
Vi. VERTIMO MENAS, LiTERATORINiO STILIAUS
UŽUOMAZGOS IR INASAS I LlTERATORINE:

KALBA

Kedekingas vertimo principas, dideli sunkumai, su
kuriais neišvengiamai susiduriama literaturines kalbos
formavimosi pradžioje, norint išreikšti net ir elementa-
rius dalykus, abstraktesnes savokas, pagaliau pati pos-
tile, neliteraturinis savo esme veikalas, neleidžia mums
dabar iprasta prasme kalbeti apie M. Daukšos vertimo
mena. Taciau ir ji neigti butu neteisinga. Aukšta lite-
raturine vertejo kultura, kurybiniai sugebejimai, platus
lietuviu kalbos resursu panaudojimas, pastangos prilygti
originalo išraiška ar net ja pralenkti - visa tai glau-
džiai susije su vertimo menu, ypac žiurint istorineje
perspektyvoje. Be to, reikia tureti galvoje ir kai kurias
M. Daukšos originalo ypatybes.

J. Vujekas postileje pasireiške kaip prozininkas, žo-
džio meno mokesis iš antikiniu rašytoju. K. Gurskis savo
studijeleje ("Jokubas Vujekas kaip rašytojas") priskiria
ji prie lenku rašytoju plejados (su J. Kochanovskiu
priešakyje) , siekusios isisavinti iš antikos paveldetas
literaturines formas ir žodžio kultura, ir lenku prozinin-
ku tarpe linkes pripažinti jam viena iš pirmuju vietul.
Tad ir jo vertejas M. Daukša galetu pretenduoti i prozi-
ninko varda.

M. Daukša postiles vertimu turejo pastovios, ilga-
laikes reikšmes lietuviu literaturai. Savo gausi a leksika
jis žymiai praturtino besiformuojancia literaturine kal-
ba. Versdamas jis parode ir individualius stilistinius po-
linkius, išraiškos vaizdingumo ir išbaigtumo siekima,

I G6rski K. Z historii i teorii literatury. Wroclaw. 1959. str. 84.
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dave nemaža literaturinio stiliaus, iš dalies net grožines

prozos užuomazgu. Visa tai nagrinejant, ir paaiškes,
kiek M. Daukša buvo vertejas menininkas.

1. LEKSIKOSGAUSUMASIR LITERATORINi::SKALBOS
PRATURTlNIMAS

ausis. Erazmo Roterdamiecio pasakymu, nera nieko
nuostabesnio ir didingesnio už kalba (oratio), kupina
minciu ir žodžiu, kuri kaip aukso upe liejasi per kraš-
tus2. Nežinoma, ar M. Daukša ta veikala skaite, bet jis
neabejotinai buvo susipažines bent su kitu humanistt!
retorikos vadoveliais, kurie formavo jo pažiuras, polin-
kius. Nors visi retorikos vadoveliai buvo skirti iškalbos
menui lotynu kalba, ir vienas dalykas rašyti lotyniškai,
o visai kitas gimtaja kalba, vis delto daug ka iš ju
buvo galima panaudoti ir pastaruoju atveju.

Pasiekti didesni žodžiu gausuma pradedancioje for-
muotis literaturineje kalboje buvo itin sunku. XVI a.
lietuviu ver~ejams stigo paprasciausiu. atitikmenu.
Z. Blotnas savo prakalboje i S. Vaišnoro versta. "Zem-
ciuga teologiška" skundesi "sunkybe žodžiu", del kurios
ne visos vietos esancios tinkamai išverstos, reikšdamas
vilti, kad ilgainiui reikiami žodžiai atsirasia3. M. Dauk-
ša verte daug didesne ir sudetingesne knyga, bet "sun-
kybe žodžiu" nesiskunde. Skaitant susidaro ispudis, kad
jo leksikos versmes buvo neišsenkamos: taip toli jis
pralenke kitus savo žodyno turtingumu. .

M. Daukš.os leksikos gausuma geriausiai parodo ke-
liu atitikmenu pavartojimas vienam originalo žodžiui.
I juos atkreipe demesi E. Tanglis, bet nemokejošios
taip budingos ir svarbios M. Daukšos vertimo ypatybes
teisingai išaiškinti. Jis pastebejo, kad postiles vertejas,
paprastai kiekviena originalo Žodi versdamas atitinka-
mu lietuvišku žodžiu, kart8:is panaudoja 2-4 žodžius.
o kai visai nera lietuviško atitikmens, originalo žodis

Postiles vertimui dar labiau negu katekizmo budin-

gas leksikos turtingumas. Tai susije ne tik su knygos
medžiagos nepalyginamai didesniu sudetingumu, ivai-
rumu ir gausumu, bet ir su vertejo siekimais, noru
itikti ivairiu tarmiu atstovams. Apie šia savo vertimo
ypatybe M. Daukša pats užsimena "Prakalboje i ma-
lonuji skaitytoja". Turedamas prieš akis dvasininkus,
kuriems reikia sugaišti nemaža laiko medžiagai ir žo-.
džiams parinkti, ir noredamas jiems padeti, taip pat ir
kitus, kuriems savo vertima skyre, be to, tur but, ir
lietuviu raštijos, literaturines kalbos poreikius, jis pa-
žymejo, kad žodžiu gausumas knygoje "lengvai pratur-
tins uolu skaitytoja". Atrodo, kad tai buvo vienas iš
labiausiai. rupimu dalyku M. Daukšai, verciant posti1e,
ir jis džiaugesi ir gerejosi savo pasiektais rezultatais.

Labai galimas daiktas, kad cia suvaidino nemaža
vaidmeni ir literaturine M. Daukšos mokykla, XVI a.
turetas gražios kalbos supratimas. Ko siekta, matyti,
pavyzdžiui, iš populiaraus, daug leidimu XVI a. susi-
laukusio Erazmo Roterdamiecio veikalo "Apie dvejo-

pa žodžiu ir dalyku gausuma" (De duplici eopia
verborum ae rerum). Siame iškalbos meno vadove, re-
miantis antikos autori ais, iškeliamas žodžiu gausumo ir

ivairumo reikalavimas, išsamiai išdestomi ivairus budaj
ir priemones jam pasiekti. drauge pasmerkiamas tušcias
plepumas, užtemdas pati dalyka ir varginas klausytoju

2 Des. Erasmi Roterodami De dvplki copia verborvm ae re-
rvm... Additafunt... commentaria ii M. Veltkirchio confcripta. Co-
loniae Agri~.pinae... M. D. LXXVII, f. A4v.

3 Zemc3uga Theologif chka... perguldita per Simona Waifchno-
ra... Karaliaucaiuie... 1600, f. AIO.
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smierc vertimas matomai sudaro Daukšai didžiausiu
sunkumu. Jis pavartoja ne mažiau kaip penkis daiktavar~
džius: mirimas, numirima.v, mirtis, giltine ir smertis. Prie
ju reikia prideti reciau pasitaikanciuose pasakymuose
dar nužudymas, nužavimas [= nužavinimas] ir kitus. Pa-
galiau noredamas išversti smiere prielinksniniuose jun-
giniuose, jis panaudoja mirti dalyvius ir placiausios ap-.
imties šalutinius sakinius.6

yra gausumo šaltinis ir pradžia (fons et origo) "8. Sino-
nimu sugretinimas megstamas daugelio tautu, propa-
guojamas antikines retorikos, labai. dažnas lietuviu
tautosakoje. M. Daukša juos postiIeje vartoja panašiai
kaip katekizme, bet iš dalies ir skirtingai. Katekizmui
del jo nedideles apimties ir palyginti nesudetingo tu-
rinio budingas pusiau mechaninis sinonimu ivedimas.
Jie daugiausia irašyti vertimo paraštese, mažiau ju
paciame tekste, ypac skirtingose jo vietose. Postileje
sinonimai dažniausiai Ijungti i teksta, tik maža dalis
prideta paraštese.

. Sinonimai postileje nevieno dos paskirties. Dalis jlI
yra tolygus savo reikšme, ir, tur but, nei M. Daukša,
nei jo amžininkai nemate ir mesneižiuresime juose ko.
kiu prasmes, apimties, vartojimo sferos skirtumu, stilis-
tiniu niuan.su, pavyzdžiui:

" .padarifsiu ius Jweieis arba Jukliieis .imoniu DP
377'-10(...vc.iyniqwas Rybitwdmi lud3iVP II Iu); ...Pet-
ras. Juwinlkas DP 37815(...Piotr rybak VP II 228),

.. .id4nt' iei kreklq arba kruti pafweikintu,DP 196«5
(. . .aby iey pierši vadrowiJVP I 18333)'

...funu fawaii wienturti I arba wienatiii DP 422«-25
(...Syna swego iedynego Vn I 66).

.. .kuris iJgidii ir iJwdiftii tur DP 28552(... vlecJye
VP I 29628),

Dažnai, kaip ir katekizme, greta (sujungiant jungtu-
ku arba, taip pat parašteje) pateikiamas skolinys ir jo
lietuviškas. atitikmuo, pakaitalas, visai lygiareikšmis ir
lygiavertis:

'. .guledamas kaip flibinos arba fmiikas ant' lobiu
fawu DP 30711_12(...IeAaciako fmok na fkarbiech fwoich
VP I 32938), __-:

išverciamas aprašomuoju budu. Pavyzdžiui, jis paima
žodi dzisiejszy, kuri atitinkancio budvardžio lietuviu
kalba neturinti (I). Del to, kaip pakaitala, postiIeje
randame šios dienos, šio amžio, šio pasaulio, dabar
esas ir kitokius nusakymus, kartais net ištisus šalutinius
sakinius. . Retkarciais pasitaiko 10 ir daugiau tokiu va-
riantu. Nors E. Tanglis pripažista, kad tie skirtingi
nusakymai dažniausiai desningai susije su prasmes
niuansais4, bet toliau daro išvada, kad nieko aiškaus
nesa galima pasakyti apie motyvus, kodel M. Daukša
taip elgiasi5. Net keistokai atrodo, pavyzdžiui, toks
E. Tanglio samprotavimas:

Kaip cia suprasti sunkumus, jeigu vertejas turi net ke-
lis visai gerus atitikmenis, placiai vartojamus gyvojoje
kalboje? Si reiškini reiktu aiškinti ne sunkumais, kuriu
minimu atveju visai nebuvo, 0 samoningomis .pastan-
gomis ivairinti vertimo kalba, padaryti ja žodingesne7.

Verciant greta vykusiu atitikmenu ar pakaitalu su-
radimo originalo žodžiams pagrindine priemone kalbos
žodingumui ir ivairumui didinti buvo sinonimika. Ja
rekomendavo ir Erazmas Roterdamietis: "sinonimika.

4 Tangi E. Der Aeeusativus und Nominativus... S. 8.
5 Ten pat, p. II (išnaša).
6 Ten pat. .

1 Plg. Skardžius P. Daukša pirmasis bendrines kalbos kurejas
Didžiojoj Lietuvoj... p. 12. IS. .
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88Des. Erasmi Roterodami De dvpliei eopia verborvm ae re-
rvm... p. 56.

31-1



...pradurimas iecJia arba ragotinia DP 526-7 (...prae-
bieie wlocJniq VP I 4528).

...fmarkia /ebra arba drugiu DP 35816-17(...okrutna
febrlt VP I 4079)~ .

. ...id!}nt' ieis prakautu arba hand/awotu DP 38243_"
(.. .aby imi handlowali VP II 8'0).

...pirmimis arba predkus fawus DP 50541(...prJ1dki
VP II 15415.,16).

Dažnai tame paciame puslapyje, net toje pacioje pastrai-
poje panaudojami vis nauji žodžiai, sinonimai vienam
originalo žodžiui:

vilktinis, tinklas, nevadas (niew6d) DP 526112-9;
žvirzdas, smiltis, žiezdras (piasek) DP 57934-40;
luotas, laive, aIdija, sudina (16dz) DP 78-79;
nebylys, nežadžia (niemy) DP 11729-32.

Svarbesni už minetuosius yra sinoniminiai žodžiai,
leksiniai paralelizmai su skirtingais prasmes, vaizdumo
atspalviais:

o štai kokia turtinga vargšo sinonimika: bedulis, be-
namis. nuvarges, pavargelis, pavargesis, rudulis, var-
geta. .

M. Daukšos meistriškuma, sugebejima rasti atitik-
menis ar juos susikurti rodo dvieju greta. stovinciu ori-
ginalo žodžiu, - reiškianciu viena dalyka, ypatybe, bet
kiek skirtingais atžvilgiais, arba dvi giminingas, pana-
šias savybes, - vertimas, kuris ir dabar net igudusiems
vertejams sudarytu sunkumu:

...pati Heroda.Ifu wifsa gaUbe io futrint' kaip .Pape/i
arba ftiaudeli DP 41818-I' (... famego Heroda I ae wByf-
tka moca iego aetraeCiako. JdJieb/ko VP II 418-4).

...akmenimis vJbrukl DP 127, (...vkamionowac VP
I 142s);.. .akmenimisvJmufttDP 12811-12(...vkamionowac
VP I 143sJ.. . . .

Ne tui b6t did3i6iacaeii kaip' arklei arba Jirgai DP
20987 (Nie maia .byc pyfani iako konie VP I 19821_23);
...kurfaiir kUinq raiBa iBwaiftit galetq Df> 20452(..,bkdpll
chroma vlecaye mogi VP I 19181), .

.dda,ot' ...giw90tumbim' be papeikimo arba nutarties
DP 19128-29(...abyfmy... ayli bea prJygany VP I 175,0)'

Sinonimikos gausuma postileje gali pailiustruoti kad
ir šis pavyzdys, kur vienam originalo žodžiui duodami
5 daugiausia kasdienines buitines aplinkos žodžiai, pa-
vartoti perkeltine prasme- taikant juos dvasiniam gy-
venimui, moraliniam elgesiui:

.. .bUk/urnasir daili 8aatooo I t6s kuri6s turi faw6i'
wal<ijioi' I pirm' apiakint'... DP 16520_21{...fortel y
J1tuk4 Salttluifka... VPs 311J9.

Kas gi1' iMakit wifsus wi/us I ir Jabqgus 13at8no I
kuri6s wiffsur 0 wifsur fpando DP 220111-17(Kto wypowie
wfayftkie Jdrddy y $id/d faatanfkie I ktore wfa9dylt wfa~Y'
altftitwuie VP I 2168_5).

. ...paAino prieaafti an6 /digimo arba Jdidimo bemelo
fawoi iJcioi DP 474 30':'81 (...poanata praycayne onego
jkakania aba grdnia daieeiatka w fwym AywoeieVP II
111'_10).

,. .
,.' . . ..ik'~, metu' apwendekimd. I pri[siergekimes ir

klausikim~ rOdos to I kurifai... DP 1631-82(para~teje Ap-
kuopkimes I apwokimes I apiuobkimes; :..3a caafu opatruy-
my I a fJ.uchaymyrady tego I ktory... VP I 1~5).

. ~#:, .~ \' .

9 Kaip iš kitu senuju raštu ir iš. gyvosios kalbos pavyzdžiu.
matyti. abu žodžiai - buklumas ir daile visai tiksliai išreiškia ori-
ginalo for/el ir sztuka prasme (žr. Lietuviu kalbos žodynas, I, 934;
II. 159; Skardžius P. Lietuviu kalbos žodžiU daryba. Vilnius, 1943,
p.58~). . ..
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.. .idant... ru/tiba ir nopikqntq kaip apipenus i3g
f3irdu, mufu, il3metinetumbime OP 3415-18(...gniew y lIie-
nawiSe iako trucizne z serc naszych wyrzucali Vn I 54).

.. .galeio /ut;upi~i ir /ugurjni wifsas filas priefalciu
fawu OP 15512-13(...mogi aetraee y /krufJye wl3yftkie fiiy.

. niepqyiaeiol fwoich VPs 1719-20),

Pažymetina M. Daukšos vertimo savybe, ne mažiau
svarbi ir vertinga už I akis krintantI, kartais daugiau
išviršinI žodinguma, - nesitenkinimas bespalviais, per-
daug bendros reikšmes originalo žodžiais, 0 ieškojimas
tikslesniu lietuvišku atitikmenu, geriau išreiškianciu ir
nusakanciu kalbama dalyka:

.. .futwerima, I iag dulkiu, ir trupuc3iO molu, n4Jie/tq
OP 24133(...ftwoqenie I 3 prochu a 3 kc;fa gliny vlepjone
VP I 244211-30)'

...kwietis I kuriu tur mift' lciekwiena dul3ia tikintiii
OP 48726-27(...pl3enica I ktora, ma Jye kaada dul3a wier-
na VP II 12811_12)'

:' ...uJgrjejo auwu, didi gaufuma, OP 287 47 (...aogor-
neli ryb wielkošc obfita VP I 3006 ); .. .dutispaJwiet'tu
newadu OP 5261128(...dac fi~ pojmde tym nie\\-odem
VP II 17938-39),

lr tapes eft prakaitas io kaip fJlakaj krauio frowqn-
cJio aemen OP 14914-15(Y ftai fie; pot iego iako kropie
krwie ciekqcey na 3iemi~ VPs 910),

.. .iau pradeio merdei DP 35447-48 (. ..iU3 pocaynal
vmieroc VP I 40210),

. . .iei tawe piktina akis tawa I jJgr;efJk' ia, OP 27754_55
(. . .wyrwj ie VP I 28342)'

Postileje gausu Ivairiu gyvenimo sriciu leksikos, pra-
dedant kasdienine buitimi ir baigiant filosofiniais ter':
minais. Joje minimi darbo irankiai (arklG$, žuobris,
piautuvG$), ginklai (kalavijas, strela, ietis), apranga..
(apdG$, autuvG$). Nemaža žodžiu atspindi feodaliniyi~.
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/ I
suomenine aplinka, socialinius sluoksnius. ir ju santy-
kius, pavyzdžiui:

ukis, ukininkas, kiemas (= kaimas); dvarionis, tijunas,
šaukunas (= antstolis, wOZny);kaimynas (= valdinys),šei-
myna (czeladz), vergas, vergyste; namininkas, nuomi-
ninkas (=palukininkas), tevikštaitis (dziedzic), prekijas;
alga, mokestis (= užmokestis), cyže ir t. t.

Daugiau negu kituose senuosiuose lietuviu raštijos
paminkluose cia randame ir kulturiniu-literaturiniu ter-
minu. Atrodo, kad M. Daukša pirmasis pavartojo žodi
rašytojas artima dabartinei reikšme:

RafJitoieiBaanic3iosant' wietosEwa.ngeliftuOP 38818-18
(Pisarze K6scielni na mieyscuEwangelistowVn III 17).

Postileje ne karta minimi kai kurie tautosakos termi-
nai - pasakos, sekmes, priežodžiai, prilyginimai, gies-
mes, bet ne visuomet mums Iprasta reikšme. Tuos pacius
originalo žodžius - powiesc ir przypowiesc M. Daukša
vienur vercia pasaka, kitur. tarp ju daro skirtuma ir
przypowiesc (parabole) vercia prilyginimu arba priežo-
džiu. Tik sekme visur atitinka basn (pasaka, pasake-
cia). Kad giesme reiškia liaudies ar šiaip pasau1ietine
poezija, aišku iš konteksto:

Ne iagirfi c3ia ne wieno aod3io ne reikaligo... nei
giefmiu fwieto OP 47438-40 (...aDi pješnj swieckich VP
II 11118)'

...g;efm~s gCdil3kas gieft DP 32128 (...piešnj gam-
Tackie špiewaia, VP I 35J22)'

...giefmiu ne wie3liwu DP 30714-25 (...piešni Die
vC3eiwych VP I 3308), .

. Dalis literaturiniu terminu M. Daukšos palikti ne-
išversti, net fonetiškai kai kurie mažai teaplietuvinti:
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komedija (rašoma ,Comedid), kuria jis vartojo vaidini-
mo, dramos prasme, viršus (0 gal viršas? = eileraštis,
eiles, wiersz, versus) 10, krainika (= kronika, rašoma
pagal lenku. kroynika). Kitiems jo panaudoti gyvosios
kalbos žodžiai arba naujadarai-vertiniai: iškalba, iškal-'
bis (= gražbylybe, wymowa) II, išskirstymas (= persky-
rimas, rozdzial, capitulum), lakštas (= laiškas, list,
epistol a) .

Pamoksla ir moksla M. Daukša vartojo kaip sinoni-
mus mokslo, pamokymo prasme. Bet pasitaiko pamokslas.
ir dabar mums Iprasta reikšme, Siaipjau tam reikalui
naudojamas sakymas, 0 pamokslininkas vadinamas sa-
kytoju. Cia dar reikia prideti mokytoja ir mokytini.
vartojamus, kaip ir literaturineje kalboje.

Postileje yra labai iprasti mums žodžiai- užrašas
(napis ir zapis) ir parašas. Bet pastarasis reiškia gy_
ventoju surašyma ir, matyt, yra M. Daukšos naujadaras-
vertinys (iš popis). t\'emaža pasitaiko ir abstrakciu žo-
džiu, kuriu vieni paimti iš gyvosios kalbos, suteikiant
jiems bendresne, labiau atitraukta reikšme, kiti paties
\'ertejo susikurti. K3rtais jis dar svyruoja, kuris teildi-
nesnis vartosenai, 0 gal mano, jog ir cia pravartus gau-
sumas, ir paraleliai vartoja tam paciam reikalui keleta
žodžiu, pavyzdžiui. bustimas, bustime, buitis, bumenis:

...wiena yra galibe ir waldae ir MJt imas arba effenaa
ir natuni Tewo Sunaus ir Dwafios S. DP 23228-29(...ift-
noše y niltura... VP I 23122),

.. .Dwasia S. pati per fawe tur bUftime arba effenciq
Jawa DP 23220-21(...Duch š. fam prae3 fie ma bytnoše

. albo poftae fwoie VP I 23113-14)' .

...~rmainos wifsa fubftaotia arba buftime d6nos
ing kOna ir wino I iog krauia DP 133211-1&(...praemienia
Jie wf3yftka fubftantia albo iftnosc chleba w eiAto... VP I
1512_3),

...wienos eft' ne tiektai walos I bet ir natOros ir bUi-
ties DP 26630-31(.. .iedney ieft nie tylko woliey IaIey na-
turyj' iftnošei VP I 2698_,),

OKas vagnl tikr6s buitiestikro kOno ir kraiuo WieB-
paties DP 2655 (...prawdAiwey bytnosei... VP I 267J.

...natfira bilmenies Diewo DP 4420(...natura iftnosei
BOfkjey VP I 36u).

Ta patI matome ir kitu atveju. Gana dažnai postileje
vartojamas žodis visotinis (=visuotinis, powszechny),
o paraleliai - visatimys.

M. Daukša neturi žodžio mintis (originalo mysl jo
nusakoma kitais žodžiais, tolygaus atitikmens neturi),
bet vertime randame žodI mastyti:

...ktaufikime karBtai a6daiu io I ir mqftikime i6s die-
nI. ir nakti DP 29817-28(...fluchaymy a chueia flowa
iego I y r04",yflaymy ie we dnie y w Doey VP I 31618-18)'

Kad butu aiškiau, kokius abstraktesnes reikšmes žodžius
jis vartojo. postileje, galima sumineti dar keleta pa-
vyzdžiu:

bendryste, draugyste, grausme (= drausme, karnosc),
jaunybe, mergysta, mergyste, moterysta, moteryste, nau-
jybe, priežastis,.slapte (= paslaptis, tajemnica), šviesybe,
tamsybe, vienybe,vienyste ir t. t.

Su leksikos gausumu susijes ir skoliniu, tarptautiniu
žodžiu panaudojimas. M. Daukšai daugiau budingas sie-
kimas išsiversti be skoliniu, juos pakeisti lietuviška is
žodžiais. Bet kur jam nepavyko sJlsirasti ar susikurti
lietuvišku atitikmenu, jis mieliau vartojo tarptautinius
]otyniškus ar graikiškus žodžius, ne slavizmus, nors
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10 Plg. ..Zemciugos teologiškos" verfas (f. All), K. Sirvydo
žodyno wirsius (Dictionarivm... Vilnre... M. DC. XLII. p. 478).

II Gyvojoj kalboj vartojamas iškalbis gražbylybes. iškalbingu-
mo prasme (Lietuviu kalbos žodynas. IV. 193).
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pastaruju irgi neretai pasitaiko. Kur originate yra
tarptautiniai žodžiai, paprastai ir M. Daukša juos pa-
lieka neversdamas. Del to postiIeje ju randame nemaža
pluošta:

afektas, ceremonija, defektas, dekretas, efimera, eg-
zekutaras, fortuna, furija, instrumentas, jurisdikcija, kan-
celiarija, koncilija, kondicija, konfesija, lamentas, lega-
cija, legatas, matematikas, materija, persona, posesija,
presumpcija, reformatoras, sedicija, sentencija, sukeesija,
tironas, titulas ir t. t.

Wiena yra geros Birdi6s I arM intencios bI> 55347(Ied-
na ieSt dobrego vmyflu labo praedliawa;aeia VP II
21239-:-40),

M. Daukša turtino savo vertimo leksika ir naujada-
rais. Pažymedamas, kad jis daugiau už kitus XVI a.
rašytojw;; "vartoja lietuvišku žodžiu, surankiotu iš ano
meto gyvosios kalbos arba savaip pritaikytu svetimie-
siems žodžiams versti", P. Skardžius del M. Daukšos
naujadaru pareiškia tokia nuomone: "Specialiu nauja-
daru, savo paties sudarytu ar iš kitur paimtu, jis var-
toja daug mažiau."12 Siam klausimui reikalingas specia-
lus tyrinejimas. Vis delto atrodo, kad M. Daukša kuresi
nemažai naujadaru, tik juos šiandien nelengva atsekti.
Daugiausia ju darybai panaudodavo priesagas ir prieš-
delius.

Susidaro Ispudis, kad M. Daukša mego darytis
abstrakcius daiktavardžius su priesaga ~umas. Greiciau-
siai jo plunksnai priklauso tokie žodžiai, kaip atskilu-
mas (odszczepiei1stwo), bebernumas (nieplodnosc), kito-
kumas (r6inosc), niekumas (marnosc), norumas (chec),
žmonumas (= žmoniškumas, ludzkosc) ir kt. Iš jlI
atskitumas yra neabejotinai nauj adaras reformatu atsi-
skyrimui nuo kataliku bažnycios pavadinti. Pacius re.
formatus (eretikus) M. Daukša postileje vadina žodžiais
atskaluonis, paklaiduonis (plg. J. Bretkuno kleidunas).
Bebernumas padarytas iš žodžio beberne (= bevaike, ne-
vaisinga), kuris buvo jprastas XVI a. kalboje (plg ber-
niške = vaikyste), kai bernas dar reiške vaika.

Daug žodžiu M. Daukša dare ir su priesaga -imas.
Greta mineto ikvepimo, kaip leksinj paralelizma jis
vartojo išlekimq, greta pašaukimo (powolanie)-

Kai kuriose originalo vietose ju susikaupe gana gausiai,
o M. Daukša dar prideda:

Ir teip' wiSsi wifsu am3iu 3m6nes... tuiau mufsis St6-
tis: ne per Agentus SawUs I ne per prakur6tarus I bat p~tis
per Jawe I Jawo perl6noM tikr6i~ I be i6kio atguldin6iimo I
ir appelacios DP 748-50(...nie przez agenty swe. Die przez
prokuratory, ale sami przez sie, w swey osobie wlasney.
bez iadney odwtoki y appellaeyey Vn I 11).

o štai keletas pavyzdžiu, kur lenkiškus žodžius yra iš-
vertes tarptautiniais, nors kai kuriems turejo ir lietu-
viškus atitikmenis ir pakaitalus:

...t6ii 3mOna... i3dawus iau b~wo ant' Ddktaru wifsa
tfirta fawa DP 3709-10 (...ta biatagtowa... wydabi iu3
byla na Lektirae... VP I 42525- 26)'

...vgnia... wiSsus elementUs I 3~me I w4ndeni I b6ra I
kaip waBka i3tirpis DP 831-32 (...wszytkie iywioly, tie-
mi9, wode, powietrze, iako wosk rostopi Vn 1. 13).

...priem"s forma tarno DP 7416 (...pr3yiawS3Y polMe
j1u3ebDic3a VP I 78}7)' I

. . .iBardis ligei f u 3eme fundamentus tawUs ir pad6bs
sunus tawus DP 31044(...r~3r3uca rowno 3 3iemia grWlty
twoie I Y porii3a Syny twe VP I 33526-26)' 12Skurdžius P. Lietuviu kalbos žodžiu daryba. Vilnius, 1943,

p. 591.
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pavadinima (powolanie). Pastarasis žodis gali buti jo
paimtas iš B. Vilento. Pašaukimas Isigalejo ir visuotinai
vartojamas, 0 pavadinimas gavo kita reikšme. Su šia
priesaga jo pasidarytas visauimas (powszechnosc), ste-
bukiavimas (= stebejimasis, nusistebejimas) ir kiti. '

Atrodo, kad M. Daukša bus susikures su priesaga
-ejas šiuos žodžius: pralenkejas (uprzedziciel) su leksi-
niu paralelizmu pranokejas (uprzedziciel), veikejas
(sprawca), klausejas ir kt.

Ypac jis mego daryti žodžius su neiginiu, pavyzdžiui,
nekalte (= nekaltybe), nemirtis (= nemirtingumas),
neapstas (niedostatek), nemokslas (= neišmanymas,
nemokejimas) , nebaime (= saugumas, bezpieczenstwo)
ir kt.

M. Daukša daug daresi ir sudurtiniu žodžiu. Juos
pailiustruoti gali kad ir šie, kuriu antrasis demuo yra
tas pats: daugbylis (wielom6wstwo), niekbylis (= tuš-
cia kalba), gerabylis (= gerai, teisingai kalbantis),
,piktabylis (= piktai kalbantis).

Iš svarbesniu M. Daukšos naujadaru paminetina
vakarine (= vakariene). XVI a. ir velesniuose raštuose
paprastai buvo vartojamas skolinys vecerija, dažnai pa-
sitaikas ir postiles vertime. Tik K. Sirvydas, gal iš da-
lies sekdamas M. Daukša, vietoj šio skolinio panaudojo
nusakyma dviem žodžiais: .

Wiec3er3aI Coena, crenula. Walgimas wakarinisl3.

Tenkindamiesi tokiu trumpu M. Daukšos leksikos ir
jo Inašo I literaturine kalba apibudinimu ir i1iustravi-
mu vienu kitu pavyzdžiu,pereisim prie kitu jo vertimo
ypatybiu, svarbesniu literaturiniu-stilistiniu atžvilgiu.

13 Dictionarivm trivm lingvarvm... Auctore C. Szyrwid... ViI-
nre... M. DC. XLII. p. 476.
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2. IŠRAIŠKOS VAIZDINGUMAS, LlAUDIŠKUMAS
IR IŠBAIGTUMAS

M. Daukšai rupejo ne vien žodžiu gausumas, bet ir
ju išraiškingumas. Ciceronas, pasisakydamas prieš pa-
žodinI vertima, pabreže, kad ne žodžius reikia perduoti.
o ju jegal4. M. Daukša, nors daugiausia laikesi pažo-
dinio vertimo principo, bet turejo prieš akis šI anti-
kines vertimo teorijos reikalavima - sieke tolygios ar
stipresnes išraiškos, Itaigumo.

J. Vujeko postileje vyrauja intelektualinis pradas,
ne emocionalumas, vaizdingumas. Išraiškingesnis žodis
reciau pasitaiko, bet tuo svarbesnis jo vaidmuo saki-
nyje. M. Daukša, nieko iš esmes nekeisdamas, sieke
didesnio vaizdingumo. Tai matyti kad ir iš šiu pa-
vyzdžiu, kur originale pavartoti arba kiek vaizdesni
pasakymai, arba paprasti bendresnes reikšmes žo-
džiai:

.. .tatai darikim' norei ir fu daiaukfmu... nei furaukta
kakta DP 49219_20(. ..to caynmy 3 ochotl} Y 3 wefelim...
ani 3 kwdšnq twarJq VP II 13513-14)'

... f u didef niu karfJcJiu io ieBkoio DP 18534(...3 wie-
t!3a pilnošeiq go f3ukil1y VP I 16738),

Tokiu pilwapeniu... ir nu yra dwarai pilni DP 16020
(Tilich ei pochlebcow... Y d3is dwory pelne VPs 2426-26),

. ..didis bdJmas 3moniu DP 13120(... wielka moc lud3i
VP I 14820),

M. Daukša pabrauktuosius svarbesnius žodžius arba
išverte tolygiais, adekvatiškais (I pavyzdys), arba pa-
vartojo ju vietoje stipresnius, raiškesnius, pridedamas
ir niekinama atspalvI (I II pavyzdys). Budinga, kad,

14 0 sztuce tlumaczenia. Praca zbiorowa pod redakcja M. Ru-
sinka. Wroclaw. 1955, str. 446.
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versdamas kai kuriuos budvardžius, jis panaudojo da-

lyvius, dalyvini nusakyma:

Tas pat pasakytina apie atvejus, kur originale pavar-
toti du tokie veiksmažodžiai kaip sinonimai arba gre-
ta vienas kito, arba sintaksiniame paralelizme:

.. .tureio Ml vauneBtasing d4gu I weaime/diJdan-
cJeme liepJnomis OP 23618-17(...na ogniftym woaie VP'
I 23712)'

.. .Bitai pagimde Iona I n6rint' yPkdrpuJei moteriBkei
tatai regeios ne pat6gus daiktas OP 46210-11 (...fie; to
Jtdrey niewiešeie 3dalo niepodobno VP II 9318)'

Nes kad' vagefa 3Wake I tc1d'amogus giwena ta:m-
fibeje I ir teip wiffur k/upineia ir pu/dineia ir ing ttitas
dl1besn6<iajuimptda OP 559,,_«7(Bo gdy zgasnie swie-
ca, tedy c~owiek mieszka w ciemnosci, y tak sie wste-
dzie potyka y upada,y w rozmaite doly grzechow wpada
Vn IV 135). .

Anie pulkais kimpos ir werjJd 30dAiop Oiewo OP
10324(= 9824) (Oni Jie tlumami gdrnali y cifnali do jlo\vi1
Boaego VP I 10513-U)'

o kl1g tad' pat/aui; I kugi Jtiep;eJi1 OP 3324&-48(A
3 cAegoAfie; tedy pypnljl? 3 caego Jie wynosift? VP I 36840),

Tuo M. Daukša ne tik sustiprino, bet ir sudinamino
išraiška. Jis, gal but, nesamoningai jaute dalyvinio ir
veiksmažodinio nusakymo budo pranašuma, veiksma-
žodyje slypincias. neišsemiamas vaizdingos išraiškos
galimybes ir jas gausiai panaudojo. Galima net teigti,
kad M. Daukša atrado vaizdini veiksmažodi. Veiksma-
žodis yra pagrindine jo vaizdine priemone~ juo dau-
giausia remiasi literaturinio stiliaus užuomazgQs posti-

les vertime.

Pirmiausia pažymetina, kad originalo vaizdinius
veiksmažodžius M. Daukša išvercia irgi tolygi ais vaiz-
diniais, dažnai dar sustiprindamas:

. ..artoies dirwoi' tfJiniimp6s kniburia OP 21118-18
(Oraca w roley vft8.wicanie gmerae VP I 20111)'

.. .muBa I nowiie I ir wos ne nridiriakailo artimo Jawo
OP 36110 (...a ledwie nie odrJe 3 fkory blianiego fwego
VP I 41131),

.. .nUdeme I kaip gela,3isaai3doie wirpJo am6guie OP
34848-48 (.. .gr3ech I iako ae1a30 w f<ioie I tkw; w <;\10-
wiecae VP I 39313-U)'

.. .id4nt' geidul6i kuno ne Jketrdutu DP 2398 (.. .aby
aad3e eielefne n;e bryktily VP I 24110),

Todrinag niekas te nerriJg; OP 38914 (Przetoi nikt
niechay nie szemrze Vn III 18).

M. Daukšos vaizdingumo siekimas dar ryškiau ma-
tyti bendrines veiksmines reikšmes veiksmažodžiu ver-
time. Blankius originalo žodžius jis pakeicia vaizdi-
niais, .sugeba parinkti tiksliausius, specifinius kiekvie-
nam atvejui veiksmažodžius:

...norejau Jurinkt' Junu tawUiu I kaip wiBtaJUgUJio
wi~telusJawus po fparnais Jawais I ir ne noreiei OP 408
36-36 (...iako kokoB JgromadJo kurcaatka fwoie pod
fkr3ydla... VP II 2718-18)'

...glado;o ant' krutu WieBpaties OP 4162_3 (...Odpo-
cJywal na piersiach Paiifkich VP II 37sJ.

...giarefni iam' butu idant vJkartu gimu pufe ant
kaklo io OP 5163_4 (...lepiey by mu bylo I aby Jdwiepon
byl mlynfki kamie6 v Byie iego VP II 1692_3),

...krauies p/ado DP 14026 (...krew plynald VP I
16110); .. .daug iBwadAiotoiupapludo po pafault OP 446zs
(...wiele 3wodnikow wyP/o na šwiat VP II 70S7)'

Tene iagaftis Birdis iufu I nei krapauie OP 23537-88
(Niechay fiy nie trw03Y f erce waBe I ~ni nie /aka VP I 2368),

Apskritai imant, susidaro ispudis, kad M. Daukša nie-
kur nenori pasitenkinti bespalviu žodžiu, 0 linkes
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visur vaizdžiau,. Itaigiau pasakyti, sustiprinti ir pagy-
vinti išraiška:

.. .giltine vJftr6puskaip wagis nakti / ne wien~ pra-
riia be teItamento DP 47842( .. .šmiercprzyjJedj3y/ iako
3lod3ieyw nocy I nie iednego... be3 teItamentu polyka
VP II 1178-o)' .

...talentu Iawa iraufes buwo 3emen' DP 39227(...ta-
lent swoy zakopaiby w ziemi Vn III 24). .

.. .kaip dumas kuri w6ias ijJpukfJlinaDP 58021(.. .iako .

dym, ktory wiatr rozwiewa Vn IV 170).
.. .nudqgino ii ing Bwec3iu namus ir prikupe ii DP'

32217-18( prJyprowddJi/ do Goscinca I y pilnosc 0 nim
mial VP I 35310-11)'

IdjJnt' Vriol3iaus mote po akimi D6wido ne perufis
tad' butu fwetimwire niekad' ne tapus DP 4734-5 ( By
Iie byla Vryal30wa 30na pqed oC3yma Dawidowymi nie
mywciid I tedyby Iie byla cud30loanica nie ftala VP II
10843_109J.

Kai. kur, panaudojant pusdalyvi su veiksmažodžiu,
jam pavyksta labai gražiai, gyvai, drauge ir paprastai
išreikšti smulkius nesudetingus judesius, vienus su ki-
tais glaudžiai 'susijusius, pavyzdžiui:

... wiBtos... wiBtelus Iawus.. . kad' beiafinedami iJ-
Ipaitos Iuwadineie... DP 41030-41 (...za pastwa rospro-
szonych zwolywaia Vn III 52).

Tur but, nesuklysime manydami, kad pats gyvas,
vaizdus, dažnai kiek grubokas nusakymo budas
M. Daukšos yra pasisavintas iš liaudies, gyvosios kal-
bos. Be pirma cituotuju pavyzdžiu, tai rodytu ir šie:

[Kristus]... aotag nutweres ligoni / iagide ii ir palaido
nOg Iawe DP 33912(...tedy wnet viqwj3ychorego / vadro-
wil go J y odprawil od Iiebie VP I 37826-27),

Ten' amogu blokj3 iog aeme DP 31228-29 (Tam calo-
wieka 0 aiemie vderJq VP I 3384_5),-

...neBjJtiemus pergaleiima iag prieIakio pad6bto DP
54231-32C...niosacym zwyciestwo z nieprzyiaciela poražo-
nego Vn IV 107).

...mieftus iu.llikl1le / ir pacaius iJbdrfte po wiIsa pa-
Iauti DP 41014-15(...miaIta ich JburJyl / y one rofproj3y/
po wByItkiemu swiatu VP II 2922),

Todrmag ir mes... toiag botago biiokimes DP 5102-3
(Praetoa y my,... tegoa fie tea kardnia lekaymy VP II
16013-14)ir t. t.

Ryškia liaudiško stiliaus savybe, kurios nepri1ygs-
. tama pavyzdi dave K. Donelaitis, reiktu laikyti daiktu
vadinima tikraisiais vardais, nepagražinant ju peri-
frazemis, nevengima šiurkštesniu žodžiu, palyginimu.
M. Daukša neskirste žodžiu i kastas. Tai buvo budinga
renesanso epochai. Grubesniu žodžiu, palyginimu ran-
dame ir J. Vujeko postileje. M. Daukša versdamas ju
ne kiek nesušvelnino:

Tokius žodžius ir toki nusakymo buda M. Daukša ga-
lejo paimti tik iš gyvos kalbos, iš liaudies lupu, iš
namu ukio aplinkos. Ir ne tik tai. Visame postiles
vertime jauciamas liaudiškas kalbos pagrindas. Nors ori-
ginalo atitrukimas nuo tikroves, teologines abstrakci-
jos verte gyvaja kalba taikyti tolimiems, visai neipras-
tiems dalykams, vis delto daug kur pastebime tiesiogini
liaudiškos kalbos atspindi.

...eImi kaip' kale I palmirdufi DP 11610(...aemei
ieIt iako psicd Ilmrodliwa VP I 12820-21),

...kiakj3e Rahab DP 50545 (...nierJqdnictz Rachab
VP II 15420)'

Trecaia dwaIia ne caiItoii nardo kaip keule purwe
wiIIokio kunil3kumo DP 11441-42'(Tr3eeiego duch nie-
cAyIty po1turJa iako šwinia we blocie WI3elkiey cielefnoš'ei
VP I 12624_2$)' .
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...ir bilos: 0 fmirdic~oi maita DP 15112(0 šmierd~qcy
šcierwie 1 (b~da mowie) VP I 1223_24)'

.. .midemes lakame kaip' wandeni DP 17532-331.. .grae-
chy iocJem iako. wode VPs 4730),

Kad jis nesibodejo tokiais žodžiais, rodo ne viena posti-
les vieta, kur ju idejo, nors originale atitinkamu žo-
džiu nebuvo: .

Ta proga turetina galvoje, kad kai kurie žodžiai tik
žymiai veliau igavo peikiamosios ar niekinamosios
reikšmes (pavyzdžiui, nasrai, esti, edesys). Juos, kaip
visai taurius, vartojo XVI a. lietuviu rašytojai, vartojo
ir M. Daukša:

. .

...t\i wiSsi apSirika... iog likSmumu alga arba wadi-
na tai kas yra eSt' 1gerl 1 Bokinei 1 SeuSt' 1 Jargitis 1 ir
kuna. fawa. pataiSt' ant' wiSsokiu prabagu DP 21123_11>
(...dobra myšla naaywaia to 1eo ieSt 1ieše I pie 1Skiikae 1
faaIee 1y eialo fwe rofpufacaac na wfaelakie abytki VP
I 20116-18), .

Neffa tarp lawono amogaus ir mait6s Bunes 1ne ~o-
kio n\1mirusSkiriausne rafi DP 58320-21(Abowiem mle-
dzy trupem psim a czlowieczym,iadney po smierci roi-
mce Die naydzieszVn IV 175).

Pažymetina, kad M. Daukša maiše stilius - aukš-
taji ir žemaji. Ypac tai krinta i akis, kai kalbama apie
jam, kaip tikinciam žmogui ir dvasihinkui, šventus
asmenis' ir dalykus. kur reiktu laukti rupestingos žo-.
džiu atrankos:

'.. .WieBpatt fawo miga dauJqntifsi 1 ir elgetauienti-
ant' ulicaiu aplaidaiome DP 24247-48(.. .Panafwegona-
giego 1 tuiaiqcegoSie 1 y aebrAaeego1na vlieaeh opufa-
eaamy VP I 24620-11),

.. .Bwenca~ufia gimt io plaBtakomis fubukino DI>
169 II 48-49(.. .na šwi~tBa twara iego ptJliC3kamijbiti
VPs .4011)'

.. .galwaio ~'= Kristaus] kaip' kubi'us kubi'<},.. kliie
DP 1702-3(.. .glowy iego 1 iako bydnara k:1l)de...kcJla-
tali VPs 4001-17)' .

.. .I6nas..: ir phiktas bti fu kitais Apaftalais ir fpir-
gUosalieiuieDP 4S527-28(...I~n S. ...'1 b~dWan by'
a in13ymiApoj'toly I y fmdJon w oleiu VP,.(I 125~0-22)'

...wardas nauias kuri na/ray WieC3patiespramis DP
5621(...imie nowe I ktore vfta Paiifkie na30wa VP I 5210)'

...Sakramentas yra iftatitas... id~nt' iteftu DP 6223-24
(.. .Sakrament ieft vStiiwion... aby gi iedjiono VP 1
6041-42)' . '..

Kodrinag vbagas Su tawimi ne tur impi edefsio I kur-
Jai Su tawimi tuf pawilsi karalifta? DP 3343-44(A eze-
n'luž ubogi z toba nie ma brac pokarmu, ktory z toba ma
osiegnac Krolestwo? Vn I 53).

Todel ne visur galima remtis šiu dienu vartosena. Bet,
antra vertus, žymiau pakito tik dalies žodžiu reikšme.
Ir net neisigilines i XVI a. raštu kalba skaitytojas su-
sidarys bendrais bruožais teisinga M. Daukšos kalbi-
niu-stilistiniu polinkiu vaizda.

Budinga, kad ir apie abstraktesnius. dalykus kalbe-
damas, M. Daukša taip pat vartoja gyvus, vaizdžius,
liaudiškus, kiek grubokus žodžius:

.. .fk6la taeaiug mumus I}Dt' kakN drtbfo DP 36023
(. . .dlug praedfi~ nal!1 na Byiaeh leJy VP I 4.1028),

...~ndibei kito gera Bl6w~ DP 1021-22 (...uymowaf
drugiemu dobrey slawy Vn r 16).

Su gyvaja kalba M. Daukšos vertima sieja ir pasi-
kalbejimui apibudinti pavartotas žodis, ir kai kurie kiti
žodeliai; dar ir dabar vieni placiau, kiti siauriau tar-
ITiese pažistami, kuriems atitikmenu originale dažnaI
n'era: .
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...Iefus... tare iump [savo mokytiniams, einantiems
i Emaus]: kokios tatai yra kalbos kures fitoraujate tarp'
faw9s eidami / ir efte nuliid~? OP 18911_14(...Co to 3A
mowy / ktore ftacJaeie mied3Y foblJ idac / a ieftescie
fmutni?VPI 1733_4); ...Iefus...fitorawo fuieisOP 19518_111.
(...rozmawjal z nimi Vn II 17).

...t~nai nemintas turi atfakii OP 1030-31 (...tam za
to odpowiadac musisz Vn I 16); WiIfa c3ionai ne mjtus
paliko OP 27131(Wf3ytko tu mušial 30ftawie VP I 27415-16)'

Kad' eio Iefus i3g ten / aura pamate 3mogu fedinti
ant' muito OP 51043-44(Gdy Bedl lEdus d onad / vyar3al

. c310wiekasieddacegona cle VP II 16118-21).

Del minetu liaudišku kalbos ypatybiu kai kuriose
postiIes vertimo vietose ir tolimi lietuviui skaitytojui
dalykai igavo viena kita artimesni bruoža, buvo lyg
sulietuvinti. Pavyzdžiu galima paimti trumpa pasako-
jima apie šv. Jona Krikštytoja:

. .:.dabar berniBkeienueio girion':kur ftebuklfgair
. aBtra glwata giweno / neadamas nieko tiektai Jj6gus 0
kartu medu.girios: ne gerdamas.nieko ti6ktai w4nd6ni /
o wi6toia apwalkAlo / aButin~ i3g werbludo plauku ne-
fijodamas:0 jufta fiikfinos jufedamas OP 46228-30(...ieB-
c3e w daieeififtwiepoBedlna puficJq:gdaie daiwnya oftry
3ywotwiodl / nie iedaacnie iedno jJdrdiicJea goraki miod
lefny: Diepijac nic iedno wod~:Ii miafto odaienia / wlo-
fiennice d wielbradoweyfiersci vJywdjqc:a pdfem ft" fko-
rAdnymopdfujqcVP II 9337-40),

Panašiai, tik daug platesniu mastu veliau M. Valal1cius
lietuvina šventuosius.

Pabrežiant postiles vertimo kalbos, ypac vaizd in-
gosios, rYši su gyvaja kalba, vis deIto negalima teigti,
kad šnekamoji liaudies kalba, 0 dar labiau tautosakos
kalba butu M. Daukšai visais atžvilgiais pavyzdys ar
stilistine norma. Krinta j akis negausios mažybines
32a

\

..

malonines formos, kurios taip megstamos gyvojoj liau-
dies kalboj ir tautosakoj. Ju, atrodo, vertime be-
veik tiek tera, kiek ir originale. Tais nedažnais atvejais,
kai diminutyvas neturi atitikmens J. Vujeko lenkiška-
jame tekste, jis M. Daukšos pavartotas ne iš ipratimo
ar pamegimo, bet samoningai, norint sustiprinti kont-
rasta ir tuo paciu ispudi:

Jeigu mes nekuri6 teip lapus budami / gu16damiani
patalo / nei blUfos inkandimo / nei Udo biilse/o pak~ft'
ne galime: kaip6g 3a1c3iupragaro kand3Jus / kaip kir-
mela nemirBtancaiu krimtima nepaIauiama: kaiP rekf-
ma... kaip werkfm~... i3k6ft' gal6fsime? OP 1118-23
(. :.ani pchly ukaszenia, aDi 'komorowegoglosu scierpiec
Diemo.žemy... Vn I 18).

Labai maža gyvosios kalbos bruožu sintakseje, sa-
kinio kon~trukcijoje. Tai aiškintina pirmiausia verti-
mo pažodiškumu. M. Daukša turejo prieš akis ne tik
originalo minti, bet ir sakinio modeli, nuo kurio neno-
rejo nutoIti. Antra, ji trauke antikine menine proza,
jos periodu konstrukcijos. Todel gyvoji kalba daugiau
tik detalese, atskirose sakinio dalyse tegalejo ryškeliau
atsispindeti. M. Daukša tenkinasi gyvosios kalbos ele-
mentais, kuriuos be sunkumu, stambesniu originalo
konstrukcijos keitimu galejo panaudoti. Todel artimes-
ne gyvajai kalbai sakinio struktura, žodžiu grupavi-
mas pasitaiko tik ten, kur užteko nežymaus originalo
schemos pakeitimo, - tereikejo koki žodeli prideti ar
praleisti:

o kaip6g c3e ne geretis? kaiP ne d3Jaugtisi3g tokio
did3Jo Bwecaio? DP 435-36 (A jako.ž sie tu Die kochac? .
j~o sienie radowacz przysciatak wielkiegogoscia?VnI 6).

Cia M. Daukša praleido, kaip nereikalinga, tik viena
žodi, ir &akinys pagyvejo, nustojo knyginio, "litera-
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turinio" atspalvio. Be motyvavimo daug naturalesne
pasidare didelio džiaugsmo ir pasitenkinimo išraiška.

Be vaizdingumo, M. Daukšos vertimui budingas aiš-
kumo, nusakymo pilnumo, išbaigimo siekimas. Jis ma-
tyti nedideliuose išraiškos prapletimuose, kuriu gana .
gausu postileje. Dalis ju aiškintini vertejo noru pla-
ciau, konkreciau, išsamiau ir drauge kasdi-eniškiau vie-
na ar kita dalyka nusakyti, kad jis butu ir neišsilavi-
nusiam skaitytojui puikiai suprantamas, arba ka nors
labiau pabrežti, lyg pirštu parodyti:

N~s' ne wienas ne bus karunawotas I tiektAi kurfai
wfrijJkaikariaus arba mu'pis DP 213._37 (Bo Aaden nie
f>9d3iekoronowan I iedno ktory fi~ porJadnie potyka
VP I 204"_1.)'. .

.. .giwatoie didAturio I regime keturis daiktus I kurie
iapt' buwo prieAaftimi 4m3ino paAUdimo Trecias I
iog puttis dare kiek' dienos I ir gereios walgimufe. Ketwir-
tas ir galauJes I iog elgetq niekino ir ne k~pe OP 2681113-18
(...traeeia I iAkohtownie vJywal na koJdy d3ieiJ: cAwar-
ta a oJtatecAna I iA0 vbogiego niedbal VP I 27223-U)'

Bet' C3e regime I kayp did3ey padOtiemufiemus pikti
Wie'ppates I arba wirefnieii Jaltis daro OP 6Ou-25 (Ale tu
wicijiemy I iako wielce poddanym ali prJeloJeni fakodJq
VP I 58a-10)'

.. .dwarionis dwariep kiekwienam no;' inteiki I pa-
tofia I tarnauia OP. 21121-22(...Owof3imin v dworu Ja-
biega I dudkuie I vfluguie VP I 20114-15),

...prieBiniu k!11i waitfc3ioia I r4kiodamivredUsir
pinigus I keldami ir aukBlindami namUsI ir gimines fa-
was OP 2013-14(...pr3eciwna droga chodAa 13bieraiac
vr3C;dyY pieniad3e I wynof3acY bogacac domy fwoie VP
I 1925-26)'

Cia ir išryškeja tikroji žodžiu ir medžiagos gau5umo
reikšme. Tai ne tušciažodžiavimas, 0 esmes atskleidi-
mas, išdestymas. Tie prapletimai drauge atlieka svarbia
stilistine funkcija. Jie sulaiko ilgiau skaitytojo ar klau-
sytojo demesI, sustiprina IspudI. suteikia norimam da-
lykui centrine ar svaresne vieta sakinyje. Daugelis ju
ir aiškintini, kaip atrodo, stilistiniais vertejo sumeti-
mais ar polinkiais:

Nes' kas kito nu gadina h1ma dwaBifka I tiektai Bi-
tie iJdrik4mai ir pafsilaidimaij? OP 16224-25(Bo coA in-
nego cijiš pfuie ftan duchowny I iedno te rofpufty? VPs
27a"i- 23)'

.. .kanai mfiJlJ i'pnikf I ir niekam pawirft' ne gali ku-
rie penis dtgaio ir aLgidqncaiuiu kfinu WieBpaties DP

...iffake tai ApaftaJamus I ir tiemus kurie qnt' iu wie-
tos tureio vJftoi I idant apfakinetu Amonemus... OP 634-35
(.. .roskazal to Apostolom y ick nastepnikom. aby opowia-
dali... Vn I 10).

. . .idant' wel' waikfcJiotumbime pedomis Laurino S.
OP 48631(...Aebyfmy teA byli naflddowcdmiWawf3ynca S.
VP IT 12712)'

Regi kaip eft' d6fnios ir pldcJios rqkos WieBpaties mf1-
.Ju DP 2904_5 (Wid3if3 iako ieft hoyny d facJodrobliwy
Pan naf3 VP 1 3037),

. ..ir Auerroes pahonis kaJbedawo: . iog niekad' pai-
kefnes fektos ne regeio I kaip yr krikBc3ioniu.I iog anis I
tieg I Oiewa fawa I kuri garbind dqntimis fukrqmte pra-
riie OP 26531-33(...y Aweroes pogimin mawial: Aem nig-
dy fprofnieyf3ey fecty nie wid3iaJ I iako ieft chf3eseijanfka I
ae oni I prawi I Bogafwego iedJq VP 1 26734-3S)'

Ir C3eprapIqpes akis weiJdek' I kaip yra daiktas 3a-
ligas Ml' Balii9 I ir atatrukt' nugkaimenes WieBpaties
OP 40214-1S (A tu pilnie obdcJ iako qecA ieft Bkodliwa
bye na ftronie..: VP II 2220-21),

Svarbesnis už šiuos atvejus yra pagrindinio, verte.

jo nuomone, dalyko sakinyje konkretizavimas, išryški-
nimas ir akcentavimas, prapleciant ir papildant nau.
jais bruožais ir detalemis: . . .
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2662~-26 (. ..eialfi nilf3e wniwecJfie obrocie nie moga I
ktore fie karmia obJywidiqcym eicBem P. Chriftufowym
VP I 268«3- 2693),

. ..ede waikus fawus I id~ni galetu giwos patekt' I ir
badu nenumiri DP 263«2_«3(.. .ii1dlyd3ieei fwoie I aby
JywotIwoy Jdchowdcmogly VP 1 26510-11)'

. . .warddisifpeie ir wadinair paJifta ir ieis geris DP
27117-18 (. ..po imieniuJna I y w nich fiy kocha VP I
273«0_n)..

...ir fawo kitiemus atwirJe I nuda/io DP ~1447(...y
3 fwego innym vdJielal VP I 34132-33),

Pabrauktieji vertimo žodžiai yra sinonimai, sinonimi-
niai pasakymai. Juos, kaip mine!a, labai mego
M. Daukša. Retai kada jis tenkinosi originalo sinoni-
mika, dar reciau yra kuri nors sinonima praleides, ir
tai greiciausiai del neatidumo.

Sinonimu sugretinimas, iš ju sudarytos žodžiu gru-
pes buvo itin vertinamos rašytoju, kurie rupinosi iš-
kalbos menu. Tai priemone pasiekti "stiliaus turtingu-
mui" (abundantia stili) 15. Sinonimu sugretinima ir
kitas žodžiu grupes, kaip retorine priemone, jau varto-
jo M. Mažvydas eiliuotoje katekizmo prakalboje ir
J. Bretkunas savo postileje. Bet J. Bretkunas dažnai
juos sugretindavo inertiškai, neatsižvelgdamas i sino-
nimines grupes žodžiu tarpusavio santyki. Jau antikos
laikais žodžiai grupeje budavo dedami taip, kad antra-
sis butu ilgesnis už pirmaji arba svarbesnis savo reikš-
me. J. Bretkunas to nepaise. Jo sinonimines grupes
antrasis žodis dažnai yra trumpesnis ir blankesnis už
pirmaji, šio nepapildo, nesustiprina:

1oioi ir peik (1 323); ifchloioiufi ir apbarusi(II 57);
ing ligga kake inpille I apfirge (II 388) ir kt. 16

15Marouzeau J. Traite de stylistique appliquee au latin. Paris.1935.p. 234. .

16 POSTILLA...Per fana Bretkuna...I<araIiauc3iuie...1591.
332

Tokiu ar panašitI atveju pasitaiko ir M. Daukšos ver-
time, bet jie nebudingi ir nedažni. Tada sinonimai
beveik jokios stilistines funkcijos neatlieka, tik žodžius
pagausina.

M. Daukša megsta sugretinti žodžius, kuriu ant-
rasis savo reikšme yra svarbesnis, stipresnis arba bent
papildo, lyg praplecia pirmaji:

...0 Bitie ta. wienibe daugeufei ple)Jo ir drafko DP
36513(...ii ei te iednoše nawi9ceytargaia.VP I 4183),

.. .nuga. ant' kriAeus ijJpeloioir pakabino DP 14516
(. . .nagi na kroYAuJawie)Jony VPs 2a:I).

.. jfciofe yi' pilni ir imbqgeiewiffokio neteifumo DP
28017-18 ( ...wewnl)tf3 pelni Ja. wf (lelakiey nieprawošei
VP 1 28721-2J.

.. .patis ne impirkas I nei indduJesI nei iwerJeSI nei
tarnawimu I nei praBimais... DP 24711_111(...fam nie
wkupi I tini wtrqei I ani 3afluga I ani prosbl)... VP I 252
28-2G)'

o ant' mariu bus girdeti vJimai ir ftaugimai baifus I
ir riukimai did3iuiuwi1niuDP 1436-37(A na mOf3ubyda.
IlyI3imefJumy ftnif3liwe I y rycAeniawielkichnawalnošei
VP I 112«-25)'

Pažymetina dar, kad postiles vertime neretai pasitai-
ko ir asindetinis sinonimu sugretinimas. Iš paties
M. Daukšos skyrybos matyti, kad sinonimai šiuo atveju
budavo tariami be pauzes, kaip du žodžiai, sudara vie-
na savoka, išreiškia viena dalyka, veiksma ar vyksma,
tik skirtingus jo aspektus ar momentus:

.. .ir Pafnikawo a/kinos DP 10811(...y pošcil VP I 11916)'
Eikiteg manefp wifsi kurie wfirgftate dirbate I ir ap-

fiakinti eIte I ir aB ius atwefsifsiu DP 43610-11 (Pod(leieB
do mnie wByfcy I ktor3Y fie;prdcuiecie I a obeiaAe;niief-
t.šeie I a ia was ochlodalJ VP II 5526-27)'

.. .tuiaus )Jako nutekeio DP 47831-3Z(.. .natychmiaft
fi~ porwdlli VP II 11636-37),
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.. .iadawinedamasi~s... ant pl1tuI ani geriu anl gra-
8iu kuno DP 268u28-28(...wydawiiiac ie... na biefiady
I y na rofkofay eielefne VP I 27238-37)'

Be sinonimu sugretinimo, M. Daukša megsta ir ki-
tas dvinares žodžiu grupes, išplecia jomis kai kurias
originalo vietas, pavyzdžiui:

keisti. Be to, ir literaturine-kultudne aplinka galejo šiuo

atžvilgiu tik skatinamai veikti.
Retorika tada labai domino mokslus. einancia jau-

nuomene, rašytojus ir visus mokytuosius. Ji buvo pla-
ciai destoma, jai mokytis leidžiama daug vadove1iu.
Budingas faktas, rodas, su kokia aistra ir užsidegimu
tada diskutuodavo retorikos klausimus, buvo garsus

dvieju Krokuvos universiteto profesoriu - Jokubo Gurs-
kio ir Benedikto Herbesto - gincas .(1561-1563) del

periodo apibrežimo.
J. Gurskis, be filosofijos, su pamegimu ir pasise-

kimu destes retorikos dalykus, Cicerono kalbas, išlei-
do, remdamasis savo paskaitomis, keleta vadoveliu:
apie periodu sandara ir ritma (De periodis atque nume-
ris oratoriis 1558), apie tris stilius (De generibus
dicendi... 1559), apie gramatines ir retorines figuras
(De figuris tum grammaticis, tum rhetoricis... 1560).
Tai daugiausia kompi1iacijos, paremtos antikiniais au-
toriais ir naujaisiais teoretikais17.

B. Herbestas 1561 m. deste Krokuvos universitete
Cicerono laiškus ir savo paskaitu turini paskelbe atski-
ru leidiniu. Kai kurios jo pažiuros skyresi nuo J. Gurs-
kio, ypac periodo apibrežimas. B. Herbestas skyre gra-
matinius ir retorinius periodus. Gramatinis periodas,
jo nuomone, yra užbaigtas minties ir sintakses atžvil-
giu, 0 retoriniame - kalbetojas žiuri vien skiemenu skai-
ciaus ir metro. J. Gurskis, skirdamas taip pat dvi pe-
riodu rušis, teige, kad tiek gramatinis, tiek retorinis
reikalauja pilnos ir išbaigtos minties, bet retorinis

Alsiliefe I ir fedos tad' anfai kuris buwo numires DP
3378 (Vfiadl tedy on ktory byl vmarly VP I 37516),

. ..pagail~ios wargo gimines mOfu I ing kuri impule
per nopikanla ir pawida Batono DP 32°3_4 (...fie v3alil
ned3e narodu naBego I w ktorf) vpadl pqe3 nienawise
.6atanfka VP I 34915_16)'

...anfai wdlge ir gere apftt'i kiekdien6s loBis' butu ed~s
ir trt'ipuc3iusI kurie bireio nug fkomios io DP 268u45-48
(. . .on vJywal hoynie na kfI3dy d3ieii I ii ten radby byl iadl
odrobiny ktore padaly 3 ftolu iego VP I 27318-17)',
Stilistine dvinariu, taip pat ir kitu išraiškos pra-

pletimu reikšme geriausiai matyti sakinyje, periode.
Periodas, kaip išbaigta visuma, dar geriau, negu atski-
ros detales, parodys M. Daukšos stilistinius polinkius
ir siekimus, žodžio kultura ir vertimo mena.

3. PERIODO STRUI(TORA.GROZINSS PROZOS
UZUOMAZGOS

Individualus M. Daukšos sti1istiniai polinkiai ir sie-
kimai, pasireiške vertimo detalese, negalejo neatsispin-
deti ir periode, jo strukturoje, net ir didesniame kon-
tekste. Humanistine kultura, remimasis, kaip pavyzdžiu,
antikines prozos meistrais lotyniškoje ir lenkiškoje pra-
kalboje, mokymasis iš ju periodu konstravimo meno,
savaime verte ji kreipti demesi i postiles originalo pe-
riodus, ju struktura - ja išlaikyti ar pagal savo skoni
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17 Morawski K. Jak6ba G6rskiego iycie i pisma.- "Rozprawy
Akademii Umiejetnosci. Wydzial filologiczny". Serya II. Tom II.
Og61nego zbioru tom siedmnasty. Krak6w. 1893, str. 255-257.
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periodas pasižymi dar ritmul8. Del to ir kito gincas, drau-
gai susipyko, virto mirtinais priešais. Krokuvos akade-
mijos rumuose 1561 m. buvo suruoštas viešas disputas,
bet jis ginco neišsprende. Antrasis viešas disputas ne-
Ivyko. Prasidejo polemika spaudoje. B. Herbestas savo-
pažiuroms apginti 1562 m. išleido knygele (Periodica
disputatio). J ant tais paciais metais atsake J. Gurskis
(Disputationis de periodis... refutatio), pridedamas savo
mokiniu epigramas. B. Herbestas polemizavo toliau.
I ginca buvo Itraukti aukštos visuomenines padeties
asmenys ir žinomi rašytojai - St. Ožechovskis (Orze-
chowski) ir J. Kochanovskis. Nugalejo, ir teisingai,
J. Gurskis, nors jis polemizavo ne vien moksliniais ar-
gumentais.

Sunku pasakyti, ar M. Daukša buvo nuodugniai su-
sipažines su šia polemika, bet apie ja, reikia manyti,
bus girdejes. Siaip ar taip butu, neabejatina, kad jis
turejo savo pažiuras I perioda, jo konstravima iki smul-
kia usiu detaliu ir pats mokejo juos meistriškai kurti.
Atrodo, kad jo pažiuros ir skonis ne visur, bent ne visai
sutapo su J. Vujeko polinkiais. Kad geriau išryškelu
kai kurie skirtumai, pirma paliestini postites originalo
periodai, ju struktura.

K. Gurskis minetoje studijeleje irode, kad J. Vuje-
kas postileje remesi antikines retorikos tradicija, gerai
žinojo visa jos priemoniu arsenala ir daug demesio sky-
re periodo konstrukcijai. Siekdamas aiškumo ir perma-
tomumo, su atsidejimu komponavo kiekviena teksto ga-
bala, sudarantI lyg ir išbaigta visuma. Pagrindines
pamokslo dalis arba skirsnius pradedavo trumpais in-
formaciniais sakiniais, palaipsniui pereidamas i sude-
tingesnius, meniškiau konstruotus periodus. Sumaniai

išdestydavo loginius ir jausmo akcentus, panaudodamas
ritmines ir melodines prozos kalbos galimybes19.

J. Vujekas labiausiai mego dvinares konstrukcijas
periode, bet ne vien jas naudojo, 0 derino su trina-
remis ir keturnaremis. Daug demesio jis skyre simetri-
jai, sintaksiniams paralelizmams su didejanciu skieme-
nu skaiciumi, ivairioms orkestracijos priemonems.
Sugebejo derinti ritmikos reikalavimus su judesio lais-
ve20.

Bendrasis postiles vertimo principas reikalavo išlai-
kyti originalo periodu konstrukcijas, schemas. Apskri-
tai imant, M. Daukša ju laikesi, bet paIvairindamas ir.
praplesdamas, labiau išbaigdamas. Pavyzdžiu galima
paimti neilga perioda (suskirstyta pagal K. GurskI21;

šone pažymetas nariu skiemenu skaicius):

Karalus yra
ne Tyronas / 4
ne SmarkinikaskokSai / 7
ne KunigaikBtisto paSaulo / 9

bai Karalus nepergaletas: kurio galibes /
nei mideme / 4
nei mirimas / 4
nei Betonas 4

lweikt / 2
arba iBtur6i 5

ne gali (DP 37-9),

Kr6lci iest
nie Tyran, 3
nie okrutnik iaki, 6
nie ksiažetego swiata, 7

19 G6rski K. Z historii i teorii literatury... str. 70-71.
20 Ten pat, p. 73-79. 82.
21 Ten pat, p. 73.

18 Ten pat, p. 258.
22. M. Daukša 337
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aie Kr6! nie zwydežony: kt6rego moey
ani grzech,
ani smierc,
ani szatan

wytrzymac niemože (Vn I 4).

3
3
4

cia originaie nebuvo cenhines, patraukiancios ir sutai-.
kancios klausytojo ar skaitytojo demesi vietos. M. Dauk-
ša pridejo sinonima ir tuo nežymiu papildymu išrYški-
no, vertejo nuomone, svarbu, pabrežtina dalyka. Sakinys
pasidare stilistiniu atžvilgiu labiau išbaigtas, itaigus.

Kaip mateme, M. Daukša nesitenkino vien sinonimu,
atskiru žodžiu pridejimu. Didesniu kiek jo prapletimlI
stilistine funkcija visai panaši, rodo tuos pacius vertejo
polinkius ir siekimus:

Originale cia turime du išskaiciuojamuosius trinarius,
kuriems abiem bendra skiemenu skaiciaus didejimo ten-
dencija. M. Daukša gražiai išlaike ta skiemenu skai-
ciaus didejima pirmajame trinaryje, bet antrojo visus
tris elementus išverte vienodo ilgumo - keturskieme-
niais žodžiais (ir originale skiemenu skaiciaus dideji-
mas buvo nežymus). Labiau krinta i akis skirtumai
pabaigoje. J. Vujekas užbaigia perioda savo megstama
6 skiemenu klauzule (wytrzymac niemoie), 0 M. Dauk-
ša ja išplecia: pirmaji žodi pavercia dvinariu, paivai-
rindamas tuo struktura ir leisdamas tonui palengva
ats1ugti.

Kitas pavyzdys gali buti visai trumpas sakinys:

qe wel' tur paweikfla gimditoiei wisi koki rupefti
tur turet ape waikusfaw1isI teyp' iag l3aliesd(U3iosI kaip'
ir k6no iu: id~nt 3inotu kiekvienu metu I kur fanc3ius I
idtjnt kur ne vJeitl/ I idtjnt kur ne vJk/lftu I idqnt' iiemus
kds pikto ne tiktus DP 65«0-43(Tu te3 maia prayklad wfayf-
ciy rocijiciy I iaka. piecza y ftaranie maia miee 0 d3ie-
eiach fwoich I tak a ftrony dufae iako y ehH1iich: aby
wied3ieli na kiiAda. god3in9 gdaie fi9 obracaia I tiby
gdJie nie aaJoly I tiby Jiu im co alego nieJtalo VP I 65311-88)'

Neffu wiena turi galwa... Wiena piemeni ir wietintka
io ant' aemes I kuri/n iifsai padawe I kurem' iifJai prifdke
awis fawas DP 8730-82 (Abowiem iedne ma glowe..~
iednego pasterza y namiastka iego na ziemi, ktoremu on
poruczyl wszytkie owce swoie Vn I 149).

Teipag a.nt' Jawes werks raudos I ir deiUswifsos gi-
mines a~mesDP 1531(Takci beda na fi9 pldkaeI y nd-
raekdc wfayftkie narody 3iemfkie VP I 12s3-34)'

Centrine sakinio dalis (tarinys), originale išreikšta dvi-
nariu, M. Daukšos paversta trinariu. Tuo ji sustiprinta,
pabrežta, lyg išskirta ir pasidaro tikrai dominuojanti.

Stilistine nedideliu M. Daukšos papildymu ar pra-
pletimu reikšme dar svarbesne ilgesniuose sakiniuose:

o Krikl3cAionie I weiAek. ka j"keli W. fawam .v3 t91>
did3ius Jopu/us ir perj3u/us I kuriOs V3 tawe prieme DP
15329-30( 0 Chraescijaninie I patraay coApowinien Panu
f wemu I aa tak wielkie bo/e'sei I ktore aa eie pr3yial VPs
156-7),

Abiem atvejais M. Daukša, plesdamas atitinkamas pe-
riodu vietas, prideda po viena nari ir tuo budu gauna
trinari (pirmajame) ir dvinari (antrajame). Iš cituotu
pavyzdžiu aiškeja, kad jis labiausiai mego trinares ir
dvinares konstrukcijas, ypac trinares. Trinariuose ryš-
kiausiai atsispindi pilnumo ir išbaigimo siekimas, drau-
ge ir saikingumas. Jie savo trilypumu aiškiai išsiski-
ria, patraukia demesi, pakankamai ilgai ji užlaiko, bet
nevargina. Pažymetina, kad trinares konstrukcijos
buvo vienos iš megstamiausiu antikineje prozoje.
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Trinariai, derinami su dvinariais, žymiai paivairina pe-
riodu struktura ir padeda ja geriau išbaigti ritminiu
atžvilgiu. Kaip placiai reiškesi tie M. Daukšos polinkiai,
galima isitikinti kad ir iš šiu pavyzdžiu:

Nes' iog Bi"umetu did3eufi pawoiumai ant 3moniu
ateii / k~p ani kara1ift~kariomis arba karei ~irnerimo!
coiei I ant iew1J ladai I krujJosI ir darganosI ani 3moniu
ligos t1110sI teip d11Bioskaip ir .kUno DP 219u27-ao(Bo
i3 0 tym .c3(ifienawi~tfae niebefpiec3eiiftwa. na. lud3ie'pr3Y-
chod3a: Hiko na. kroleftwa woyny y niepokoie: na 3b03e
grddy y niepogody: na. lu<f3iechoroby r03mmte I tak duf3lle
ia.ko y eielefne VP I 21513-15)'

Ko n~ miminikai I wagis ir tie kurie gtwo.pu/fa plejJia
ir kiti tiemus ligus ne nori padarif I ir todrinag yra pik-
tefni v3IudoBi~DP 16512-14(qego d3ifieyBylichwiaf3eI
310<f3ieieI y drapieJcyI y inBy podobni vC3ynicniechc~ I
y pr3et03fa gorBy nad IudaBa.VPs 316-8),

Originalo pirmajame periode buvo trinaris, kurio kiek-
vienas narys prasidejo anafora. Savo ruožtu. pirmieji

.'du trinario nariai susidejo iš dvinariu, sudarydami vi-
siškai simetrini sintaksini paralelizma, 0 treciasis irgi
baigesi dvinariu, bet kitokios strukturos. M. Daukša,
išlaikydamas pagrindine trinare anaforine konstrukcija,
sintaksini paralelizma, pirmuosius abu trinario narius
paverte trinariais, 0 tretIji, ilgesniU, kuriuo baigesi
periodas, išverte nekeisdamas. Tuo budu periodo struk-
tura pasidare sudetingesne su aiškiai dominuojancio-
mis trinaremis konstrukcijomis. Antrajame pavyzdyje
M. Daukša strukturos nekeite, bet išryškino - pailgi-
no treciaji nari, suteikdamas jam centrine vieta.

Daug demesio skyre M. Daukša periodo pabaigai-
klauzulei, tur but, sekdamas antikiniais autori ais ir
retorikos teoretikais. Nuo klauzules žymia dalimi
priklause viso periodq efektyvumas. Ausis daug jaut-
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resne. ritmui sakinio pabaigoje22. M. Daukša, kaip ma-
tyti ir iš pirma cituotu pavyzdžiu, mego ja praplesti-
pailginti:

DAbar aot' to i3g Bito prie30d3ioiBmokitisgalime ,
kaip' iog nUdemeimpulame , kokia 3aa per oUdemeigi-
ieme '0 kaip' wel' i3g ios at/itie/ti ir kelti/si turime DP
32514-16(IEBc3enad to a tey to praypowiesci naUC3YC
fi~ m03em/ iako w graech vpadamy , co aa Bkodypraea
graech popadamy'. a iako aaš' a niego powftde mamy
VP I 35717-19)'

.. .S. !Ooas... ir tikeiima.gera.itikincaiuiu twirtai mik-
lioa , ir netikeiima atfkaliiniu .Iabai ftiprei greuia ir ardo
DP 442-4 (...y niewii1r~odfaC3epieiicowbarao mocno
buroY VP I 3621-22), .

Nefsa. kad' 3mones miegoio... Tad' w6linas pafeio
teip' daug kukalu , teip' daug piktUju atfkaliiniu 3mo.
oiu , iog iau ma3 wiffu kwiecaiu ne nutrojJkina ne nu/mel-
kiti DP 8347_ 843(...Tedy aly duch oi1šialti1kwiele ka.kolu ,
tak wiele alych odfaC3epieiifkich IudAi, 3e iU3malo wfayft-
kiey pfaenice nie JdgluJaq VP I 934-6),

Visur cia užbaigiama dvinadais. Dvinares klauzules
mego ir Ciceronas23. Jomis lyg uždelsiama pabaiga,
lyg stabtelejama dar karta, paki1es tonas palengva nu-
leidžiamas, iki galo išskamba. Dvinares klauzules
harmoningai išbaigia periodo visumos struktura, sudary-
damos baigiamaji atitikmeni sudetingoms konstrukci-
joms viduryje~ .

Kad M. Daukšai cia rupejo ritminis momentas, rodo
pirmasis pavyzdys, kurio didžiaja dali sudaro trina-
ris. Originalo trinaryje pastebima skiemenu skaiciaus
didejimo tendencija, bet neryški (I trinario. narys turi
q skiemenis, 11- 10 sk. ir III -.10 sk.). Vertime ji

22Marouzeau J. Traite de stylistique... p. 73.
23Ten. pat. p. 235.



išryškinta ir žymiai sustiprinta (I narys - 9 sk., II-
12 sk., III - 16 sk.). t\e atsitiktinai, tur but,pavartotos
ir pilnos bendraties formos - atsitiesti ir keltisi, nes
kitoje vietoje tame paciame puslapyje matome atsitiest
ir keltis (DP 32540). .

Ypac rupintasi antikineje retorikoje paciais baigia-
maisiais periodo žodžiais, ju ilgumu, metrine sandara.
Daugelis rašytoju turejo savo megiamas klauzules (pa-
vyzdžiui, J. Vujekas - 6 skiemenu). Kad ir M. Dauk-
ša rinko ir derino žodžius, atsižvelgdamas i ju ilguma,
rodytu šis pavyzdys iš periodo pabaigos:

M. Daukša panaudoja ir kai kurias kitas periodo
ritmikos ir orkestracijos priemones. Sakysim, J. Vuje-
kas, sekdamas antikine proza, kartais rimuoja periodo
narius, tuo sustiprindamas ir paryškindamas sintaksi-
nius paralelizmus. Nors negalima sakyti, kad M. Dauk-
ša butu stengesis visur tai atkurti, bet šiam dalykui
ir jis buvo jautrus, rima taip pat vietomis panaudojo,
vienur pralenkdamas J. Vujeka, kitur atsilikdamas
nuo jo:

...mannokuna jawo: m6t~res wekad' n~ tureio I
rObaisf3w!lnaisniekad' nI wi/kIio I al3utioeia waikBc3ioio I
daug pafnikawo I ir gaweio I ~ pa16wimom~des... DP
2087-88 (.. .martwil eialo fwoie I 30ny nigdy nie mial I
f31lt mif;kkich nigdy nie v3ywat I w wtofienicy chodail I
wietepošeii I vft&iwniefi~ modIit... VP I 2010-12)'

Wienas it ptaBtaka muBa I kitas kt1mfcia I trec3es fpieu-
do cJot' Bw~toweido io: wienas ptaka 14ntras karunaw6ie I
tieC3esmul3a n~odr~... DP 14581-33(Ieden go policJkuie I
drugi pojJyikuie I tr3eci pluie na S. twar3 iego: leden bi-
cJuie I drugi koronuie I tr3eCi bije tr~cina VPs 316-18),

Kadangi mums svarbus individualus M. Daukšos po-
linkiai, paliestini dar kai kurie periodu konstrukcijo':)
detaliu keitimai, susije iš dalies su lietuviu kalbos ypa-
tybemis, vartosena.

J. Vujekas kartais panaudoja ilgus išskaiciavimus.
M. Daukša ju irgi nevengia. Megdamas prideti sinoni-
mu, plesti, dažnai juos dar pagausina. Bet kartais pa-
sielgia ir kitaip:

. ...tie... baifefni... kurie brolus fawus I artimus fa-
wUs kr4mto I nowiie I perfakioie DP 52940-42(...ktoqy
bracia fwa I bli3niefwe I kqfdiq morduiqpraefldduiqVP
II 18438).

Pabrauktieji žodžiai palaipsniui ilgeja (I - 2 sk., II-
3 sk., III - 4 sk.)' 0 ju kirtis vis labiau tolsta nuo
galo. Originale ta ilgejimo tendencija ne tokia aiški
(I - 3 sk., II -- 3 sk., III - 4 sk.).

PriešInga pavyzdi galime paimti iš periodo pra-
džios, kuri antikineje retorikoje irgi buvo laikoma ga-
na svarbia dalimi:

Ar wiena karta ataidawai ties iu namays elgetd grinu I
/igonimiI nugu: 0 iie taw! arba if3tremc;Iarba i3loioio... DP
1614-16(A3aSra3 pqychodail pqed ich domy I vbogo I
choro I nago I a oni ei9 lilbo wypc,d3iliI 111boenalaiali...
VP I 1338-38),

Siuo atveju trinareje konstrukcijoje palaipsniui trum-
peja nariai (I - 5 sk., II - 4 sk., III - 2 sk.). Origi-
nale ta tendencija vos pastebima (I -- 3 sk., II - 2 sk.,
III -.2 sk.).

...ir tweus wifsi pafmerke it ~nt' mirimo: kuldami
mujJdami piajJtakomis kumfciomis I fpieudidami ir tOms
kitus Jopulus ir galw6kartus WieBpati daridami DP
16Ou-61 (...y wnet wByfcy fka3i1li go na šmiere: tiukqc I
bijqc I pluiqc I policJkuiqcI pojJyikuiqcI y r03maite inl3e
bolešei y 3e~ywošci Panu 3adawaiac VPs 251Z-14)'



.. .ir delig to ne tiektii fueidawos / arba furingda-
wos WieBpatiefp / bet kimJdawos ir werJdawos fpauJda-
mies gwoltu / fpauJdam;es gwoltu / guli qni io DP 28835-38
(Y praeto?, Die tylko fi9 fchodaili abo gromadaili do
Pilna / aIe fia eifnali / die fia prdwie gwaltem ddrli / y nd/e- .
gmi nan VP I 3018-10),

Pirmame pavyzdyje. išskaiciuojamus 5 veiksmus
M. Daukša išverte dviem asindetinemis žodžiu grupe-
mis (kuriu pirmaja sudaro pusdalyviai), daug išraiš-
kingiau pavaizduodamas kartu atliekamu veiksmu ivai-
ruma kaip dinamiška visuma. Antruoju atveju, taip pat
panaudojant pusdalyvi, padedanti susieti veiksmus, ir
pakartojima, kurio nebuvo originale, žymiai sustiprin-
tas spusties ir kamšaties ispudis.

M. Daukša ir kitais atvejais kartais keisdavo saki-
nio ar periodo dalies struktura:

Tatai turi giwq tikeiimq / galingq tikeiimq n6rint' ne
t6bula DP 3691«-15(Oto maBJywq widra / aC3niedoJko-
nala VP I 4247_8),

.. .idant' par6ditu iog wienu Jetu JodJiu paiukt1}/ ir
pripraJtu JodJiu / padare W. Cbriftus toki 3C;kladidi DP
3208-10(...aby vkaaal / i3 iednym proftym / pofpolitym /
a awyc?,aynym/Iowem / vC3ynilPAN Cbriftus takie cudo
wielkie VP I 34922_24)'

Vertime ivestas pakartojimas padeda pabrežti norima
dalyka, suletina tempa.

. Lyginant vertima su originalu, krinta i akis ne tik
strukturiniai, bet ir smulkesni skirtumai, kuriuose taip
pat pasireiškia M. Daukšos stilistinio ivairumo, sklan-

. dumo, skambumo ir harmonijos siekimas tiek detalese,
neilguose sakiniuose, tiek sudetinguose pefioduose, net
ir didesniame kontekste - ilgesnese teksto atkarpose.
Pirmiausia pažymetinas tu paciu žodžiu kartojimosi ir
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del to susidarancios monotonijos dažnas išvengimas,
malonus žodžiu ivairumas.

Komentuodamas ivairius biblijos posakius ar kovo-
damas su reformatais ir irodinedamas kurio tikybinio

dalyko teisinguma, J. Vujekas dažnai kartoja tuos pa-
cius pasakymus, žodžius, gal ir reikalo nejausdamas
ju performuluoti, kitaip tos pacios minties. išreikšti.
M. Daukša kiekvienu atveju ieško vis. naujo žodžio.
Dažnai jam pavyksta suderinti tiksluma ir vaizduma
su sklandumo reikalavimais, išvengti neprasmingo sti-
listiniu atžvilgiu to paties žodžio pavartojimo:

.. .kad' paiufi iog tawe ij3wedeiaunifte tawa I igunde
J6bis / apJtas prabagos / ir didumas gimines... DP
35813-14(...gdy pOC3uieB/3e eie vwiodldmlodoše twoia I
vwiodlo bogactwo / doJtatek labytek Iaflacbectwo twoie...
VP I 4015-6);

.. .aB iiemus ne dawiau ne wiino daikto I ir ne aadeiau
nieko giaro DP 162-3 (...ia im niedawal Jadney TaeCJy I
anim im obiecowal Jadney raecJy VP I 1322-23),

Taciau dažniau, negu cituota is atvejais, M. Daukša var-
toj a skirtingus žodžius, sinonimus tik del stilistinio
sklandumo ir ivairumo:

Treiopai... iBkalbineias iag to I iog Ju nuJsideiuJeis
walge ir burJawoio. Pirma pawaiadu pripraJtu I i?,g vredo
waiftitoiu: ne wienas v?,piktane tur giditoiui I iog fu Ii-
gonimis giwena... DP 51433-36(...Napr30d pqykladem
pofpolitym I 3 vr3~du lekdrfkiego: aaden aa 31e Die ma
lekarJowi Aea chorymi iada y obcuie... VP II 16641-43).

PO majos walqndosI ir iau man9s ne mati/site I ir wel'
maJ ir iJwifsite mane DP 21132-~ (PO mdlym cJd/ie / a
iuAmi~nie vyJrayCieI y aaJi~po mdlym cJd/ie I a vyJray-
eie mie;VP I 20126-27);Nc;fJa po maaai walandai ir ne
mati/site man~s / ir wet' po ma3ai walandai regefsitema-
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ne OP 23936-38(Abo.wiem na ma1y c3as n;e vYJrJyCie mij: !

a dafi~ po. ma1ym c3afie vyarJyeie mie VP I 2422_3),
I3g kur tay auga I io.gtie ne krupcJioiaI kurie dau-

geufey biiotis turetu fudo. bayfatis I kurio ir teyfiuJfiei.J
baidas OP 1628-30(Skad to. ro.šeieI 3e fi~ ei nie lekdiq I
kto.fOybyfi~ nawi~cey lekdc mieli fadu ftrafdliwego. I kto.-
rego.fie;y fpra~iedliwi ftrachaia VP I 1412-14)'

Taciau pasitaiko. ir taip, kad M. Daukša ne tik ne-
paivairina ariginala, bet nuo. ja atsilieka, du sinanimus
išvercia vienu žadžiu ir ji pakartaja tame paciame "Sa-
kinyje: .

formu vartajimas. Vienas ir kitas M. Daukšai buvo.
iprastas ir šiaipjau lygiavertes. Ju pasirinkimas priklau-
se verteja nuažiurai. Nera pagrinda teigti, kad visais
atvejais vienakiu ar kitokiu farmu panaudajima nuleme
stilistiniai sumetimai. Daug kur nebus jakia skirtuma
stilistiniu atžvilgiu, jei trumpesne farma bus pakeista
ilgesne ir atvirkšciai. Bet kur sakinyje susikaupe ke-
lias vienarušes gramatines farmas, ilgesniuju ir trum-
pesniuju derini pastiles vertime apsprende stilistika, ne
atsitiktinumas. Tai turetu iradyti šie pavyzdžiai su lie-
piamasias ir geidžiamasias nuasakas lvtimis:

...tu;auskaip rubo. W. paliteias tujau i3d3iuwo.ir pa-
laube werf me ano krauio io.s OP 37034-35 (.. .[koro fie;
do.tlda Baty PMifkiey I ndtychmiaft wyfchne;lo. y vftalo.
3rao.dlo.o.ney krwie iey VP I 42612-14),

Linkf mibei fwieto. am3ina deia... JMa: a nuludimui...
am3inad3eugfma JOda OP 2149_11(Wefelu šwieckiemu
wiec3na. biady... opowidda: a f mutkowi . .. wiec3na po.-
ciech~ obiecuie VP I 2058_9),

Bet takie atvejai gana reti, nebudingi. Jis stengiasi iš-
vengti tu paciu žadžiu kartajimasi ir didesniame kan-
tekste, net talimase viena nuo. kitos vietase:

...I/auk a ne palauk' pakelk; balfa fawa... DP 28938
(... Wolay la nie prJeftaway I podnos glas fway VP I 302").

Eikite I eikii I ir apwaykficJiokite Bita laimia. dienlJ
DP 3831(Podicie, podicie, a obchodicie ten szczesny dzien
Vn I 60). .

VJwerkite vawerkit... 4ga Bird4 iuJu DP 4011-12
(Zawrzycie, zawrzycie... drzwi serca waszega Vn I 63).

Te vJ puI' anf man;s wifsos ligos I te vJ griuwi ant'
man9s wiJsi apmaudai ir ne gandai OP 55516-17(Niech
mi, wByftkie cho.raby popddnq I niech f;e na mi~ obd1q
wByftkie frafunki y klo.paty .VP II ~1438-39).

...te ne atmainai 3Od3io.faWo. I betaig wiffa ka 3adeia I
te iJpild' OP 56436-37 (...n;echayJe n;e odm;en;a flowa
Jwego I ale wBytko eo. abieeal I niechay wypeln; VP II
22012-IS)'

Atrado., kad cia ilgesnes ir trumpesnes farmos panau-
datas tik del sklanduma, skambuma, ivairuma, ven-
giant manotanijas ir siekiant didesnio. išraiškingumo,
itaiguma. Visas jas sutrumpinus arba pailginus, arba.
pakeitus derini, sumenketu ekspresyvumas, stilistinis
efektas.

Panašiai M. Daukša panaudaja trumpesnes ir ilges-
nes tiesiagines ir tariamasias nuasakas farmas:

SuriBB~ra.kas ir koias imefkite it jng tamJibes tam-
fi4fes I kur yr' rauda ir grieJimasdatu OP 332-3 (Zwia-
zawszy mu rece y nogi, wrzuccie go. w zewnetrzneciem-
nasci, kedy iest placz y zgrzytanie zebaw Vn I 51).

...t~m bus werkfmas ir grieJimas datu OP 7331-32
(...tam byd3ieplacJ y JgrJytdnie dybo.wVP I 7712-13),

...kur yra werkfmas ir tau.pkeiimasda.ntu OP 35~6
(...k9dy ieft pldcJ y JgrJytdnie d9bo.w VP I 40118), .

Sklanduma, skambuma ir ivairuma siekimas ryškus
taip pat, parenkant gramatines žadžiu farmas. Krinta

i akis lygiagretus sutrumpejusiu ir nesutrumpejusiu
~4a



.. .kas maneregi I rft ir Tew~ mana OP 45010 (.. .kto
mnie widJi I widJiy Oyca VP II 76J. .

Yra W. Chriftus tiefa ir giwata I tatai yr'... DP 4491.
(leJt P. Chriftus prawda.y aywotemI to ieJt... VPII
7432_33)'

Kad' butumbit' mane paAine I ir Tewl} mana. wien6k'
paJintumbite OP 447'_5 (By.ieie mnie byl; po~nali y Oyea
mego wJdybyseie po~ndl; VP II 7117-18)'

Nc;s kad' mes W. miletumbim' I tad' saugotumbim'
30dAiusir prisaldmus io: 0 teip' pigai wiffo iJpraIJitumbime
OP 2225_6 (Bo gdybyJmy Pana milowdli I tedybyJmy cho-
wdl~flowa y rofkaaanie iego: a tak byJmy fnMnie wf3yJt-
ko vprošili VP I 2178-10) ir t. t.

Tas pat pasakytina apie bendrati, ,sangražines ir kitas
formas.

Panašiai jis elgiasi ir su nekaitomais žodžiais, kurie
gali buti trumpinami:

Autoriui nerupi konkreti tikrove, žmoniu gyvenimas.
Literaturiniai elementai atlieka pagalbini vaidmeni,
kaip priemone poveikiui sustiprinti. Antra vertus, atsi-
žvelgtina i amžiaus grožines prozos supratima, žanru
neišsidiferencijavima, literaturinio efekto siekima ir ne-
grožineje savo esme prozoje. Del to literaturiniai ele-
mentai, ypac kur ju daugiau susikaupe postiles verti-
me, vertintini kaip grožines prozos užuomazgos..

Pirmiausia atkreiptinas demesys i postiles vertime
esancius priežodžius bei patarles ir posakius. Jie nera
originalus, M. Daukšos prideti, 0 jo tik išversti, bet ne
vienas ju cia gavo gana tobula menine forma, kuria
ir dabar žinomi ir vartojami arba artima dabartinei.
Dalis ju meniškiau skamba, negu lenkiškame originale.
Jeigu M. Daukša tu priežodžiu bei patarliu nepaeme iš
lietuviu tautosakos (kai kurie yra biblines kilmes), tai,
matyt, gerai pažino ši liaudies kurybos žanra, jo spe-
cifika ir sugebejo juos puikiai atkurti.

Kurybini M. Daukšos darba, jo meistriškuma rodo
šis posakis - priežodis:

Tan' amogu blokB ing Aem\l... Tana; sunus io I tatai
yra... dQmos io... pabirs... OP 31228-31(Tam c310wieka
o Aiemiy vde1'8a... Tam fynowie iego I to ieft I one...
myfli iego... rofproBa fill... VP I 338,_7)'

Minetieji meniniai-stiIistiniai M. Daukšos polinkiai,
kurybiniai sugebejimai ir pastangos, pasiekti laimeji-
mai, nepaisant trukumu, silpnu vietu, atrodo, leidžia
jI laikyti verteju menininku, meginusiu lietuviu raštija
pakelti i aukštesne pakopa, perteikti jai aukšta žodžio
kultura, paremta antikine retorika. Vaizdingumo, min-
ties ir išraiškos pilnumo, išbaigtumo, sklandumo ir
ivairumo siekimas, žinoma, dar neduoda pagrindo kal-
beti apie postiles vertima kaip apie grožine proza, 0 tik
apie jos elementus. Butu kitaip, jeigu M. Daukša butu
vertes menini kurini. J. Vujekas tiesioginiu literaturi-
niu tikslu neturejo. Postileje dominuoja abstraktus
samprotavimai, scholastine polemika, mora1izavimas.
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Tie nei seie nei piauia I nei khinuSn' Sukrauia DP
331,8-,9(Cieani Sieiaani AnaI ani do gumien3gromad3aia
VP I 36721-2J.

Ki.tas jo variantas yra evangelijos tekste (prie to pa-
ties pamokslo):

.. .tie ne seie I nei piauia I nei r~ka klunuSna DP 3305
(. ..nie fieia I ani AnaI ani 3gromad3aiado gumienVP
I 36417-1J. .

Abu cituotieji tekstai, mažai skiJdamiesi žodžiais, la-
bai skir'iasi išraiškingumu. Idetasis pamoksle turi dar-
nla, išbaigta, eiliuota forma, po lygu skiemenu skaiciu
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Kurie Seia Su werkSmu / piaus Su d3iaukSmu DP
48436 (k~or3Y šieia 3 p1ac3em / b~da 3ae3 3 weSelim
VP II 12415),

Taip pat ir antrQsios. Abi patar1es galejo buti Lietu-
voje žinomos ir prieš postiles pasirodyma, bet galejo
ir M. Daukša padeti joms išpopuliareti.

Gerai pavyko M. Daukšai išversti ir kitas patarles
ir priežodžius:

kas' BikBc3eis6ie / BikBc3eiir pieus DP 38446-41(kto
Skapie Sieie / Sk~piete3 b~d3ie3MVP II 1l~8-39)'

, kas ga1watai iBmintis DP 45611(co glowa to ro3um
VP II 843J; kas' galwa tatai iBmintisDP 4587 (00 glowa
to r03um VP II 872J.

wargu wiri be ugnies / wargu kiapt duna kur milt~
ne bus DP 12513-14(trudno waqye be3 ognia / trudno
piec chleb gd3ie maki nie b~d3ie VP I 13914-15)'

iu kas augBcaeusv3lips/ tu Nkeus nupula DP 15443-
1552(im kto WY3BeywStapi / tym ei~3eyvpada VPs 177-8),

Greic3iaus wienas piktas tris geriuSius pagadina /
o neg tris giarieii wiena pikta pataiSo DP 51424_25(Rych-
leyei ieden 3ly tf3ech dobrych 3epSuie / a ni3litqey dob-
r3Yiednego 31egonaprawia VP II 16630-3J.

Tik vienas biblinis priežodis išverstas visai pažo-
džiui ir skamba kiek bažnytiškai:

kokSayWieBpatistokie ir tarnay io DP 6025-26(iaki
Pan tacy y Slud3Yiego VP I 5810-1J.

Jis tokia forma neprigijo ir XVIII a. rinkinyje užrašy-
tas taip: Koks pons, toks padons26.

Drauge paminetini keli posakiai ir palyginimai, iš-
versti taip, kad atrodo visai savi, lietuviški:

.. .pula / kaip muSios ant' medaus DP 30243(padirla /
iako muchy na miod VP I 3233),

...wienu aodaiu kaip' kirJte paktrto DP 15511(...ied-
nym Jlowem idkoby porqbil VPs 171J.

...buwo wiSsikaip' jJunes Juntrta DP 1574-5 (...wByfcy
byli idko psi rOJiedliVPs 200). .
26 Smulkioji lietuviu tautosaka... p. 67.

abiejose daiyse (I'ie reikia atmesti kaip prieda konteks-
te), pilna moteriška rima. Tuo tarpu variantas evan-
gelijos tekste visai nerimuotas, nesimetri.škas, be aiškiai
pabrežtos cezuros (pažymetos dvi pauzes). Susidaro
ispudis, kad ji M. Daukša turejo išversta ir paliko.
nekeisdamas arba pats verte pažodžiui, 0 pamoksle elge-
si laisviau, kurybiškiau.

Panašiu kurybiniuM. Daukšos laimejimu laikyti-
na ir ši bibline patarle:

Jos, aišku, M. Daukša iš niekur negalejo paimti, verte
pats, surimavo, suteike skambia forma, išryškino anti-
tetini sugretinima.

Keletas patarliu yra labai populiarios, seniai Už-
fiksuotos rinkiniuose:

ne wiffa aukfas kas 3iba DP 30311(nie wByftko310to
co Sia šwieei VP I 32380-3J.

warnas warnui akies ne iakerta DP 11930-81(kruk
krukowi 00 nie wykluieVP113312);nei wilkaswilko /nei
meBka meBkos ne pieuia /ir wamas wamui akies ne ia kerta
DP 52939-40 (ani wilk wilka / {mi nied3wied3 nied3wie-
d3ia nie kaSa / y kruk krukowi oka nie wykluieVP II 184
85-86)' .

Pirmosios žinomi iš velesniu rinkiniu labai artimi va-
riantai: Ne vis auksas, kas auksu žeri (žiba) 24;Ne vis-
kas auksas, kas žiba, ne viskas smala, kas kiba25 ir kt.

24 Smulkioji lietuviu tautosaka XVII-XVIII a. Vilnius, 1956,
p.365.

25Patarles ir priežodžiai.Vilnius, 1958,p. 213.
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Bet atskiri žodžiai ir pasakymai - dar ne grožine
proza, tik jos elementai. Taciau jeigu rašytojas siekia
literaturines išraiškos, jis ir negrožiniame veikale ar-
tej a prie literaturinio kurinio, bent kai kuriose vietose
daro grožines prozos IspudI. Iš dalies tai pasakytina ir .

apie J. Vujeka. Nepais.ant abstrakciu, kazuistiniu, reto-
riniais žodžiais sustiprintu samprotavimu, nuolatinio
operavimo bažnycios tevu ir daktaru frazemis, vieto-
mis Isileidžiama I pasakojima, meginama kurti vaizda,
žinol1,1a,atitinkamai nuspalvinta, siekiant geriau pa-
veikti klausytojus ar skaitytojus. Tokiu vietu dažniau
pasitaiko pasijoje ir pamoksluose apie pasaulio pabaiga.

I XVI a. gala stiprejo isitikinimas, kad artinasi pa-
saulio pabaiga. To isitikinimo atgarsiu randame ir
protestantu raštuose, pavyzdžiui "Zemciugoj teologiš-
koj", ir J. Vujeko pamoksluose (DP 13-14, 373-374).
PostiJes autorius, pats tuo tikedamas ir remdamasis
ivairiomis biblijos užuominomis, sukaupdamas visa sa-
vo vaizduote, stengiasi sukurti pasaulio pabaigos vizija
ir ibauginti skaitytojus, nes baime, jo supratimu, esan-
ti pradžia išminties (DP 630). Toje vizijoje J. Vujekas
pasirodo kaip viduramžiu pamokslininkas, kuriam rene-
sanso epocha suteike nauju spalvu. Pavyzdžiu galima
paimti pirmaji, ispudingiausia perioda, suskirstyta pa-
gal K Gurskio schema21 (skaitmenys žymi nariu skie-
menu skaiciu):

Nes

dag1is pafsikrUtis I
f (nue v3utems I
menu krauiu pawirs I
AwaiAdes iAg da,gaus puldines:

21 G6rski K. Z historii i teorii literatury... str. 78-79.
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horas aaibais I ir perk\1naisI
d!befes graudimu ir brajJkeiimu I
marios v3imu I aeme lumpeiimuI .

giwis i.B9ic;siag giriu Itaugimu I kau-
kimu I baubimu I

teip' baifus busiU .

kad' amones n6g .baimes
teip' didaiu I
teip' ftebuklingu
ir ne paiukufiu

daiktu I .

nemtntq d3iut I ir. fiili>f turi (DP 716-10)
Abo~em . .

niebo sie poruszy
slonce sie zacmi,
ksiezyc sie w krew obroci,
gwiazdy beda pada!y z nieba:

powietrze blyskanim y pioruny,
obloki grzmieniem y trzaskaniem,
morze szumem, žiemia. trzeJieniem,
žwierz wyszedszy z lasow wyciem y

ryczeniem

S
11
11
.-
17

3
5
6

6
5
7
9

10
.9

9

12.
t2k straszliwe beda;

ze ludžie od boiažni
tak wielkich, 3

džiwnych, ~
y niezwyczaynych 5

rzeczy, '.

schnac y omdlewac musza (Vn I 10)

Perioda M. Daukša išverte, išlaikydamas originalo
schema - du keturnarius ir trinari su bendra' skiemenu
skaiciaus didejimo tenqencija juose, tik detalese labiau
išbaige, sustiprindamas lŠraiaka. pirmajame keturnary-
je jis sustiprino kylancia intonacija, nukeldamas i galu
visu nariu tarinius, kuriems cfa priklauso pagrindinis
svoris (originale ketvirtojo nario' tariny~ ~e gale, ir

28Korekturos klaida vietoj bus:
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tuo atleidžiama itampa, susilpninamas Ispudis), ir kir-
ciuodamas visu nariu, išskyrus pirmajI, tarinius pasku-
tiniame skiemenyje.

Antrajame keturnaryje su nauju platesniu užmoju . .

detalizuojamos paskutines dienos isivaizduojamos bal-
sybes, kurias pergyvens žmogus. Jo struktura sude-
tingesne. Kiekviena narI originale sudaro dvinaris, iš-
laikomas sintaksinis paralelizmas. Vertime sustiprinta
instrumentacija. Po pauzes (pasibaigus pirmajam ke-
turnariui), kuri, ypac vertime, tera trumpas kveptele-
jimas, intonacija ir Itampa tolydžio kyla. To pasiekta
viso keturnario tarinio nukelimu I gala, skiemenu skai-
ciaus didejimu, itin išryškintu M. Daukšos (8-11-11-
17), rimavimu (originale treciojo ir ketvirtojo nario,
vertime antrojo ir treciojo) ir ypac paskutinio nario
pabaigos dvinario (originale) pavertimu trinare tirada
vienodos gramatines formos žodžiu su dominuoj anciais
au-u garsais ir kirciu gale (vertime). Ši tirada žymi
aukšciausia pakilimo ir Itampos momenta.

Sustiprines abiejuose keturnariuose intonacija ir
Itampa,. M. Daukša antrojoje periodo dalyje ja kiek
palengviau atleidžia. Trinaryje jis prideda antraji
teip', tuo pailgindamas pauze. Klauzule jo irgi pailgin-
ta, pridedant žodi neminta, neturinti atitikmens origi-
nale. Užbaigdamas perioda, M. Daukša nenusileidžia
i paprasto pasakojimo tona, 0 jI palieka pakilu, nes ir
toliau tesiamas tos dienos vaizdas, tik jau atmiešfas
samprotavimais ir aiškinimais.

Antra M. Daukšos, kaip prozininko, pasiekimu iliust-
racija gali buti. ištrauka iš kito pamokslo apie pa-
saulio pabaiga, liecianti daugiau žmones, ju pergyve-
nimus:
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. ..r~kos iiemus nupuls I ir wiffosBirdisd3ius I 0
kac3ios I ir fopulei kaip gimd3i~nc3iofiosmoteriBkes
Juims I ir apfraups wifsas 3mones. Kiekwienasftebefsis
artimam' fawam' I gimiai wifsu 3erples kaip' liepfna. 0
~nt' mc1J:il}bus girdeti v3imai ir ftaugimai baif1Js I ir riu-
kimai dJd3iuiu wilniu. Marios ~raus I kaip' perkunas I
teip' kad' wienas ~.ntro ne gales girdet. I3tirpSwifsi ele-
mentai karBc3iu lIr 3eme drauge fu wifsu I kas yra' anf
ios. Pakrutifsis 3eme i3g wietos fawos I ir padrebes I ir
pakrutisis ios ftiebai I arba fil6rius I ir kalnai bus perkelti
ing giluma mariu: ant' galo I wifa 3emebus prarita vgni-
mi kerBtoWieBpaties(DP 1433-42),

. Kai kuriose f>ostiles vietose J. Vujekas megino pa-
. vaizduoti aukštesnius dvasinius polekiu5,gilesnius per-

gyvenimus. Nors jie taip pat nuspalvinti religine auto-
riaus pasauležiura, nuotaika, sukasi bibliniame pasau-

. lyje, bet savo išraiška išsiskiria iš nuobodžiu ir ikyriu
moralizavimu, sausu scholastiniu išvedžiojimu. M. Dauk-
ša tokias literaturiškesnes vietas su nemažesniu jautru-
mu ir kurybiškumu yra išvertes. štai kaip, pavyzdžiui,
apibudinamas ir pavaizduojamas apaštalas Petras, re-
gejes persimainiusi Kristu Mozes ir Elijo draugysteje:

Neffa Petras pama(9s;na WieBpatiesgarb~-I ir para-
gawesne ka anu I geriu ir faldumo ateifenC3iosgiwatos:
praj3oko nut dJeugfmo... Nes' teip j3irdis jo nut ano re-
g€iimo buwo kaip' butu nugirdita... nieko kito I tiektfli
ana didy linkfmiby ne ieute nei ing fawe priimt' galeio.."
teip iog kq norint' regeio ir girdeioI ir kq norint' apJUkui
fawe tureio I tatai gereiimas buwo I tatai dJeugfmas buwo I
tatai tikroii palaima. bUwo.

o ieig c3c wienas j3lakelis dagui~io Jaldeiimo teip' j3ito
Apaj3talo j3irdi nugirde I teip' iog patis D\~g faw;s atft6io:
kag bfitu tarj;s kad' butu ;Jg Jrowes gereiimo Diewo pilnais
naJrais ger~s?".

Ant' to I Petras anl1 metu weida WieBpati6sregeio
tiektfli ant' to Jemes kalno I kurIai erj3keqius ir uln;s
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gfmde: Nes dabar buwo ne v33~g~sant' an6 kalno riebaus'
ir gauJaus: ant kuri6 pamegoWieBpatis Diewas giw~ni.
Dabar bUwo'ne mates anos upes I giedrios kaip krikjJt%:
ir ano m€dJio ani kreujJeusios ifodinto I kuris iaganimo
w{dJiuant' kiekwieno meneJesiadi!Jt' (OP 594'8_595aJ.. -'

Pasitaiko nuotfupu, kur beletristi~kai suvokiami ir
apibudinami kai kurie polinkiai,dvelkteli pOetine nuo-
jauta, nekasdieniškas požiuris i tikrove:

S. Antonius didijis I daugiaus groaeios nakties til6iime
ir tamJumi!SiaI neg dienos BwieJume(OP 6206_7).

Nors autorius nesileidžia i platesni pasakojima, vis
delto viena kita vieta, atskirai paimta, atrodo kaip be-
letristinio veikalo detale:

...raBoS. Ambro3ieius ape broli Jawa Satyra I kuris...
iBpraBe kri1cBc3ionijiamptruputi Sakramento po ipatine
di1nos I ir fuwitures ii [kepeton' I parijJjJoqnt' k~lo ir
ijJOkomari6fn' I fr ijJplaukefweikas (OP 14017-10)...'

Cituotieji pavyzdžiai, ilgesnes ir trumpesnes ištrau-
kos gal ne visuomet mums sklandžiai ir iprasta i skam-
ba. Kai kurie žodžiai tada buvo iprasti kasdienineje
kalboje, 0 mums iš ju padveikia tiksliai nebesuvokia-
ma senove. Dalies ju pakito reikšme. Kai kurie mums
atrodo bespalviai, 0 XVI a. pabaigoje jie džiugina savo
naujumu ir išraiškingumu. Mums keistas vienas kitas
M. Daukšos naujadaras, net ir geras, nes ipratome prie
kitu. Todel, norint teisingai ivertinti postiles vertejo
kurybines pastangas ir pasiekimus, reiktu placiau paly-
ginti su kitais XVI a. rašytojais, net ir velesniais, nuo-
dugniai ištirti literaturines kalbos istorija.

Jeigu šiuo metu dar negalima tiksliai apskaiciuoti
M. Daukšos inašo, tai vis delto bendrais bruožais jis
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yra aiškus. Ir šiu dienu skaitytojas, nestudijaves XVI a.
kalbos, gerai nesusipažines su amžininku raštais, pa-
sklaides postiles folianta, stebesis leksikos turtingumu,
daugybe gražiu, vaizdžiu žodžiu ir daug kur visai mums
artimu ir iprastu nusakymu. Nepaisant svetimo tary-
biniam žmogui postiles turinio, jis jaus M. Daukšos
vertime žodžio jega, kurybiškuma ir savita groži. Ma-
tys ir trukumus, silpnas vietas. Bet nusveria ne jos,
o atliktas kurybinis darbas, pozityvus inašas.

Jei M. Daukša butu sulaukes daugiau saves vertu

pasekeju, jeigu XVII-XVIII a. taip intensyviai, kaip
jo, butu buvus kuriama literaturine kalba, kokia tur-
tinga, gyva ir išraiškinga ji butu buvus jau XIX a.
pradžioje! Iš kitos puses, jeigu ne M. Daukša, ne jo
patraukiantis pavyzdys ir inašas, daug menkesne ir
skurdesne butu literaturine kalba Lietuvos Didžiojoje
kunigaikštysteje. Be M. Daukšos visai neisivaizduoja-
ma tolesne lietuviu raštijos raida, literaturines kalbos
formavimasis feodalizmo epochoje. .


