3. J. LEDESMOSKATEKIZMOVERTIMAS
M. Daukša išverte katekizma tikybines propagandos
reikalui, kaip viena elementariausiu
priemoniu. Ispanu
jezuito Jokubo Ledesmos (1522-1570)
katekizmas, placiai naudojamas
daugelyje kraštUr išverstas i daugeli
78 Commentationes Balticae... I, 54.
79 Sflwicki

J. ConciIiaPoloniae. II... str. 50.

po budo pasisakymo, arba išpažinimo, nuoderi1iu"
(88 psl.). Abi dalys turi atskirus titulinius puslapius ir
prakalbas, taciau, kaip ir lenkiškajame originale, sudaro
viena knyga bendra lanku numeracija. "Trumpo budo
pasisakymo" tituliniame puslapyje nepažymetas vertejas, bet,. kad ir šia dali verte M. Daukša, rodo kalba
ir pastaba katekizmineje dalyje, jog skaitytojas reikiamas maldas rasias "ant galo tu knig~lu" (t. y. antroje dalyje) DK 6912-16:Taspat pasakyta ir lenkiškame
tekste (LK 4220-23).

kalbu, konkuravo su P. Kanizijaus katekizmu. Vyskupai
ir bažnytiniai sinodai rekomenduodavo dvasininkams
pasirinktinai P. Kanizijaus, J. Ledesmos, 0 veliau ir
R. Belarmino katekizmus. 1612 m. Krokuvos vyskupijos
sinode buvo priimti nuostatai parapinems mokykloms,
parengti Krokuvos akademijos. Juose, remiantis senaja
programa ir stengiantis ja gražinti, reikalaujama, kad
mokiniai išmoktu atmintinai lenkiška R. Belarmino ar
J. Ledesmos katekizma ir šventadieniu popieciais bažnyciose, susirinkus
liaudžiai, pakaitomis,
vieni i kitu
klausimus garsiai recituotu80.
, J. Ledesmos katekizmas

išverstas

i

iš ispaniško originalo, bet, kaip pažymeta tituliniame
puslapyje, iš lenku kalbos - ij Liejuvio LqnkiBko. E. Zitigas (Sittig) nustate81, kad M. Daukša verte iš XVI a.
pabaigoje išejusio Krokuvoje J. Ledesmos katekizmo
(versta iš italu kalbos) - NA VKA CHRlESC!ANSKA.
Abo Katechiomik dla d3iatek. M. Daukša versdamas
pakeite antrašte: KATHECH!SMAS ARBA MOKSLAS
K!EKW!ENAM KR!KSlCl!ON!!
PR!WALVS. .Joje atsispindi platesne katekizmo paskirtis. Leokiškasis skirtas vaikams, mokykloms, 0 lietuviškasis - visiems, kiekvienam katalikui, kurio amžiaus jis bebutu. Tai
nereiškia, kad M. Daukša visa katekizma butu perdirbes,
taikes suaugusiems. Jis iš esmes liko nepakeistas. Reiktu manyti, kad ir M. Daukša pirmiausia turejo prieš
akis va'ikus,mokyklas, kunigus ir mokytojus. Remiantis
prakalba, galima sakyti, kad "Daukša skiria savo darba
Lietuvds vaikams mokyti"82,
Katekizmas susideda iš dvieju daliu - knygu: 1) katekizmo' -:- "mokslo krikšcioniško" (108 psl.) ir 2) "Trum80

Kot S. Szkolnictwoparafiaine... str. 51-52. 419-420.

81 DKS p. VI, 7.
82 Lietuviu literaturos istorija... I, 139.
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M. Daukšos

lietuviu kalba ne

.

.r

II

I

išverstasis

katekizmas

-

siauro

konfe-

sinio pobudžio knygele, skirta pagrindiniams kataliku
tikejimo dalykams mokyti. Visas jis reakcingas savo
esme. Kors socialiniai santykiai jame tiesiogiai palyginti mažai lieciami, bet palaikoma feodaline santvarka,
sankcionuojama dieviškuoju autoritetu. Be jau mineto
patriarchaliniu santykiu propagavimo. kuris atitiko feodalu interesus, pažymetinos pastangos pajungti liaudj
bažnyciai, iškelti dvasininku autoriteta. Pavyzdžiui, aiškinant isakyma gerbti teva ir motina, itikinejama, kad,
be gimdytoju, yra dar tevai "pagalei Dwash~ I tai yra
kunigai I Pralotai I ir mokitoi~i" DK 8214-16. Po ju

eina trecia tevu kategorija - visi vyresnieji, karaliai,
seniunai ir t. t. Tuo budu dvasininkai pastatomi aukšciau pasau1ietines valdžios. Jiems ir feoda1ines prievoles reikia atljkti - atiduoti dešimtine (DK 8920-21).
Nors katekizme laikoma nuodememis, šaukianciomis
dievo keršto, neturtinguju priespauda - Priflegima.s

grint1iu ir atlyginimo neatidavimas - Alga darbinlka-

!
I
r

mus vjtureta DK 1O~-4' bet tuo pasisakoma tik prieš
kraštutinius priespaudos ir išnaudojimo atvejus, ne
prieš pacia priespauda, kuri yr.a iteisinama ir sankcionuojama.
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Nedideles apimties (E. Vo1terio perspausdinime tesudaro 60 psl.) ir sauso tikybinio turinio katekizmas, dar
verstinis, maža tegalejo sietis su konkrecia tikrove, ja
atspindeti. Maža jame ir literaturiniu elementu. Tuo,
jis panašus i pirmuosius protestantiškus lietuviškus lei-.
din ius Prusijoje. Istorine M. Daukšos versto katekizmo
reikšme, kaip ir tu pirmuju lietuvišku knygu, priklauso
daugiausia nuo to, kiek vertejai prašoko savo siaurus
tikybinius siekimus ir, objektyviai imant, dalyvavo kovoje del gimtosios kalbos teisiu, kiek jie prisidejo prie
literaturines kalbos kurimo, raštijos ugdymo, išraiškos
priemoniu formavimo. Savo ruožtu tai apsprende ju sugebejimai, kalbos mokejimas, vertimo principai, kuryblnes pastangos ir platesni, ne vien tikybiniai tikslai.
M. Daukša pasirode pranašesnis už kitus XVI a. lietuviu rašytojus visais atžvilgiais. Salia jo galima pasta-

f
.

tyti tik J. Bretkuna, bet ir ta M. Daukša pralenkia savo
giliu samoningumu ir aiškia perspektyva. Visa savo

p<!jegumair kurybiškuma jis parode, versdamas postit"e,
bet ir katekizmas buvo pozityvus indelis i besiformuoj ancia lietuviu raštija.
Pirmiausia aptartini bendrieji J. Ledesmos katekizmo vertimo principai, kuriu lig šiol niekas nera nagrinejes ir placiau apibudines, nors pati knygele jau du
kartus perspausdinta (E. Volterio ir E. Zitigo, pastarojo lygiagreciai su lenkišku originalu). Yra vien pareikšta nuomone, kad ,,1595 m: katekizmas buvo tik aklas vertimas ne tik lenkiško teksto, bet ir prakalbos, prie
kuriu Daukša nepridejo nuo saves' nei žodžio."83.Toks
kategoriškas tvirtinimas visai nepagristas ir neteisingas. Vien apie prakalba galima sakyti, kad M. Daukša
ja išverte, nieko nekeisdamas ir nepridedamas, tik vie83 Biržiška V. Senuju lietuvišku knygu istorija... I, p. 170.
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noje vietoje praleido kelis žodžius, (.DK 43-LK 317-18).
Kitur jis verte gana laisvai. Palyginus kai kurias vietas
su E. Zitigo nustatytu lenkišku originalu, galima net
paabejoti, ar tikrai M. Daukša iš ten verte. Bet kito
lenkiško J. Ledesmos katekizmo leidimo XVI a. lenku
bibliografija nežino. Antra vertus, bendrumu yra žymiai daugiau, negu skirtumu. Ypac maŽai skiriasi antroji
knygos dalis - "Trumpas budas pasisakymo.", kur iš
tikruju vyrauja pažodinis vertimas. Abieju katekizmu M. Daukšos ir lenkiškojo - palyginimo išvadas galima
.
taip trumpai apibudinti.
I) M. Daukša kai kurias vietas versdamas yra praleides. Ryškesniu pra leidimu, neskaitant retkarciais pasitaikanciu neišverstu atskiru žodžiu, pastebeta apie 10.
Ju keletas yra paprasti nedidelisutrumpinimai, nieko iš
esmes nepakeicia, gal kartais del neatidumo atsirade
(pavyzdžiui, DK 12016-LK859-1O;DK 13517-'-LK98~-5)'
Bet kai kuriais atvejais praleisti ištisi teksto gabalai
po.keleta ar net keliolika eiluciu. Budinga, kad M. Daukša išmete dali "pagraudinimu." (Napominanie) ir nurodymu, kaip, kokiais dalykais reiketu "pagraudinti."
(DK 62 po 7 eilutes - LK38b-15;DK 86 po 12 eil.LK 5515-565 ir kt.).
2) Budingesni ir daŽnesni už teksto praleidimus yra
pakeitimai ir ypac papildymai. Ju, neskaitant pridetu
atskiru žodžiu, sinonimu, pastebeta apie 20. Dalis teksto
prapletimu ir papildymu aiškintina noru ir pastangomis
buti geriau suprastam lietuvio' skaitytojo, visai nepažistancio krikšcionybes (pavyzdžiui, DKI39-141OLKI07-13), populiaresniu, konkretesniu medžiagos destymu. Kartais

M. Daukša teksto gabala nukelia i kita

vieta (pavyzdžiui, LK 5820-5910turetu buti DK 901, bet
atkelta i DK 671-:-16). Kartais jis prideda antraštes, kuriu
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riera originale (DI( 94), jas pakeicia. Nurodo atitinkamas biblijos vietas, kurios originale nenurodytos, nors
kitur tokius nurodymus praleidžia. Tai vis redakcinio
pobudžio mažesni akirtumai. Taciau kartais jis prideda
ir didesniu gabalu, užimanciu keliolika eiluciu ar net
pora puslapiu (pavyzdžiui, DI( 2712-2914, plg. LI( 1919
ir toliau; DI( 3414-3516, plg. LK 2118ir toliau).
Visi tie praleidimai, pakeitimai ir papildymai bei
prapletimai rodo, kad M. Daukša verte gana laisvai,
taikesi prie naujo skaitytojo, nesilaike aklai originalo.
Taciau jie neliecia esmes,' neišeina iš ti~ybiniu katekizmo remu, maža ka tegali pasakyti apie vertejo pažiuras..
ano meto tikrove. Idomesne tik viena vieta, kurioje atsispindi senojo tikejimo liekanu gausumas liaudyje. Jr
daug kartu cituQta ir Itraukta I lietuviu mitologijos
šaltiniu rinkinI84. I klausima, kas nusideda pirmajam
dievo prisakymui, atsakoma:

.
\

I kurie garbina vgui I 3eniina I giwates
I perkftna I med3ius' alkus I Medeines I kaukus

S3itie ipac3ei
-' 3a1c3ius

ir kitus bieJfus:ir anie I kurie 3inauiaI b-ure

I midiia I
putos ir ant pauto weUdi: ir
kurie ta tiki: BitiewiJfiDiewoatfi3ada I ir priftoia welnbp DK 7619-777,
alwu yr waBkUIma

I ant'

,; \:

Lenkiškajame originale atsakymas daug trumpesnis ir
bendresnio pobudžio:
Ci ofobIiwie

bobony I gufiy
LK 488-11'

I ktoqy

Iy

fi~ paraia balwochwa1ftwem

c3arami
.

I ktore fa pqeciw

I

3a-

chwa1e iego

.

M. Daukša šia vieta versdamas sukonkretino, išskaiciavo. ryškiausias pagonybes apraiškas, tebegyvenancius
84 Mannhardt W. Letlo.Preussische Gotlerlehre. Riga. 1936, S.
401-402.
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M. Daukšos. katekizmo (1595) titulinis psl.

.

<.

M. Daukšos katekizmo (1595) titulinispsl.

tikejimus. Daug kitu šaltiniu iš XVI a., net ir iš velesniu laiku, paliudija, kad jis neperdejo, bent kad nedaug
perdejo.
Prieš apibudinant katekizmo kalba - pagrindine jo
vertybe, pravartu paliesti M. Daukšos ir jo vertimo ryši
su literaturine tradicija, ankstesniais protestantu leidiniais - M. Mažvydo, B. Vilento ir iš dalies J. Bretkuno.
Atrodo, nesvyruojant galima prileisti, kad M. Daukša žinojo apie lietuviškas protestantu knygas. Daug šiuo
atžvilgiu pasako bendros aplinkybes - aukštas palyginti jo postas bažnytineje hierarchijoje, judrumas, gyvenimas vyskupijos centre,. kur sueidavo žinios iš viso
krašto, platus akiratis, domejimasis kulturiniais pasiekimais, kovai su reformacija lietuvišku knygu ruošimas,
suponuojas protestantiškuju pažinima, pagaliau artimi
ryšiai su M. Giedraiciu, kuris galejo suvaidinti tiesioginio tarpininko vaidmeni. M. Giedraitis, kaip seniai
yra išaiškines T. Votške, studijavo protestantu universitetuose (Karaliauciuje, Vitenberge, Tiubingene), 0 jo
mokytojas (praeceptor) buvo Jurgis Zablockis85,A. Kulviecio ir M. Mažvydo bendradarbis, vienas pirmuju lietuviu rašytoju, kurio viena giesme išspausdinta 1547 m.
katekizme (veliau drauge su kitaperspausdinta M. Mažvydo giesmyne). Neabejotina, kad M. Giedraitis sužinojo.
iš J. Zablockio apie lietuviškas knygas ir tikriausiai iš
jo viena kita jt! gavo. Tad bent per M. Giedraiti ir
M. Daukša galejo su jomis susipažinti.
.
Sunku tiketi, kad toks gimtosios kalbos entuziastas,
kaip M. Daukša, sužinojes, kad yra išleistu lietuvišku
knygu, nebutu stengesis su jomis susipažinti. Jeigu jis
turejo kitu "eretišku" knygu, tai kodel negalejo tureti ir protestantišku lietuvišku leidiniu? Reikia dar
85

Wotschke T. Abraham Culvensis...S. 212-213.

14. M. Daukša
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atsižvelgti ir i abieju kovojanciu tarpusavyje konfesiju
taktika. Tada buvo iprasta vieniems iš kitu skolintis,
plagijuoti, tuo labiau kad daugelyje tikejimo dalyku
protestantai ir katalikai maža kuo skyresi ar visai nesiskyre.

Iš kitos puses, atsižvelgtina

ir

i

tai, kad tiek

M. Mažvydas, tiek B. Vilentas ir ju bendradarbiai, kaip
raštijos pradininkai, ženge pacius pirmuosius žingsnius
ir susidure su ivairiais sunkumais, negalejo dar padeti
tvirto pagrindo literaturinei kalbai. Ju leksika neturtinga, nemaža joje svetimybiu, daug kur juntamas nesusigaudymas. Todel pirmieji rašytojai negalejo patenkinti
J. Bretkuno ir M. Daukšos, kurie ženge i nauja, aukštesne pakopa. Užtat nera ko laukti, kad M. Daukša butu
kruopšciai studijaves M. Mažvyda ar B. Vilenta, jais
nuolat remesis. Jie buvo daugiau pirminis pavyzdys,
kuri jis labai toli pralenke savo kurybine praktika. Del
to ne taip lengva atsekti M. Daukšos ryši su protestantiškais raštais, tuo labiau tiksliai apibudinti ju
poveiki, kuris atrodo sunkiai apciuopiamas.
Pirmiausia ir lengviausia ta ryši ir poveiki turetume
pastebeti bendruose, vos viena kita detale besiskirianciuose kataliku ir protestantu tekstuose - poteriuose
("Teve musu", "Tikiu", dekaloge). Palyginimui iš pradžiu paimsime kelias protestantiškas "Teve musu" redakcijas: M. Mažvydo katekizmo (1547), "Formos
krikštymo" (1559), "Giesmiu krikšcionišku" II d. (1570)
priedo - "Catechifma praftas Textas", B. Vilento
"I:::nchiridiono" (1579) ir J. Bretkuno "Kolektu" (1589).
Jos ne taip daug viena nuo kitos skiriasi, ypac paskutiniosios keturios. Kiek didesnis skirtumas tarp ju ir
M. Mažvydo katekizmo. M. Daukšos "Teve musu" tekstas kaip tik artimiausias velesnems protestantiškoms redakcijoms, ypac B. Vilento "Enchiridionui". Bendrumu
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cia yra tiek daug, kad galima teigti, jog M. Daukša
naudojosi B. Vilento "Enchiridiono" tekstu, 0 skirtumus
nesunku išaiškinti geresniu kalbos mokejimu, tarmiu
skirtingumu, senaja tradicija.
Pradesime nuo skirtumu, neliesdami fonetikos ir rašybos.
Dau k š a (DK 4516-461J V i 1e n tas
efsi

dangufe

(VE 18- 22)

effi Dangui

S3w~fkis
Schwenskifi
karalijle
Karalifta
3emei (vn. viet.)
S3eme (vn. viet.)
dUd' (liep. nuos.)
diIdi (liep. nuos.)
adaid3eme
atleid3em
fawiemus kaltiemus
mufu kaltiemus
ne wed mCtffu
newed mus
Kaip matyti išsugretinimo,
skirtumai maži. Daugumas atveju - tik sutrumpintos ar nesutrumpintos tu
paciu žodžiu lytys. Viena karta abieju panaudotos skirtingu kamiengaliu formos, abi placiai paplite (karalyste,
karalysta). M. Daukšos dangufe galima aiškinti isigalejusia tradicija (M. Mažvydo katekizme irgi yra dangufu) ir lotyniško bei lenkiško teksto itaka (qui es in
coelis; ktory ieftes w niebiesiech LK 282-3). Paskutinieji
du atvejai rodo M. Daukšos pastangas taisyklingiau,
gražiau pasakyti: vietoj asmeninio ivardžio jis pavartoja savybini (fawiemus ka1tiemus, nors lotyniškai
yra - debitoribus nostris, lenkiškai - naBym winowaicom LK 2811-12), 0 po neiginio - kilmininka (.ne wed

mCtffu- ne nos inducas, nie wod3

nas LK 2813), Taigi

skirtumai nekliudo ižiuret M. Daukšos ryšiu su B. Vilento "Enchiridionu".
Bet tai, kad M. Daukšos tekstas maža skiriasi nuo
B. Vilento, dar nera pakankamas sekimo irodymas. Prielaida, kad M. Daukša naudojosi "Enchiridionu", labiau
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irodo bendrumas tu teksto vietu, kurios buvo pakeistos
"Formoj krikštymo" (iš ten pateko i "Giesmiu krikšcionišku" II d. ir per jas i "Enchiridiona") arba tik B. Vilento "Enchiridione". Ju yra 3:
Daukša
1) Buk wa1a I tawo
2) DUn~ mfiJIu wiJI\! dienu
diid' mumus ~iq dienq
3) Bat' gelb' mus mig pikto

Vi lentas
Buk wa1ia tawa
DUna muJu wiJJu dienu
diidi mumus fcha diena
Bet gelb mus mig pikta

1) Pažyminio nukelimas po pažymimojo žodžio (wala
/ tawo) neatitinka lenkiško teksto (Bad3 twa wola
LK 286), bet sutampa .su lQtyniškuoju (fiat voluntas
tua). Jis prieštarauja ir senajai tradicijai: "Tractatus
sacerdotalis"
iraše yra - "buki thava vala", M. Mažvydo katekizme

-

"Buki tawa walia". 2) M. Mažvydo

katekizmo tekste vietoj M. Daukšos JJia,diena, buvonu., (=nun, nunai). Matyt, ši žodi M. Mažvydas
pereme iš tradicijos (ir "Tractatus sacerdotalis" iraše
yra nv), bet veliau pakeite

i Jche diena ("Forma krikš-

tymo" , "Giesmes krikšcioniškos"), 0 iš jo paeme B. Vilentas, kuriuo paseke ir J. Bretkunas "Kolektose", tik
jau patrumpindamas - Jchen dien. Vargu tad šis pakeitimas M. Daukšos tekste butu savaime atsirades. 3) Budinga, kad tik M. Daukšos ir B. Vilento tekstuose
yra nug pikto. Visur kitur ("Tractatus sacerdotalis"
iraše, M. Mažvydo katekizme, "Formoj krikštymo",
"Giesmese krikšcioniškose", J. Bretkuno "Kolektose")
rašoma - "nuog(i) viso pikto". Tiesa, lenkiškajame
M. Daukšos originale (taip pat ir lotyniškame tekste)
viso irgi nera. Bet ar ne B. Vilentu sekant atsisakyta
tradicijos?
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Kemaža bendrybiu su velesniais M. Mažvydo darbais ir B. Vilento "Enchiridionu" yra ir M. Daukšos
"Tikiu" tekste (DK 233-247-VE
14-17), bet žymiai
daugiau ir skirtumu. M. Daukša šalino svetimybes, ieškojo lietuvišku atitikmenu: pona keite viešpaciu, panamerga, Ponska Pilota - Pontiškiu Pilotu, pekla - pragaru, griekus -'- nuodememis, živata - gyvata ir t. t.
Dar labiau skiriasi dekalogo tekstas (protestantiškaja.
me daug svetimybiu, nelietuvišku konstrukciju), ir cia
bendrumai nebektinta i akis. Pažymetina, kad M. Daukšos dekalogo vertimas gerokai skiriasi ir nuo lenkiškojo
originalo, kuris yra daug trumpesnis, glaustesnis. Budinga, kad dešimtame prisakyme šalia jaucio minima
asila M. Daukša pakeicia arkliu (DK 7420),
Bendrybiu randame ne tik poteriu tekste, bet ir kitur.
M. Daukšai reikejo daug terminu, žodžiu naujoms sa~
vokoms ir, suprantama, jis galejo pasinaudoti protestantu darbais, jtI sukurtais naujaQarais, jeigu tie jam
atrode tinkami ir priimtini. Tokiu beQdru žodžiu, terminu
susidarytu nemažas skaicius. Bet šiam sudetingam klausimui nušviesti - nustatyti, ka iš tikruju M. Daukša
paeme iš lietuviu protestantu rašytoju, reiktu specialaus
tyrinejimo. Neabejotina,' kad jis pats daug daugiau žodžiu sukure ir ivede i literaturine kalba, negu ju rado
pirmtaku darbuose.
M.Daukša rupinosi ne vien siaurais, sakytume, parapiniais, tikybiniais reikalais. Nors jo katekizmas, kaip
iš visko atrodo, buvo išleistas M. Giedraicio lešomis ir
skirtas tiesiogiai Zemaiciu vyskupijai, bet M. Daukša
anaiptol nenorejo žemaiciais apsiriboti. Tur but, gerai"
žinodamas apie menkas galimybes ir viltis, kad panašus
katekizmas butu greitu laiku išleistas ir Vilniaus vyskupijai, jis sav~ji skyre visiems lietuviams. Taip teigia
?1:1

ir nežinomas 1605 m. katekizmo parengejas: "Tey 3ymiu
gierey I iog io milifta / lt. y. M. Daukša] ir Lietuway
ir 3emayciamus noredamas gierey padarit / aMietuy
Catechifmu perguide" (AK 3-4). Tuo budu M. Daukša
susidure su bendrines literaturines kalbos problema.
Norejo itikti ir aukštaiciams, ir žemaiciams. Ypac jam
rupejo leksika. Mineto anoniminio amžininko liudijimu,
kad butu visu suprantamas, "abei6s gimines lt. y. aukštaiciu ir žemaiciu] 30d3ius pagulde" (AK 4). Panašiu
siekimu turejo ir protestantu rašytojai (M. Mažvydas,
S. Vaišnoras), bet ju išgales buvo menkokos. M. Daukša, gimes vidurio aukštaiciuose, 0 paskui dirbdamas
žemaiciu tarpe, bent tas tarmes gerai pažino ir galejo
išnaudoti.Važinedamas
ivairiais reikalais, 0 gal ir
kuriuo kitu budu jis turejo progos susipažinti ir su aukštaiciais rytieciais, nors, tur but, mažiau.
Su siekimu itikti ivairiu tarmitI atstovams, kiek imanoma didesniam. plotui ir pastangomis kurti ir ugdyti
literaturine kalba susijusi budinga M. Daukšos katekizmo ypatybe - leksikos turtingumas, pasireiškes gausia
sinonimika, paraleliu ivairiu tarmiu skirtingu žodžiu
vartojimu, svetimybiu šalinimu. naujadaru kurimu.
Labiausiai krinta i akis leksiniu paralelizmu vartojimas. M. Daukša deda juos greta vienas kito, sujungdamas jungtukais arba, ir, jungiamaisiais žodžiais tai
yra, taip pat prirašo paraštese. Be to, paralelizmu pasitaiko ir šiaip skirtingose teksto vietose. Jokiame ankstesniame ir velesniame lietuviškame leidinyje, išskyrus
M. Daukšos postile, nerasime tiek ir tokiu budu sukauptu leksiniu paralelizmu. f\ežinia, ar jis pats sugalvojo
toki ju telkimo ir panaudojimo buda, ar paseke kitu tautu rašytojtI pavyzdžiu. Panašiai elgesi kai kurie lenku
~14

\
prote\tantu
rašytojai. Sakysim, 1551 m. Karaliauciuje
išejo "Ewangelia swieta" (S. Mužinovskio vertimas su
,. ...

J. SeI<pucjano prakalba), kur paraštese paaiškinami
žodžiail ir ju samplaikos, kuriu skaitytojas gali nesuprasti86.
Specialiai M. Daukšos leksinius paralelizmus tyrinejes J. Kruopas suskaiciavo, kad daugiausia ju dedama paraštese - 189 atvejai, mažiau po jungtuku ar
jungiamuju žodžiu - 35 atvejai, neskaitant pasitaikanciu ivairiose teksto vietose81. Palyginus su katekizmo
apimtimi, tai gana didelis kiekis. Daug paralelizmu yra
iš kasdienines aplinkos ir apyvartos:
.

penas, valgymas, edesys;
pakastas, palaidotas, paraustas;
drugelis, peteliške;
sakyti, tarti, byloti, kalbeti;
karoti, kabeti;
pavirsti, tapti, stotis ir t. t.88
Nemaža ju taip pat abstrakcios ir perke1tines prasmes:
atžvilgis, atvyzdis;
didžiavimas, lepumas, put1umas;
duksejimas, paduksis, tikejimasis, viltis;
išganyti, išgelbeti, išvaduoti, atpirkti;
nuodeme, nusidejimas, kalte, pražengimas;
padaras, sutverimas;
paskandinimas, pasmerkimas, prapuolimas, prapultis;
permanymas, supratimas;
žyme, ženklas ir t. t.
86 Mayenowa M. R. Walka 0 jezyk w iyciu i literaturze staro.
polskiej. Warszawa, 1955, str. 72, 97 (puslapio fotokopija) .
81 Kruopas J. Leksiniaiparalelizmai.Daukšos
katekizmo(1595)
kalboje. - "Lietuviu kalbotyros klausimai", Vilnius, 1960, III, p. 224.
88 Ten pat, p. 228-238. Ir toliau leksiniu paralelizmu pavyzdžiai imami iš cituoto J. Kruopo straipsnio.
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Leksiniai paralelizmai rodo "vertejo pastangas pateikti
kuo tiksliausius, suprantamiausius atitikmenis ii savo
kalba padaryti žodinga bei ivairia ir itikti k~o pla\
ciausiam skaitytoju buriui"89.
Kai kur paralelizmai panaudoti ir stilistiniai~ sumetimais, siekiant išvengti to paties žodžio kartojimo sakinyje. Gana dažnai sinonimai pavartoti vien del to, kad
butu suprantami nauj ai ivedami žodžiai vietoj svetimybiu. Daug dvasininku silpnai lietuviškai temokejo ar
visai nemokejo. Kad jiems butu lengviau susigaudyti,
M. Daukša paraštese ir dejo atitinkamus skolinius:
živatas (iscia), stonas (luomas), svietas (pasaulis),
abrozas (paveikslas), pekla (pragaras) ir t. t.
Tai, žinoma, nereiškia, kad M. Daukša butu istenges
apsieiti be skoliniu. Ke viena ju jis vartoja be jokiu
lietuvišku atitikmenu, pavyzdžiui: altorius, bažnycia,
dušia, afiera, kielikas, pakajus, sudas, sudžia, falšyvas
ir kt. Taciau skoliniu kiekis M. Daukšos katekizme kelis
kartus mažesnis, negu M. Mažvydo ir kitu pirmuju
raŠytoju leidiniuose.
Leksikos turtingumas, sinonimikos gausumas ir gana
laisvas originalo traktavimas - nukrypimai nuo jo leidžia tiketis iš M. Daukšos didesniu pasiekimu vertimo
mene. Jeigu jis samoningai kai ka praleido, pridejo ar
pakeite turinio atžvilgiu, galetume laukti, kad tai atsispindes ir išraiškoje, vertimo detalese, kad M. Daukša
bus atsisakes pažodinio vertimo principo ir ieškojes
naujo, kurybiškesnio. Taciau taip vis de1to nera. Atskirus turinio dalykus jis keite, bet, kas atrode gerai originale išdestyta, stengesi tiksliai išversti - tokiomis
paciomis kalbinemis priemonemis, konstrukcijomis, ieškodamas tik tinkamu žodžiu, sinonimu, kuriu daugeliui
89
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Ten pat. p.224.
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ori alo žodžiu surasdavo 2-3, net 4. M. Daukša sieke
ne ti k savitai lietuviškai nusakyti, kiek surasti atitikmenu. Todel, apskritai imant, katekizme, kaip ir kituose

~

lietuvi~kuose XVI a. leidiniuose, dominuoj a pažodinis
vertimo principas. Kalba, iš kurios verciama, yra lyg
modelis, kuriam stengiamasi prilygti. Tokia bendroji
tendencija. Del to mažiau paisoma savo kalbos specifi.
kos, jos vidiniu desniu.
Taciau tai anaiptol nereiškia, kad M. Daukša butu
ignoraves lietuviu kalbai budinga nusakymo buda, idiomatika. Jis turejo gera kalbos jausma ir aklai nesilaike
pažodinio vertimo principo. Dažniausiai jam pavykdavo
gražiai lietuviškai išversti. Galima paimti keleta pavyzdžiu:
Glrbiu teipaia kaip' priclIra DK 65.-. (Cd)1nilIim
tea pocJeiwoJc prayftoynq LK 4011-10)'
...kiek primdnant DK 8515-18( ile byc moJe LK 551 ).
Tikra eft tie/Ja iog...
DK 55 ( RJtcJ pewna ieft

I ia...

LK415-1.)'

.

pjrmi~us bI,Iiktindi wif/aclos walgit I ir gIrt DK 85'_11
( Napqod I byc miernym w ieclJeniuy w pieiu LK 54,.7-1.)'
Diena /Udo I kuryii bus pdftaroil I atais DK 38._1
( DniA /qc/nego I ktory b9d3ie na ko1icu swidtd I prayi<ijie

LK23'-7).

.

DK

.

.

...me/clJiu
n~ atftok... ir teikiS Ju manimi likus
1697_1 (profte

~1~u-~

n;e rdcJ oclchoclJie...

rdei

3emn~

30ftAe
.

't.

.J.

I
;.

Iš ju matome, kad M. Daukša keite daiktavardini nusakyma veiksmažodiniu, rasdavo tinkama pakaitala
idiomai, viena gera atitikmeni keliems žodžiams, išvenge to paties žodžio kartojimo ir J. t. Jis ne tik tiksliai
ir taisyklingai išverte originala, bet prilygo jam irsti1istiniu atžvilgiu.
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Sergedamies I aplqkdami I ir wugdami wiff6kiu bi!uribiu,. .. DK 8417-18Utr Jegqc Iiu wJ3elakieynieuc3ciwosCi...

Vis delto bendroji pažodinio vertimo tendencija ne
vienu atveju atsiliepe neigiamai. Del jos pasitai~o negyvu, dirbtiniu, netaisyklingu, tiesiog neimanon:lu
paI
sakymu:

i

LK 547-8),

Cia M.. Daukša, pavartodamas tris žodžius vietoj vieno,
išbaigciau, konkreciau ir išraiškingiau nusako norima
dalyka, tartum primygtinai pabrežia ne tik butinuma
saugotis nedorybes, bet ir budus, kaip jos išvengti.
Dažnai jo sakinys, ištisas periodas skamba laisvai, lengvai, lyg prieš keliasdešimt metu, bet ne prieš šimtmecius
butu parašytas:

.'

I

qia gal padartlis pardginimas I idant'... DK 551_1
( Tu Iiu moae vcJynienapomindnieI aby... LK-3~~_11).
Kas v3rakinas tame Judeiime? DK 2~8-JO (Co Ji;
Jomyka w tym KredJie LK 1781-110.
lr todrinag aB iiudiutas [= ijudintas) tit malonu wadineiimu I eimi tawefp DK 151'_7 (A praeto ia w3rujJoiJy
tym milosciwym wJYwdniem idCjldo Ciebie LK 1128-10),
...qni wifJo mile! DK 11~0-11 (nddewftytko. milowac
LK 808_7)'
.

Tu wdiftai [=waiftaJ ditfs~ [=ditf,siJI 0 lig6nis nMUš
g~ria: tu liga atatolini I 0 iis Jawe marina: tu Jai3dds Jutwarc3ioii10 iiffai AaijdaI kuri iau bUwovJrIteiusI atw~rfto: tu raka taw4 dagftlii I 0 iffai ia. atm8to DK 14311_11
( Ty JekarJtwo d8.ieB I a chory truciJnu pije: ty nienioc

M. Daukšos vertimo verte, žinoma, nulemia ne tie
nevyke ar nelabai vyke pasakymai, 0 idetas kurybinis
darbas, pasiekti neabejotini laimejimai. Trukumu niekas
neišvengia, tuo labiau pradininkai, kurie turi iveikti itin
didelius sunkumus. Svarbiausia - pozityvus inašas. Apskritai imant, M. Daukšos vertimo kalba imanoma, turtinga, graži. Jo sugebejimus gerai iliustruoja vertimas
gretimu originalo leksiniu paralelizmu, kuriems ir dabar
nebutu lengva rasti atitikmenis:

oddalaBl a on powietrJem Iiu JardJa? ty rdny 3dwiU3uieft
I a on ran, ktora iua bJi3nqbyld 3d.IHdotwaraa: ty r,ke; twa
praekhidaB I a on ia odmiata LK 10510-17)'

Jeigu ir velesni rašytojai butu taip rupinesi literaturine
kalba, jos grynumu, neabejotinai, kaip iš šio pavyzdžio
matyti, nežinotume nei liekarstu, nei truciznos, nei
ronas.
Ne vienas pasakymas M. Daukšos vertime gavo tokia forma, kuri veliau jau nebekito, placiai paplito ir
visuotinai isigalejo, pavyzdžiui:

Teipagi ape biaurUmq I ir ddrgwnq ntJdemes .DK 581-3
(Item 0 JproJnosci 4 ftkdrddosci graechu LK 3518-17)'

...aB padaras tawas I ir daili raku tawU DK 1368_9
(.. .ia Jtwor3enietwoie I y dJielorak twoich LK 9818-19).
...drin' garo;s I ir laupJestaw6s DK 154u-15 (...dla
cJci y chwaly twoiey LK 115u).
Ne karta jauciame visai laisva, ne kiek originalo nevaržoma M. Daukšos žodi, naturalu iškalbinguma. Pavyzdžiui, i klausima, Kaip turime faugot' /JeBta prifJakima. I kuris draudJe fwetimm6terau '? atsakoma:
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1. Alkana pap!net. 2. Trok.Btantipagirdit DK 1068_,
(I. Uknacego nakarmic. H. Pragnacegonapoic LK 739-10),

I

)

M. Daukša ivede nemaža. svarbiu, kulturiniam gyvenimui reikalingu žodžiu. Daugeli ju eme iš gyvosios
kalbos, suteikdamas nauja turini, perprasmindamas. Kitus sukure pats, dar kitus pereme iš ankstesniu rašytoju
~19

(pavyzdžiui, mokytojaS, skaitytojas) ir padejo jiems
isitvirtinti. Nelengva šiuo metu ir nustatyti, kas tikrai
M. Daukšos sukurta. Savaime suprantama, kad tik dalis
jo naujadaru prigijo. Pavyzdžiui, neprigijo prabilispratarme, prakalba, išspaustas (vartotas jau M. Maž-. .'
vydo) - išspausdintas.

3wwades nI Jiba prieg Bwiefai tawai: ftiebai dagaus
dreba I ir wirpa po akim tawo... DK 14811-14(Gwia3dyI
nie swiecqpr3ediafnoseia twoia: filary niebiefkiedrjq proed
~blic3noseiatwoia LK 10911-20)'
M. Daukša pirmaji savokini originalo veiksmažodi iš-

vercia vaizdiniu (n eJiba),0 prie kito prideda vaizdesnj
sinonima (virpa), kuris ji praplecia, niuansuoja, sudaro

J. Kruopas teigia, kad šie literaturineje kalboje tvirtai isigaleje žodžiai yra M. Daukšos naujadarai: abejojimas, ik~epimas, nusižeminimas, privalomas, pasmerkimas, supratimas9o. Be abejo, tokiu jo ivestu naujadaru
yra gana daug. Nesileidžiant placiau i ši klausima ir
nesistengiant nustatyti, ar tai paties M.. Daukšos sukurti žodžiai, ar paimti iš kitur, paminetini katekizmo
vertime esantiejipsichologiniai terminai - pojuciu (pajaulimu) pavadinimai: regejimas (taip pat vyzius), girdejiinas, ragavimas, pauostymas, palytejimas (taip' pat
lytejimas), psichiniu galiu, procesu, jausmu, nuotaiku,
ypatybiu pavadinimai: išmintis (= protas), atminimas
C:=atmintis), valia, pažintis (= pažinimas), meile,
džiaugsmas, kantrybe, gerybe (= gerumas), romumas,
tvardymas ir kt. Kad butu aiškiau, kokia reikšme turejo
literaturines kalbos formavimuisi M. DaukŠos vertimas,
paminetini dar bent keli ivairiu sriciu žodžiai: autuvas,
alga, buta (butas), darbininkas, esybe, elgeta, gydytojas..
myletojas, tarnas, vietininkas.

ispudi, lyg drauge vyktu du vyksmai. Sis pavyzdys rodo,
kad vertejas turi gera stilistine nuoj auta. Originalo
vaizdiniu elementu jis nesumažina, nesusilpnina, 0 juos
pagausina ir sustiprina.
Pagrindine M. Daukšos vaizdine priemone yra veiksmažodis:
...ia w~rfmes... jJplfldo DK 1424_5 (...3 aroodta...
wyplynql LK 1043_,),
...tu efsi ugnimi I wifsad6s deganqia I 0 niekad'
ne vJbleftanc3e DK 16111-14 ( .. .ty ieJt ogniem 3aw3dy
goraiacym I a nigdy nieuftawdfqcym LK 12119-20),
...daujitis ant a~mes DK 1609-10 (...tuldc na 3iemi
LK 12020-2.)'
wifJos tos naktis ataii I idant' ant' miiff~ vJgrutu
ir mus VjJlegtu DK 16918-20(wBytkie ty J;1ocypr3ychodoa-I
aby na nas vpddly y nas 3akry{y LK 12819-2.),
Tawefi> dQfauiam~ I finiupfqiodami I ir werkdami I
Bytam~ aBa~ k10niht DK 6219_632( K tobie w3dychamy
Jalofni y pldcJliwi I na ty pad ole pJacju LK 39._:,).
.,.

Vertinga M. Daukšos vertimo savybe - gyvi, vaiz-

.

Visais cituota is cia atvejais veiksmažodis yra konkretus,
gyvas, vaizdus, dinamiškas ir liaudiškas, susijes su kasdieniška aplinka, alsuoj as betarpiška tikrove. Originale
jis daugiau bendrines, savokines reikšmes, mažiau teturi
vaizdinio atspalvio. Budinga, kad paskutiniame pavyzdyje originalo budvardžiai iŠversti 1>usd~ilyviais.

dingi pasakymai, kuriuos galima traktuoti kaip literaturinio stiliaus .užuomazgas. Del katekizmo specifikos
ju daug negalejo buti. Bet ir šioje visai nedekingoje
rašytojui medžiagoje vietomis prasiveržia išraiškingesnis, stipresnis žodis:

'

Bevaizdingumo, M. Daukšai rupejo ir stilistinis sklandumas, skambumas. Tuo tikslu jis sumaniai

90Ten pat. p. 254.'
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kuris yra daug trumpesnis (1otyniškas originalas--.:.
28 eil., LK tekstas - 18 eil.) ir kai kuriomis eilutemis
visai skiriasi nuo lietuviškojo. M. Daukšos vertimas yra
kitokio grafinio pavidalo: jame kiekviena eilute dalijama
pusiau. Bet tai padaryta techniniais sumetimais. Del
mažo katekizmo formato, nenorint labai sumažint šrifto,
teko eilutes skelti.

pavartodavo ilgesnes ir trumpesnes vienodu gramatiniu kategoriju žodžiu lytis:
...idant pergaletumbimeI ir prawilumbim'
mufJu pagtindimus
kus LK 57.).

DK 8719-20 (...dla

wiffus
JwyheJell;a po-

.:""

Pirmuoju veiksmažodžiu nusakes originalo daiktavardžio prasme, M. Daukša prideda kita veiksmažodi, daug
vaizdesni, užbaigianti pergales apibudinima, nusakanti
jos pilnuma ir trumpesne
.

to veiksmažodžio

forma

Sios giesmes vertimas neišsiskiria iš kitu XVI a. vertimu. M. Daukša neparode didesniu eiliuotojo gabumu
ir nepaženge kiek ryškiau i prieki. Giesmes eiledara
silabine, skiemenu skaicius eiluteje svyruoj a nuo 10 iki
12 (20 eiluciu turi po 11 sk., 1-10 sk. ir 5 po 12 sk.).
Lotyniškasis originalas parašytas II skiemenu eilutemis.

- ga-

lutinuma. Sustiprinimui jis prideda dar wiffus, tuo pabreždamas, kad pergale turi buti absoliuti.
Katekizme yra ir dvi giesmes: Maldd S. Tham6Jiaus
iag Aquino ir Salue regina. Tomo Akviniecio giesme
versta, naudojantis len'kišku vertimu ir lotynišku originalu. Lenkiškuoju tekstu neabejotinai sekama pradžioje:

Giesme rimuota. Rimai gretiminiai, daugiausia dviskiemeniai, sudaryti iš panašiu gramatiniu formu (tare - padare, tik~damas - gailedamas), bet pasitaiko ir

Kl6nioius 3emai I
TieJJov3d~gt6ii.
T6mis Figuromis
tikrai va1oi/toii DK 17512-15,

vienskiemeniu,

A ofobami tymi aapu.pcJona LK 13312-14ADoro te fupplex, latens Dei/as.
Quae sub his jiguris vere latitas91.

Lenkiškaji teksta atitinka žodžiai Kl6nioius, TieJJo
ir va1diJt6ii. Su lotyniškuoju originalu lietuviškaji vertima sieja tik vienas žodis,- Figuromis. Bet juo toliau""
juo mažiau ryšio matome su lenkiškuoju LK vertimu,
91 (Jagodynski S. S.] Piesni Katholickienowo reformowaney
Z. PoJskich na Lachlskie, a z Lachlskich na Pol fkie przeloione.
niektore tei nowo zloione. Str. 92 (XVII a. pirmosios puses giesmyno su pusiau nupleštu tituliniu puslapiu. saugomo Varšuvoje.
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viengarsiu

(Iefaus

- ama-

gaus, mano - tawo). Kadangi kirtis nevaidina cia jokio
vaidmens, krinta dažnai nerimuojarname skiemenyje,
saskambio visai nera. Cezura yra po 5 skiemens, jei
eilute II ar 10 skiemenu (5+6, 5+5), ir viduryje, jei
eilute 12 skiemenu (6+6).
Antroji giesme - Salue regina (Sweika karallcJe)
DK 6213-6314, kaip ir jos originalas, neturi iprastos eiliuotos formos. Ji išversta ritmine proza.
Ta proga pažymetina, kad posti1eje yra dvieju giesmiu gabaleliai (DP 44331-33 ir 44337-39),bet jie versti
taip pat proza.
Taigi M. Daukšos verstos giesmes idomios tik kaip
pirmosios išlikusios katalikiškos giesmes. Atrodo, kad
veliau, ruošiant giesmynus, jomis nepasinaudota, bent

KLdniam fi~ tobie prawdo aataiona I

Biblioteka Narodowa. fotokopija)

teisingiau

.
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1646'm.' giesmyne 'abi minet~s giesmes verstos iš naujo~
net gal iš kiek skirtingu originalu92.
Iš J. Ledesmos katekizmo vertimo aiškeja M. Daukšos pastangos kurti, ugdyti ir turtinti 1iteraturine kalba,
nemaži jo kurybiniai sugebejimai. Nedidele knygos ap:imtis, siauras konfesinis pobudis neleido jam pasiekti
didesniu laimejimu. Visa savo kurybinI pajeguma jis
parode, versdamas posti1e.
,
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92 Slavocinskis S. M. Giesmes tikejimui katalickam priderancios 1646. Fotografuotinis leidimas. Vilnius. 1958. p. 18.
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