
VERTIMAI

Poezija. Lietuviu grožines literaturos vertimu istorija prasidejo
XVIII a. pradžioje J. Sulco "Ezopo pasakeciu" išleidimu. (1706).
Taciau tik XIX a. pirmoj"je puseje vertimams atsirado realesne
dirva. Tuomet kilo naujas susidomejimas lietuviu kalba, formavosi
literaturine kalba. Versti grožine literatura skatino bendras krašto
kulturinio lygio pakilimas, ryšiu su kitomis tautomis sust.ipre-
jinias1.

.XIX a. viduryje jau gal,ima kalbeti apie nemaža verteju burio
Išryškejo ir pagrindines XIXa. pirmosios puses vertimo tendenci-
jos, ju specifika- laisvas vertimas arba sekimas (V. Ažukalnis,
J. Sav-ickiis,A. Tatare) ir tikslus vertimas (M. Gadliauskas, L. Ju-
cevicius). .

. Vertimu pagausejimas pirmojoje XIX a. puseje nepagerino ju
f kokybes. Versti buvo sunku, stigo teorinio pagrindo, truko geru,
tf ypac eHiuotoverMmo, pavyzdžiu. Verciant poetini teksta, butina,

t kad vertejui rupetu ne tik prasminis turinys, bet ir vaizdine struk-
t.. tura, kurinio poetine forma2. To meto vertimai dažnai stokojo ir
I v!e?~, ir ~t~. ~ertejai ~i:bo vie~as.nuo kito i~oli.uo~i,išversti ku-
, rimaI daznaI likdavo neIsspausdmtt. XIX a. viduryJe, be S. Dau-
. kanto "Pasaku Pedro" (1&46),teišejovos viena atskira L.Jucevi-

1, . ciaus vertimu knyga nerimuotomiseilemis3.L. Rezos, S. Daukanto
atli1kti pasakeciu vertimai buvo atkurti proza, tad eiliuotai kurybai
didesnes itakos neturejo.

'.. \ ..1 Kuo s a i t e E. Užsienio poetu vertimai i lietuviu kalba II VVU Mokslo V
darbai. V., 1958. T. 4. P. 111.
2 A mbr a s a soSa s n a v a K. Vertimomokslas. V., 1978.P. 24.
3 J u c e wic z L. Wyjatki z nowoczesnych poet6w polskich... Wilno, f837.-
73s. .
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I lietuviu kalba tuo metu daugiausia buvo verciami lenku rašy-
toju kur,iniai. Po 1831m. sukilimo vis daugiau lietuviu rašytoju
domejosi lenku literatura4. Lenkija daugelis kitu tautu literaturos
kuriniu pasiekdavo per prancuziškus vertimus.5 L. IVinskiuilenku
kalba buvo tarpine kalba tarp verciamo originalo. Liaudies švie-
tejas versti pasirinko klasikines užsienio I.iteraturos pavyzdžius.
L. Ivinskis išverte XVII a. anglu literaturos klasiko D. Milton()
poemos"Prarastasis rojus" atskiras giesmes ir XVIII a. anglu sen-
timentalizmo atstovo E. Jungo poemu "Nakties mintys", "Paskuti-
n.is teismas" ištraukas. Verte iš F. Dmochovskiolenkišku vertimu
rinlcinio. .' .

Francišekas Ksaveras Dmochovskis.(1762--1808), žyri1Uslenku
vertejas ir rašytojas, išvertes Hom~ro "IJiada", Horaciju, M. Bua-
lio "Poezijos mena", pamegolyrine E. 'Jungo bei epine D. MHton()
,poezija ir ,emesi ja versti6. 1785 m. Varšuvoje išejo jo išverstos
poemos "Paskutinis teismas", 0 1787 m. "Skundas, arba Nakties
mintys" atskir')s dalys7. " ,

1803m. pas'rodepataisyta F. Dmochovskiovertimulaida: i vie~
na knygele cia buvo sudeti vertimai iš abieju E. Jungo poemu ir
D. Miltono "Prarastojo rQjaus" ištraukos8.F. Dmochovskisgarsejo
kaip geras vertejas, bet daugeliu atveju ji$ verte ne iš originalo,
o remesi prancuzišku vertimu pavyzdžiais9. Kai kuriuos jo verti~
mus J. Sniadeckis vadino klasikiniais, puikiai atitinkanciais visas
poez,ijos taisykleslo. Palyginus L. Ivinskio išverstus' tekstus. su
F. Dmochovskio,paaiškejo, kad lietuviu vertejas naudojosi pataisy-
tos laidos F. Dmochovskiovertimu rinkiniu.

L. Ivinskis ~šverte tiek poemu teksto, kiek jo rado F. Dmochovs-
kio leidinyje: tris giesmes iš E. Jungo poemos ;;Paskutinis teis-
mas", pavadines jas "Sudna diena", pirmaja giesme "Naktis Pir-
moji" iš poemos "Nakties mintys" ir pirmuju keturiu giesmiu :!iš-
traukas iš D. Miltono "Prarastojo rojaus"lI. Išverstus dalykus

4' i('u"o s a i t e E. Užsienio literaturos kuriniu. vertimai i lietuviu kalba (1880-
1905). Disertacija. V., 1958.P 151/VUB. Ds-194.. .

--e-o-ie e h ano w ska Z. Literatura niemiecka a polska w XVIII wieku. Lw6w.
1936.S. 21.
8 Ch mie I 0w s kiP. Dzieje krytyki literaekiej w 'Polsee. Warszawa, 1902.
S. 121.
7 S z Yj ko w S.ki M. Edwarda Younga ,,Mysli noene" w poezyi, polskiej~1I
RozprawyAkademii Umiejetnošei.I<rak6w,1917.Serya 3. T. 55. S. 28.
BPažodinls šios sudetines lublikacijos perspausdinimas 1805 m. paslrode Ma-
ehnuvkoje, po to Vilniuje I. Sad ostateezny, poema Edwarda Yunga anglika z
przydaniem pierwszey jego noey i kilku ulomk6w Miltona. przez Franciszka

. Dmochowskiego.Wilno, 1819.-175 s. (Paskutine laida išejo taip pat Vilniu-
je 1825 m.). . I
9 Go Ia Jis k i F. 0 wymowiei poezyi.Warszawa,1808,S. 588.
\0 B ur k 0 t St. Spory 0 powiesc w polskiej krytyee literaekiej XIX wieku.
Wroelaw-Warszawa-I<rak6w, 1968. S. 32-33.
1\ Sudna Diena ir Naktis pirmoje par Edwarda Yunga ir. Rojus Pragajszlnfas
par Ml1tona, isz lenkiszka liežuwia iszgulditi par L. Iwlnski, 1860.- 236 p. II
LI<LI.F. 1. B. 622. . .
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L. Iv.inskis išdeste ta pacia' tvarka. Jo rinkinY$ prasidejo 13 posmu
eilerašciu, ded,ikuotu I. Oginskiui. Vertejas tikejosi I. Oginskiopa':'
ramos spausdinant poemas. Kurdamas ši savo eileraštj, L. Ivinskis.
naudQjosi analogiška F. 'D,mochovskio eiliuota dedikacija A. Naru-
ševiciui. Laisvai ja išverte ir sukure pats atskirus posmus. Toliau
ejo pratartis apie E. Jungo kuryba, taip pat išversta iš lenkiškQ
rinkinio. "

L. Ivinskis buvo pasirenges vertejo darbui. Jis puikiai mokejo
lenku kalba, ~uvo geras lietuviu kalbos žinovas. Literaturos moksle
iki šioltebera isigalejusi nuomone, kad visas poemas L. Ivinskis
išverte apie 1860 mewsl2. Tyrinetojail3 paprastai remdavosi jo ver-
timu sasiuv.iniu, datuotu 1860 m., taciau dali v:ertimu jis išverte
daug ankSciau.

Spejima, kad vertimai versti anksciau, patvirtino nauji archyve
atrasti dokumentai. Visas L. Ivinskio atliktas E. Jungo poemos
"Paskutinis teismas" vertimas buvo baigtas jau 1848 m.14Vertejas
norejo tuojau pat savo darba atskira knygele išleisti, bet jam ne-
pasiseke. 185308 14 laiške A. Zavadskiui L. Ivinskis raše siuncias
"Sudna diena" ir aiškino, kaip ja spaiUsdinW:r.Susirašinejimas su

.Vilniaus spaustuvininku delvertimoišleidimo truko daugiau kaip
, dvejus metusl6. Knygele nebuvo išspausdinta.

Savo vertimus L. Ivinsk,isvetiau tobuHno,taise. Teksta .sasiuvi-
nYJenaujai brauke pieštuku, rinko vaizdingesnius epitetus, tiksIes-
nius sin'onimus,keite eilutese žodžiu tvarka. Kiekvienojeeiluteje
mirgete mirga pataisymu. Cia bus cituojama iš paties L. Ivinskio
pataisyto vertimu rankrašcio. .

E. Jungo poema "Skundas arba, Nakties mintys". Edvardas Jun-
gas (1683-1765), kaip elegines poemos kurejas, kadaise buvo la-
bai vertinamas ir populiarus. Poetas itin išgarsejo savo lyrine
poema "Nakties mintys" (1741-1742), nors prieš tai jau buvo pa-
rašes "Paskutini teisma" (1713). Jau penktajame dešimtmetyje po-
etas. pamego mirties motyva ir jo atributika - kapines ir karstal7.
Poema E. Jungas paraše paveiktas dideles nelaimes, netiketos'sa-
vo artimuju - žmonos ir sunaus mirties. Poemoje Iyriškai svarsto-
ma gyvenimo prasme" darbas, Iaimes sielkimasir filoS'Ofiškai'ap-
mastomos buties problemos.Joje nemaža autobiografiniu momentu.
Poemos Iyriškumas patrauke tiek lenku, tiek. lietuviu verteja.
E. Jungo "Nakties raudun,- raše lietuviškoje pratarmeje L. Ivins-

\2 Lietuviu literaturos istorija. V.. 1957.D. 1. P.491. \

\3 Tumas J. Rankraštlnes pastabos I/ VUB. F. 1. B. 341. P. I; I<uosai-
t e E. Užsienio literaturos kuriniu vertimai i lietuviu kalba...P. 18.
14Cenzoriaus A. Petkeviciaus pastabos apie L. Ivinskio atlikta E. Jungo poe-
mos ,vertima 1/ TSRS CVIA. F. 970. B. 882. L. 19.
\5 MAB. F. 7. B. 647: L. 30-31.
\6 TSRS CVIA. F. 970. Ap. 1. B. 882. L. 16. .
17 S i Itk 0 Z. Powiesc angielska osiemnastego wieku a powiešc polska lat
17()4..;...1830. Warszawa, 1961. S. 133.
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kis,- ne gal atsiskajtite. Tasaj g.iwumas, ta ugnis degiejente jo
karsztos dwases... saldžiausiu pajautimu užgauna skajtitojaus szir-
di. 0 kaip malonu ira raudoti su aszarojanciu Yungu"18.Poemos
pradžia, kuria verte L. Ivinskis, kupina stipriu jausmu - žmogaus
skausmo ir nev.iJties. .

XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje E. Jungo poemos buvo
išverstos i kitas kalbas, pirmiausia i prancuzu kalba. .-

Prieš pradedami kalbeti apie kiekv.ienaL. lYinskio išversta po-
ema, trumpai turetume aptarti F. Dmochovskiovertimus, kurie ats-
tojo originala. E. Junga F. Dmochovskis verte iš prancuziško
P. Leturnero vertimo. Leturneras nesistenge versti tiksI.jai,jis an-
gliškaji Junga norejo perteikti prancuziškai taip, kad kurinys pa-
tiktu prancuzams ir kad ji butu idomu skaityti. F. Dmochovskis
versdamas naudojosi ne vien prancuzišku vert.imu,bet ir anglišku
E. Jungo poemu originaluJ9. Jo vertimai nebuvo vienodo lygio.
ypac nelygiai meniniu požiur,iujis išverte E. Jung') poemas. Pa-
lyginti su originalu, neblogai tera išverstos tik abkiros poemos
"Nakties mintys" vietos. Lyrines poemos intonacijas, emocijas
F. Dmochovskis perteikia ramesniu epiniu tonu, bet atkuria vaiz-
du visuma20.Cia nelygiai perteikta v.idinio išgyvenimo nuotaika,
kartais yra dingusi atskiru eiluciu poetine potekste. Lenkiškame
vertime pakeista ir p'Oemoseiledara. E. Jungo poema parašyta
penkiapedžiu jambu baltosiomis eilemis. F. Dmochovskis ja su-
rimavo silabine eiledar~.

E. Jungo kurinius L. Ivinskis, ka'ip ir F. Dmochovskis, išverte
men-iniupožiuriu nelygiai. Silpniau jam sekesi lyrine "Nakties min-
ciu" poema. Lyrika versti buvo sunku. Tai prieinama tik poetui
lyrikui. L. Ivinskis sklandžiai eiliavo, bet jam artimesni 'buvo apra-
šomieji, epiniai kuriniai. . . .

Poemos "Nakties mintys" posmu L. Ivinskis beveik niekur ne-
verte pažodžiui. Originalo ivaizdžius jis stengesi atkurti naujaL
AtskIras eilutes jam pasiseke neblogai išversti:

Kokia tyla ir tamsa, jau kas giws užmigaI
Nieks neb-regiet nej girdiet kajp par sunkia liga2J.

Neblogai 'išversta ten, aror vertejas nebijojo atito1ti nuo pažodinio
teksto:

18 LKU. F. 1. B. 622.P. V.
19 S Z Yj ko w s k i M. Edwarda Younga "Mysli noene" w poezyi polskiej. S.
26,35. .
20You n g E. The Complaint or Night thougths on Life, Death and Immorta-
lity. London, 1824. P. 16 ir Sad ostateezny, Poema Edwarda Yunga anglika
z przydaniem pierwszey jego noey; kilku ulomk6w Miltona przez Franciszka
Dmoehowskiego.Wilno. 1819.S. 74, 17. 76. Išejo kelios vertimo laidos.
21LKLI. F. 1. B. 622. P. 73.
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Weltu traukis ing gire girioj ne iszliksi,
Ant lauka ir namunse rupesnius sutiksi22.

Vertime sugretinamos ne tik dvi kalbos strukturos, bet, kaip rei- '
kalauja vertimo teorija23,ir dvi skirtingos realijos. Zodi w pusty-
niach L. Ivinskis pakeicia lietuviu valstieciui artimesniu ant lauka
ir namunse; zgrzyzota pavertes i rupesnius, sušvelnina nevilties
gaida. Abstraktus samprotavimai kartais sukonkretinti. Na swoie
umartwienia nayszczesliwsze žycie L. Ivinskis išvercia Juk atsirand
rupesnej kad lajmoj giwenam. Imantresni posaki, pavyzdžiui, Nay-
slodszy bieg natury przykre sprawia bycie jis stengesi pasakyti pa-
prasc-iau:Juk linksme budami nekart sunkej stenam24,bet toks pa-
sakymas iš lyrines filosofines plotmes perkelia mus i buitine.

Vietomis L. Ivinskis pakeisdavo or.iginalo nuosakas, gretutini
posmo ritma kryžminiu, ivesdavo kreipinius, bet poetinio vaizdo
nesukurdavo. Pavyzdžiui,

.
Wejzdiekiet, kan jus rasite wargun pribuwimus?
Supraskit! kan tinai tur wargingi kentiete!25

Blogesnes tos vertimo vietos, kuriose vertejas konkretesnes sa-
vokas išreiške abstraktesnes prasmes žodžiais. Pavyzdžiui, Go do
szczescia i žycia wiaža ludzkie syny vercia Kurs pri žiames gierib!u
pririsz žmogaus nora, Rok plynie za rokiem verc.ia nieka nepasie-
jen. Kai verte pernelyg laisvai, atskiros poemos .eilutes26 nebeteko
savo poetines intonacijos, vidines emodnes itampos:

Tarp wisun žmogaus ir didziausis suklidimas,
Gierun darbun ant rita dienos nuokielimas27.

Poemos lyriškuma ir jausminguma, minties intensyvuma gože
gausiai vartojami daiktavardžiai, kur,ie dažnai, yra ilgaskiemeniai,
be to, netaisyklingai sukirciuoti. Todel susidarydavo beveik prozos
sakiniai28:

22Ten pat. P. 86 ir Pr6žno ueiekasz w lasy, las eie nie zasloni / W nayg-
lebszyeh eie pustyniaeh zgrzyzota dogoni. .

(Sad ostateezny... S. 75).
23Am b ras a soSas n a v a K. Vertimo tyrinejimai. V., 1984.P. 79.
24LKLI. F. I. B. 622. P. 86 ft Sad ostateezny... S. 75.
25Patrzac eo na tem znoszq mieyseu nieszezesliwi,
Widok ten w was uezueie roskoszy ožywi.

(Sad ostateezny... S. 75).
26Naywlekszy blqd, ktorym sie ludzle zwodzie daia,
Iž nie myslq, že žyli, ale že žye maia.

(Sad. ostateezny... S. 80).
27LKLI. F. I. B. 622.P. 93.
28 Oboie w sereu noszae grot nielitosciwy,
Razem nasz zasulamy do nieba glas tkliwy.

(Sad ostateezny... S. 81).
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Kur giedodams #nksmini wisa sutwierima,
lr pridiete pri tawa mana giedojima29.

Naujas ivaizdis kartais ardydavo vientisa dvieili030 minti, iš-
kreipdavo prasme:

Ne tajp wejkej pauksztelia žust piedas ant ora,
lr ant dangaus kels palikts nuog debesies stora31.

Vertimas nelygus. Greta nedaugelio poetišku poemos vietu daug
nepasisekusiu strofu. Meniškiau išversta ten, kur vaizdas kur,iamas
savo žodžiais. EiIutes, labiau atitolusios nuo pažodinio teksto, iš-
verstos skambiau; žodingiau. Pažodiniame vertime pasHaiko dau-
giau nesklandumu, rimavimo klaidu. Sakiniai cia dažnai nerišlus,
žodžiai gožia minti. Netikes rimas kai kur susijes su tarmišku
kirciu ar su netaisyklingu kirciavimu. pavyzdžiui, rupesnia-dides-
nia, sutwierima---:goiedojima, pasruwinimu-pribuwimus, atidari-
tu-walgitu.

Nevykusiai poemoje išverstos tos e-Iutes, kuriose ipinta religiniu
motyvu. Cia daugoka bažnytines leksikos, daug svetimybiu, kaip
adina, karone, raskažiai ir kt. Ne tik L. Ivinskio, bet ir visuose ano
meto vertimuose ir kircio klaidos, ir svetimybes buvo beveik neiš-
vengiamas dalykas. .

"Paskutinis teismas" ("Sudna diena"). E. Jungo poemoje "Pas-
kutinis teismas" vyravo didaktinis pradas. Cia uoeto plunksna ve-
džiojo ne raudancio tevo, 0 pa,mokslininko ranka. Poemos siužeta
sudare paskutiniojo teismo dienos aprašymas su puikiais realisti-
niais gamtos vaizdais ir filosof.iniai apmastymai, sklidini religiniu
motyvu. .

F. Dmochovskis poema išverte gana tiksliai ir vaizdingai. Savo
nuožiura jis kai ka keite, teksta papiIde. Vietoj minimu ant.ikos he-
roJu vertejas iraše lenku veikeju vardus, kurie, jo nuomone. dau-
giau visus domins;.o poemos esmes nepakeis. Trecioje giesmeje yra
ryški aliuzija i žlungancios Lel1'kijos1ikima32.

L. .Ivinskis "Paskutini teisma" verte kurybiš.kai. F. Dmochovs-
kio irašytus lenku didiku Sobieskio. Zamoiskio vardus jis pakeite
žymiais lietuv.iais. Siuos pakeitimus aptare savo pratarmeje. "Tik-
taj tarp wardun ritinawotu žmoniun swetimos szalies idietajs P?li-
ka nekurie senowieje pagarsinti musu szaloiesw.iraj, dieI to, jog ir
anie ira minawotajs kajpo ir kitun giminiu, 0 wiel dieI to, jogei
g.iaresnej ira žinomajs, par kan giesmes pirmoja sawa ne atmaj-

29 LRLI. F. 1. B. 622..P. 93.
30 Nle tak predko slad skrzYdla zniszczy sie i zetrze.
K.t6ry ptak zostawule zmilztaiqc powletrze.

(Sad ostateczny... S. 81). .
31LRLI. F. 1. B. 622. P. 95.
32 S z Yj ko ws k i M. Edwarda Younga ..Mysli nocne" w poezyi polskiej... .
S. 30, 31.
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na .iriedima"33.Tarp garsiu istoriniu asmenu L. Ivinskis poemoje
mini Vytauta, Kestuti. Keite jis ir kitas poemos vietas. Taip smerk-
tinu žmoniu minioje šmesteli križoks, kur liemajczius najkina. 0
tarp kariuomenes yra

Ir tie, ku.riuskit' kart' Križokaj suwadina,
Kad žiamajcziu pawejkte ant antin siuntima34.

Sie intarpai teike poemai lietuviška kolorita, dare ja artimesne
skaitytojui. .

L. Ivinskio.vertime gausu puikiu plastišku vaizdu. Juos verte-
jas perteike lietuvoiuliaudies šnekamaja kalba, jis gilinosi i poemos
v.fsuma,atkure vieninga poetine nuotaika. Geriausiai išverstos yra
pirmoji ir trecioji poemos giesmes. Cia daugiau aprašymu, realisti-
niu gamtos vaizdu, kuriaisL. Ivinskis gerokai pralenke lenkiška
vert.ima. Gamta poemoje atkurta taip' plastiškai, perregimai, tarsi
ne žod~iais, 0 spalvomis butu.nutap~a:

Aptema žrvajzdes, daugiaus regiete neb-duodas,
Swiesus tnienu atsirada kruwinaj juodas,
Saule temsta, jos spinduliun swiesibe žusta,
Wisas swietas pll$kendes tamsibiese plusta35.

V~etomisvertimas ne tik perteikia turinio prasme, bet ir žadina
tokias pat mintis, emocijas bei asociacijas, kaip originalas. Be to,
vertejas sklandžiai, taisyklingai rimavo, puikiai išlaike poetini rit-
ma:

liuriek, kajp pawasaris gražus pasiroda,
Kajp wasara ir rudun wajsius skanius duoda.
Klausikies, kajp mare kriokdama sujudieja, "

Užgauta nuog paputima kilusi(l wieja86.

L. Ivinskis sekmingili išverte dinamišku veiksmu pagrjstas
poemos vietas. Cia liepsnos užtwEna, dangu ir žiame sawiej paskan-
dina, ažuolai ima ik szaknun'judiete ir kt.

'Pagirtinas L. Ivinskio "Sudnos dienos" vertimo kalbos vaizdin-
gumas, gyva kalbos intonacija. Vertime gausu v.aizd.inguju veiks-
mažodžiu ir metaforu, palyginimu ir epitetu. Pavyzdžiui, žeme su-
dejavo, trenksmas kalnus ,ardo, uolos ugnimis pasruvo, liepsnos su-
kinejasi, blaškos.i; gilios daubos, tamsios versmes, rusti ugnis; me-
džiu kaip žaliu vainiku, liepsnomis kaip tvanais ir kt.37

asLRLI.F. 1.B. 622.P. IX.
U Tenpat. P. 34,37,26,39.
35Tenpat. P. 8.
36Tenpat. P. 4.
87Tenpat. P. 7, 14.

L:t.~."\;.,

21 I



Kiek silpniau yra išversta antroji giesme - abstraktus lyrinio
poemos herojaus samprotovimai, jo svarstymai, aJbejones, mintys,
išreikštos originale gausiais sušukimais, retoriniais klausimais,
kreipiniais. Sios poetines priemones vertime L. Ivinskio perteiktos
daug epiškiau.

Visas L. Ivinskio "Paskutinio teismo" vertimas atliktas !kruop-
šciai, kurybiškai. J.is jaute, kad vertimas pasi&eke, tad dejo daug
pastangu jI atskirai išleisti. Poemos ištrauku vertejas išspaysdinc
1849, 1861 ir 1862 m. kalendoriuose. Bet iš visu išverstu '"Pasku-
tiniojo teismo" 1207 eiluciu L. Ivinskis, gyvas budamas, paskelbe
tik .235. Suradus archyve Peterburgo cenzuros komiteto komisijos
posedžiu žurnala del lietuvišku knygu spausdinimo, dabar galima
panagrineti šio L. Iv.inskio vertimo cenzuravimo pobudi ir aplinky-
bes. .

L. Ivinskio "Sudnos dienos" vertimas 1853.12.12 buvo nusiustas
cenzoriui A. Petkeviciui i Kauna38. Išlikusi neskelbta A. Petkevi-
ciaus recenzija rodo, kad visai nereikšmingose "Sudnos dienos"
teksto vietose cenzo,'ius atsidejes ieškojo reikšmingu užuominu. Ju
rades net septyniuose rankrašcio puslapiuose, šias užuominas iš-
vertes i rusu kalba, drauge su savo komentarais nusiunte Peter-
burgo cenzuros komitetui. Komentarai rodo menka cenzoriaus iš-
silav.inima, prasta rusu kalbos mokejima, kulturos stoka. A. Petke-
vicius nesuprato meno kurinio specifikos, nesuvoke metaforu, tropu
reikšmes, turejo išankstini nusistatyma del vertinro. Cenzoriui
atrode, kad vertejas iterpe savo pof.itine. pastaba tokiose poemos
eilutese: .

o kad antra butu pasiklojuse wajna,
Taj kitokia butu swietas gawes atmajna39.

A. Petkeviciui piktdžiugiškas atrode dainiaus pranašavimas kad
sudnos dienos metu "teisejas nuspres ir yaldovu likima", kad, ap-
rašes didvyrius, savo galvas padejusius ties Varna, Chot.inu, Ryga
ir Viena, autorius skelbe: "Pakilkite i teisma: paskutine valanda
arteja". Jis piktinosi J.ietuviuverteju, kad šis vietoj pagarsejusiu
Lenkijos vyru.iraše kai kuriuos žymius vietinius asmenis, tarp ku-
riu paminetas ir Vytautas. Cenzoriuspasiule išmesti iš poemos net
88 eilutes, nes jose esa priešišku valdžiai minciu. "Si "Sudnos die~
nos" rankrašti,- raše A. Petkevicius,- kaip matyt,i, laikantis v.isu
cenzuros formulavimu, buvo numatyta išspausdinti atmintinais
1848metais, todel nejuciomis kyla klausimas, del ko neišspausdin-
ta? Taciau, baigiantis... taip pat ižymiemsšiems 1853metams, kaž-
kas labai isinorejo ana "Sudna diena" išleisti i pasauli. Kad iš-
vengciau už šia sudna diena baisios atsa~omybes, aš padariau tai,
ka privalejau padaryti, po kuo savo ranka ir pasirašau"4o.Atsižvel-

38 TSRS CVIA. F. 970. Ap. 1. B. 882. L. 1. 16.
39 Ten pat. L. 32.
40 Ten pat. L. 19.
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ges i A. Petkeviciauspastabas, Vilniauscenzuroskomitetas 1854
0630 posedyje nutare išbraukyta vertima išleisti. 18540705 124p.
"Sudnos dienos" rankrašt.is buvo patvirtintas spausdinti41.L. Ivins-
kis 18540806 laiške papraše A. Zavadskio atsiusti jam ištaisyto
vertimo rankrašti susipažinti su cenzoriaus pastabomis. A. Petke-
viciaus priekaištai vertejui atrode nepriimtini - vertimo trum-
pinti jis nesutiko. 18551023 laiške A. Zavadskiui jis dar karta
praše, kad spaustuvininkas atstatytu cenzoriaus išbraukymus. Cia

. pat praneše, kad §ias eilutes, išverstas i rusu kalba, jis pats nese-
niai nusiunte Vilniaus cenzuros komitetui kaip irodyma, kad brauk-
ti ju nera pagrindo42.Taciau Cenzuros komitetas palaike cenzoriu,
o ne L. Ivinski. Tad kova su caro cenzura del eiliuotu L. Ivinskio
vertimu spausdinimovyko 1853-1855 m., nors iki šiol manyta,
kad tiktai po 1860metu.

Vis delto veliau L. Ivinskis vertima ištaise pagal cenzoriaus pas-
tabas. A. Petkeviciaus recenzijoje randame pacituotus poemos pos-
mus, nebeišlikusius L. Ivinskio perrašytame ir mus pasiekusiame
1860 m. tekste. Recenzija padeda atstatyti pirmiI.i išverstos poe-
mos varianta. L. Ivinskis naujai perd.irbotas eilutes, kur buvo pa-
mineti lietuviu veikeju vardai ir išbrauke daug lietuvišku asmen-
vardžiu bei v.ietovardžJu. Pavyzdžiui, 1853 m. vertimo eilutes
(pažodinis vertimas rusu k. be strofu): Per tavo suda Lietuvos
garbe praejo, I kuria jos kunigaikšciai kažkada turejo42,1860m.
rankraštyje taip pakeistos:

Par tawa suda ne wiena szalis pražuwa
Kurios senowiej didejs darbajs garses'buwa43.

A. Petikeviciaus 1853In. sukritikuotas eilutes Pasauli valdyti už-
gims kiti Burbonai, I kiti Algirdai, Mindaugai ir Jogailaiciai
L. Ivinskis visai praleido, 0 tolesne minti ir žodžius Kuriuos žmo-
nes šlovina ir amžiai neužmiršo, I Jus maloniai mini maldose vai-
ku vaikai44perdirbo:

Jun gieribiu žmones nemokieja sekiote,
Noris giarus pamokimus rupinos duote45.

Tekste nemaža ir kitokiu pakeitimu, taisymu. L. Ivinskis, nusilei-
des cenzoriaus reikalav,imams, tikejosi vertima 'išspausdinti, bet
poema iš spaudos vis ti~k neišejo.

Jau po L. Ivinskio mirties poemas atskiromis knygelemis sure-
dagavo ir išleido J. Zilius JAV. 1897m. pasirode "Sudna diena"46,

4] TSRS CVIA.F. 772.Ap. I. B. 3280 (1854). L. 110.
42 TSRS CVIA. F. 970. Ap. I. B. 882. L. 18.
43 LKLI. F. 1. B. 622. P. 49.
« TSRS CVIA. F. 970.Ap. 1. B. 882. L. 16, 17.
4~ LKLI.F. I. B. 622.P. 49.
46Sudna diena. Parasze anglisko.i kalboj Edwardas Young'as. Lietuwiszkai
sudejo Laurynas Ivinskis. Shenandoah. 1897.- 54 p.
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o 1898m. "Naktys"47.J. Ziliu&sutrumpino L. Ivinskio pratarme.
iš '487 "Nakties" eiluciu išspausdino tik 446, 0 iš 1207 "Sudnos
dienos" eiluciu tik 1151. Poemas J. Zilius perraše nauja rašyba.
tarmines lytis keite naujesnemis, savaip perkure teksta. Išspaus-
dintos poemos- jau ne autentiškas L. Ivinskio vertimas.

L. Ivinskio "Sudnos dienos" leidima kadaise rengesi pakarto-
ti J. Tumas. J.is nusiraše v.isa poemos teksta ir 'sakesi, kad po

'Amerikos lietuviu perredagavimo ir jam laisvos rankos' I>avartoti
dabartine .rašyba ir. kai ka pataic;yti48.Taciau J. Tumas-poemos
neišleido. Tarybiniais metais ,publikuojant ..Paskutinio teismo"
ištrauka49naudotasi autentišku paties vertejo 1862m. kalendoriu-
je paskelbtu poemos tekstu. .

D. Miltono "Prarastasis rojus". Anglu literaturos klasiko Džono
Miltono (1608-1674) epine poema "Prarastasis rojus" ,(.1667) -,
unikalus kurinys. Jame poetas kele bendras, visuptines filosofines
problemas apie musu pasaulio ir neišmatuojamos visatos ryši su
žmogumi. Tai tarsi visos žmoniu gimines epas, visos musu plane-

" tos arba visos astronomines visatos epine poema5C!.
Kurinys visais laikais buvo' gana prieštaringai intet;)retuojamas.

Vienus glumino ir kreipe i šali pasirinktoji tema, bibliniai veikejai
Adomas, Ieva, Setonas, sukj1e Angelai, Dievas, kitus piktino ne-
iprastas ju traktavimas. Poemos originala skaityti gana sunku del
lotynizuotos knyg.ines anglu kalbos. Turtinga pasakotojo leks.ika
atitinka sudetinga sintakse: ilgos, beveik gremezdiškos frazes le-
t,ai skverbiasi per dvitaš~ius, brukšnius, kabI.iataškiusiki taško.
Miltono leksikoje susipina archaizmai su drasiais neologizmais,
taip pat su tiesi()g.iniais skoUniais iš' antikines literaturos šalti-
niu51. .

Ivairus poemos stilius iškeldavo dideliu sunkumu visu laiku, ir
visu kalbu ..Pratastojo rojaus" vertejams. Pirmas "Prarastojo
rojaus" rusiškas yertimas XIX a. pasirode 1810 m. .1859 m. išleis-
tas eilhlOtas E. Zadovskos vertimas buvo griežtai N. DobroIiubovo
sukritikuotas kaip menkas ir nevykes52. 1861 m. V. Zinovjevas, 0

,-Po jo ir ~iti &iapoema verte proza. .

, Anglu rašytoju kuryba Lietuvojebuvo žinomair anksciau,ta-
\. ciau tikrieji ryšiai užsimezge tik XIX a. pradžioje, kai anglas prof.
) S. ~aundersas, 1810 m. atvykes i Vilniaus universiteta, per estMi-. kos paskaitas studentus eme supažindinti su anglu rašytoju ku-

47Naktys Edwardo Youngo. Lietuviszkai sudejo Laurynas Ivinskis. Schenan-
doah, 1898.- 21 p. Prieš išspausdinant atskira knygele, "Naktys'" buvo publi-

. .)<uotosJ.. Ziliaus redaguotame periodiniame leidinyje "Tevyne", 1898. P. 18-
2"2,61-64, 94-97, 161-163. .
48 VUB. F. 1.- F. 341. P. 1-44, 49. .

49 lietuviu literaturos istorijQSchrestomatija.'P. 408-409.
JlO ste adm a n J. H. Epic and tragic structure in Paradise Lost. Chicago.
1976.P. 136,101. '

51 C a Map HR P. M. TBOp'leCTBO.LI.EoHaMHJ1bToHa.M., 1964. C. 350, 343.
&2 .LI.0 6 po nIO 6 0 B H. C?6paHHe COQHHeHHit M., 1952. T. 2. C. 694. .
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riniais53.D. Miltono poema nebuvo versta i lietuviukalba.L. Ivins- I
kis, pirmasis eJnesis verst.i D. Miltona, iš visu 10 poemos giesmiu
nepilnai išverte pirmas keturias. Jau jose išryškejo sudetinga
"Prarastojo rojaus" turinio struktura. Pirmose dviejose gie'smese
dominuoja regimieji vaizdai54. Poemos pradžioje poetas kalba apie
tuos, kurie pralaimejo kara danguje, ir parodo juos iš naujo' ren-
giancius samoksla pr,ieš Kureja. III giesme prasidejo apakusio
poeto lyrine rauda: Miltonas, kaip "aklas dainius", šlovino šviesa,
nes, tik dvasiškai, praregejes, vel sugebejo ja džiaugtis55. Ketvirto-
je giesmeje atkurtas Setono pokalbis su saule, kosmoso platybiu
vaizdai, puikus rojaus gamtovaizdžiai, Adomo ir Ievos susitikimas.
L. Ivinskis D. Mi1tono "Prarastaji roju" verte taip pat iš lenkiš-
kojo F. Dmochovskio leidinio. Tad trumpai pažvelgsime i lenku'
vertejo darba. F. Dmochovskis buvo užsibrežes išversti i lenku
kalba visa "Prarastojo rojaus" poema ir nuo 1786 m. emesi šio
darbo, taciau "ivairus sunkumai priverte ji nutraukti, pagaI.iau ir
visai at.ideti56.

D. Miltona, kaip ir E.' Junga, F. Dmochovskis verte iš prancu-
zu kalbos. S. Helštinskis sL~ja, kad F. Dmochovskis naudojosi
L. Rasino prancuzišku vertin .u proza, kuris, pa,sak jo, nebeturejo
D. Mi1tono poemos jegos ir spalvu57. Taciau 'versdamas jis grei-
ciausiai po ranka laike ir originala58.

Lenku vertejas "Prarastaji roju" verte eiliuotai. Deši.mtskiemeni
jamba jis pakeite 13-skiemeniu si1abiniu metru ir gretutiniu rimu.
F. Dmochovskis stengesi nenutolti nuo kurinio teksto. Visur jis
išlaike istor.ini D. Miltono poemos kolorita, skJ.idina antikiniu var-
du. Lyginant )enkiška vertima su poemos originalu, matyti, kad
F. Dmochovskiui ger.iau pavyko tos "Prarastojo rojaus" vietos,
kuriose daugiau veiksmo, konkreciu ivykiu, 0 blankiau - filosofiniai
Setono svarstymai59. Koncentruotas D. Miltono mintis su vis au-

>.:&3 .K,u0 s a i t e-J a š ins k i e n e E. Ang]u autoriai lietuviu kalba II Naujos 'v
knygos. 1984. Nr. ]0. P. 34.
54 G ros eCh. Milton's Epic Process. Paradise Lost and lts Miltonic Back-
IZround. London, ]973. P. 44.
~ Lie b M. Poetics of the Ho]y. A reading of Par'adise Lost. North Carolina
Press, 1981. P. 274, 194.
liG Sad ostateczny...S. 86.
&7H e] s 7.t Yii s kiS. Po]skie Przeklady Miltona i Popea II Pamietnik lite-
racki, R. 25. 1928. Zesz. 2-3. S. 7-8. "
58 S ZYj ko w s k i M. Edwarda Younga ..Mys]i nocne" w poezyi polskiej...
&~ '

&9 Which way j tly is Hell, myself am hell, ,

And in the lowest deep.a loweer deep
Still threat' niT)g to deuour me openswide
To which the keli I sutfer seems a heau'n.

(The Poetica] Works of John Milton. Berlin, [bod.). P. 188).
o okropnosc/ Gniew iego zewszqd ,na nmie biie
Rozpacz mie straszna sciga: gdziež sie nidzy skryie?
Dop piekia... Glebsze piekIo w moim sercu nosze,
Tamto piekio poczytam za niebo rozkosze

(Sad ostateczny:.. S.I58).rr'
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gancia emocine itampa lenku vertejas išskaido netiketais sušuki-
mais ar retoriniais klausimais. Blankiausiai išversti religiniai in-
tarpai, pusiau bažaytines psalmes (III giesme). Netolygiai atlikta
vertima kritikai vertino nevienodai.Ankstesni ji laike pavyzdingu,
po kurio geresnio sunku besitiketi60,velesni priekaištavo, kad ver-

,timas, nors ir tikslus, bet pernelyg nugludintas, nušlifuotas, todel
nutoles nuo originalo ton061.F. Dmochovski6vertimas nebuvo.blo-
gesnis, 0 kai kuriomis vietomis net pranoko anksciau minetus ru-
siškus "Prarastojo rojaus" vertimus.

L. Ivinskis - pirmasis ir iki šiol vienintelis D. Miltono "Praras-
tojo rojaus" (jo pavadinta "Rojus pragaišintas") vertejas i lietu-
viu kalba. Remdamasis F. Dmochovskiu,jis išverte tas pacias ke-
turias poemos giesmes rimuotomis eilemis (lenkiško vertimo ivai-
riask.iemeniusilabiniu metru, gretutiniais rimais). Prieš kiekviena
giesme L. Ivinskis, kaip ir F. Dmochovskis,keliais sakiniais išdeste
jos turini. Poema jis stengesi versti kito tiksliau~ pal.ikonepakeis-
ta vietos koloroita,išlaike gausius oril~:inalovietovardžius. Lietu-
viškame vertime minimas Egiptas, Sirija, Damaskas, Nilo upe.
Daug antikiniu senoves dievu- Ozyris, Horas, Jupiteris, Satur-
nas ir kt.

L. Ivinsldo vertimas, kaip ir F. Dmochovskio,nera tolygus. Kai
kurios "Prarastojo rojaus" eilutes išverstos gana gerai, kitos blan-

,kiau, trecios visai primityviai. Kaip ir lenku vertejui, jam neblo-
gai sekesi atkurti, veiksma, išorines veikeju charakteristikas, gam-
tovaizdžius. Gerai atkurti išoriniai Setonobruožai:

10 augumas auksztas ir dajlus ir skajstes nuotajsitas,
Rodies tarp jun kajp boksztas aukszt namun statitas62.

Maištingose Setono kalbose prieš Kureja L. Ivinskis meniškai at-
kure. pernelyg didžia Setono savimyla, prasiveržiancia akla ne-'
apykanta pranašesniam už ji:

Jis garbies didibieje siedes aukso' soste,
o I uns smilkisite I in ir Iam žiedus kloste.
Toki gautumes danguj Iuns užsijemima:
Ilgu but wien garbinte Tan, kurs met prispaudima63.

Vertejui pavyko perteikti ir vidinius Setono išgyvenimus, jo kan-
cia, nusivylima, abejones:

60 Pisma Kazimiera Brodzhiskiego.Poznaii, 1872.T. 4. S. 429.
61 H eIs z t y:fis kiS. Polskie przeklady Miltona i Pope'a... S. 7-8.
~2 LKLIF. 1.B. 622.P. 132.
~3 Ten pat. P. 157.
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'.
Kam prisz lin kielaus? ar kad su Ju ligej stote?
Ar tajp man Iam rejkieja atsidiekawote?

'",

----------------
Mažesniu sutwerts bucziau lajmesniu palikes!64

Subtilus gamtos grožio jautimas lydi Ievos pasirodyma poemoje.
L. Ivinskis šia vieta išverte gana .tiksliai; jis vykusiai parinko
lietuviškus žodžius (cia nera nei polonizmu, nei kitokiu slavizmu),
reljefingai atkure vaizdus, išlaike emocine itampa kaip lyriška
poemos plotme. Ieva pirmakart save suvokia atsiradusi graž.iame
gamtos prieglobstyje, harmoningoje butyje:

Ir žiedra kajpo auksztaj dangu paregiejau
Palenkta pri wandens kranta kad stowiejau, rimojau.
Macziau pujku pawejksla, ir to nežino;au
Kodel lenkies, man wejzdant ir ;is. wiel we;zdie;a,
Manie szall'n paejnant ir jis szalen e;a65.

Si paveiksla iš pradžiu L. Ivinskis kuria kitaip m~ibuvo origina-
le. Ieva cia pirma karta atwiere akis stebuklingas, I kur po medejs
užuksmis buwa maloningas. Vertejas nustebusias (zdziwi~ne) akis
pakeicia erdvesniu žodžiu stebuklingas, medžio šešeliui (cieri)
parenka vaizdinga užuksmi. Blogiau sekesi versti ten, kur L. Ivins-
kis pažodžiui -Iaikesi teksto. Pavyzd~iui, eHuteje Nežinante gulie-
jau, kas esant ir kame66 poetinis vaizdas ir nuotaika yra dinge.
L. Ivinskio ir F. Dmochovskio vertime "Ieva akis pramerke .medžio
pavesy, 0 ne geliu šešely, kaip ordginale. .' ,

Gero vertimo pavyzdžiu gali buti ir Ievos išores aprašymas, su-
eiliuotas vaizdingai ir sklandžiai. Vertejas cia rado tiksliu žO-
.džiu der.iniu ar ju atitikmenu. Pavyzdžiui, F. Dmochovskio wys-
muklq postae L. Ivinskis išvercia puiku liemeni, wlos... lekkim ru-
chem plywa vercia tus wiejas neszioja67. Ievos plaukai:

Wieniojos žiamien lejdos, kajp auksa rinkeliems
Kajpo winuogiu krumas topolaus szakeliems68.

64 Ten pat. P. 209.
65 Ten pat. P. 230.
66 F. Dmochovskio vertimas: .

Zawsze ten dziell pamietam, gdy swiatla promienie
Zdziwione oczy moie pierwszy raz otwarly,
Na darni, gdzie ciell mity drzewa rospostarly
f;.ežalem niewiedzqca, skqd, gdzie i czem jestem

. (S.171).
67Ten pat. P. 222, S. 166.
68 F. Dmochovskio:

Wiie sie po iey ciele zlotemi zawiazki
Naksztalt winneg okolo topoli galazki.

(Sad ostateczny. S. 166)
8. 792
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Rojaus palaima atspindi gražus gamtovaizdžiai, kur.iuos L. Ivins-
kiui geriausiai sekesi versti. Cia jis nesistenge perpasakoti teksto
pažodžiui. Snekamaja kalba Jis atkure' reljefingus, artimus lietu-
viškam peizažui vaizdus:

Tajp kad saule wasara linksmaj jam dienote
Ir darbingas biteles isz auliun lakiote,
Wienas nuog žiedun saldu' medu rinkt pradieja,
Arba pri karalienes. tarp waszkun siedieja69.

.-

Meniškumu ir daromu ispudžiu F. Dmochovskiovertimui nenusi-
leidžia tarsi iš kosmoso aukštybiu matomo žemes vaizdo aprašy-
mas:

Tajp kad pakiles wiejas sziaures apsistoja,
Ejna debeses ir gražius paszalius užkloje,
Gilus sniega,; ant žiemes isz aukszta nuokrita,
o laukaj pllA..;twandeniu nuog leda tirpdita70.

Tok,iapa.! graži menesiena:

Ludnas nakties tamsums lika iszgajniotas
Ir kajp sidabra rubajs wisas swiets apk[otas71.

.Gyvoji kalba leido .išlaikyti ritmika ir gana tikslu ki"rti,retai aptin-
kama ano meto vertimuose.

Geriausios L. Jvinskio "Prarastojo rojaus" vertimo vietos kupi-
nos vaizdingu žodžiu, i~i šiol tebevartojamu liaudies šnekamosios
'kalbos leksikoje: pvz., asla, stomuo, šaltinis, 'karuna, trobesiai, kal-
te, sparnai, viltis, pestininkai, maištininkas, kasejas, augalotas,
išpendejes, skaistus ir kt. Kai kurie žodž.iai, vart~ti L. Ivinskio,
bendrineje kalboje neprigijo. Antai menulio pilnatis vertejo pa-
vadinta, kaip ir jo kalendoriuje,- parrajža; draugas -.drauginin-
k~, gyvulys- bandikštis, pašalys - šalipe. Ne visur vertejui
pavyko atkurti-daiktu ir gyvunu, kuriu nera Lietuvoje, vardus; pa-
vyzdžiui, drambli jis verte slanlus, straubli - truba.

Poetinis L. Ivinskio žodynas sukure lietuviška kolorita: Nor-."
vegu krantus72L. Ivinskis pakeite žemaiciu pakrante. Jo vert,ime
Setonas išsilauže tokia lygia egle, kokios ir "miszkas žiamajcziu
neturieja"73,0 rojuje tarp rožiu ir lauru randame žaliuojancias ru-
tas. Su Lietuvos kaimu asocijuojasi poemoje iterpti žodžiai sekly-
cia, asla.

6!1LR.U. F. 1. B. 622. P. 142.
70 Ten pat. P. 170.
71 Ten pat. P. 232.
7~ Sad ostateczny... P. 94.
73 LKLI. F. J. B. 622. P. 110, 1I5.

218

Cia paminejomeger.iausius D. Miltono poemos lietuv.iško verti~
mo pavyzdžius. Pasitaike L. Ivinskio darbe ir nesklandJImu,ir vi-
sai nevykusiu posmu. Tai daugiausia abstrakcios filosofijos, reli-
g.iniu ivaizdžiu pilnos strofos. Primityvu~ ir viešpati~s. monologai,
angelu giesmes, taigi beveik vasa III giesme. Cia daug bažnytines
leksikos, skoliniu, archaizmu, paimtu iš lietuviškos religines lite-
raturos, pavyzdžiui. 'vaina, žiwatas, smertingas, rona, susiedas,
skrumna, [oska, sudas, dušla, munka ir 1. 1. . .

Vis delto nemaža poemos v.ietu yra neblogai išverstos. Tarp
L. Ivinskio vertimu poema "Prarastasis rojus" užima vidurine
vieta: j.i geriau atkurta už E. Jungo poemos dali "Nakties mintys"
ir blankiau už "Paskutini teisma".. .

Eiliuotais savo vertimais . L. Ivinskis prieš mus iškyla kaip ga-
bus vertejas. Jis verte kruopšciai iratsidejes. Pasitaikancius poeti-
nio žodyno trukumus ir sintakses nesklandumus nuleme bendra
to meto lietuviu literaturines kalbos raida. L. Ivinskio eiliuoti ver.
t.imai, palyginti su L. Juceviciaus, J. Savieldo, V. Ažukalnio ver-
timais, gerokai meniškesni. I akis iš karto k"inta tikslesni, geresni
r.imai, mažiau eiliavimo klaidu, dir~tinio tarmybiu galuniu trum-
pinimo. L. Ivinskis - tikslaus ir kartu kurybiško'vertimo šalinin-
kas. Iš poezija vertusiu XIX a. vidurio 1ietuv,iiI.rašytoju jis yTa
pirmaujanciu gretoje.

PROZA

"Oenovaite". Iš prozos vertimu L. Ivinskiui gyvam esant pavyko
išspausdinti vos viena "Genovaiteu74.Tai vokieciu rašytojo Kris-
tofo Smido (1768-1854) sentimentali 4idaktine' apysaka jauni-
mui. K..Smidas savo apysakoje atkure nuo XIII a. žinoma legen-
da apie Genovaite, grafo Zigfrydo žmona, neteisingaiapkaltinta
neištikimybe ir ilgus metus išgyvenusia girioje su sunumi. Pagal
šia legenda buvo parašyta daug literaturos veikalu, ir Vakaru
Europoje jie buvo liaudies megstarnt

L. Ivinskis apysaka verte nfI iš K. Smido originalo, «;>iš lenku
kalbos. Lenkiški to meto ,~Genovaites"vertimai nebuvo lygiaver-
ciaF5. Kai kurie ju - gana laisvi perdirbiniai su nedideliu gamtos
mokslo išdestymu76.L. Ivinskio išversta teksta lyginome su ViI-. .

74 Genawejte pasaka wiena tarp gr;!.Žiausiu ir werksmingiausiu apej jos war.
gus, rupesnius ir stebuklingus Diewa pariedimus, kajp giariems tižmok giaru,
o piktiems atiduoda piktu. Isz Ienkiszka Iiežuwia iszguIdita par L. Iwinski.
WiIniuje. Kasztu ir spaustuwie Juozapa Zawadzkia, 1858.- 187 p. Išlikes
L. Ivinskio švariai perrašytas "Genovaites" vertimo rankraštis (LKL!. F, 1.
B. 4399) vertejo darbo neparodo. . . .' .

75Musu respublikos bibliotekose tera' ne visos Ienkišku "G.enovaites" vertimu
laidos.Veliauišleistosios- tik ankstesniujupakartojimas. .

76 Zycie swietej Genowefy napisane dIa matek. dzieci i poczClwychIudzi. ld6r-
zy w swych cierpieniachszukaja pociechyw Bogu i w swey niewinnosci.Wilno,
1881.- 88 S. .
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niaus bibl,iotekose esanc.iomis lenkiškomis "Genovaites" knygele-
mis, bet visiško atitikmens neradome.

1'836 m. laida77 artimiausia 1. Ivinskio vertimo tekstu-i, bet ir.
cia yra skirtumu (10, II skyriai).

Tarp kitu didaktines literaturos kuriniu "Genovaitei" budinga
nuosekliai aprašomi ivykiai, sentimentalus, taciau psichologiškai
pagristi vidiniai herojes išgyvenimai, gamtos mokslo duomenu
gausumas. Lietuviu liaudies švietejui šie dalykai veikiausiai patiko.
Panašaus didaktinio kurinio - nei verstinio, nei original~us-- tuo
metu lietuviu 14teraturoje nebuvo.

Genovaites gyvenimo ivykiiai pasakojami gana sentimentaliai.
Jau pratarmeje apysaka apibudinama kaip verksminga pasaka;
sentimentalus Genovaites laiškas Sigitui (p. 37), Sigito rauda per-
skaicius laiška (p. 128), sergancios Genovaites pokalbis su Be-
naiciu (p. 107), Genovaites ir Sigito susitikimas (p. 136-137).
Vaižgantas, skaitydamas knygele, pabrauke net 69 vietas, kur apy-
sakos veikejai lieja "saldybes ir džiaugsmo ašaras" arba "grau-
dingai raudoja"78.

,;Genovaiteje" jungesi keli didaktiniai klodai: mokomieji ir mo-'
raliniai-etiniai pamokymai. Ypac iškeliama darbo retkšme. "Zmo-
nes tankej ant darbun rugo,- sako Genovaite,- 0 to ne atmin,
jog giwenimas tajp ludnas, kad viskas ikirie, be darba sunkesniu
randas už sunkialUsi darlba, kuris wislUmet nieka nedirlbima ir
tingiejima dar sunkesniu padara"79. Ne mažiau svarbi žmoniu
tarpusavio draugyste: "...Kajp lajmingajs dra žmonis, kurie drau-
gibieje giwen, kalb tarps sawes, 0 sawa kentiejimus, wargus ir
rtipesnius wienas antram pasaka"80. Knygeleje randame elementa-
riu gamtos žiniu, daug praktišku pamokymu. Tai lyg populiarus
mažo vaiko gamtos pradž.iamokslis81. Apysakoje populiariai desto-
mi gamtos mokslo (p. 63, 66, 71, 77), žmogaus anatomijos bei ii-
ziologijos (p. 94, 95-97), astronomijos (p. 76, 93) dalykai. Geno-
vait~, atsako i sunaus klausimus, kaip sudarytas žmogaus organiz-
mas ir pasaulis, kuo skiriasi metu laikai, kokio dydi.io yra saule,
menulis, žeme ir žvaigždes. .

Skaitytojus labiausiai domino pagrindine veikeja. Kritikai, ste-
bedami Genovaites gyvenima, iki šiol laiko ja vien nusižeminimo
pavyzdžiu. Taciau paklusti aplinkybems, kai heroje negali ju pa-
keisti, nera silpnumo požymis. Ko gero, priešingai: šiame taria-
mame išor,iniame nuolankume visa Genovaites didybe - jos dvasi-
ne jega, vidine ištverme ir valia, jos tikejimas ir viltis, kad ,,\VieI

11Genowefa Jedna z najpiekniejszych i najczulszych historyi starQžytnosci
nowo opowiadana dla wszystkich dobrych ludzi, szczeg61ney dla matek i dzia-
tek, przez Krzystofa Schmida a teraz pszetl6maczona przez J. H. K. T. w
Przemyslu, 1836.- 144 S.
18Tu mas J. Lietuviu literaturos paskaitos... P. 53-54.
19Genawejte... P. 56.
1<0Ten pat. P. 55.
81A u r yla V. Lietuviu vaiku literatura. V., 1967. D. I. P. 78-80.

po szaltimeczia atejs pawasaris"s2. Tai tikro moteriško grožio-
švelnumo, gyvybingumo ir ištikimybes aukštinimas.

L. Ivinskis neužmiršo rengias knygele valstieciams ir visus apy-
sakos asmenvardžius sulietuvino. Lietuviškoje apysakoje veikia
Genovaites vyras Sigitas (origJnale buvo Zigfrydas), sunus Benai-
tis (Boleslovas), pareigunas Valrodas (Volfas), budeliai Iginas
(Hincas), Liudgardas (Kuneas) , bokšto sargo dukte Barbora (Ber-
ta). Ta pati' varda L: Ivinskis paliko tik piktadarJui Goliui. Vieto-
vardžiu vertejas nekeite. Cia minimos vietoves Kablencas, Braban-
eija, todel apysakos veiksmas vyksta ne Lietuvoje.

"Genovaites" vert,ime 1. Ivinskis savo ruožtu moksliškai aiškino
medžiu, uogu, augalu, grybu rušis. Lenkiškose laidose jokiu pa-
aiškinimu nera. Išnašose vertejas pateike lietuviškus, lotyniškus ir
lenkiškus augalu, grybu pavadinimus. Pvz., "Lauras nuotartinis,
medis. Laurus nobilis, Wawrzym szlachetny"83. "Wilkuoge juodo-
je. Actaca spkata. Czerniec gronowy" (p. 77), "Kartinis musmiris.
Agrarkus muscarius. Beldka Muchomor" (p. 77), "Skujej, lapaj
eglu, puszun ir kadagiUl1. Folija ociculares. Szpi1ki d~zew" (p. 85).
Apysakoje gana tiksliai atkurti augalu vardai, tokie kaip žalt-
plunksnes, eršketis ir kt. Tarp ju iterptos ir lietuviškos rutos, mir-
1:os, žemciugai. Išnašose 1. Ivinskis aiškino gegografinius vardus
(p. 15-16), Lietuvoje nesanciu gyvuliu pavadinimus, pvz., mulas
(p. 132). Prie žodžiu, kuriu prasme, vertejo nuomone, ne kiekvie-

nam skaitytojui galejo buti suprantama, priraše dar sinonimus,
pvz., "karione, wojna, muszis" (p. 15), "Kurtinis, kalinis" (p. 14).
Kartais pats vertej as tarsi abejojo, ar surado verciamam žodžiui
geriausia atitikmeni. Antai žodi "jaskinia" išvercia "pakrauszis",
ir išnašoje pridur.ia "Pakrauszis; lindine, didis urwas. Spelunca
caverna" (p. 48). Sinonimu jis paieškojo ir žodžiams zuJkis (kiš-
kis, p. 8), vaivorykštis (Iaumes juosta, p. 77)" elne (lbriediene, p.
47). Vert-ime, kaip ir kalbiniuose L. Ivinskio parbuose, jauciamos
nuolatines pastangos vengti tradiciniu skolhiiu84. Savo sukurtus
naujadarus vertejas vel paaiškino išnašose: ;,Poginsl.is, pogins1ie.
Nerwus. Nerw" (p. 94), "Szwentkelejwis, palgrimas, peregrinator
religiosus. Pielgrzym" (p. 154). Kai kur aiškina ir tarmybes: neš-
tuvus pavadines "nasztwos" dar prideda lotyniška ir lenkiška šio
žodžio atitikmeni (p. 184), "Kauras" aiškina "diwonas, endromis
Dywan" (p. 148). Lietuviškus žodžius, kuriuos siulo placiau varto"
ti, paaiškina skoliniais ar aprašymais, pvz., kalavijas -"meczius,
szob1ie" (p. 16), šalmas -"geležine kiapure" (p. 17, 128), skliaiUs-
tas-"sklepenne" {po 29), kariauninkas-"wajauninkas" (p. 161).

Vertejas apysaka verie' gana kurybiškai, neparaidžiui, minti
dažnai atkurdavo savo žodžiais, pvz., "...godziny. jak chwile
uplywaly"85 išverte "ilgas walanda$ labaj trumpomis rodiese'"

82 Genawejte... P. 76.
83 Ten pat. P. 126 (toliau puslapiai nurodomi tekste).
84 Pal i 0 n i s J. Lietuviu literaturines kalbos istorija. V., 1979. P. 161.
85 Genowefa... 1836. P. 43.

220 221



(p. 56), ..na ich naježone brody" (p. 10) -"ant jun barzdun, nuog
wieja pasklajditu" (p.14). Valstietiškas žodynas, realistiniai
ivaizdžiai, gerokai paretinti deminutyvai užgože egzaltuota sen-
timentaluma, budinga lenkiškoms laidoms. Pavyzdžiui, sakini "I
zawolala glosem zdolnym zmieksiyc najtwardsze glazy" (1881 m.,
p. 20) ir "weyzawszy w Niebo glosno wolala" (1836 m., p. 31)
L. Ivinskis išverte trumpiausiai: ,,0 Danguon pažwelguse suszu-

ka" (p. 41). Benaicio kreipinius "Droga mamol", "Mamo" (1836.m.:
p. 72) verte ne "mama" ar "mamyte", 0 tiesiog "Motin" (p. 100,
109-110). Taip pat ,,$f.iczna jutrzenke" (1836 m., p. 60) vercia
ne "aušrele", 0 "skajste auszra" (p. 74), "Z dzieciem mojem po-
wr6cila" (p. 65)-"su sawa kudikiu sugrinscziau" (p. 83). Kai
kur (p. 119) deminutyvus vertej~s palieka kaip ir lenkiškame teks-
te (1836 m., p. 80). L. Ivinskio parinkti žodž.iu atspalviai suteike
apysakai sodietiško paprastumo; konkretumo, bet gerokai susilpni-
no jos Iyrizma. . .

"Genovaifes" vert.imo kalba kadaise yra nagrinejes K. Jaunius
(1848-1908), kai Veimaro gimnazij03 klasikiniu kalbu mokyto-

jui, mokslu daktarui H. Veber'iui turejo pasakyti savo nuomone apie
L. Ivinsk,io vartotas priešdeliu. formas86. Sis L. Ivh1skio vertimo
tyrinejimas bene vienas pirmuju K.Jauniaus kalbiniu darbu, pa-
rašytas lotynU.kalba ir likes neišspausdintas,. neišverstas87. K. Jau-
nius, remdamasis "Genovaites" vertimu, parode, kaip "lietuviu
ka.lbos faktai pravercia ivairiems kalbotyros klausimams nagri-
neti "88; .

~K.Ja~I!ius ty,l'inejoL. Iv,inskjQ.vertilIlo.leks.ika,atskiras žodžh!
i lytis ir radodau~uma ju 'esant žemaitiškas. "Genovaiteje" aptin-
I kamos tokios daz~ar vartojamos žemaitybes: patem (p. 39), ersz-

ketej (p. 73), .meilel (p. 43), pauksztej (p. 60), ritmetejs (p. 9);
wedu (mudu), ka,nakeli; wlelesnej (veliau, p. 45), ankstesnej
(anksciau, p. 45), 't1augesnej(daugiau); žemaitiška balsiu ir dvi-
balsiu kaita;' a1iud4 (lit. anuodu, p. 8, 14, 46, 83, 89, 150, 155),
dubie (duobe, p. 95), gusties (guostis, p. 157), swddinti (sodint.i,.
p.l02, 107, 126) irkt. Tarme patvirtina nosinese formos'eišliikes
garsas n,' pvz.,' linuhse, manens, atsiwerten, dransibe, kiminun,
antrun, aklun(p. 43}. Taigi dvibalsiu kaita, išlaikytie}i nosiniai,..
budvardžiu niekatroj.igimine, prieveiksmiai, anot Jauniaus, rodo,'
kad knyga išversta rytu žemaiciu tarme.

L. Ivinskisstengesi ~pysaka atkurti ir žemaiciams, ir aukštai-
ciams suprantama kalba, kad knygele galetu skaityti visi lietuviai.
Tad vertime sukJurtanemaža hipernormalizmu, pvz., tuokstancziu,
nesijuodindams, 'nuomirte .(p. 10). Sie hipernorma1izmai atsirado

88 H. Veberio 1~77.1O.07laiškas 1(. Jauniui II S k rod e n i s S. Kalbininko-'
I(azimieroJauniaus rankraštinis palikimas.V., 1972.P. 94.
87Jau niu s I(. De sermonis, qui in opusculo Iwinskii ..Genawejte" adhibetur,
ratione atque indole II LRB. F. 23. B. 25.
88D r 0 t v i nas V., G r i n a v e c kis V. Kalbininkas Kazimieras Jaunius.
V., 1970.P. 20.
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del vertejo pastangu savo kalba aukštaitinti89. Jis, pasak K Jau-
niaus, stengdamasis žemaiciu tarme "sulietuvinti", pagal kai ku-
riu žodžiu analogija nesekmingai prikure žodžiu, kurie nera nei
žemaitiški, nei aukštaitiški. Pavyzdžiui, auksztien(vietoj aukštyn
p. 25, 29 ir kt.) , ciepdami (vietoj cypdami, p. 73), pražieda (v,ie-
toj pražydo, p. 62, 64), žiedras (v.ietoj žydras, p. 9, 26 ir kt.) , ge-
rien (vietoj geryn, p. 169), piktien (vietoj piktyn,p. 159) ir kt.
Prieveiksmiai pateikiami dvejopai, pvz., tuomet (p. 51 ir kt.). ir
tumet(p. 46, 57 ir kt.); tuomi (p. 97) ir tumi (p. 15, 17 ir kt.)~o.
Zodžiai duona, diena vartojami ir aukštaitiškai, ir žemaitiškaL
Vertime. L. Ivinskis netaisyklingai vartojo priešdeli nu: sudeti-
niuose žodžiuose vietoj jo raše hipernormalizma nuo. Pvz., nuo-
mirte, nuoiurete, nuokirste. K. Jaunius suskaiciavo, kad apysakoje
priešdelis nuo netinkamai pavartotas net 294 kartus, 0 kaip rei-
Idant tik du - žodžiuose nusiunste (p. 22), numazgok (p. 78).

Vertime nemaža retesniu žodžiu: wiezdinls (p. 82), maudinis
krestelissu wajsejs' (p. 85), sausi kiminai (p. 93), tarmybiu, pvz.,
baugulys91 ~p. 92), skubinaj (p. 15). Randame ir viena kita sveti-.
mybe: prisiega (p. 83), pustelninkas (p. 185), pustelnicze (p. 184),
minawone (p. 184), mandribe (p. 97), czista (p. 96, 105), smertis
(p. 98), dusze (p. 99), wenczawone (p~ 10), dabone (p. 10) ir kt.

Taigi verti.mo gana turtinga leksika gadina prakaiciui varto-
jamos žemaitiškos ir aukštaitiškos žodžiu lytys bei hipernormaliz-'
mai.

'f.iesa pasakius, L. Ivinskio pastangos rašyti suprantamai ne
vien Zemaitijai, bet ir visai Lietuvai yra didžiai vertingos. Juk ir
savo kalbiniuose darbuose jis sakydavo; kad reikia sukurti ben-
dr.ine lietuviu literaturine kalba ir šios kalbos pagrindu ne karta
yra nurodes vidur,io tarme, bet nera nusakes, kokia ji turetu buti.
K. Smido apysakos vertimu jis praktiškai stengesi igyvendinti sa-
vo sumanyma, !bet XIX a. Lietuvoje tebegyvavo tarmes.

L. Ivinskio "Genovaites" vertimas palyginti sklandus, itaigus
ir vaizd.ingas. Knygeles išleidimo data dvejopa, titu1iniame lape
nurodyti 1858 m., 0 viršelyje - 1860 m. Bet apysaka, kaip rodo ne-
skelbta korespondencija, L: Ivinskis išverte daug anksciau. 1854
1008 laiške A. Zavadskiui vertejas praneše, kad ,,,Genovaite" jau
baigia perrašyti lietuviškai i švarrašti92. Vert.ima jis rengesi iš-
spausdinti 1855 metais. Veika1eli L. Ivinskis buvo sumanes dedi-
kuoti Mati1dai Kabi1inskaitei-Zabielienei, lrorios vaikus 1852-
1853 m. moke jos dvare Zabie1iškiuose. Sunerimes del dedikacijos,
bet tikras del apysakos išleidimo, L. lviIlSkis 18550403 patare
spaustuvininkui: jei "cenzura vietoje patvirtins "Genovaite" ir ne-

89 I( ruo pas J. L. Ivinskio leksikografiniai darbai /1 Lietuvos TSR Mokslu.
Akademijos darbai. Serija A 1(8), 1960. P. 193.
90LRB. F. 23. B. 25. P. 11. .

91 Ta pati žodi žr.: V i t kau ska s V. Siaures rytu dunininku šnektu žody.
nas. V., 1976. P. 43. .
92MAB. F. 7. B. 647. L. 49.
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. reikes jos siusti i Kauna kun. Petkeviciui, reiktu spausdinima
sustalbdyti, kol bus išaiškinta, ar asmuo, Iroriam norima paskirti
dedikacija, ja priims". Taciau paklausti M. Zabielienes ilgai nesiry-
žo. Praejus keleriems menesiams, jau rudeni, L. Ivinskis nutare
veikaleli dedikuoti M. Zabielienei be jos žinios. "Iki šiol taip ir
neatsilklausiau jos sutikimo,- raše jis 18551023 A. Zavadski.ui.-
Atrodo, kad gražus kurinys neužrustins jO$ savo dedikacija"93.

Vertimo rankrašti L. Iv.inskis iteike cenzoriams 1855 m. vas'a'ra.
Vietines cenzuros patikrintu lietuvišku rankrašciu bei knygu sa-'
raše randame pamineta ir 240 p. dydžio L. Ivinskio "Genovaites'"
vertima, gauta 1855060894. Tos pacios dienos posedyje cenzorius
P. Kukolnikas savo parašu patvirtino "Genovaite" spa.udai9&.Bet
apysaka 1855 m. iš spaudos nE~išejo.Protokolo irašas skelbe, kad
del knygeles išleidimo nutarta laikytis cenzoriaus A. Petkeviciaus
nuomones96. Taigi apysaka 1855 m. neišvydo šviesos del lietuvišku
raštu cenzoriaus draudimo. .

Apskritai "Genovaite" paryškina lietuvišku knygu cenzura vimo
aplinkybes. Po trejU metu pasirodžiusioje 1858-1860 m. "Geno-
vaites" laidoje yra dvasines cenzuros leidimas, pasirašytas M. Va-
lanciaus dar 18550226. M. Valanciaus aprobata buva gauta dar
prieš pateikiant apysaka skaityti A. Petkeviciui. Leme ne M. Va;.
lanciaus, 0 A. Petkevic.iaus parašas.

L. Ivirislvis ilgokai nežinojo apie A. Petkeviciaus sprendima.
Beveik po metu rašytame 18560720 laiške A. Zavadskiui vertejas
dar karta užsimine apie "Genovaites" išleidima, teiraudamasis, ar
jo išversta apysaka spausdinama su dedikacija91. Parengta spau-
dai apysaka cenzuros komitete išgulejo iš viso trejeta metu, kol
cenzoriaus pareigas pereme V. Aramovicius. Jis prHare M. Valan-
ciaus, 0 n~ A. Petkeviciaus nuomonei. Kito cenzoriaus - P. Kukol-
niko - leidimas spausdinti pasirašytas 185812 19,. tad vargu ar
1858 m., likus tik dešimciai dienu ilvimetu pabaigos, knygele butu
suspeje išleisti. Apysaka pasirode tik 1860 m. be dedikacijos.

Spejama, kad L. Ivinslvis buvo išvertes ir antraj a "Genovaites"
dali, pavadinta "Boleslovas"98. Si dalis buvo spausdinama išeiviu
periodikoje99, 0 veliau ten pat išleista atskira 197p. knygaJOo.JO-i
je pasakojama Genovaites sunaus Boleslovo gyvenimo istorija._
Siužeta sudare pagrindinio veikejo žygiai kryžiaus karuose Jeru-
zaleje. Pats "Boleslovo" vertimo priskyrimas L. Ivinskiui tebera
gincyt.inas ir reikalauja atskiro, papildomo kalbinio tyrinejimo.

93 Ten pat. L. 51-52, 55.
94TSRS GVIA.F. 772.Ap. I. B. 4002 (1856). L. 23.
95Ten pat. B. 3553 (1855). L. 101. '.

96 TSRSGVIA.F. 772. Ap. l. B. 4002 (1856).L. 95; GVIA.F. 1240.Ap. I.
B. 112.L. 29. .
97 MAB.F. 7. B. 647.L. 62.
98 Bi r ž i š kaV. Aleksandrynas.D. 3. P. 186.
99 Vienybe lietuvninku.Plymouth, 1899.Nr. 33-34.
100B ir ž i š kaV. Min. veik. P. 186.
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Išlikusiame L. Ivinskio palikime vertimo rankrašcio ar bent užuo-
minu apie ši darba niekurnetekoaptikti. .

Išspausdinta apysa1ka tapo labai populiari, netrulros ji buvo iš.
pirkta ir placiai skaitoma. A. Zavadskis 1863 m. ryžosi jos laida
pakartoti. Veliau "Genovaite" susilauke dar kelioli kos pakartoti-
niu leidimu, paskutine jos laida išejo Siauliuose 1940 m~

XX a. pradžioje apysaka buvo dramatizuota ir ne karta vaidina-
ma saviveikliniuose scenos megeju bureliuose. Populiariausia buvo.
G. Landsbergio-Zemkalnio keturiu veiksmu drama "Genovaite"
(1914). Vilniaus Dailes muziejaus kolekcij.ose tebera išlikusiu

J. Vaickaus klojimu teatro afišu, skelbianciu pirmuosius "Geno-
vaites" spektaklius ir ju atJikejus.

Per L. Ivinskio vertima Lietuvoje paplito Genovaites ir Sigito.
vardai. Populiarumu su šia apysaka tuomet negalejo lygintis
joks kitas lietuviškas veikalas. Tad, J. Tumo nuomone, "šiai nedi.
delei knygele.i musu literaturos istor-ijoje tenka skirti didele vieta".
Vaižgantas lygino ~,Genovaites" pasirodyma ir jos vieta lietuviu
literaturos istorijoje su I. Karamzino "Varg'Še Liza". "Mes Euro-
pos sentimentalizmo krypti,- raše jis,- busime iš savo "Geno-
vaites" pavelinciai kaip ir kitka patyre, taciau jos originalas ne~
abejotinai yra parašytas taja kryptimi"lol. Veliau "Genovaite"
eme megdžioti klerikalines sentimentalios knygeles102.. .

L. Ivinskis, kaip vertejas; buvo pripažintas tiktai pasirodžius
jo ,.Genovaitei". Kiti jo vert.imai liko neišspausdinti. To meto po-
ezijos vertimuose L. Ivinskiui teko pirmoji vieta103.Ta pati galima
pasakyti ir apie jo prozos vertima. .

"Robinzonas Kruzas". Danielio Defo (1660-1731) veikalas "Ro-
binzonas Kruzas" (1719), išverstas i daugeli pasaulio kalbu, iš
karto tapo .populiariausia knyga: ne viena nera sulaukusi tokio
skaiciaus vertimu, imitaciju, perdirbiniu, tiek daug laidu.

XIX a. placiai buvo paplite "Rombinzono Kruzo" vertimai, at-
likti arba iš vokieciu rašytojo J. H. Kampes knygeles "Robinzo-
nas Jaunesnysis", ar:ba iš lenkišku sekimulo4. J. H. Kampes per-
dirbini.u 1846 m. pasinaudojo S. Daukantas, parašes didaktine
nuotykiu apysaka 'I-Rubinaicio Peluzes gyvenimas". Savo veikejo
kilmes vieta jis perkele i Lietuvos pajuri Palanga, visus asmen-
vardžius bei vietovardžius pakeite lietuviškais.105.S. Daukanto se-
kimas tada nebuvo išspausdintas. .

Tuo paciu metu kaip S. Daukantas "Rombinzonu Kruzu" susi-
domejo ir L. IvinS!kis. Veikalelio vertima L. Ivinskis pradejo

101 Tu mas J. Lietuviu literaturos paskaitos. Draudžiamasis laikotarpis. K.,
1924.P. 55, 53. .

102 A u r y I a V. Lietuviu vaiku literatura. P. 80.
!03Ku os a i t e E. Užsienio literaturos kuriniu vertimai i lietuviu kalba... P. 18-

~. Kuo s a it e-J a š ins k i e n e E. Anglu autoriai lietuviu kalba. P. 34.
'105.Mer ky s V. SimonoDaukantoliteraturiniaivertimai/I Dau kan tas S.
Vertimai ir sekimai. V., 1984.P. 16,18.

225



1846m. 'ir užbaige 1847Q327106.S. Dauka'ntas tada gyveno Peter-
burge, 1. Ivinskis Riet~ve,ir apie vienas kito darba jiedu nežinojo.

"Rombinzonas Kruzas"~ pats pirmasis 1. Iv.inskio vertimas.
Ilga laika šis jo darbas buvo nežinomas. Originalas surastas tik
1961 m. Lietuvos TSR Respublikineje bibliotekoje107.L. Ivinskio
vertimo rankraštis yra nedidelio fQrmatoirišta knygute1b8.Veika-
lelis išverstas iš lenku kalbos. Iš daugelio tuo laiku paplitusiu Defo
romano vertimu 1. Ivinskis pasirinko sau parankiausia sutrumpin-
ta leidinio Nustateme, kad .toks leidinys buvo lenkiška kIlygele
.,Robinzonas saloje"I09. Kny,geleje po pratarmes ir teksto - mo-
ralines ,pastabos, kuriose nusakoma pagrindine ideja ir pateikia-
ma pamokymu jaunimui. Si veikaleli 1. Ivinskis pasirinko ne at-
sitiktinai: Robinzono Kruzo nuotykius cia sutrumpino Paryžiaus
pradžios mokslu draugija, remdamasi Z. Ruso nuomone apie auk-
lejamuosius dalykus. Lietuviu švieteja domino auklejimo proble-
mos ir, tinoma, Ruso autoritetas. Ruso savaip aiškino veikala,
parinkes ji savo veikejo Emilio auklejimuPlO, ir po jo interpreta-
cijos "Robinzonada" nepaprastai išaug01l1.

L. Ivinskis lietuviškoje pratarmeje 'rašo, .kad pasirinko versti
šia knyga todel, kad švietejas Ruso ja didž.iai vertino 112.Defo vei-
kalas_buvo iš tikro 'pirmas romanas, kuriame nenuilstamo domeji-
mosi objektu tapo paprasto žmogaus kasdieniniu pareigu atliki-
mas. Rabinzonas nepažista dykinejimo arba nuobodulio, yra ne-
paprastai veiklus, amžinai kuo nors užsiemes ir sugeba iveikti
sunkumus pats visai vienas. Darbas yra jo gyvenimo butinybel13.
Toks veikejas - pavyzdys jaunimui.

Lietuviškas vertimas, kaip ir originalas, pasižymejo glausta
fabula. Robinzono Kruzo IlIUotykiaicia išdestyti trumpai, veiksmas
eina po veiksmo, ivykis po ivykio. Vertime L. Ivinskis išlaike len-
kiškos knygeles struktura. Tik po antraštes jis iterpe moto iš Ge-
tes114 (autoriaus nenurodes), kuri veliau iraše prie E. Jungo po-
emos "Nakties mintys" vertimo. Visus 38 knygos skyrius, morali-
nes pastabas su pamokymais jaunimui ("Isipildimaj .ing paskiri-
mus") L. Ivinskis. verte at.idžiai, nenukrypdamas nuo originalo.
106Irašas vertimo prielapyjeII LRB, PR-466,'P, 127..
101 Mi t u z i e n e B. Laurynas Ivinskis II Biblioteku darbas. Nr. 6. 19M.
~~29. . .

(108Robinsonas Kruzoe. Jo kelejwiste. priepuolej ir giwenimas par dwideszimti
.! septinerius metus paties wieno ant salos. Isz lenkiszko liežuwio ant žiamaj-
, tiszkaj-lietuwiszkoiszgudi L. Ivinskis II LRB. PR-466.- 127p.

109'Robinson na Wyspie albo Skr6cenie przypadk6w Robinsona. Przeklad z
francuzkiegoptzez M. K.Wilno, 1834.-167 s. .
110Sifiko Z. Powiesc angielska osiemnastegowieku a powiesc polska lat 1764-
1830.S. 12.
IIIPirmasis rusiško ..Robinzono Kruzo" vertejas J. Trusovas emesi šio darbo

. taip pat Z. Ruso autoriteto paskatintas II Y P H0 B 11..l1.e«llO.M., 1978. C. 246.
1I2LRB.PR-466. P. XVI.
113Wa t t 1. Narodziny powiesci. Studia 0 Defo'em...Warszawa, 1973. S. 98.
114..Kas niekada duonos ne walgi su aszaromis, kas niekada ne pralejda nakties
su szirde suspausta wergdamas ant lowos sawo, tasaj nesuprant galibes dan-
gaus".
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Vertimas tiksliUS ir kartu kurybiškas. Ypac vaizdingi gamtos
aprašymal: "Saule jau buvo auksztaj patekejusi kada isz miego
atsibudau. Miegas pastiprino mano nuowarginta kuna, gražus bu-
wo oras, 0 jures wandu tikszojo"p'5. Ro'binzono mintys dažniau-
siai pateikiamos .tik kaip ivadas i busima veiksma: "Giwendamas
jau dwideszimti trecius metus ant tos salos buwau prieprates prie
giaro ir p.ikto jog nieko saw giaresnio ne gejdziau, kajp tiktaj pa-
baijgti' mano amžiu widuj to wiso kas man buwo rejkalingu; nau-
dingu, galiu pagalaus dransej tarti jog ir mejlingu... bet dangus Iki-.
tajp pariedi"1I6. I teksta Lt Iviuskis kartais ipindavo viena kita
žodi, artima Lietuvos valstieciui. Toks yra Petnyceles portretas:
"Mano naujas drauginikas buvo stambus žalukas tures apej dWl:
deszimti penkis metus, pacioj jaunistej, dajlej sudieto kuno. Jo
sanarej rbdi stipribe irszaunuma, wejda turiejo. tikraj wiriszka,
...plaukaj ilg.i, juodi, 'kakta plati gana auksztaj pakialta, akies
swieses kajp žwakes, lt.pas dajlaus sudiejimo, dantes tankes gra-
žaus ligio kajp sus:wadintas"1I1. Lietuviškam koloritui budingi ir
gausus deminutyvai. Tekste ,daug tokiu žodžiu, kaip Petnycele,
šniurgalelis, ožkutes ir kt. .

Ivair.ios tematikos didaktiniai pamokymai knygeleje yra lyg sa-
votiškas priedas, išvada po trumpos kiekvieno skyrelio turinio
santraukos. Pamokymai išplaukia iš Robinzono elgesio, jo veiks-
mu. nuotykiu. Pavyzdžiui, I pamokyme vertinama pagarba tevams;
.jšaukštinami pirmieji išradimai (XIX),. žmogaus visuomenišku-
mas (XIV), draugyste, Robinzono sugebejimas nugaleti kliutis
(VI), išjuokiamas godl,lmas (XV). ir kt. Moraliniu pastabu pabai-
goje vertejas nori sužadinti skaitytoju tevynes meile, nora moky-
tis, dirbt.i: "Turime naszius laukus, žialancias piewas; ...je truks~
ta mums giaru pasitajsimu ir .turtu tos szalies. kurioj giwename,
tokiu turtu gal uždirbt.i; jeszkokime tiktaj anu par rupescius, pra-
mustus,giara elgimas, siediejima ant mokslu ir naudingu palbukliU

. ir ant galo par tikra priesiriszima prie karalistes tos kurioj gi-
mej"U8. Moralinese pastabose iškyla ir Lietuvos vaizdinys. "Kajp
pažangu!;) butu wajkaj toj paszaHej,- rašo. vertejas,- kuri kita
karta buvo tajp szlowinta kajp sztaj Liet.uwos ir Ziamajcziu, kad
prasidransintti atsitraukti ir prasilenkti nuog prieguliejimu, kokius
esame kalti tewams sawo" 119.Tai nera paties L. Ivinskio intarpas.
Lenkiško vertimo autorius M. K., matyt, kiles iš Lietuvos, savo

.lenku kalbos vertime šioje vietoje taip pat paminejo Lietuval20.
115LRB. PR-466. P. 11.
116Ten pat. P. 73.
111Ten pat. P. 76.
116Ten pat. P. 7.
119Ten pat.
120Robinson na wyspie...S. 164.
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Vertimas nera pažodinis. Vertejas lengvai valde sakini ir lais-
vai, savo nuožiura keite jo struktura. Ten, kur lenkiškaine tekste

. sakinys baig.iamas tašku. L. Ivinskis neretai dejo kabliataški ir
taip sujungdavo gretimas frazes i viena sakini. Prasme nenukente-
davo. Tad sakiniai dažnai virsdavo ilgais periodais.

Veikala lietuviu švietejas išverte gyva. šnekamaja liaudies kalba.
Kaip žemaiciu dunininku tarmes atstovas. jis tuomet visur Jaikesi
nosiniu balsiu, kurios šiuo metu žemaiciu šnektose baigia išnyk-
ti'21. Pvz., jis dar vartojo tokias žodžiu lytis, kaip pasidransitu.

-'7iurin (kuri), jen (ja) ir kt. Tac.iau. noredamas rašyti visiems su-
prantamai, L. Ivinskis kartais pernelyg stengesi nevartoti savo
tarmes ir todeI aukštaitindavo žodžius. Tokiu aukštaitišku hiper-
normalizmu randame ir šiame vertime: prieprates, pariedi. nuo-
warginta. L. Ivinskis vartojo nemaža gražiu, veliau placiai papli-
tusiu liebuvišku žodžiu, tokiu 'kaip belaisvis, keke, dienovidis,
kaukuole, ginklai, gelumbe, patalyne, budelis ir kt. Ypac daug ge-
rai parinktu ivairiausiu irankiu pa;.radinimu: irklas, pjuklas, kaltas,
kujelis. gražtas, vinys, žirkles, kirvis, kapone. Lietuviškame verti-
me pavartota nemaža sinonimu, paivairinanciu pasakojima.
L. Ivinskis jau savo žodynuose garsejo kaip sinonimu meistras.
Vienam žodžiui jis irašydavo net po kelias artimas žodžio' reikš-
.mesl22. Ir "Robinzone Kruze" ju apstu: valtis - eldija, pastebeti -
pasergeti; kai kurie iš ju mažiau pavyke: laivininkas - irtojas,
žmogjedžiai - bajsininkai - dikžmoniai. Baisininkol23 reikšme cia
pat paaiškina: tas žmogus, kuris daro visokias nedorybes. Vertejas
megsta vartoti žodžius szejminiksztis (namiškis), kanakeles (kele-
ta), juodila (rašalas), baisingai (baisiai). butinai žodžio "visai"
prasme. Vertimo leksika rodo L. Ivinskio kalbos turtinguma, dide-
li vertejo žodinguma. Vartojama daug skambiu daiktavardžiu, cia,
kaip ir S. Daukanto sekimel24, nemaža liaudžiai artimu palygini-
mu. epitetu.

.Baiges vertima, L. Ivinskis sudare 8 lapu reciau vartojamu
195 žodžiu žodyneli, iklijavo ji tarp titulinio lapo ir prakalbos, pa-
vadines "Išguldymas retžodžiu ir kitu žodžiu paprastu, bet ne vi-
sur žinomu, toj knygoj esanciu". Zodžiai cia aiškinami ne vien
kalbi niu, prasminiu požiuriu. Greta kiekvieno ju vertejas pateike
enciklopediniu duomenu apie paminetus kraštus. gamta, gyvunij a.
Liaudies švietejas stengesi aptarti savokas ar retesnius žodž.ius,
kuriu Lietuvos jaunimas gali nesuprasti, nežinoti. Tai ivairus ge-
ografiniai vardai: šalys (Turkija, Amerika, Anglija, Portugalija,

121 V i t kau ska s V. Ivinskis musu kalbos istorijoje /I Mokslas ir gyveni-
mas. 1985.Nr. 10. P. II. .

122 K ruo pas J. L. Ivinskio leksikografiniai darbai II Lietuvos TSR Mokslu
Akademijos darbai. Serija A. V., 1960.T. 1(8). P. 195.
123 V i t kau ska s V. Siaures rytu dunininku šnektu žodynas. P. 40.
12~Me r k y s V. SimonoDaukanto literaturiniai vertimai. P. 19.
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Brazilija ir kt.) , miestai (Londonas, Jeruzalimas ir kt.), salos (Ka-
raibu, Barbados), kalnai (Libono). Placiau apibudinami tie pauk-
šciai, augalai, vaisiai, kuriu 31era Lietuvoje, pvz., papuga, kedras,
melonas, citrina. Pastabos labai ivairios - kartais konkrecios
(Kolumbo Amerikos atradimo data, Anglijos miestas Jorkas, turis
2000 namu), kartais aiškinanc.ios, pvz.: Gvineja-"paswietis A.f-
ri'koj, czion kalinius parduoda kajpo giwolius", citrina -"waj-
sius kajpo obulas augans ant medziu kur karszta lajkose" (1. VI).
Vertejas. aiškino ir žodžius liutis, luitas, liautis, oda, valtis, varg-
dienis, palapine, spinta, šarvas, kepsnys ir kt. Zarijos - tai "de-
gancias, giwas anglis", žaliukas -"wiras stiprus ir swejkas (1.
XV) ir t. t. Aptare ir abstrakcias savokas, veliau isigalejusias kal-
boj: sažine -"balsas kurinj kunkin žmogaus dusze po pražangos",
esibe -"buwimas kokio dajkto" (I. VII), tobulybe -"giariausis
padirbimas kokio dajkto" (1. XIII), gerybe.' Vertime L. Ivinskis
vartoj a ir iš kitu šaltiniu paimtus nauj adarus: vakarUs -tf ,,:algis
imtas .ant kelio", (1. XIV), valandyUs -"sziaszta deszimtoji dalis
walandos" (1. XIV), striekis -"dalis kelio" (1. XII), dienoknige -
"kninga ing kuren kas raszo wisokius atsitropijimus žodnos dienos",
adinikas jurinis -"kursaj roda lajwininkams kajp rejk eldije wal-
diti (1. V), tuštpuikis -"kuris redosi pats prieš save") ir kt. Kar-
tais vertejas vartodavo žodi neiprasta prasme ir ši neiprastuma
paaiškindavo, pvz.: banga -"didis lietu$", (1.VI), baustis -"rink-
tis, rieditis ing kelione",( I. VI), pabuklas -"patog.umas darbams"
(1. XI). Kai kurie paaiškinimai gana neapi!brežti: "karkias - medis
kurin kožnas pažista" (1. IX). .

Zodyneliu L. Ivinskis norejo vertima padaryti pr.ieinamesni,su-
prantamesni jaunimui. Ne viskas vertejui sklandžiai sekesi. Nors
kaip kalbininkas stengesi vengti tradiciniu skoliniul25.bet vertimo
tekste ju randame, pvz.: szmotas, zopostai, maczijo. pl{eczka, ras-
kažius, taip pat ir viena kita archaizma: wislab, sugadniausias ir
kt. Ne viskam raGu lietuvišku atitikmenu. Todel paliko ir torielka,
slonius, dikieji. Kai kurias žodžiu lytis sudare nevykusiai, pvz.,
ispanczikas, brazilczikai. Jau. perrašes vertimo teksta, L. Ivinskis
ji dar karta taise. Prakalboje randame rokundo ištaisyta i dengs-
ties, pilnas iszminties i aukstos iszminties, werczia i geribe, pa-
tem isz sawes i dqug isz sawes ir kt. Ypac daug taisyti V-VIII
skyriai - noreta tiksliau išreikšti minti.

"Robinzonas Kruzas" išverstas vaizdinga gimtaj~ kalba. L. Ivin-
skis tikejosi, kad jo knygele pateks i Lietuvos jaunimo rankas. "Ta
knyga,- raše jis pratarmeje,- sugadni ira labiausej jaunam. am-
žiuj, nes anoj daug randas werczios ir m()kslo...delto mokikes ir
skajtik jen tankej. 0 je skajtimas tos knigeles patiks taw ir geri-

125 LRB. PR-466. P. 3-9.
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be kokia isz jos apturiesi, ne gajliesius to lajko kurin atidiejau
ant iszguldimo tos pasakos isz Lenkiszko liežuwio ant Lietuwisz-

. kaj-Ziamajtiszko"126.Deja, veikalelisnebuvoišspausdintas,ir jau-
nimas jo negavo: L. Ivinskio, kaip. pirmojo "Robinzono I(ruzo"
vertejo i lietuviu kalba, niekasne nežinojo.


