpe buta ir lietuviškai

. rašanciu: Junge juos su lenkais bendri politiniai
siekimai, dalyvavimas bendrame sukilime, 0 taip
pat bendri emigracijos vargai bei rupesciai. Tad
visai suprantama, kad Mickeviciaus "Lenku tau-
tos ir piligrimystes knygos" buvo brangus veikalas
tiek lenkams, tiek ir lietuviams. Buvo jis tiek bran-
gus, kad atsirado žmogus, panores ji išversti ir
išleisti lietuviškai, 0 tai kalba apie savotiška, lietu-
viška to vertejo nusi teikima. Lietuviškas "Knygu"
vertimas pasirode bene 1833 m. kovo men.60, tad
tik 5 menesiais veliau už originala. M. Brenšteinas,
pirmasis Mickeviciaus vertimu i lietuviu kalba bib- .

liografas, vertima laiko pilnu61, bet nei jis, nei nie-
kas kitas nenurodo,. kas ji yra atlikes, nes spau-
diny vertejas nepažymetas. Galima speti, kad ver-
tejas b~ne bus buves jau musu minetas Kiprijonas
Juozas. Nezabitauskas-Zabitis. Brenšteinas pagal
K. Eztreicherio Bibliografija mini dar vieno "Kny-
gu" lietuviško vertimo. ištraukas, 1836 m. išspaus-
dintas ant atskiru lapeliu, ir kaip verteja nurodo,
tiesa, su klausimo ženklu, Liudvika Vilcinska. Tuo
paciu metu pasirode ir "Piligrimystes litanijos" ir
"Maldos" vertimas. Suprantama, k~d, prasidejus
lietuviu nacionaliniam išsivadavimo sajudžiui, šitie

58 S. Dau kan tas. Darbay... 1929, 132 p.
59 Zr. budingus Daukanto argumentus prieš jungimasi su

lenkais. Darbay 211 p.
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60W 1. Mie k i e wic z, op. cit.. II t., 209 p.. prierašas.
61 M. B r e n s z t e j n, Bibliogr. utwor6w Mickiewicza, prze-

ložonych na jezyk litewski. "Zr6dla mocy", 1927, Nr. I, 72 p.
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Mickeviciaus raštai pasidare nebeaktuahls ir nebe-
reikalingi, .nes ju turinio nebegalima buvo nukelti
i to sajudžio ideologijos plotme.

Vienu iš ankstyvesniuju Mickeviciaus verteju
i lietuviu kalba reikia laikyti Liudvika Juceviciu,
kuris dar 1837 m. išspausdino "Veliniu" IV dalies
790-835 eiluciu išt'rauka, pavadinta "Aplankimas"
ir balades "Switezine" ir "Trins Budrisaj".62 Vargu
ar butu vaisingi kokie platesni samprotavimai del
šiu butent kuriniu pasirinkimo. Vis delto tas pasi-
rinkimas gal nera visai atsitiktinis. Jucevicius-
gero poetinio skonio ir polinkiu žmogus, nors labai
aukštai vertino lietuviu kalba,. bet, bajorijos nuo-
taikomis apsikretes, nenujaute, kaip valstietis Dau-
kantas, naujosios epochos reiškiniu. Jis tad ir pa-
sirinko versti vien didžios poetines vertes kurinius,
bet neturincius jokiu nacionalinius jausmus žadi-
nanciu elementu. Tu vertimu literaturine analize
neduotu jokiu reikšmingesniu rezultatu. Pažymetina
vien tai, kad šie Juceviciaus vertimai yra pirmas
bandymas atkurti lietuviu kalba labai vertingus
poezijos kurinius. To bandymo visuomenine reikš-
me yra ta, kad lietuviu kalbai buvo skinamas ke-
lias i sulenkejusia bajorija, .kuriai Mickevicius bu-
vo šlovingiausias ir megstamiausias poetas.

Dešimtmeciu veliau, tad Mickeviciui dar gyvam
esant, keleta jo kurybos fragmentu verte Valerijo-
nas Zagurskis-Ažukalnis. Sasiuviniai, kuriuose tie
vertimai perrašyti, pažymeti 1848 m. data, 0 spaudai

paruoštas Ažukalnio otiginaliniu poeziju ir vertimu
rankraštis, Vaižganto manymu63, buvo cenzuruotas
apie 1863 m., bet liko neišspausdintas. Ažukalnis
išverte šiuos Mickeviciaus dalykus: iš "Valenrodo"
"Vilija" ir nuotrupa "Kas mana dusus suskeyta ir
girdi", "Pono Tado" pradžia, balade "Sugrižimas te-
wo", 0 "Jaunikis ir mergele" yra laisvas vertimas,
vietomis tik sekimas Mickeviciaus "Panicz i dziew-
czyna". Ažukalnio vertimai, ilga laika buve maža
kam žinomi, kaip atsitiktinis megejo darbas neturi
platesnes reikšmes.64

Vienu išankstyvesniuju Mickeviciaus verteju
i lietuviu kalba laikytinas ir Eduardas Jokubas
Daukša (1836-1890?). Jo poeziju ir šiaip užrašu

. rinkinys, kuriame yra ir vertimu iš Mickeviciaus,
sudarytas 1854-1858 metais, 0 vertimai iš Micke-
viciaus bus kile 1857 m. Tai žinomosios dainos "Vi-
lija" ir "Konrado Valenrodo" pradžios vertimas.
Idomu tai, kad Daukša, jaU: anais laikais norejes
buti kalbos puristu ir rašybos reformatoriumi, sla-
viška Vilijos varda pakeicia lietuvišku:

Neris gimditoji upealu musu
Avksini dugni, melinu tur veajdu.

Savqtiškai Daukša panaudoja "Konrado Valenrodo"
motyva apie didybe iš Konrado ir Aldonos dialogo
prie bokšto: "Didumas girdiu ir wis tad didumas."

63Vaižganto Raštai, XI t., 77 p.
6-1 S. Daukanto archyve yra išlikes A. Mickeviciaus eil.

"Žibuokle" vertimas, pavadintas "Žibakie" ir pasirašytas "per-
deje isz lenkiszka Jans Zemajtis". Kas buvo vertejas - iki
šiol neišaiškinta. Vertimas, galima speti, atliktas dar XIX a.
pirmojoje puseje.

62 Wyjatki z nowoczesnych poet6w polskich. TI:umaczyl
1.A.J., Wilno, 1837.- Žr. 1. Ju c e v i ciu s, Raštai, 1959,
593-600 p.
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"Veliniu" IV dalies itaka jauciama Daukšos eile-
rašty "Meajleal kas pirm kart šitu žodi tarea, Tea
bus prakeajktas su wisu jo wajs'u". E. J. Daukšos
vertimai bei sekimai anais laikais niekur. nebuvo
spausdinti ir placiau nepasklido. Vis deIto jie rodo,
kokiu literaturiniu bei idejiniu ieškojimu ir siekimu
buta Daukšos aplinkoje dar ankstyvose lietuviu na-
cionalinio išsivadavimo sajudžio išvakarese. Dauk-
šos literaturinis darbas sutampa su jo studentavimo

.metais Maskvoje (1854-1856) ir Tartu-Dorpate
(1856-1858). Kiek galima spresti iš minetosios
Daukšos poeziju ir užrašu knygeles, kurioje yra ir
jo draugo A. Volickio eilerašciu, lietuviško tautiš-
kumo jausmas juose' buvo jau labai stiprus. Studi-
juodamas Maskvos universitete, Daukša domisi ne'
tik literatura apie Lietuva, lietuviu folklora bei et-
nografija, ne tik nusirašineja lietuviškus eilerašcius,
bet ir bando sudaryti lietuviška rašyba, atsisaky-
damas lenkiško alfabeto ženklu, ir rašo lietuviško
patriotinio turinio eilerašcius, nors dar lenku kalba.
Apie lietuviškas ano meto Maskvos lietuviu stu-
dentu nuotaikas liudija ir Jonas Koncevicius, stu-
dijaves ten 1858-1862 m. Lietuviai studentai, tarp
kuriu buve ir keli ,minskieciai, lietuviškai nemoke-
je, ryžosi mokytis lietuviu kalbos, proj ektavo leisti
lietuviška laikrašti, "visus mokslu raštus apskelbti
lietuviškai, musu poetas, 0 ipaciai Mickevicio, iš-
versti ir išspausdinti lietuviškai".65 Patriotinio tu
laiku jkaršcio pagautas, Konceviciaus draugas En-
rikas Bukauskas, Konceviciaus liudijimu, pranaša-

ves, kad "po 50 miatu busint Kaune letuviška
opera".66

Negalima, abejoti, kad Mickeviciaus raštai ta lie-
tuviu mokslus einancios jaunuomenes patriotizma
ugde,- tai rodo ir isakmiai Konceviciaus paminetas
poeto vardas. Konceviciaus aprašo~uoju metu
Daukša studentavo jau Tartu universitete. Cia jo
pažiurose išryškeja ne tik nacionalinis, bet ir poli-
tinis bei visuomeninis separatizmas nuo unijos ir
bajorišku tradiciju. Viename eilerašty Daukša ska-
tina savo drauga Volicki, kad šis butu kovotoju
eilese ne vardan Lenkijos, bet vardan Lietuvos,
o save vadina jo biciuliu lietuviu-demokratu. Taip
karingai nusiteikes ir pasiryžes Lietuvai, kaip jis
sakesi, net ginklu tarnauti, Daukša labai vertino
Mickeviciu, 0 ypac jo "Konrada Valenroda". Tartu
studijuodamas, jis ir išverte aukšciau minetas šios
poemos nuotrupas.

Ažukalnio ir Daukšos pakilnotas versti "Konra-
das Valenrodas" vis labiau traukia XIX a. antro-
sios puses veikeju ir literatu demesi. Apie 1860 m.
Mikalojus Godlevskis (1818-1890) išverte jau be-
veik visa poema. Godlevskis XIX a. pabaigoje da-
lyvavo spaudoje, raše patriotiniu eilerašciu, kol-
portavo draudžiamaj,a spauda, bet "Konrado
Valenrodo" vertimas liko neišspausdintas ir placiau
nežinomas. Kad ne vien pati poema, bet ir jos au-
torius kele vertejo susižavejima, matyti iš to, jog
antraštiniame lape jis pabrežtinai pažymi: "paraszi

65 "Aušrine"" 1910, Nr. 2, 6 p, 66Ten pat, 4 p.
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iinomas musu Adomas Mickewicze". Apskritai rei-
kia pastebeti, kad to laikotarpio žmones trauke
ne vien lietuviškoji Mickeviciaus raštu tematika,
bet ir tai,. kad garsusis ju autorius buvo "musu"
poetas. Netrukus, kaip pamatysime, jau ir jo pa-
varde imta lietuvinti - Mickusl

Taciau uoliausiu "Konrado Valenrodo" verteju
reikia laikyti Stanislova Dagili. Kada jis pradejo ši
veikala versti, tikru žiniu neturime. "Alpuharos"
balade bus išvertes, berods, dar prieš 1880 m. ir nuo
to laiko visa metu eile dirbo prie poemos vertimo.
Pinnasis puses poemos vertimo leidimas pasirode
1891 m., 0 antrasis, pataisytas ir išbaigtas, 1910 m.
Žinia apie Dagilio pasiryžima išversti "Konrada Va-
lenroda" buvo sutikta su budingu aniems laikams
ikar,šciu. "Aušros" pasirodymo metais Maskvos uni-
versiteto studentas Adomas Sketerys kovo 2 d. rašo
Dagiliui Maskvos lietuviu studentu vardu toki laiš-
ka: "Maskvos lietuviu burelis susirinkes paskaite
Kriauciuno gromata, kur, be kitu naujienu, radome
viena labai mums linksma: Sumu mokytojas Dagilis
išvertes A. Mickaus "Budri ir jo sunus" ir puse
"Konrado Valenrodo". Širdingai džiaugdamies, jog
iš vyresniuju musu broliu da yra savo tautos my-
letoju, kurie, kiek galedami, dirba jai atgaivinti,
susitarem pasižinti su Tamsta - tokiuo tikru lietu-
viu, ir parodyti savo meile šia gromata."61

Kokiu požiuriu buvo vertinami patys Mickevi-
ciaus kuriniai ir pasirenkami vertimai ivairiuose
nacionalinio buržuazinio sajudžio etapuose, rodo

jau daug veiesnis, bet labai budingas J. Tumo-Vaiž-
ganto atsiliepimas apie Dagilio vertimus: "Itin gerai
sekasi jam išversti "Trys Budriai". Bet Dagilio tuo
laiku dar nebuta pakankamai kritiško; ji, romanti-
ka-patriota, pigiai paperka ir nulenkia vieni "lietu-
viškumai", nors jie butu ne geriausios rušies. Nei
Kundroto "Lietuva", nei Mickeviciaus "Budriai" ne-
gali patenkinti susipratusio lietuvio... "Budriai" -
perdem lenkomaniški. Šiandien lenkiu vedimo api-
demija jau vadiname Lietuvos jaunuomenes vežiu,
kurs ede ir tebeeda musu šeimynas. Tepatenkina
mus "Valenrodas".68 Šie Vaižganto žodžiai gerai
parodo, kaip, nacionaliniame buržuaziniame saju-
dyje stiprejant šovinistiniam elementui, keitesi
Mickeviciaus ir kitu poetu, rašiusiu lietuviškomis
temomis, priimtinumo kriterijai. Vis de1to ir po
Dagilio vertimo "Tris Budrius" dar išverte M. Do-
voina Silvestravicius (vertimas išspausdintas "Biru-
tes dainose" 1891 m.) ir Petras Arminas (vertimas
išspausdintas "Varpe" 1892 m.).

"Konradas Valenrodas" iš tiesu tenkino, pasak
Vaižganto, buržuazijos reikalavimus, ir, nepaisant

. uždavinio sunkumo, keletas verteju, pradedant mi-
netuoju Godlevskiu, bande ta uždavini atlikti. Be
Godlevskio ir Dagilio, reikia sumineti dar du "Va-
lenrodo" vertejus: Kazimiera Bukavieti ir Jona Ži-
liu-Jonila. Kazys Bukavietis, "Aušros", "Lietuviško
balso", "Šviesos", "Tevynes", "Tevynes sargo"
bendradarbis, be žymesnio talento, bet judrios

67 J. Tumas, Liet. liter. paskaitos. Aušrininku grupe, 1924,
200 p.

68J. Tu mas. Liet. liter. paskaitos. Aušrininku grupe, 1924,
220 p.
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iniciatyvos megejas iiteratas, matematikas ir techni-
kas-išradejas, apie 1886 m. išverte puse "Konrado
Valenrodo" ir "Pabegimo" (Ucieczka) balade, jo
pavadinta "Baltu karžygiu, verstu iš Mickaus" ir
atskira knygele išspausdinta 1897 ir 1906 m. "Auš-
ros" laiku poetas Ksaveras Sakalauskas-Vanagelis
taip atsiliepia apie ši verteja: "B-vietis tur neisz-
pasaky ta dovana nuo gamtos prie pieszimo eiliu:
paraze "Jonas isz Kempes" ir "Tadeuszas" Mickaus
(Pan Tadeusz), taip pat daug kitokiu eiliu tur pa-
raszes, kuriu negali atsiskaitytil"69 "Konrado Valen-
rodo" vertimas, pasiustas Amerikos "Tevynei", bu-
vo iš dalies panaudotas J. Ziliaus savajam vertimuFo,
išspausdintam 1889 m. Ziliaus ir Dagilio vertimus
pravartu placiau pasvarstyti.

J,. Žiliu's, naudojesis Bukaviecio ir Dagilio ver-
timais ir, kaip pats pasisako, kai kurias vietas iš
ju pasisavines, vis delto nesugebejo su sunkiu savo
uždaviniu patenkinamai susidoroti. Sunku bei ne-
damu eiliavima, kalbos klaidas ir daugeli kitu ne-
tobulumu dar butu galima vertejui atleisti, turint
galvoj ano meto musu eileraštines technikos ir lite-
raturines kalbos lygi. Blogiau tai, kad Žilius iškrai-
pe, sužalojo kurinio stiliu ir personažu charakteri.
Žilius "Konradui Valenrodui" dave perdaug jau sen-
timentalu atspalvi ir lietuviu liaudies dainiškojo
stiliaus pobi1di. Aldonos "Daina iš bokšto" III poe-
mos daly, nors pavadinta "daina" (piesIi), iš tiesu
yra lyrinis Aldonos monologas, vien išreikštas re-

guliariais, vienodais posmais, kurie ir yra vienin-
telis dainiškas to monologo elementas. Vertejas
sudainino ši monologa pirmiausia daugybe deminu-
tyvu: atduseliai, ašareles,šaltinelis, širdele sopule-

. liuos, ramumelis, naujienele, laimužele ir t. 1. Be
to, vertejas ikomponavo ir visai' svetimu originalui
dainišku vaizdu, kaip pvz.: "Kur ašaros krito, sa-
maneles žele", "Ten rutu darželiai, ten žalios ru-
teles", "Ten visos grožybes, tik ne mus nameliu".
Jei ir galetume verteja iš dalies pateisinti tuo, kad
šitam fragmentui sudaininti pats autori1,ls tarsi dave
teise, pavadindamas ji daina, tai jau niekaip nega-
lima pateisinti tolimesniu Aldonos-Konrado drama-
tiniu dialogu susentimentalinimo. Konradas, po AI-
donos dainos tarsi nubudes su pašaipišku, pagal ori-
ginala "su pabludusiu juoku" (z dzikim usmiechem),
Žiliaus vertime taip prabyla:

o vargas vargelis darželio gelelems,
Didesnis vargelis skaisciosioms mergelems!

69 Auszra, 1885, Nr. 10-11, 359 p.
70 J. Jon i I a, Veikalai, veikaleliai ir vertimai, II pluoštas,

121 p.
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Ne tik sentimeI.1taliai, bet ir neskoningai skamba jo
žodžiai, kai jis sielvartaujancia bokšte Aldona va-
dina "rutyte", "Rutyte mieliausia", "širdie Aldo-
nele", "miela balandele", 0 Aldona jam atsako: "do-
bileli", "Alfuželi". Visai neteisingai ir ižeidžianciai
Aldonos meile, 0 .priešingai Konrado charakteriui
nuskamba jo žodžiai: "Kaipgi dabar mane, kada pa-
senejau, Galejai, meiluže, i pinkles pagauti?"

Nederetu šitokiu elementariai nevykusiu vietu
ne mineti, jei jos neturetu bendresnio pagrindo
lietuviu poezijos raidoje ir paties Žiliaus, kaip anu
laiku poeto, stiliaus savybese. Žiliaus "Konrado

551



Valenrodo" vertimas pratesia XIX a. dainiškojo sti-
liaus lietuviu poezijos krypti, turejusia tokiu ryš-
kiu atstovu, kaip A. Strazdas, A. Vienažindys ir iš
dalies A. Baranauskas. Gyvas lietuviu liaudies dai-
nomis susidomejimas, 1. Rezos, S. Staneviciaus,
S. Daukanto, broliu Jušku, J. Basanaviciaus ir dau-
gelio kitu darbai tautosakos srityje turejo skatina-
mos itakos ir poetams naudoti literaturineje kury-
boje dainu motyvus ir ju po etines priemones. Pats
J. Žilius-Jonila, prieš versdamas "Konrada Valen-
roda", buvo parašes liaudies dainu forma epini "pie-
šineli iš kaimieciu gyvenimo" - "Radynas" ir "Ves-
tuves". Suprantama tad, kad ir Mickeviciaus
poemos vertimas igijo dainiška atspalvi, deja, per
menku menišku pajegumu vertimui suteikta. Be to,
reikia atsiminti, kad XIX a. pahaigoje buvo isi-
gai~jusi tendencijalietuvinti viskas, kas tik kokiu
nors atžvilgiu siejosi su Lietuva, net ir visai svetimi
vietovardžiai, pavardes bei pavadinimai, jei tik jie
savo skambesiu primindavo koki lietuviška žodi.
KaL,kurie veikejai pati Mickeviciu.. kaip mateme,
lietuvino "Mickum", Kondrataviciu - Kundrotu, 0
garsu Mickevicaus veikalu iliustratoriu. italu kilmes
lenka Andrioli - jau žymiai veliau - Andriuliu.
Žilius tokiais kraštutinumais, rodos, niekur nepasi-
žymejo, vis de1to Mickeviciu laike lietuvišku ir sau
labai artimu poetu, tad ir jo kuryba taresi turis
teises lietuvinti dainiškomis priemonemis. Idomus
šiuo atžvilgiu lenku kalba Žiliaus parašytas eileraš-
tis, pridetas prie "Gražinos" vertimo. Eilerašcio au-
torius vaizduoja save pati, nakcia vaikštinejanti.
Kauno apylinkes giraiteje, tur but, vadinamajame
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Mickeviciaus sleny. Staiga, lyg kokiame stebuklin-
game regejime, jam pasirodo pats Mickevicius. Ke-
les iš kapo, jis "vel vaikšcioja, svajoja, dainuoja,
daina aplaistydamas graudžiomis ašaromis; slenyje
skamba jo balsas, bet jau gimtuju žodžiu kalba".
Eilerašcio autorius, "Gražinos" vertejas, stebuklin-

. gos dainos sužavetas, ilgai stovejo prieš ta pavida-
la, bet, auštant dienai, nustebes pažino jame savo
paties šešeli. Sis, reikia pasakyti, pretensionalios
prasmes eileraštis laikytinas vienu iš Mickeviciaus
lietuvinimo reiškiniu, atsispindejusiu ir jo kuriniu
lietuviškuose vertimuose.

"Konrado Valenrodo" Dagilio vertimas yra, ap-
skritai paemus, geresnis, sklandesnis, artimesnis ori-
ginalui, bet jis nepasižymi tokiu su epocha ir su
vertejo literaturiniais palinkimais ji siejanciu bu-.
dingumu, kaip Žiliaus vertimas. Malonybiniu demi-
nutyvu randame daug ir Dagilio vertime: teveliu
lepumas, prieglobsty mociutes, laimingos dieneles,
žali lapeliai, stiebelis jaunutis, pasiilgsta širdele,
prasti žmoneliai, karštos ašareles ir pan. Sitokios
kalbos lytys, kuriu ir Dagilis ypac daug vartoja
Aldonos-Konrado scenose, suteikia tiems dialogams
taip pat sentimentalinio pobudžIo, bet ne taip žy-
miai, kaip Žiliaus vertime. Dainiško atspalvio bei
"lietuvinimo" Dagilis duoda dar mažiau. Tai ir su-
prantama. Dagilis, gyvenes toli nuo Lietuvos, Sumu
mieste, buvo mažiau lietuviu literaturines tradicijos
paveiktas ir savo originalineje kuryboje žymesnio
polinkio i dainiškaji stiliu nerode, nors, Vaižganto
liudijimu, rinko birženu dainas, dejo joms savo
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Ar pripažins tie už balsa vaikeliu
Biauriu biauriausia vokiškaja kalba?

poezijos meile, kaip pats Vaižgantas ten pat prisi-
pažista: "Aš musu Mickeviciu megstu ir ji garbinte
garbinu." Pakenciamas, kaip aniems laikams, verti-
mas, geresnis už :visus ankstyvesniuosius, ir sukele
Vaižganto džiugavima.

Kalbant apie "Konrada Valenroda", reikia at-
skirai pamineti populiarios dainos apie Vilija ver-
timus. Be lig šiol minetu verteju: V. Ažukalnio,
E. J. Daukšos, M. Godlevskio, K. Bukaviecio, J. Zi-
liaus ir St. Dagilio, turime dar šiuos "Vilijos" ver-
timus: J. Brazaicio rankraštiniame laikraštely "Kal-
vis melagis" 1876 m., V. Kudirkos "Varpe" 1896 m.,
Maironio "Apšvietoj" 1891 m., A. Geležninko-Ma-
ciejausko rinkinely "JaunikaiciaJIls dienos" 1905 m.,
Jurgio Dzukelio-Milanciaus ,;Lietuvos žvaigždutej"
1908 m., nežinomo vertejo rinkinely "Visoki skaity-
meliai" 1908 m. ir J. Macio-Kekšto rinkiny "Eiles"
1910 m. Be to, Budrys-Adomaitis teigia, esa ar tai
apie Ukmerge, ar tai panemunese Suvalku krašte
buvusi dainuojama "Veliniu" nuotrupa "Baisi ir
tamsi naktele"(?) ir "Neris taj musu upelu moti".73

Tokiu šios dainos gausingu vertimu priežastis
yra ne vien jos lyrinis dainiškumas, bet dar dau-
giau jos patriotine nuotaika ir supoetinta visuome-
nine aniems laikams aktuali ideja. Nemuno pagrob.,.
tos, juroj paskandintos Vilijos ir svetima berneli
pamilusios lietuvaites paralele reiške ispejima

komentarus ir prasimane ženklus tarmei reikšti71. Ga-
lima taip pat sutikti su Vaižgantu, kad Dagilis buvo
"velybojo Vilniaus romantizmo atžala". Tai rodo
jo vertimai iš Mickeviciaus ir Kondrataviciaus. Toli
atskirtas nuo nacionalinio buržuazinio sajudžio cent-
ru, jis neskelbe tokiu šovinistiniu šukiu, kokiu pa-
stebesime Ziliaus eilerašciuose. "Konrado Valenro-
do" vertime vis delto randame toki posaki:

Yra tai šovinistiškai sustiprintas vaidilos priekaištas
išsižadejusiems savo krašto išdavikams, kalbantiems
"vokieciu barbariška kalba".

Dagilio "Konrado Valenrodo" vertimas susilau-
ke kritiku pastabu ir vertinimu. Palankiausiai, tie-
siog su entuziazmu, atsiliepe apie ji 'Vaižgantas:
"Už "Konrada Valen~oda" patsai autorius Mickevi-
cius, jei tebebutu gyvas, pabuciuotu musu seneli
DagHi. 0 jei aš buciau Mickevicius, tai visai nesi-
drovedamas padeciau savo paraša po vertimu ir
pasakyciau: jis - kone tikras brolis originalui. Vaiž-
gantiškai pasakyta? Vyrai, yra dalyku, kada nega-
lima perdeti begiriant, nes jie aukštesni už bet kaip
egzaltuota pagyrima."72 Kad toks Dagilio vertimo
išaukštinimas yra iš tiesu vaižgantiškai perdetas,
šiandien pasakys kiekvienas, kuris bus su tuo ver-
timu susipažines. Tokia jo nuomone tegali pateisinti
ne tiek aukštas vertimo lygis, kiek Mickeviciaus

11 J. Tu mas, op. cit., 236 p.
72 Ten pat, 238 p.

73 Bud r y s, MickiewiCz w literaturze litewskiej. Ksiazka
zbiorowa ku uczczeniu pamieci Adama MickiewiCza. Petersburg,
1898, 129, 130 p.
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apskritai del dejimosi su svetimtauciais ir nutautimo
pavojaus. Be to, lietuvaites grožio bei dorovingumo,
lietuviu jaunimo ir gimtojo krašto idealizavimas
atitiko anos gadynes siekimus. Jau vien iš "Vilijos"
vertimu, išbarstytu viso šimtmecio musu literaturi-
nio gyvenimo kely, galetume susidaryti lietuviu li-
teraturines kalbos posukiu ir svyravimu vaizda.
Svarbiausios musu tarmes: aukštaiciu šiaurieciu, ry-
tieciu, dzuku-pietieciu, vakarieciu ir žemaiciu,
skamba šios dainos vertimuose. Kaip mineta, sla-
viška Vilijos varda senovišku lietuvišku Neries
vardu pirmas pakeite E. J. Daukša, jau tais laikais
norejes buti kalbospuristu, alfabeto ir rašybos re-
formatoriumi. Šiaip jo vertimas, atliktas baltomis
eile,mis, yra visai silpnas. Kalbos grynumo ir for-
mos atžvilgiu bene geriausias bus Maironio verti-
mas, paskutinese redakcijose suderintas su bendri-
nes lietuviu kalbos reikalavimais. Taciau, Vaižganto
nuomone, "vieno Dagilio "Vilijos" vertimas savo
naturalumu, kalbos taisyklingumu (be vieno už dy-
kq) ir jos lengvumu pilnai patenkina ir nujau bene
pralenkia pati Maironi. "74

Minedami Maironio išversta "Vilij,a" turime pa-
žymeti, kad šios dainos atgarsi randame ir origina-
lineje Maironio kuryboje. "Tarp skausmu i garbe"
poemos IV giesmes pradžia ir "Jaunosios Lietu-
vos" IV giesmes III skyrelis yra, tur but, samo-
ninga "Vilijos" parafraze. Lietuviu jaunima, kuris
Mickeviciaus dainoje myli lietuvaite, cia pakeicia

beržas-našlaitis,
žiancia, kaip ir
muna:

isimylejes Dubysa, deja, besiver-
Mickeviciaus Vilija, i tolima Ne-

Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis,.
o beržas našlaitis, nuleides šakas,
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis,

jai beria sidabro rasas.
Ne rasos, tai graudžios jam ašaros byra!
Bet veltui šakas garbiniais apdabins:
Dubysa jau myli... bet tolima vyra:

vien Nemunas ja apkabins.

Taciau Maironio poetinio palyginimo tolimesne
prasme yra kitokia. Mickeviciaus Vilija pamilsta
Nemuna, 0 lietuve svetima vyra, pabegdama iš
gimtines ir paniekindama savaji jaunima. 0 Mairo~
nio priešingai:

Lietuves neieško, kaip vilnys Dubysos,
Sau meiles už kalnu, už giriu tamsiu;
Bet meile ir širdi atranda ne visos,

nes bega lietuviai nuo ju.

74 J. Tu mas, op. cit., 238 p.

Mickeviciaus "Vilija" "Konrado Valenrodo" poemo-
je dainuoja Albanas, noredamas išreikšti liudna
Aldonos likima, ir poetui nerupejo duoti šiai dainai
platesnes aktualios visuomenines prasmes. 0 Mai-
ronis turi galvoj aktualu aniems laikams lietuvišku
šeimu klausima ir priekaištauja to meto jauniems
lietuviu inteligentams, kurie dažniausiai vesdavo
svetimtautes. Taigi Mickeviciaus "Vilijos" motyvas
Maironio kuryboje, veikiamas skirtingos epochos ir
panaudotas skirtingam tikslui, igavo kitokia idejine
prasme.
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Cia reikia pamineti dar du Maironio kurinius,
kur matome Mickeviciaus itaka - tai balade "Ci-
cinskas" ir baladinio pobudžio eileraštis "Satrijos
kalnas". Del Cicinsko, tiesa, galima abejoti, ar jis
parašytas Mickeviciaus eilerašcio "Sustojimas Upy-
tej" (Popas w Upicie) itakoje. Abieju kuriniu po-
budis ir turinys, nors abudu vaizduoja Sicinskio
nedorybes, visiškai skirtingas: Mickeviciaus platus
epinis pasakojimas, Maironio - epine balade. Ir
Sicinskio nusikaltimai niinimi ne tie patys. Vis del-
to Mickeviciaus kurinys, greiciausiai, dave Mairo-
niui ideja parašyti balade, panaudojant kitus liaudy
užsilikusius pasakojimus apie ši savivaliautoja ba-
jora, savo "veto" išardžiusi 1652 m. seima. "Satrijos

. kalne" matome neabejotina "Svitezio" balades itaka.
..Pirmasis abieju kuriniu posmas visiškai sutampa:

ti, kad Maironio persiorientavimas iš individiniu,
asmeniniu išgyvenimu i visuomeninius, išreikštas
jo lyrikoje ir "Jaunosios' Lietuvos" Juozo Rainio
asmeny, yra ivykes Mickeviciaus išgyvenimu ita-
koj ir bent kiek primena. "Veliniu" Gustavo-Konra-
do dvasine evoliucija. Taciau tai butu labai bendro
pobudžio samprotavimai, konkreciais duomenimis
neirodomi. Pasitenkinsime vien primine vieno iš
ankstyviausiu Maironio kuriniu "Lietuvos" poeme-
les posma, kuriuo jaunasis Maironis garbina Mic-
keviciu ir kartu apgailestauja, kad jis nesuprates
gimtosios kalbos reikšmes lietuviu tautai:

Satrijos kalnas:
I Zarenus miškais nuo Siauliu
Jei pro Luoke kada bekeliausi,
Nepamiršk sustabdyti arkliu
Ir ten kalna užlipti aukšciausi.

Svitezfs (J. Ziliaus vertimas):
Jeigu tau tektu aplink Naugarduka

Pluženu girioj viešeti, .

Sustok, pašveski laiko truputuka
Ežerui prisiveizdeti.

Cionai didžiausis tarpo poetu
Garsus Adomas išvydo svieta
Ir jis, tevyne, tave mylejo.
Nors nesuprato, jogei Lietuvis
Myleti kalba tur pranokeju,
Jog tautos budu yr jos liežuvis.

Ir toliau paralele nors ne tokia ryški, taciau
neabejotina. Tik Maironis pasitenkina Satrijos . vi-
durnaktiniu vaidinimusi pavaizdavimu ir baigia ly-
riniais posmais, 0 Mickevicius plecia toliau epine
balades fabula. Butu galima ieškoti ir dar gilesnio
Mickeviciaus poveikio Mairc;miui. Butu ~alima spe-
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Griždami prie Mickeviciaus kuriniu vertimu, su-
stojame prie "Gražinos" poemos. Si klasikinio gro-
žio poema kele mažiau, negu "Valenrodas", musu
verteju susidomejimo. "Aušros" laikais "Gražina"
buvo pasiryžes išversti. Petras Arminas, bet vertejo
mirtis nutrauke ši darba 167-toj poemos eilutej.
Gražinos vardas Arminui pasirode ne visai lietuviš-
kas, tad jis rašo "Gražioji" .75Siaip jokIU budinges-
niu žymiu šis vertimas neturi.

75 Petro Armino raštai, 1907, 38 p.

559



Visa "Gražina" išverte J. Zilius. Spausdinta Ame-
rikos "Vienybeje lietuvninku" 1893 m. ir "Tevy-
neje" 1899 m.; tais paciais metais - rinkinely "Ver-
timai iš Mickeviciaus" ir veliau J. Žiliaus "Veikalu,
veikaleliu" II pluošte. Siame paskutiniame leidiny
vertejas pasisako, kad, rengdamasis versti "Graži-
na", dažnai lankydavo prie Kauno esanti "Mickevi-
ciaus sleni" - lItas vietas, kurios ikvepe dainiu, ir
ten rupinausi pagauti poeto misIi, kad ja prideran-
ciai atiduoti savotiškoje kalboje, verciant "Gražina"
ir "Velines". Toks girtinas pasiruošimas ir vercia-
mojo poeto meile vis de1to neapsaugojo vertejo
nuo žymiu nutolimu nuo originalo ir kitokiu ver-
timo ydu. Nera reikalo šiandien visa tai nagrineti.
Pravartu bus vien pažymejus, kad XIX a. pabaigoj
pasireiške lietuvinimo tendencijos prasiskverbe ir
i ši vertima. Naugardukas virto Naupile, Litavo-
ras - Lietavoru, net Rimvydas pasirode vertejui ne-
pakankamai lietuviškas ir jis pavadino ji Rimvitu.
Vertime randame lietuviu dievus Kova ir Perkuna
ir pomirtine veliu vieta Anapili, nors viso to ori-
ginale nera. Rusciam, herojiškam poemos stiliui ir
veikiamuju asmenu charakteriui netinka, kai Lita-
voras RimVyda vadina "Rimvituli", 0 šis i kuni-
gaikšcius kreipiasi "ponut", "poniut" ir net "mielas
ponuli".

Be "Konrado Valenrodo" ir "Gražinos", J. Ži-"
lius išverte dar "Veliniu" II dali, pavadinta "Die-
dais" ir pirma syki išspausdinta "Tevynes" mene-
sinuke 1898 m. ir veliau pakartota minetuose Ži-
liaus raštu bei vertimu rinkiniuose. Vertimo ydos
tos pacios: nutolimas nuo originalo, negryna kalba,
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sunkoka eiledara, neleistinai trumpinami žodžiai.
Bet tai yra bendros visu to laiko verteju ydos.
Reikšmingiau tai, kad "Veliniu" II dalis sudomino
Žiliu ne socialiniais motyvais, taip ryškiai šiame
veikale skambanciais, net ne dorovinemis proble-
momis, bet romantiniu elementu. "Rasite cionai,-
raše jis,- romantišku gražiu liekanu musu senoviš-
ko tikejimo." Dešiniajai, klerikalinei buržuazijos
krypciai, kuriai tuomet priklause Žilius, buvo svarbi
ta romantika, 0" ne socialiniai klausimai.

Žiliaus vertimus iš Mickeviciaus raštu papildo
"Svitezio " balades ir nepilnas "Svitezietes" verti-
mas. Vadinasi, J. Žilius pelno uoliausio XIX a. Mic-
keviciaus vertejo garbe. Siandien jo vertimai
domina vien kai kuriais budingais, musu jau nu-
rodytais epochos bruožais.

Ryšium su "Velinemis" ir "Konradu Valenrodu'"
minetinas dar vienas, šiandien visat pamirštas Mic-
keviciaus vertejas - Al. Fromas-Gužutis. Jo "Veli-
niu" vertimas "Diedai" buvo spausdintas "Vienybej
li~tuvninku" 1894 ir 1895 m. Be to, Gužutis pagal
"Konrada Valenroda" parašes "Aldonos" drama.76

"Veliniu" III dalies vienintelis vertejas yra Vin-
cas Kudirka. 1899 m. "Varpo" 1 n-ryje jis taip pa-
sveikino Mickeviciaus paminklo atidaryma Varšu-
voje: "Nors Varšava ne Lietuvoje, bet paskubinkime
ten pasveikinti naujai pastatyta paminkla žmogui,
kurio garbingas vardas amžinai suri'štas su vardu
Lietuvos ir nuo kurio turime mokintis, kaip reikia
Lietuva myleti. Gruodžio 24 diena p. m. atidengta

76 "Varpas", 1901, Nr. 1.
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paminklas Adomo Mickevyciaus - to, kuris nuo
Lietuvos lakštingalu išmoko giedoti ir tik apie Lie-
tuva giedojo, nors lenkiškais žodžiais; to, kuris pri-
verstas Koriko pirmeju apleisti Lietuva, svetimoje
šalyje, išsiilges šauke: "lietuvaI Mano tevyne, tu
kaip sveikatai Kaip tave reikia branginti, tas tiktai
žino, kas taves neteko. "77 Sio vertimo Kudirka
emesi, noredamas pamineti tuomet besiartinancia
Mickeviciaus gimimo 100 metu sukakti. Nors ver-
timas "Varpe" pasirode tik 1899 m. pradžioje, 0 at-
skira knygele tik 1900 m., vis tiek prierašas skel-
bia, kad tai "pasveikinimas dienos 24 gruodžio
1898 m." Tas pats prierašas, padetas, matyt, paties
Kudirkos, paliktas ir jo raštu IV tome. Taciau visos
"Veliniu" III dalies Kudirka neišverte. Jis dave tik
politinio turinio scenas: 1- Bazilionu vienuolyne,
Vilniuje, kur kalinami filaretai, kuriems Jonas (Sa-
baliauskas) pasakoja apie tai, kaip caro žandarai
išveža nuteistuosius Kražiu mokinius; VII - Varšu-

vos salone, kur atvykes iš Lietuvos Adolfas (Januš-
kevicius) pasakoja Ciechovskio kalinimo ir jo pa-
mišimo istorija, ir VIII - vel Vilniuje, senatoriaus
Novosilcevo patalpose, kur matome šio caro pati-
ketinio, filaretu budelio, ištvirkima, klastinguma ir
žiauruma. Vertime pasigendame kitu scenu, labai
reikšmingu ideologiniu-filosofiniu ir kurybiniu-lite-
raturiniu požiuriu, tad Prologo, kuriame Gustavas
pasikeicia Konradu, II scenos - didžiosios Konrado
improvizacijos, III scenos, kur kun. Petras gelbsti
apalpusi po improvizacijos Konrada, IV scenos-
Ukrainoje, prie Lvovo, kur mergele Ieva meldžiasi
už Lietuvos poeta, kurio eiles ji megsta skaityti,
V scenos - kun. Petro regejimo su pranašyste apie
ateisianti stebuklinga tautos išgelbetoja, kurio var-
das "keturiasdešimt keturi", VI scenos - apie se-
natoriaus sapna ir pagaliau paskutines IX scenos,
vaizduojaficios veliniu nakti i rytus nuo Vilniaus,

visa Lietuvos bajorija, kuri pasidave lenku itakai po ivykusi9s
kur nors pasaulyje daugiau nesamoningesnes tu dvieju tautu
sajungos, visai skirtingos viena kitai dvasia, kalba ir budu.
Mickevicius, nors nepaprastas poetas, kaip ištautejes, neturi
pastovios raison d'etre ir negali buti statytas su didžiausiais
poetais kitu tautu. Iš tikruju, kiek nesuderinamo yra Mickevi-
ciaus kuriniuose: lenku kalba, eiles žavingos, bet dvasia (Mic-
kevicius apdainuoja Lietuva) visada paliks svetima lenkui. Tik-
ros Lietuvos, t. y. lietuviškos Lietuvos Mickevicius nesupranta
nei širdimi, nei protu ir ižangoje i Konrada Valenroda dainuoja
jai "Requiem". Lietuviu liaudies dainos, jos griaudžios gaidos,
idealu - poetas, kaip ištautejes, giliai nesupranta. Todel teisin-
gai kalba profesorius Kojalavicius, kad Micl}evicius yra poetas
siaurai bajoriškas, bet niekuomet nei lietuviu, nei lenku liau-
dies poetas. Lenku ar lietuviu liaudis, pirma del kuriniu turi-
nio, kita del kalbos, nesupras niekuomet Mickeviciaus, ir todel
nemanau, kad kuomet nors po šiaudiniais stogais dainuotu
Mickeviciaus balades. Lietuviu liaudies dainos yra šimta kartu
žavingesnes ir graudesnes. negu visi Mickeviciaus kuriniai. Ir

77Cia reikia pastebeti, kad tuo paciu metu reikšta ir
kitokiu, griežtai kritiškI! pažiu'ru i Mickeviciaus ryšius su lie-
tuviu tauta ir jo kurybos reikšme lietuviu liaudžiai. 1939 m.
surastoje brošiureleje "Kto byl Mickiewicz?" yra ranka, spe-
jama. kad paties Kudirkos, irašytas toks eileraštis:

Užmiršes senuoliu kalba ir tautyste savo,
Jis svetimu balsu graudžiai Lietuvai dainavo.
Ir nors karštai, kaip sako, Lietuvamylejo,
Taciaus lenku akimis i jaja veizejo.
Lenkai tad ir paminkla statyt jam suniršo,
Bet Lietuvninkai Micku beveik jau užmiršo.
Atgije, mat, velionys kitaip daiktus mato
Ir aukšciau už Adoma - Kristijona stato.

Ten pat lenku kalba irašytos tokios pastabos: "Ir iš tikruju
kas buvo Mickevicius?, Iš pavardes ir kiImes, rodos, turetu
buti lietuvis, bet ištautejes lietuvis, toks, kokiais pasidare
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kur pasirodo tremiamas i Rusija Konradas. Sios Ku-
dirkos neišverstos scenos, ypac Konrado improviza-
cija, yra vertejui nepaprastai sunkus uždavinys.
Taciau galima speti, nebijant suklysti, kad Kudirka
ju neverte ne vien del sunkumo, bet ir del to, kad
jos neatitiko nei jo pažiuru, nei vertimo tikslo.
Kudirka, kaip žinome, buvo lenku pozityvistu auk-
letinis. Lenku pozityvistai po 1863 m. pralaimeto
sukilimo galutinai atsisake romantizmo, mesianizmo
ir visokiu mistiniu pranašysciu, skelbianciu Lenkijos
iš numirusiu prisikelima. Jie skatino pažinti tikrove,
realius visuomenes reikalus, siule švietimo, ekono-
minio isistiprinimo, politinio susipratimo darba, tokiu
budu stiprinant savaja nacionaline buržuazija ir ke-
liant atsparuma carines biurokratijos užmacioms.

Eudirkos pažiuros buvo panašios ir jo veikla
sieke tokiu pat tikslu. Nors ir kokia didele pagarba
butu jautes Kudirka Mickeviciui, "Veliniu" III da-
lies mistika ir fantastika jam turejo atrodyti sveti-
ma, 0 tu laiku lietuviui skaitytojui - nereikalinga.
Iš Kudirkos laišku patiriame, kad jam ypaciai buvo

brangus pažangaus, demokratinio patriotinio turinio
veikalai. Jis ypac vertino "Viliu Teli", nes tai esan-
ti drama didžiai patriotiška, kad jos patriotai esa
demokratai, primena lietuvius, esancius "tokiam pat
padejime po priespauda vietininku: Orševskiu, Hur-
ku ir kitu".78 Tad ir iš "Veliniu" III dalies jis pa-
sirinko tokias scenas, kurios atrode tinkamiausios
nUteikti prieš carini despotizma, kurios galejo pri-
minti anu laiku padeties panašuma, kurios pagaliau
buvo gyvenimiškiausios, realistiškiausios, nes pa-
gristos istoriniais dokumentais.

Kudirkos -vertimas yra objektyvus, be jokio sen-
timentalizmo bei "lietuvinimo". Net pavardems jis
neprideda lietuvišku galuniu ir palieka nesulietu-
vines net tokias, kaip Jankovski, Sobolevski, Ku-
lakovski. Versdamas teksta, Kudirka stengiasi nenu-
tolti nuo originalo, taciau vertime pakeicia originalo
m~tra. Mickeviciaus 13 skiemenu silabine rimuota ei-
lute jis vercia toninemis baltomis eilemis penkiape-
džiu jambu, nors savo apimtimi geriau atitiktu šešia-
pedis jambas. Del to eiluciu skaicius Kudirkos vertime
išeina didesnis, negu originale. Kudirkos atsisakymas
nuo silabines eiledaros ir perejimas i tonine net ir
Mickeviciaus vertime, kai visi kiti vertejai vartojo
silabine sistema, yra reikšmingas faktas lietuviu ei-
ledaros raidoje, rodas galutini persiorientavima i to-
nine sistema. Ankstyvesniuose vertimuose, kaip
Slovackio "Mindaugy", Asnyko "Kestutyn, pats Ku-
dirka dar svyravo tarp silabines ir tonines eiledaros.

todel lietuviai niekuomet nepakeis savo tevynainiu šimtmeciu
senumo dainu, kuriniu savo senoves pranašu, i pseudotautiškus
Mickeviciaus kurinius. Sako, kaip Mickevicius aprašytas šiame
veikale, jis gyvUoja pas ultrapatriotus lenkus ir lietuviu lenko-
manus. Kai del musu, tikru lietuviu.. suprantanciu savo etno-
grafinj skirtuma nuo lenku, tai mums Mickevicius su savo ne-
teisinga pranašyste apie greita musu tautybes "finis" (kuris,
laimei, neivyko, kaip poetas mane) yra svetimas genijus ir
abejingas ir neužsitamavo, kad labai juo dometumes. Micke-
vicius Lietuvos nepripažino, Lietuva palieka ji lenkams." ("lie-
tuvos žinios", 1932.III.18. Cituota, netaisant vertimo kalbos.)
Šitie žodžiai, vis tiek kieno jie butu, yra budingas atgarsis
tu svyravimu, kurie reiškesi ivairiomis epochomis, vertinant
didžiojo poeto kuryba. Jie yra suprantami, turint galvoje jo
veiklos ir kurybos ivairuma bei sudetinguma. 78 Kudirkos jubiliejinis Varpas, 101 p.
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Tevine lietuvaI tu kaip sveikataI
Kajp tovi reik brangit tas tik pamata,
Kursaj jos ne tenka. Dar matau garbinga
Gražybe tova ir giedu iszsilges.

Szwenta Marya ka gini Czestachava,
Auszros turi vartus po sparnu sovai
Ka gini Lietuva ir josios žmones,-
Sveikata gražynaj man isz malones.

\ .

Ne vienas li\ šiol Baranausko biografas nei biblio-
grafas neminejp, kad jis butu vertes "Pona Tada".
Cituotoji nuotrupa atrodo netiksli rašybos ir kalbos
atžvilgiu, kad stlnku spresti, ar ji priklauso Bara-
nauskui. Antra vertus, Budrys yra susipažines su to
laiko lietuviu raštija, mini visa eile lietuviu rašy-
toju bei verteju, pažista iš "Ost-Litauische Texte"
"Anykšciu šileli", Baranauska vadina vienu iš ge-
riausiu lietuviu poetu, žino, kad "Pona Tada" ren-
gesis versti Silvestravicius ir del to mano, kad,
turint puiku, rinktini Baranausko vertima, kitas at-
rodo nereikalingas. Taigi nesuprantama, kaip toks
palyginti gerai informuotas autorius galejo taip
stambiai apsirikti. Siulosi išvada, kad ir Baranaus-
kas bus vertes jei ne visa "Pona Tada", tai bent jo
pradžia.

Kaip ten bebutu su vertimu, "Pono Tado" po-
veikis originalinei Baranausko kurybai, butent
"Anykšciu šileliui", yra placiai žinomas ir paties
Baranausko konstatuotas. Pats "Anykšciu. šilelio"
autorius papasakojes Al. Dambrauskui-Jakštui82 ži-
nomaH atsitikima, kaip Varniu seminarijos profe-
sorius A. Gabševicius, per pamoka paskaites iš
"Pono Tado" giriu aprašyma, eme girti lenku kal-
ba, 0 peikti lietuviu, kad ji netinkanti 'nei kilnioms
mintims reikšti, nei poezijai kurti,- ir kaip tie

\Be "Veliniu" III dalies, Kudirka išverte dar i.š
"Konrado Valenrodo" Vaidilos apsakyma originalo
metru, toniniu hegzametru. Sis vertimas jokioms
bendresnio pobudžio išvadoms medžiagos neduoda.
Taip pat "Vilijos", soneto "Nemunui". ir "Ponios.
Tvardauskienes" vertimai tik papildo Mickeviciaus
kuriniu vertimu skaiciu.

Stambiausias Mickeviciaus veikalas "Ponas Ta-
das" XIX a. didesnio lietuviu verteju susidomejimo
nesukele. Patriotine poemos pradžia "Lietuva mano
tevyne, tu esi kaip sveikata" pirmutinis verte
V. Zagurskis-Ažukalnis apie 1848 m. Ja randame ir
Dagilio "Lietuviškame šiupiny". Adomaitis-Budrys
minetame straipsny "Mickevicius ir lietuviu litera-
tura", pažymetame 1885 m. data, rašo,. kad Dagilio
verstas "Ponas Tadas" spausdinamas.79 Ir Vaižgan-
tas mini, kad Dagilis "drasiai ir mielai emes sunkiu
vertimu: "Pan Tadeusz", Žukovskio "Iveiktuves",
Deržavino "Dievas" ir k."80Taciau, be poemos pra-
džios 22 eiluciu, nieko daugiau iš "Pono Tado" Da-
gilis, tur but, nebuvo išvertes. Taip pat klaidinga
bus ir Adomaicio-Budrio žinia, kad "Pona Tada"
išvertes A. Baranauskas.81 Kaip vertimo pavyzdi
Budrys cituoja 8 pirmasias poemos eilutes:

79 Ksiažka zbiorowa... 131 p.
80J. Tu mas, op. cit., 219 p.
81 Ksiažka zbiorowa... 132 p. 82 "Gabija", 1901, 24-2;) p.
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žodžiai klierikui Baranauskui "lyg peiliu širdin ismd-
go" ir jis, noredamas parodyti lietuviu kalbos tin-
kamuma, pasiryžo aprašyti miška taip gražiai, Raip
Mickevicius, ir tokiu budu. sukure "Anykšciu §ile-
Ii". Yra "Pone Tade" keletas vietu /su miško ap-
rašYmais, kuriuos galejo skaityti Dj1inetasis profe-
sorius ir kurie galejo paveikti Baranauska:
treciosiose knygose grybavimo aprašYmas su vaiz-
dingais visokiu grybu palyginimais, toje pat kny-
goje, po Telimenos su Grovu pašnekesio apie sve-
timuosius kraštus, poeto nuo saves iterptas puikus
Lietuvos miško vaizdas, toliau Tado susižavejimas
Lietuvos gamta ir pagaliau miško aprašymai ket-
virtosiose knygose. Daugiausia panašumo randame
grybu vaizdavime: tas pats baravyko pavadinimas
"grybu pulkauninku", tas pats atsiliepimas apie
šungrybius ir beveik jau citata iš Mickeviciaus:

Cia kazlekai pakrumiais ant plemenu tako,
Tartum kupkeIiai kniupšti, kaip Mickevc1us sako.

Grižtant prie "Pono Tado" lietuvišku vertimu,
reikia paŽYmeti dar viena abejotina bandYma - tai
Bukaviecio, išvertusio dvi pirmasias knygas. Ver-
timas niekur nebuvo spausdintas.

Mickeviciaus verteju eile XIX a. papildo M. Do-
voina-Silvestravicius-Vyturys. Jo knygelej "Tevy-
nainiu giesme", išleistoj Ragaineje 1884 ni., randa-
me Mickeviciaus iš Bairono versto "Atsisveikinimo
Caild Haroldo" ir paties Mickeviciaus eilerašcio
"Abejone" (Niepewnose) vertima. Ir šis vertejas
lietuvindamas Mickeviciu vadina Mickum. Idomu
nebent tai, kad šis dar priešaušrio gadynes bajoras,
kone šovinistiškai nusiteikes atvirtelis lietuvis, pa-
sirenka versti ne koki lietuviškos tematikos, bet
grynosios lyrikos Mickeviciaus eilerašti. Cia prisi-
menam ir J. A. Vištaliauska, apie 1880 m. išvertusi
iš "KrYmo sonetu" "Kloni Akermano" ir "Krymo
varpeli". Sie vertimai niekur nebuvo spausdinti,
o ju rankraštis saugomas Krokuvos Universiteto.
bibliotekoje. Tad ka reiškia antrašte ,,Krymo var-
pelis", nežinome.8s

Baigdami Mickeviciaus kuriniu vertimu XIX a.,
apžvalga, turime. sumineti dar viena žinia, randama
jau cituotame Adomaicio-Budrio straipsny: "Prieš
pora metu girdejau,- rašo Budrys,- viena iš bu-
vusiu Karaliauciaus universiteto studentu, dekla-
muojanti puikiai išversta "Reduta" ir ištrauka iš
"Faryso". Apie tolimesni tu vertimu likima nieko
nežinau."84 Kyla klausimas, kas galejo. buti tas bu-
vusis Karaliauciaus universiteto- studentas? Jei jis

Kitose "Anykšciu šilelio" ir "Pono Tado" atitinka-
mose vietose tokio artimo panašumo nerandame.
Minetosios Mickeviciaus poemos vietos bus buvu-
sios vien tik proga, paskatinimas Baranauskui, bet
tai ne kiek nemctžina. "Anykšciu šileiio" ne tik
poetines vertes, bet ne jo originalumo. Jo temati-
koje, medžiagos sutvarkyme, išraiškoje Mickevi-
ciaus itakQs nejauciame, išskyrus kai kuriuos atski-
rus vaizdus bei posakius. Epinis "Pono Tado"
gamtovaizdis yra iš esmes skirtingas nuo Baranaus-
ko lyrinio, emociniu stilium išreikšto "Anykšciu
šilelio" gamtovaizdžio._

.568

83 M. B r e n s z t e j n, op. cit., 15 p.
84 Ksiažka zbiorowa..., 131 p. .
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deklamavo savo paties vertima, tai turejo moketi
lenk1J kalba ir buvo kiles iš Lietuvos. Galetume
speti buvus tai jau musu minetaji Jokuba Daukša,
1858 m. išvykusi studijuoti literaturos i Karaliauciu
ir išbuvusi ten apie ketv~ri~s metus. Kaip 1863 m.
sukilimo dalyvis jis buvo ištremtas i Sibira, iš kur
grižo 1884 m.8SBudrio straipsnis pažyInetas 1885 m.
lapkricio 24 d. data, tad apytikris pasakymas "prieš
pora metu" neprieštarautu galimam Adomaicio-Bud-
rio ir Daukšos susitikimui. Bet tai tera tik spelioji-
mai. "Ordono redutos" ir "Fario" ištrauku vertima
Budrys vadina rinktiniu, puikiu. Taciau. tame pat
straipsny jis ne tik apie Baranauska, bet ir apie
"Lietuvos biciulio", 1. y. S. Gimžausko, ir Miglova-
ros poezijas rašo, kad jos "tikrai gali stoti lygiomis

. su geriausiais svetimu literaturu kuriniais'~. Lengva
suprasti, kad straipsnio autorius, Mickeviciaus gar-
bei rinktines knygos dalYvis, norejo .kai kuriuos
didžiojo poeto kuriniu vertimus ir kai kuriuos lie-
tuviu rašytojus parodyti kuo palankiausia šviesa.
Del to, pasinaudodamas proga, jis nurodo sunkias
lietuviu literaturai tarpti salygas PO 1864 m.. ir ne-
p.alankias knygoms spausdinti ir plisti aplinkybes
.Mažojoje Lietuvoje ir Amerikoje, kur turejo buti
nukelta visa spaudos veikla. Del. tu- sunkiu aplin-
kybiu ir kai kurie vertimai negali buti paskelbti.
-Autorius sakosi girdejes, kad -8. .Narkevicius-Nor-
kus, Syrokomles "Margirio" vertejas, turis ir Mic-
keviciaus "Gražinos" vertima.. Budrio tvirtinimu,
.Iietuviu dainininku rateliai kai kuriuose miestuose

~5 Liet. enciklopedija, VI Lr 166 p.
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turi išsiverte smulkesniuju Mickeviciaus kiirinlu,
Moniuškos panaudotu muzikai. Jie tam reikalui pa-
sigamine net ištisa. "Veliniu" vertima. Tie vertimai,
kurie turi nesudetinga melodija, kaip pvz. "Trys
Budriai" , Adomaicio-Budrio teigimu, iš miestu plin-
ta ir i kaimus. Kiti vertimai sklinda rankrašciu
nuorašais. Ir cia lengva ižiureti Budrio tendencija
sudaryti ispudi, kad Mickeviciaus. kuryba vertimais
plinta ne tik lietuviu šviesuomeneje, bet ir liaudy.
Kelia dar jis klausima, kokia itaka dara tie gausus
vertimai originalinei lietuviu literaturai, bet ta itaka
dar sunku esa ivertinti.

Iš šios apžvalgos matome, kad XIX a. lietuviu
literaturoje buta gyvo susidomejimo Mickeviciaus
kuryba. Bandyta versti, bent dalimis, visi reikšmin-
gesnieji didžiojo poeto kuriniai ir nemaža smulkes-
niuju. Jei tie vertimai nera deramo lygio, tai del
to kalta anu laiku: nenusistojusi literaturine kalba,
kurios galimumu joks vertejas prašokti negali.
Mickeviciaus raštu populiaruma ir ju vertimu ga-
minima skatina lietuviu nacionalinio išsivadavimo
sajudžio kovingos nuotaikos. Lietuvos senoves ir
gimtojo krašto idealizavima~ junge Mickeviciu ir
to sajudžio veikejus. .

Daug kas pakiteja XX amžiuje.
Lietuviu literaturoje po 1905 m. ima ryšketi kri-

tinio realizmo, proletarines bei revoliucines litera-
turos ir iš dalies estetizmo sroves. Ne viena iš ju
nebuvo gimininga Mickeviciaus romantiZmui. Pa-
galiau jaunoji lietuviu inteligentija jau nebemokejo
lenku kalbos, ji auklejosi gimnazijose ir universite-
tuose, kur viešpatavo rusu kalba ir literatura.
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Paties Mickeviciaus kt1rybos ir veiklos progre-
syvumas bei revoliucingumas nebuvo išryškintas,
išaiškintas. Tad suprantama, kad Mickeviciaus ver-
teju ir vertimu skaicius XX a. labai sumažeja. Vie-
nintelis rašytojas, per ilga metu eile studijaves ir
vertes Mickeviciaus kuryba, buvo Motiejus Gustai-
tis. Pirmiausia jis emesi sunkaus uždavinio išversti
"Krymo sonetus", dar niekieno ligi jo nebandytus
versti, be jau mineto abejotino Vištelio vertimo.
"Akermano stepiu" soneto Gustaicio vertimas pa-
sirode "Tevynes sarge" 1903 m. Nuo 1907 m. ima
rodytis "Draugijos" žurnale kitu sonetu vertimai,
o 1909 m. Vilniuje išeina leidinelis "A. Mickevi-
ciaus Krymo sonetai lietuviu ir lenku kalbom. Verte
ir išaiškino M. Gustaitis." Vertejas, atrodo, .buvo
gera! šiam darbui pasiruošes, nes, studijuodamas
užsienyje, paraše disertacija apie orientalinius ele-
mentus Mickeviciaus kuryboje, ypac "Krymo so-
netuose" . Vis delto, išskyrus pirmaji soneta ir viena
kita posma tolimesniuose, negalima šio vertimo
laikyti pavykusiu. Gustaitis apskritai menkai valde
eiliavimo technika ir neturejo gyvos kalbos bei žo-
džio pajautimo. Ieškodamas lietuviu kalboje tinka-
mu priemoniu išreikšti labai sudetingiems "Krymo
sonetu" vaizdams, ju prasmei ir tobulai meniškai
formai, vertejas nutolsta nuo gyvosios lietuviu kal-
bos, griebiasi retu žodžiu, kala naujadarus, lipdo
gremezdiškus, sunkiai suprantamus posakius.

Taciau Gustaiciui pateisinti reikia prisiminti,
kad jisai "Krymo sonetus" verte reikšmingame lie-
tuviu literaturai poetiniu formu ir kalbos raidos
momente. Estetizmo bei formalizmo šukiai, suskam-

beje lietuviu literaturos padangeje, stiprejant lietu-
viu buržuazijos gerovei bei kulturai. igalino ir tos
krypties rašytojus ieškoti nauju reiškimosi priemo-
niu. Bloga vien tai, kad Gustaitis del per menko
kurybinio pajegumo nesugebejo ikvepti gyvybes
savo naujadarams bei žodinems kombinacijoms, tu-
rincioms pavaduoti puošnius "Krymo sonetu" vaiz-
dus. Sis jo vertimas žymetinas kaip prasminga, nors
ir nepavykusi pastanga pakelti lietuviu kalbos iš-
raiška ligi rafinuoto aukštos literaturines kulturos
žodinio meno.

Idomu, kad to meto kritika prieme Gustaicio
vertima labai palankiai, pabreždama kaip tik tai,
ko tuomet buvo la.biausia pasigendama, butent kal-
bos turtinguma. Antai dešinysis dogmatikas A. Jakš-
tas, nors prasitaria, kad sunkesniu. vertimo vietu
prasme "be originalo vietomis gan sunku atspeti",
taciau apskritai vertima laiko dailiu, lengvu ir ivai-
riu: "Zodžiu apstybe tiesiog nuostabi. Musu jau-
niems poetams patartumem kasdien skaityti tuos su-
lietuvintus ,,Krymo sonetus" , kad geriau suprastu
lietuviu kalbos. turtinguma, plastiškuma ir elastiš-
kuma".B6 Klerikalini kritika Jakšta galetume itarti
šališku palankumu Gustaiciui, bet ir liberalines ano
meto jaunuomenes laikraštis "Aušrine"štai kaip at-
siliepia apie ta pati vertima: "...privalom nuoširdžiai
pasveikinti M. Gustaicio "Krymo sonetu" vertima.
Vertimu tarpe "Sonetai" užims, be a~ejo, viena
pirmuju vietu, 0 musu poetams (dar taip netobu-
liems), tai tiesiog aukso dovana... Paminetina dar

86"Draugija", 1910, Nr. 38; A. Ja k š tas, Musu naujoji
poezija, II, 150 p.
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kalba. Visi Gustaicio raštai-poezijos atsižymi kal-
bos vaizdingumu ir žodžiu turtingumu. Jo poezijoje
rasi. šimtus žodžiu, jo tik vieno vartojamu. Šiuo
atžvilgiu mažai klysiu pasakes, kad Gustaitis poetiš-
kiausias iš visu musu poetu. "Sonetu" vertimas
nera išimtIs. Skaitytoja tiesiog stebina žodžiu tur-
tingumas. "87

Tokia prasme vertintinas ir vienintelis Kleofo
Jurgelionio-Kaledu Kaukes išverstas "Audros" so-
netas, paskelbtas 1904 m. "Lietuviu laikrašcio" 2 nr.
Tokie vertimai, nepaisant kalbiniu trukumu ir for-
malinio šiurkštumo, turi didesne reikšme, negu,
pvz., Margalio "Keleivio" soneto vertimas88, suba-
nalintas visokiomis ,;sesutemis",. "perdegusiais jaus-
mais" ir "širdies karalienemis". Nevykusio Micke-
viciaus sekimo randame dar Margalio "Odoj i jau-
nuomene" ir neva sonete "Liekanos Kauno bokšto".

Be "Krymo sonetu", Gustaitis yra išvertes dar
viena orientalinio stiliaus Mickeviciaus kurini "Fa-
ri". Vertimas išspausdintas "Vaivorykštes" 1913 m.
trecioj knygoj. Šis vertimas jau nera taip dygiai
pasišiaušes kalbos keistenybemis, kaip "Krymo so-
netai", -ir šiandien dar gali buti imanomai skaito-
mas. Tuo tarpu "Odes jaunystei" vertimas, išspaus-
dintas 1911 m., dar daug kuo primena "Sonetu"
šiurkštumus.

Gustaitis nesiliove domejesis Mickeviciaus kury-
ba ne buržuazineje Lietuvoje. 1922 m. "Draugijoje"
buvo išspausdintas sonetas "Vienumai" (Do samot-
nosci) , 0 1926 m. atskira knygele išejo "Veliniu"

87"Aušrine", 1910, Nr. 2, 16, 17 p.
88Volunge ir Vieverselis, 1907, 44 p.

II dalis su ižanginiu eilerašciu "Veluokas" (Upi6r).
Iš visu kitu šis vertimas skiriasi tuo, kad yra neri-
muotas, ir tai laikytina dideliu jo trukumu. Gus-
taitis, ar tai isitikines, kad rimuotos eiledaros menas
jam sunkiai vyksta, ar tai paklusdamas kartkarciais

reiškiamai nuomonei, kad liet~viu kalba rimavimui
netinkanti, ryžosi versti "Velines" baltomis eilemis.
Vertimas, tiesa, išejo tikslesnis, artimesnis origina-
lo tekstui, bet žuvo vienas iš esminiu originalo gro-
žio elementu - nuotaikingas garsu saskambis, tiek
reikšmingas ypac šiai, libreto forma parašytai "Ve-
liniu" daliai.

Cia reikia dar atkreipti demesi i originaline
Gustaicio poezija, kurioje Mickeviciaus itaka gana
aiškiai pastebima. Tiesa, Gustaitis nera didelio mas-
to poetas ir lietuviu literaturai nera sukures pasto-
vesniu vertybiu. Vis delto dešimtmety prieš pirmaji
pasaulini kara patriotinei romantine.i lietuviu poezi-
jos krypciai sukant simbolizmo linkme, Gustaitis
yra daves budingu šiam posukiui pavyzdžiu. Teis-
tine pasauležiura ir polinkiu i mistika jis yra gimi-
ningas Mickeviciui, bet simboline Gustaicio išraiška
yra jau velyvesnes literaturos raidos reiškinys,
Mickeviciui svetimas. Aiškiausiai "Veliniu" auto-
riaus itaka Gustaiciui matyti nacionalines tematikos
kuriniuose ir romantiniu, irracionaliniu sielos pole-
kiu apoteozavime. Galima speti, kad ir soneto forma
Gustaitis pamego, nusižiurejes i Mickeviciaus sone-
tus. Viename "Varpeliu" rinkiny randame 55 sone-
tus, taigi daugiau, negu Mickevicius' ju paraše iš
viso I
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Kaip ir del ko Gustaitis gerbe Mickeviciu, ma-
tome iš skirto jam soneto, prideto prie "Krymo
sonetu" vertimo. Idomu tai, kad. Gustaitis garbina
Mickeviciu ne vien del to, kad jis "milijonu širdims
viešpatauja", ne vien, kad jis "atskleidžia senove,
ainiams pranašauja", bet ir del to, kad ji laiko Lie-
tuvos laisves pranašu:

jos prasme išaiškina nuošaliai stovis senelis, kurio
vaidmeni "Romantiškume" atlieka senis mokslinin-
kas ir pats poetas. Skirtumas tik tas, kad Mickevi-
cius "Romantiškume" aukština tikejima ir jausma,
o Gustaitis - moksla ir dora. Taciau ir Gustaitis
"Meiles" poemos finale, kaip ir Mickevicius, apo-
teozuoja širdi. Gustaicio posmas:

Kentetojau meiles, karaliau poetul
Tu milžino siela tevyne mylejai.
Aukodamas save liuosybes idejai,
Dainuodams Lietuva užmiršusiam svietui.

Myliu tave, šird.ie skaiscioji,
Myliu labiau, neg šalta prota,
Kuriam taip tankiai išgiedroji
Teisybe ukanota,-

Deja, pats po jungu gyvenimo kietu,
Palaiminti laisve tautos negalejai,
Bet misijos tavo teber pasekejai,
Jie dvasia ikUDYSgiesmiu išaukletu.

yra vien "Romantiškumo" pabaigos parafraze.

Czucie i wiara silniej m6wi do mnie,
NiZ medrca szkielko i oko.

Gustaicio "Varpeliuose" ne vienoje vietoje pa-
.juntame Mickeviciaus sonetu nuotaika, dar aiškiau
suskamba atskiri ju motyvai. Pvz., Gustaicio "Te-
vynei" (Varp., 19-23 p.) aidi keliu "Krymo sonetu"
atgarsis (ypac II ir XIV); "Trakams" (Varp., 27 p.)
gyvai primena "Balaklavos pilies griuvesius";
"Bachcisarajaus rume" (Varp., 53 p.) - Mickevi-
ciaus . "Haremo kapai"; "Kam calma ruscia užsi-
dejai, Catirdahe?" -Mickeviciaus "Catirdahas";
"Italijoj" aidi "Piligrimo" nuotaikos.

Taip pat ir Gustaicio "Meiles" poemoje po "Ge-
duliu raudos" fragmentas "Kur šaukia trimitas" sa-
vo nuotaika labai artimas Mickeviciaus baladei
"Romantiškumas". Kaip Mickeviciaus balades mer-
gele regi kitiems nematoma mirusi savo mylimaji
Jasiu, taip cia vaikas regi tevui nematoma vizija,-
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Miej serce i patrzaj w ~erce.

(Jausmas ir tikejimas stipriau man prabyla, negu išminciaus stik-
liukas ir akis... Turek širdi ir žiurek i širdi.)

Pagaliau ir. Gustaicio "Aureoles" oratorija, nors
savo simbolizmu labai nutolsta nuo Mickeviciaus
kurybos, vietomis' vel arteja prie jos mesianistiniu

. ideju atgarsiais, 0 priešfinaliniu choru giesme tera
tik sulietuvinta Mickeviciaus "Pilig;rimu litanija".

. Be Gustaicio, neberandame kito XX a. lietuviu
rašytojo, kuris butu mums reikšmingas ar tai Mic-
keviciaus vertimais, ar tai savo kuryboj atsispinde-
jusia jo itaka. Verteju saraša tegalime papildyti
keliais vardais. Karolis Rackauskas-Vairas yra iš-
vertes ir Amerikos "Tevyneje" 1909 m. išspausdi-
nes 1831 m. vieno iš sukileliu vadu Emilijos Plia-
teraites atminimui skirta eilerašti "Vado mirtis"

31. V. Mykolaitis-Putinas. VIII 577



(Smiere pulkownika). A. Smulkštys-Paparonis "Vai-
vorykštes" 1913 m. I knygai dave balades "Tevo
sugrižimas" laisva sekima. K. Sakenis 1909 m. iš-
verte "Svitezietes" balade. Sio vertejo nuopelnas,
kad jis dave pilna, nors ir neaukšto lygio, "Pono
Tado" vertima, išspausdinta 1924 m. Tuo paciu maž-
daug metu penkias tos poemos knygas išverte ir
išleido Antanas Valaitis. Nebeminesime dar vieno
kito atsitiktinai išversto eilerašcio, taip pat ir ver-
timu-atpasakojimu, kuriu pasirode mokykloms skir-
tame rinkiny "Iš Adomo Mickeviciaus raštu" 1919
ir 1927 m. laidose.

Baigiant šia apžvalga, reiktu dar atsakyti i klau-
sima, kiek. Mickeviciaus kuryba buvo liesta lietu-
viu literaturos moksle, kritikoje ir publicistikoje.
Deja:; konstatuosime cia labai menkus rezultatus.
Pirmas vertas demesio dalykas tai bus jau musu
minetas Budrio rašinelis lenku kalba "Mickiewicz
w literaturze litewskiej", datuotas Tilžej 1885 m.
lapkricio 24 d. ir išspausdintas rinkiny "Ksiazka
zbiorowa ku uczczeniu pamieci w stuletnia rocznice
urodzenia poety", Peterburge, 1898 m. Sis rinkinys,
matyt, buvo ruoštas pamineti 30 metu poeto mirties
sukakciai, nes beveik visi jame išspausdinti straips-
niai pažymeti 1885 m. data. Budrys 4 puslapiu
savo straipsnely duoda žiupsni žiniu, vietomis ne
visai patikimu, apie ankstyvesniuosius Mickeviciaus
vertejus ir viena kita pastaba del lietuviu litera-
turos padeties XIX a., kaip jau anksciau musu buvo
nurodyta. Simto metu poeto sukaktis lietuviu spau-
doje placiau nebuvo pamineta. Viename kitame
Amerikos laikrašty, berods, buvo išspausdinta pora

straipsniu, pvz., J. J asiulaicio ir Armino "Adomas
Mickevicius" "Tevynej, e" 1898, 12 nr., J. Radziuky-
no-Dzuko "Adomas Mickiewicz" "Vienybej lietuv-
ninku" , tu pat metu 54 nr.

Placiau minetina A. J. Daubaro knygele "Ado-
mas Mickevycia. Jo gyvenimas, raštai 'ir darbai",
Plymouth, Pa, 1902 m. Daubaras, rašydamas apie
Mickeviciaus kuryba ir veikla, bande nušviesti di-
diji poeta vien tik kaip kovotoja del laisves ir
liaudies užtareja. "Mickevycios priešais,- rašo
Daubaras,- buvo ponai, kunigai. Ir jie gerbia ji
dabar, bet iškraipe jo mislis, jo darbus. Dargi
1898 m. pastate jam Varšuvoj paminkla, sukakus
šimtui metu nuo gimimo dienos. 0 teisybe sakant,
buvo tai darbininku švente, nes paminklas pasta-
tytas ju apgynejui. Ir mums, Lietuvos. darbininkams,
akyva susipažinti su Mickevycios darbais, nes jis
kovojo prieš cara, ponus ir kunigus, slegiancius
mus." Sioms vedamosioms mintims irodyti Dauba-
ras panaudoja "Veliniu" III dali, kai kuriuos poeto
gyvenimo faktus ir kai kuriuos jo straipsnius iš jo
redaguoto laikrašcio "La tribiun de pepl", kuria-
me, rašo Daubaras, "jis užstoja darbininkus, kovoja
su siurbelemis - ponais, valdžia ir kunigais" .89 Tei-

singa Daubaro nuomone del "Veliniu" ir ju vertimu
i lietuviu kalba. Jis apgailestauja, kad "Veliniu"
vertejas "Gužutis nera išvertes visu gražiausios III
dalies, kuria yra išvertes Kudirka ir tai tik maža
ju dalele". Polemizuoja jis ir su Jr. Jonu (Žilium),
kuris "Velines" laikes neaktualiu veikalu, išskyrus

89 A. J. Dau bar a s, Adomas Mickevycia 11p,
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90 Ten pat, 7-8 p.

Buržuazines Lietuvos mokslineje literaturoje ne-
randame nieko reikšmingesnio apie Mickeviciu.
Tiesa, buvo bandymu iliustruoti Mickeviciumi ap-
riorines, istoriosofines tezes, pvz., kad istorine lie-
tuviu tautos misija esanti sintetinti Rytu ir Vakaru
kulturas, arba kad Mickevicius simbolizuojas lie-

tuviu tautos likima, atsidurus jai Rytu ir Vakaru
kryžkeleje, ir pan. Šitokiuose aiškinimuose budavo
klaidingai nušvieciama istorine lietuviu tautos bei
visuomenes raida, atitraukus ja nuo gamybiniu san-
tykiu ir klasiu kovos eigos, taip pat budavo klai-
dingai aiškinama ir Mickeviciaus veikla bei kuryba,
pabrežiant vien tai, kas tinka anoms apriorinems
tezems, 0 nutylint tai, kas joms netinka.

Buržuazineje Lietuvoje buvo beišryškejanti dar
viena tendencija, ypac pedagogu tarpe - traukti
Mickeviciu i lietuviu literatura kaip lietuvi rašy-
toja, nors ir lenkiškai rašiusi. Cia pasikartojo tas.
pats nacionalizmo reiškinys, kurio veikiami naivus
XIX a. patriotai "Mickum" lietuvino jo pavarde,
o dabar lietuvino jo kurybos "dvasia". Vienur kitur
buržuazineje spaudoje, prisimenant Mickeviciu, bu-
davo reiškiama apgailestavimu, kad genialusis Lie-
tuvos poetas neispejes lietuviu tautos ateities ir
nepastebejes tame paciame Vilniaus universitete
gretimai bepasireiškiancio tautinio lietuviu žemai-
ciu sajudžio. Buržuaziniuose Kauno ir Vilniaus 1mi-
versitetuose tarpais budavo skaitomi apie Mickevi-
ciu epizodiniai kursai, 0 mokyklu programose ir
vadoveliuose jam budavo skiriama daugiau vietos,
negu visuotines literaturos kursas to reikalautu.
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II dali, nes joje rasime romantiška aprašyma lie-
kanu musu senoviško tikejimo. Daubaras tokia
nuomone griežtai atmeta: "Tarytum mums dabar ir
terupi senoves tikejimas, 0 ne prispaudimas, ne ko-
va tiž laisve, už buvi, už duonos kasni? 0 kova
prieš cara, prieš jo valdžia rasime aprašyta tik III
daly."90 Kalbant apie teigimus, lieciancius Micke-
viciaus politines ir visuomenines pažiuras, reikia
pastebeti, kad Daubaras, nedaves ir negalejes duoti
savo 40 mažu puslapiu knygeleje išsamesnio tu
laiku politiniu ir socialiniu santykiu vaizdo ir Mic-
keviciaus politiniu raštu kritiškos analizes, savo
skubiu ir griežtu apibendrinimu pakankamai nepa-
grindžia.

Nors Daubaro tvirtinimas neišsamus ir ne visiš-
kai 'teisingas, vis tik jis budingas tuo, kad parodo,
kaip ivairiu sluoksniu atstovai bande žiureti i Mic-
keviciaus kuryba ir ko joje ieškojo.

Ligi pirmojo pasaulinio karo pasirode tik vienas
mokslinis veikalas, liecias Mickeviciaus kuryba-
tai M. Gustaicio disertacijos fragmentai, spausdinti
"Draugijoje" ir "Vaivorykštes" 1913 m. I knygoje
"Puškinas ir Krymo sonetai", antroje knygoje
"Orientaline srove Europos literaturoje", III .knygo-
je "A. Mickeviciaus orientalizmas", 1914 m. I kny-
goje "Orientalinis Krymo sonetu stilius". Visi šie
straipsniai, parašyti objektyviai, nors ir kaip butu
vertingi moksliniu atžvilgiu, jokios gyvos, aktualios
problemos nekelia.
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Visuose Mickeviciaus veiklos ir kurybos nagrineji-
muose buta daug svyravimu, neaiškumu ir klaidu.
Visa tai atitaisyti ir apskritai. Mickeviciaus klau-
sima pastatyti i teisinga plotme yra artimiausias
lietuviu tarybinio mokslo uždavinys.

Vienu žvilgsniu apeme ikitarybiniu laikotarpiu
atliktus Mickeviciaus raštu vertimus i lietuviu kal-
ba, jo itaka lietuviu literaturai ir jo kurybos bei
veiklos nagrinejima lietuviu moksle, galime pabrežti
šiuos svarbesniuosius momentus. Pirmasis ankstyvas
Mickeviciaus kurybos atgarsis musu raštijoje -
Daukanto "Darbuose..." atpasakota "Ziviles" apysa-
kaite - pradeda istorines tematikos kuriniu ilga
vertimu eile. Šie kuriniai stiprino lietuviu nacio-
nalini išsivadavimo sajudi. Net ir "POIio Tado" po-
veikis Baranauskui buvo taip pat nacionalinio
pobudžio: ižeista tautine ambicija paskatina ji ra-
šyti "Anykšciu šileli". Basanavicius, Kudirka, Mai-
ronis, Vaižgantas ir visa eile kitu XIXa. pabaigos
rašytoju bei veikeju remesi Mickeviciaus kuryba.

Antrasis ankstyvas vertimas "Lenku tautos ir pi-
ligrimystes knygos", buves aktualus tik emigraci-
joje ir unijos tradicijos šalininkuose, prasidejus na-
cionaliniam išsivadavimo sajudžiui, greitai buvo
pamirštas, ir paties Mickeviciaus politine ideologi-
ja lietuviu raštijoje atgarsiu nesukele. Tik vienas
M. Gustaitis, pirmojo pasaulinio karo fone atkurda-
mas ,lPiligrimu maldos ir litanijos" motyvus, dave
jiems nauja politine prasme.

Sunkiausiais nacionalinio išsivadavimo sajudžio
kovos su carizmu metais V. Kudirka išverte "Ve-
liniu" III dali, kurini, kuriame carizmo tironija yra
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atvaizduota ryškiausiomis spalvomis ir sukelia di-
džiausia priešinimosi pasiryžima.

Isigalint buržuazijai po 1905 m., 0 literaturai
krypstant i estetizma, pasirodo M. Gustaicio. "Kry-
mo sonetu" vertimas. Budinga, kad ir mistiniai me-
sianistiniai Mickeviciaus kurybos motyvai rado
atgarsio šio dešiniosios krypties rašytojo originali-
neje kuryboje.

Pagaliau tik buržuazineje Lietuvoje pasirode pil-
nas "Pono Tado" vertimas - to veikalo, kuris, nors
ir laikomas didžiausiu Mickeviciaus šedevru, bet
savo turiniu, vaizduojanciu bajorijos gyvenima, taip
pat savo politine tendencija nacionalinio išsivada-
vimo sajudžio kovu periode atrode svetimas ir ne-
reikalingas.

Taigi matome, kad Mickeviciaus kuryba lietuviu
literaturoje visa laika buvo vienu ar kitu atžvilgiu
gyva ir aktuali. Didžiojo poeto aprepti minciu ir
jausmu horizontai buvo tokie platus, kad juose ga-
lejo rasti ko nors gimininga ivairiu laikotarpiu ir
ivairiu pažiuru žmones.

Tarybineje lietuviu literaturoje Mickevicius jau
yra sukeles reikšmingu atgarsiu. Zymetina Liudo
Giros poema "Adomas Mickevicius Pavolgy", para-
šyta Tevynes karo metu. Šiame kuriny nuskamba
ne tik didžiojo poeto kilmes, gyvenimo bei kurybos
temos, bet atsispindi ir tie požiuriai, kuriais jis bu-
vo aktualus Tevynes karo žygiuose, ir tie, del kuriq
jis brangus naujosios socialistines epo<:hos žmogui.
Mickeviciaus. kuryboje spindinti tevynes meile,
kovingasis patriotizmas skatino savo krašto ilgesi
ir pasiryžima kovoti su hit1eriniais grobikais del jo

583



atvadavimo. Mickeviciaus pranašautoji tautu drau-
gy'ste, jo skelbtasis laisves idealas bei demokratines
idejos visai teisingai atrode Tarybu Lietuvos liau-
dies dainiui jau isikunijusios gyvenime, ir jis galis
ir Pavolgy jaustis "neišklydes iš savojo kelio":

Ypac šiandien, gyvenant laikotarpj nauja,
Spalio didžiaja era, atnešusia liaudžiai
Visa tai, ko jos pažanga tik reikalauja,
Nusimetus jau prie~paudos letena skaudžia,
Ypac šiandien, kai liaudies tvirtai iškovota,
Kas Paryžiuje Dainiaus tik jausta miglota.

Tarybu Lietuvoje Adomo Mickeviciaus kuriniu
vertimo klausimas suaktualejo, artejant. didžiojo
poeto 150-tosioms gimimo metinems. Siu sukaktu-
viu proga atskirais leidiniais pasirode V. Mykolai-
cio-Putino "Konrado Valenrodo" ir "Krymo sonetu"
vertimai. Buvo suruoštas respublikinis minejimas
ir visa eile atskiru minejimu Vilniuje ir didesniuose
respublikos miestuose. Lietuvos spaudoje paskelbta
nemaža straipsniu, skirtu Mickeviciaus gyvenimui
ir kurybai nušviesti. Vilniaus Valstybiniame V. Kap-
suko v. universitete tam paciam tikslui buvo su-
rengta turininga paroda.

Adomo Mickeviciaus kuriniu vertimo darbas te-
betesiainas ligi šios dienos. Neseniai pasirode "Gra-
žinos" vertimas (verte V. Sirijos Gira), šiemet poe-
ma išversta antrukart (verte J. Marcinkevicius).
V. Mykolaitis-Putinas tesia "Pono Tado" vertima.
Kiti lietuviu poetai vercia balades ir smulkesniuo-
sius eilerašcius. Valstybine grožines literaturos lei-
dykla Adomo Mickeviciaus 100-tosioms mirties me-
tinems išleidžia stambu poeto raštu toma lietuviu
kalba. Sios sukaktuves duos proga didžiojo, tiek
artimo Lietuvai, lenku poeto gyvenima ir kuryba
pažinti placiau ir giliau, negu tai buvo daroma ligi
šiolei. Ir tai bus dar vienas žingsnis priekin i bro-
liška tautu draugystes bendrija, apie kuria svajojo
Adomas Mickevicius.

1955

. Didžiule raida progreso linkme, kuria Liudas Gi-
ra konstatuoja, nukreipes žvilgsni nuo Mickeviciaus
laiku i. naujaja socialistine epocha, žadina jam ne-
palaužiama vilti, kad "išmeginti kovose raudonieji
Tarybu pulkai" išvys grobikus iš gimtines lauku ir

Atsikveps vel mus žeme, nubloškus vergija,
Atsigaus jinai greitai tarybinej saulej.
Isitempusi lanka ciurlioninio šaulio,
Ji stoves avangarde, kurs veda žmonija
Komunizmo šviesion, laimingon ateitin,
Kur tikroji brolybe klestes jai skaisti.

Išvaduotoje tarybineje Lietuvoje ir Mickeviciaus
garbei, 1. Giros žodžiais tariant, "išauš neregetas
dar rytas". Taigi jau šis vienas Liudo Giros kurinys,
išryškinas paralele tarp Mickeviciaus gadynes, jo
kurybos ir musu epochos, padaro mums didiji Lie-
tuvos poeta artimesni ir aktualesni, negu buržuazi-
nio laikotarpio filosofuojanciu kritiku bei istorioso-
fu raštuose.
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