
. LITERATORINIAI ELEMENTAI

MAZVYDO IR JO AMZININKU RASTUOSE

Pirmieji lietuviu kalba spausdinti raštai yra svar-
bu~ ne tik kulturos istorikui bei kalbininkui, bet
taip pat ir literaturos tyrinetojui. Tuose raštuose
randame ankstyviausius musu literaturos istorijoje
vaizdines bei emocines kalbos pavyzdžius ir pir-
muosius eiledaros bei vertimo meno bandymus. Be
to, kaip visuose literaturiniuose paminkluose, taip
ir cia atsispindi kulturine laikotarpio aplinka, idomi
literaturos istorikui kaip jo nagrineja~uju reiškiniu
fonas ir tuos reiškinius formuojas veiksnys. Visa
tai panagrineti, išryškinti ir susisteminti ir bus šio
mano darbo uždavinys.

Jei visokiam literaturiniam palikimui supras min-
ti tinka Lenino žodžiai: "Branginti paveldejima-
visiškai nereiškia apsiriboti paveldejimu", tai musu
pirmuju spausdintu raštu atžvilgiu tie žodžiai yra
ypatingai tikslus ir savaime suprantami. Branginda-
mi musu pirmuosius raštus aukšciau nurodyta pras-
me, mes negalim apsiriboti nei ju formaline išraiš-
ka, nei juo labiau tikybiniu ju turiu. Antra vertus,
ši pastaroji aplinkybe, butent, kad pirmieji musu
spaudiniai yra tikybinio turinio, neturi musu atgra-
sinti jais dometis bei juos tyrineti. Juk šiuo atveju
mes esame XVI a., kada daug kur kulturiniai, so- '.
daliniai ir revoliudniai sajudžiai vykdavo, prisi-
denge religiniu apdangalu. Turint šitai galvoj, daros
suprantama, del ko ir musu lietuviškas kulturinis
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1iteraturinis sajudis XVI a. pasireiške protestantišku
tikybiniu raštu forma.

Savo uždaviniui šiuo atveju aš apsiribosiu tik
paties Mažvydo ir jo amžininku raštais, randamais
šiuose Mažvydo paruoštuose XVI a. leidiniuose:

1) C at ech is mvs a p I a s tyS z a dei,
Makslas skaWma Iaschta YI giesmes del kliksczia-
nistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas.
1547 m.

2) Gi esm e S. A m b I a s z e i jau s, bey S. Au.
gustina, ku le wadin: Te Deum laudamus. Su gesme-
mis ape isch numirusiu pliekelima Jesaus Chljstaus.
1549 m.

3) F OImaC h I j k sti m a. Kaip Baszniczas Is-
tatiII'lae Heltzikistes PIUSU,iI kitosu iemesu laikoma
ira. 1559 m.1

4) P a I a p h I a sis pelmanWna poteraus malda.

5) G esm esC h I i k s c z 0 n is kas gedomas
Basniczosu peI Aduenta iI Kaledas ik Gramniczu.
1566 m.

6) G esm esC h I j k s c z 0 n j ska s gedomas
baszniczosu peI Welikas iI Sekminias ik Aduenta.
1570 m.

Šiame etiude aš daugiausia demesio kreipsiu
i pirmaja spausdinta lietuviška knyga - "Cate-
chismvsa prasty Szadei"- ir tik papildomai teks_
pasinaudoti ir kitomis cia suminetomis.

1. AUTORIAI IR SAlTINIAt

Mažvydo
kita giesme
ninkai:

1) Stanislovas R a p a i 1i 0 n i s, vienas iš pirmu-
ju giesmiu verteju. Katekizmo giesmynely bene jo
bus išversta "Giesme ape Berneli Jesu" ir "Christau
Dena essi" (72 p. ir 77 p.)2. Antroje Giesmyno daly
ideta jo versta giesme "Diewa Tiewa ischmintis"
(441 p.).

2) Abromo Kul v i e c i 0 antrajai Mažvydo gies-
myno daliai paimta verstine giesme "Pagarbints buki
ir paczestawotas" (377 p.). Spejama, kad jo bus
verstos Mažvydo Katekizmo giesmynely išspausdin-
tos psalmes - gies~es "Liaiupsink duscha mana pa-
na" (59 p.) ir "Susimilk ant musu Diewe" (63 p.).3

3) Ba1tramiejus V i le n tas pirmajai giesmyno
daliai yra daves kaledine giesme "Supakaiu dzauks-
mu eimi" (225 p.) ir antrajai velykine "Gedokim nu
ligu balsu" (271 p.).,

4) Jurgis Z a b loc i jus dave Katekizmui gies-
me "Litania Nauiey suguldita" ir giesmyno antrajai
daliai velykine "Christus kente smerties rischus"
(2,64p.).

5) Hulrichas M e r kue e c i jus antrajai gies-
myno daliai išverte velykine giesme "J esus Chris-
tus sunus Diewa: Smerti pergaleija" (269 p.).

Katekizmui ir Giesmynams po viena
yra išverte arba paraše šie jo amži-

1 Ar ši knygele tikrai yra Mažvydo darbas, aiškiu irodym.u
neturime. Cf. Mažvydas Seniausieji lietuviu kalbos paminklai
iki 1570 m., Kaunas, 1922, XIX p. (Fotografuotinis leidimas.)
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2 Cia ir toliau tekste puslapiai bus nurodomi pagal cituota
fotografuotini leidima "Mažvydas" (Kaunas, 1922).

3 Zr. Rinktiniai musu senoves raštai, Kaunas, 1927, 108 p.
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,I Placiau apie Rapailioni ir Kulvietj žr. K. Kor 5 a k 0 str.
"Pirmoji lietuviška knyga" leidiny "Senoji lietuviška knyga",
Kaunas, 1947.

tik ]0 eiliuota prakalba ir katekizmo pabaigoje ke-
tureili "Skaititaiap". Berods, ir knygeles pradžioje
lotyniškas ketureilis "Ad Magnvm Dvcatum Lit-
vaniae" laikytinas Mažvydo originalu, taip pat

kaip fr "Redas Jutrinas" ir "Redas Mischpara", iš-
spaus~intos antroje giesmyno dalyje. Be to, origi-
naline Mikalojaus Blotno giesIUe laikytina "Jau
smertis est ischgalieta" (415 p.), prie kurios ir pa-
žymeta, kad "Suguldita nug Mikaloiaus Blothna" .
Ne verstiniu, bet originaliniu nežinia kurio auto-
riaus kurineliu laikoma5 ir "Giesme raudinga ape
mara ir piktaije pawietre bei wotis biauroses"
(425 p.). Visiškai tiems teigimams pritarti ar kelti
del ju abejoniu šiandien mes neturime rimto pa-
grindo. Pirmosios 'ir antrosios Mažvydo giesmyno
dalies šaltiniai šiandien tebera neištirti, ir mes ne-
žinome, iš kokiu originalu tos giesmes, bent didžiu-,
ma ju, yra verstos.

Pirmosios lietuviškos knygos, Mažvydo Katekiz-
mo ir prie jo pridetu giesmiu, šaltinius kruopšciai
yra tyres norvegas Chr. S. Stangas ir paskelbes tai
savo knygoje "Die Sprache des litauischen Katp-
chismus von Mažvydas" (Oslo, 1929).

Neturedami pagrindo Chr. S. Stango išvadu
neigti nei del ju abejoti, savo reikalui kai kurias
iš ju pasižymesime, butent:

1) Mažvydassavo Katekizmui daugiausia nau-
dojosi lenkišku Sekluciano katekizmu, išlei,stu
1545 m. ir pavadintu "Katechizmy text prosti dla
prostego Iudu", to paties autoriaus didesniuoju ka-
tekizmu "Catechismus to iest I).auka naprzednieisza

:; Žr.fotografuotini Mažvydo leidima, XVI-XXV p,

6) Stanislovas M arc i a nas antrajai giesmyIib
daliai dave giesme "Dzauketese scheme czese / Jus
werneghi Criksczanis" (329 p.).

7) Augustinas Jam 0 n tas antrajai giesmyno
daliai dave giesme "Jeib Pons Diews mums nepagel-
bas" (337 p.). ,

8) Aleksandras R a d u i nio n i s antrajai gies-
myno daliai išverte giesme "Skambek linksmai bal-
se mana" (369 p.).

9) Mikalojus B10 tn a s tai pat daliai dave origi-
naline giesme "Jav smertis est ischgalieta" (415 p.).

, 10) Jonas Š e d u i kio n i s tai pat giesmyno da-
liai parupino giesme "Ischmintis Tiewa amszina"
(450 p.).

1'1) Tamošius, G e d kan tas antrajai giesmyno
daliai išverte giesme "Paduksinki duschia mana
wieschpati" (484 p.).

12) Jonas K ir t 0 for a s taip pat antrajai gies-
myno daliai dave giesme "Perszegnok mus Diewe"
(493 p.).

Biografiniu žiniu pluošteli apie šiuos pirmuosius
musu rašytojus randame ižangoje ("Mažvydo dar-
bo draugai") minetam fotografuotiniam Mažvydo
paruoštu spaudiniu leidiniui.4

Ieškodami literaturiniu elementu Mažvydo ir
amžininku raštuose, pirmiausia turime atsiminti, kad
cia, kaip matome, esama ne originaliniUI bet, dau-
giausia, verstiniu raštu. Ankstyvesnieji tyrinetojai
origina1iniais Mažvydo dalykais Katekizme laiko
-----
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y potrzebnieisza", išleis tu 1547 m., Maleckio knyge-
.le "Catecismus to iest Nauka krzesczianska" 1546m.,
Ioducuso Nillicho "Catechismi corpus" 1542 m. ir

"Luthers kleiner Katechismus" 1529 m. bei jo loty-
niškais vertimais, iš kuriu svarbiausias Saul-oma-
nuso "Parvus Catechismus pro pueris in sihola"
1529, 1530 m. Šiuo pastaruoju Mažvydas pasinau-I
dojo daugiausia savo elementoriui!

2) Prie Katekizmo pridetu giesmiu šaltiniai yra
šie: Giesme "Tas est Diewa prisakimas", versta iš
1545 m. Sekluciano katekizmo. Šešios giesmes: "Pa-
praschaim schwentases dwases", "Schwenta Dwase

musump ateik", "Thiewe musu Danguiesis",
"Liaiupsink duscha mana pana", "Susimilk ant musu
Diewe" ir "Mes tikim ijg wenagi Diewa", verstos
iš Sekluciano 1547 m. giesmyno "Pyesny duchowne,
a nabozne nowo zebrane y wydane przez Jana Sek-
luciana. W Krolewczu Pruskym Mense Augusto.
Anno Domini MDXLVII". Giesme "Jesus Christus
isch gieibetas musu" versta, pasinaudojant lenkišku ·
Sekluciano ir vokišku Liuterio tekstu. "Litania nau-

ieij suguldita" G. Zablocijaus versta iš vokieciu kal-
bos, 0 "Giesme ape Berneli Jesu" ir "Christau Dena
essi ir shwesibe" nežinia iš ko verstos.

Iš Karaliauciaus archyve rasto Mažvydo laiško,
rašyto 1549 m. matyti6, kad jis tuo metu dar vokiš-
kai nemokejo ("non calleo aliquantulum Germani-
ce"), tad, žinoma, ir versti iš vokieciu kalbos nieko

negalejo. Taciau veliau, be abejo, kalbos išmoko
ir, ruošdamas velyvesniuosius savo leidinius, kaip
"Forma Chrikstima" ir giesmyna, galejo naudotis
vokiškais tekstais.

2. APLINKA

Nors ir kaip menkas bebu.tu musu pirmuju spau-
diniu turinys, juose, kaip ir kiekviename literatu-
ros paminkle, randame to laiko kulturines aplinkos
ir gyvenimo at garsiu. Pirmuosius lietuviškus spau-
dinius, kaip žinome, pagimde reformacija, jos kova
su kataliku bažnycia ir reikalas naujaji moksla
platinti žmonese. Mažvydo knygelese reformacijos
dvasia, ties'a, jauciama Visai aiškiai, taciau neran-
dame jose nei fanatizmo, nei to prozelitiško uolu-
mo, kuris paprastai esti taip budingas nauju religi-
niu sajudžiu pionieriams. Gal tai buvo samoninga
propagandos taktika perdaug atvirai ir žiauriai ne-
pulti Romos bažnycios ir iš pat pradžiu neatbaidyti
kataliku.7 Mažvydas, matyt, norejo, kad jo knyge-
les plistu visoje Lietuvoje. Katekizma jis ir dedi-
kuoja "Ad Magnvm Dvcatvin /Litvaniae". Lotyniš-
koje prakalboje kreipiamasi "Pastoribvs et minist-
ris ecclesiarum in Lituania." Knygeles pacios bylo
"Letuuinikump jr Szemaicziump". Katekizmo pabai~
goje Mažvydas vel prašo "Letuwinikus ir szemai-
czius milosius bralius ir seseris", kad jo moksla
išmoktu, 0 ta darba ir prakaita už gera priimtu.

6 2r. Senieji lietuviu skaitymai, 2 p.
7 Kaip nenoromis Maž. Lietuvos lietuviai prieme protestan-

tizma, žr. Mažvydo laiškus kunigaikšciui Albrechtui.
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Lotyniškoje Katekizmo prakalboje daromas popu-
liarus reformatu priekaištas kataliku dvasininkams,
kad šie neduoda skaityti Biblijos liaudžiai. Bet ir tas
priekaištas formuluojamas labai atsargiai ir diplo-
matiškai. Nesakoma, kad taip elgiasi kataliku dva-
sininkai, bet kai kurie: "Quidam nimis aretis limi-
tibus seripturae saerae possessionem inc1udunt".8

Tais laikais ir reformuotoj bažnycioj kai kurios
maldos ir apeigos tebebuvo panašios i katalikiškas.
Antroje Mažvydo giesmyno dalyje randame jo pa-
ties suda rytus apeigu aprašymus "Redas Misehpa-.
ra" ir "Redas Jutrinas", kuriuose ne tik vartoja-
ma katalikiška pusiau lotyniška terminologija, bet
ir nurodoma, kad visas Mišparas bei Jutrina turi
buti atliekama "iei Zekeliu delei / tada Lotiniseh-
kai / iei žmoniu delei / Letuwisehkai" (494 ir495 p.).
Ir cia vienoj vietoj Mažvydas atsargiai ispe-
ja, kad responsoriuma ir himna galima giedoti
"iei ezists ira. Jei neezistu raugu (vadinasi, kata-
likybe. V.. M.) kwep / tada imk pataisita kita ant
tos wietos" (496 p.). Tik vienoje giesmeje, Aleksand-
ro Raduinionies išverstoje randame atvira "popie-
žiškiu" puolima: "Klausik kosznas Popesziski: Jog
Ponas nelepes esti: Kuna sawa nesehineti: Nei
skrinelesna rakinti: Nei Misehes parduoti pirkti: Nei
szwakiu apszadus statiti." ,

"Todel brolei nekleideket: Nei weezeres gwal-
towoket: Nei rakinket nei nesehoket: Nei pardu-.
ket nei gi pirket: Bet kosznas walgik irgi gierk:
Smerti kareze Jhesaus minek" (371 p.).

MaŽvydo giesmes ir jo kreipimasis giesmyno

. prakalboje i kunigus ir vargonininkus (ludimagist-
ri)bus, be abejo, padeje isišaknyti Mažojoj Lietu-
voj garsiu "surinkimu" paprociui, išlikusiam ligi
paskutiniuju laiku. "Vestri iam officii erit,- kreipia-
si Mažvydas,- in publicis eonuentibus eas deeanta-
re, erebroque, et si fieri posset, quotidiano psallendi
usu asuefaeere rudem plebeeulam ad eelebratio-
nem beneficiorum Dei etc" (150 p.).9

Krikšcioniu mokslas Lietuvoje, kaip žinome, bu-
vo ivestas labai velai ir plito labai letai. Pusantro
šimto metu (Mažojoj Lietuvoj dar daugiau) pra-
slinkus, Mažvydo Katekizmo lotyniškosios pra-
kalbos autorius skundžiasi: "Tum, quod non sine
magno dolore eommemoro, quam prae eeteris natio-
nibus nostra gens ignara, rudisque et expers omnis .

pietatis, ae religionis Christianae, quam paueos re-
perias de plebe, qui non dicam eateeheseos integ-
ram doctrinam probe teneant, sed qui uel primam
Dominicae praeeationis syllabam queat recitare.
Imo quod auditu horribilius. est, mu1ti etiamnum
manifestam i~olatriam et exereent et profitentur
palam: alij arbores, alij flumina, alij serpentes, alij
aliud eolunt, honorem exhibentes divinum. Sunt,

qui Pereuno uota faciant, quibusdam ob rem fru-
mentariam, Laueosargus, et propter peeuariam Se-
mepates eolitur. Qui ad malas artes adijciunt ani-
mum, Eithuaros el Caueos Deos ptbfitentur suos.

9 Jusu bus uždavinys visuose susirinkimuosejas (giesmes)
giedoti, daŽllu ir, jei pasirodys galima, kasdieniniu giedajimu
pripratinti tamsia liaudi garsinti Dieva malones etc.

8 Kai kurie Šventaja rašto. naudajima suvaržo. perdaug
ankštamis ribomis.
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.cuiusmocti autem aduersus hac maia, ira bei exat-
descat, pauci considerant" (5 p.).10

Ši labai reikšminga citata liudija, kad krikšcio-
nybes butis Lietuvoje Mažvydo laikais buvo labai

skurdi. Vis de1to turime pagrindo tuos žodžius pri-
imti kritiškai ir atsargiai. Cituotaja prakalba, kaip
spejama, paraše Karaliauciaus universiteto teolo-
gijos profesorius Fridericus Stafi1us, ne lietuvis.
Ji~, tiesa, Lietuvoje yra buves ir net lietuviškai mo-
kejeS.l1 Taciau galima abejoti, ar jo žodžiai nera
kartais iprastas perdetas teologo pamokslininko
peikimas bei graudenimas, pagristas ne tiek tie-
sioginiu gyvenimo stebejimu, kiek tradicija. Taciau
ir pats Mažvydas savo ei1iuotojoj prakalboj "Kni-
gieles Paczias byla" su visu griežtumu, atrodo, pa-
tvirtina savo mokytojo žodžius:

Veras kriksczianiu straipsczius ar gali skaitity
Ape duschas ischganima biau gali ka szinaty
Zatagamis tau szmagus tur aksakiti
Jag gieresnei atmen arty nent pateri bilati.
Dewa prisakimu biIa asch nekada negirdeiau
Nei straipscziu weras kriksczianiu skaicziau.
Baszniczia nog deschimes metu nebuwau
Tektai suburtinikie ant burtas weizdedauau.
Begieresny su schwenta burtininkie gaidi walgiti
Neig baszniczio schaukima szeku glausiti. (10-11 p.)

Asch szinau ir tatai dresu czia sakUi
Jag schimty szmaniu wena negaleczia atrasti
Kursai wena szadi dewa prisakima makietu
Jr pateriaus bendu. szadziu atmintu
Jei klausy szmagu biau maki pateri bilaty
Prisakimus Diewa biau galetu at minti.

Vis de1to kyla klausimas, ar ir pats Mažvydas
nebus pasekes lotyniškosios prakalbos autoriaus pe-
domis ir su retorišku hiperbolizmu anu "lietuvninku
ir žemaiciu" baisias netikejimo nuodemes piešes?

Iš kitos Mažvydo prakalbos vietos galima speti,
kad jo laikais dar buvo gyvos ir senoves lietuviu
tikejimo liekanos, kuriu išsižadeti jis savo skaity-
tojams liepia:

Kaukus Szemepatis ir laukasargus pameskiet
Visas welnuwas deiwes apleiskiet.
Tos deiwes negal iums neka giera doty
Bet tur wysus amszinai prapuldinty

10Cia ne be dideles širdperšos tenka man mineti, kaip
musu gimine, sulyginti su kitomis tautomis, yra nemokyta ir
storžieviška, neturinti jokio pamaldumo nei krikšcioniu tikeji-
mo. Kaip maža rastumei žmoniu, kurie, nesakau jau, kad mo-
ketu visa katekizmo moksla, bet kad galetu sukalbeti pirmaji
Viešpaties maldos skiemeni. To negana, daugelis net ir dabar,
kas baisiau yra klausyti, viešai prisilaiko stabmeldystes ir ja
skelbia: vieni garbina medžius, kiti upes, kiti žalcius, kiti ka
kita, teikdami dieviška garbe. Yra tokiu, kurie daro ižadu. Per-
kunui. Kai kuriu yra garbinamas del javu Laukosargas ir del
gyvuliu : Zemepatis. Kas nedoriems darbams yra palinkes, laiko
sau dievais aitvarus ir kaukus. 0 kokia Dievo rustybe pakyla
prieš tuos negerumus, nedaugelis rupinasi.

1\ Cf. Ch r. S. Sta n g, op. cit. 17 p.

Aithwars ir deiwes to negal padariti
Beth ing peklas vgni weikiaus gal istumti

. ... . . ..
B schito maksla szmanes regit kleidenczias
Jr deiwiu schimta (iei tatai nemasz) turinczias. (9-10 p.)

156

Bet ir cia palieka atviras klausimas, ar Mažvydas,
visa tai rašydamas, nepaseka ankstyvesne tradicija,
nes panašiu dalyku randame ir kituose velyves-
niuo$e lietuviu raštuose, kuria autoriai bus paseke
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12 Bet ji galejo buti pagaminta jau apie 1563 m. Zr. Senieji
liet. skaitymai, 41 p. ,

13 Rinkt. musu senieji raštai, 11 p. Transkribuota naujaja
rašyba.

u Ibid., 23 p.
I'; Ibid., 26 p.

didi deiviu alba stabu garbinojima daro, atlankyda-
mi gojus, afieravodami bernelius vaško alba sana-
rius kokius iš vaško padarytus ir paveikslius j)an-
dykšcio kokio darancius ir kitus žolinejimus alba
žynavimus bei burtavimus laikantis."16

Šitokiu nusiskundimu pavyzdi protestantams yra
daves pats Martynas Liuteris, kurio Mažaji katekiz-
ma su prakalba išvertes Mažvydo pusbrolis Baltra-
miejus Vilentas ir išspausdines pirma karta 1575 m.,
o antra karta 1579 m. Toje prakalboje Liuteris taip
nusiskundžia: "Ach gelbek, Pone Dieve, koki tuli-

, ma varga esmi regejes, jog paspalitas žmogus nieka
nežina apie moksla chrikscioniška, a ypaciai kie-
muosu gyvenajie. Ir labai daug yra plebonu, ne-
tinkanciu ir negadnu ant mokyma. A vienok visi
nor, idant chrikscionimis butu vadinti ir apchriks-
cyti ir šventa sakramenta priimti, a nemok nei Te-
ve musu, nei Vieros, nei Dešimties Dieva prisaky-
muir gyven, kaip banda bei neišmintingosios kiau-
les."17

Didžiosios Lietuvos katalikams nusiskundimu

, pavyzdžiu galejo buti žemaiciu vyskupas Merkelis
Giedraitis, XVI a. pabaigoje taip vaizdaves religi-
ne savo vyskupystes buti: "Didelej mano vyskupys-
tes daiy nera ne vieno, kuris nors karta gyvenime
butu atlikes išpažinti, ne vieno, kuris nors karta
butu priemes koinunija, ne vieno, kuris moketu po-
terius arba persižegnoti, ne vieno, kuris bent kiek
nusimanytu apie tikejimo paslaptis. Placiai aukoja

ar tai paciu Mažvydu, ar tai visiems bendra tradici-
ja. Taip 1573 m. "Posti1os"12 autorius bara tuos,
kurie "...nieka nebaja apie žadi Pana Dieva.,.. tikeda-
mi ing žemepacius, eitvarius, kaukus, apydemes, kal-
nus, akmenis; medžius, gajus, kaip jie vadina, alAus,
upes, perkunu... Tai visa tadangi tie daiktai ju mel-
džiamieji a garbinamieji velina yra, kaip nesang
velnas yra etvaras, taip biesas yra žemepatis, taip ag
certas yra apydeme, tieji gi pikuliai yra kaukai,
tai visa kuvaj pati velina yra, tasie gi velinas,
biesas, certas a pikulias, kalnuose, akmeny, medy,
gajuj, alke, upej yra eitvariai, žemepaciai, kaukai,
kuriuos jie meldž."13

Bretkunas 1591 m. "Postiloj" panašiai moko:
"Pameski gi, miela Lietuva, melstisi kaukus, aitva-
ra, žemepacius alba kitas deives."14 Didžiosios Lie-
tuvos rašytojo kataliku kun. Mikalojaus Daukšos
1595 m. Katekizme vel randame: "Kasg pražengia
prisakyma? Šitie ypaciai, kurie garbina ugni, že-
myna (žemepacius? V. M.), gyvates, žalcius, perku-
na, medžius, alkus, medeines, kaukus ir kitus bie-
sus, ir anie, kurie žynauja, buria, nuodija, alvu ir
vašku lieja, ant putos veizdi, ir kurie ta tiki. "10

Pagaliau, štai jau nebe religinej knygoj, bet
va~diškame Jurgio Prickaus isakyme iš 1578 m. skai-
tome: "Mes priegtam ištyrem, jog daug kuršiu ir
lietuvniku musu šio valsciaus Ragaines ir' Tilžes

---
tU Ibid., 13 p.
17 Jhid.. 17 p.
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griausmams, garbina žalCius, gerbia ažuolus kaip
šventus, mirusiuju sielas vaišina puotomis ir daro
daugeli kitokiu keistenybiu. "18

Taigi matome, kad Mažvydo prakalbose pavaiz-
duotas kulturinis-religinis XVI a. Lietuvos buvis
sutampa su kitu to amžiaus raštu duomenimis, bet,
antra vertus, tas pavaizdavimas galejo buti paveik-
tas iš kitur atklydusiu žiniu. Taip, pvz., Mažvydo
prakalbos burtininkes su burtais bei gaidžio valgy-
mu ir kituose to amžiaus lietuviškuose raštuose

minimi vaško bei alavo liedinimai placiai buvo pa-
sklide Lenkijoj ir kituose kraštuose.19 Taip pat ir
ta daugybe deiviu, pagal Mažvyda, "šimtas, jei ta-
tai nemaž", galejo atsirasti iš labai gausiu kituose
kraštuose, ypac Lenkijoj, velnio pavadinimu.2o
1578 m. "Postila" taip ir sako: "Nesang velnias yra
etvaras, taip biesas ir yra žemepatis, taipag certas
yra apydeme." Tokiu budu ir Mažvydas analogiškai
ne tik kaukus, žemepacius, laukosargus bei aitva-
rus, bet ir iš kitur žinomus velnio vardus galejo
palaikyti "deiviais". Teisingai nušviesti XVI a. kul-
turiniam lietuviu liaudies buviui butu reikalinga
ivairesniu bei patikimesniu šaltiniu, negu pamoks-
lininku gamintoji bažnytine literatura.21

Religijos reikalui skirtuose Mažvydo ir jo am-
žininku raštuose konkretesne kulturine to laiko ap-

tinka, gyvenimas bei buitis ryškiali neatsispindi.2~
Tik antroje giesmyno dalyje randame idomia šiuo
atžvilgiu "Giesme raudinga ape mara ir piktaije
pawietre bei wotis biauroses". Giesme juo idomes-
ne, kad, kaip spejama, bene bus originaline. Ka-
dangi jos autorius nepažymetas, galetume manyti,
kad pats Mažvydas bus ja parašes. Maras bei kito-
kios epidemijos ir ligos daug kartu buvo niokoje
Mažaja Lietuva. XVI a. žiniomis buvo dvi tokios

epidemijos. Pirmoji atpludusi iš Anglijos, del to ir
vadinama "angliškas prakaitas" ("Der englische
Schweiss"), siautejo Mažojoj Lietuvoj 1529 m. rug-
sejo menesi. Buvo tai staigi liga, pasireiškusi drugio
kretimu, karšciavimu, galvos skausmais, siaubo
priepuoliais ir viso kuno prakaitavimu. Ligoni pri-
baigdavo per 24 val. Antroji 1549 m. nuo liepos iki
gruodžio men. nuniokojo ypac Karaliauciaus miesta,
kur išmire 14000-16000 žmoniu. Mokslas universi-
tete tuo metu turejo buti nutrauktas, nes daug stu-
dentu, profesoriu ir pats hercogas turejo iš miesto
pasišalinti.23 Minimajai giesmei sudeti proga ir bus
davusi viena iš tu epidemiju, kaip giesmes autorius
sako: "Maras baisus taip ir smertis nogloghij / Wotis
diwnas / priegtam liga piktoghij." (429 p.). Menkoko

22 Papildomai aplinkos klausimu žr. K. Kor sak 0 "Pirmoji
lietuviška knyga" ir P. Pak ark I i 0 "Mažoji' Lietuva Mažvydo
laikais", 0 senojo liet. tikejimo liekanu klausimu Z. S I a v i u n 0
"Liaudies paprociai ir mitiniai jvaizdžiai Mažvydo raštuose"
leidiny "Senoji lietuviška knyga", Kaunas, 1947.

23 P. T s cha c k e r t, Urkundenbuch zur ReCormationsge-
schichte .des Herzogstums Preussen, Leipzig, 1890.

J8 CC. Jan. S t. B y str 0 n, Dzieje obyczaj6w w dawnej
Polsce. Krakow, 37 p.

19 Ibid., 296 p.
20 Ibid., 298 p.
21 CC.A. B r ti c k n e r, Literatura re1igijna w Polsce srednio-

wiecznej. I. Kazania i piesni. Warszawa, 1902.
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va.izdingumo posmuose skaitome toki tos epidemijos
aprašyma;

lietuviu kalba dabar pirma karta raštu pasireiške ir
nesididžiuodamas prašo skaitytoja pataisyti galimas
klaidas:

..Smarkus jau mumus didei grassa maras / Jau mirscht iau-
nas taip ir senas wiras / Nauijas wotis mann mus ir ijr lijgas /
Niera liekarstwas.

..Ligas ateit ant mussu negirdietas / Lausza gumbes / nies-

zai ir szaizdas piktas / Galln smertis nogla / drugis / karsczu
lijga / Pona vbaga.

..Mirscht maszi waikai prieg krekla motinas I Numirscht
motrischkies ir mergaites iaunas / Gijmditoijus ir waikus
vszmusch maras l Negielbt Daktaras.

,,szmoniu taipo nu daug didei pamire / Jog nepakastus
wamai wilkai aede / Lawonus kitus ing wandeni mete / Szu-
wims walgijti."

Bralau milasis, skaitidams tata! szinasy /
Jag tassai lieszuwis dabar reischkiesy.

Tadrin iei rassy kaky paklidima /
Pataisik bewysakia vszwidegima. 39 p.

Tolimesniuose giesmes posmuose autorius mal-

dingai šaukiasi Jezaus ir kitus kviecia melsti ~ieva
"nasrais taip ir schirde", kad jis ra.mdytu baisu ma-
ra, duotu "ora Sweika ir gijera", ant šio svieto pa-
laima, 0 "poschei smertei dangaus Karaliste / Di1.k
Jesau Christe."

Pagaliau dar reikia atkreipti demesi i tautini pat-
riotini bruoža, kuris nors neperdaug .ryškiai, bet
vis deIto pastebimai ižvelgiamas Mažvydo knyge-
lese. Štai Katekizmo dedikacijoje "Ad Magnvm Du-
catvm Litvaniae" jis iškilmingai ir patriotiškais žo-
džiais Lietuva vadina "Fausta ducum magnorum
altrix, Lituania dara". Iš Sekluciano išverstame

"upaminagime" tarp žodžiu "praschau asch ius mi-
losius bralius ir seseris" iterpia "Letuwinikus ir
szemaiczius". Posme ;,Skaititaiap" jis džiaugiasi, kad

Taip pat ir ižangoj i "Giesmes chriksczoniskas"
jis sakosi dirbes ne del garso, bet kad dievo garbe
butu garsinama lietuviškoje bažnycioje ir kad pa-
maldos musu kalba išliktu ir palikuonims butu per-
duotos: "...ministeriumque... nostro etiam sermone
conserueter et ad posteros transmittatur" (151 p.).

Apie kitu Mažvydo amžininku nusiteikimus iš
trumpu ju biografiju nuotrupu nieko tikro pasakyti
negalima. Vien apie Abroma Kulvieti žinome, kad
jis, mirties patale guledamas,' praše susirinkusius
lietuviškai giedoti jo išverstas psalmes.

3. VERTIMO SUNKUMAI

Mažvydo paruoštose knygose, kaip jau mine-
jome, daugiausia randame vertimu. Kaip originali-
nius, taip ir verstinius Mažvydo tekstus pagal ju
pobudi galime' suskirstyti keturiomis grupemis: a)
informaciniai tekstai, kaip, pvz., turinio aptarimas,
IV ir V Katekizmo dalies paaiškinimai apie sakra-
mentus ir uredus, pagaliau prierašai prie giesmiu
antrašciu, b) poteriai, smulkesnieji liturginiai teks-
tai ir Biblijos fragmentai, c) maldos ir d) giesmes,
himnai bei psalmes. Bandysime rasti literaturiniu
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elementu ne tik originaliniuose, bet ir verstiniuose
raštuose.

Literaturiniais elementais rašto paminkluose mes
vadinsime tuos, kurie bus kile iš pastangos žodžiu
apvaldyti ideja, surandant tokia formaline išraiška,
kurioj apciuopsime vaizdines bei emocines kalbos ir
tam tikro deramo stilistinio sklandumo. Aišku, kad
originaliniai raštai, apskritai paemus, bus vertin-
gesni, negu verstiniai, bet, esant žemam kalbos kul-
turos ir literaturines iš!aiškos laipsniui, vertimai
dažnai sudaro didesniu sunkumu, negu laisvas ori-
ginalinis rašymas. Tuos sunkumus nugaleti ir buvo
pirmas literaturinis musu pirmuju rašytoju užda-
vinys.

Musu reikalui aukšciau aptarta prasme mažiau-
sia reikšmes turi a grupes informaciniai tekstai,
vis tiek, ar jie butu verstiniai, ar originaliniai.
Cia mes randame vien sausas mintis, sausais pa-
prastais žodžiais išreikštas. Šitie tekstai, be siaurai
filologiniointereso, gali buti idomus tik kai kuriu
lietuvišku terminu bei abstraktiniu žodžiu vartose-
nos kilmei nustatyti. Pvz.: deschimtis Dewa pry-
ssakimu, dwilika straipscziu weras, praschimas, swe-
tastis alba' sakramentai, ape istatima vredu, teisiau-
sesi liudimas ir testamentas, ape razgreschima, ape
atleidima greku, vredas wissakiu weschpatu alba
panu, samdinikai, samdinikies, vredas wetuschu al-
ba senu matrischkiu etc. Nors ir kaip idomus gali
buti tekstai su panašiais žodžiais bei archainemis
formomis, vis delto tai bus daugiau kalbinis, ne
literaturinis susidomejimas. Abstraktusis Mažvydo
žodynas ir jo archaizmai sudarys literaturinio ty-
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rimo medžiaga tik tokiuose tekstuose, kurie igaus
literaturine išraiška musu apibrežta prasme.

b grupes tekstai taip pat idomus daugiau kal-
biniu, negu literaturiniu požiuriu.. Tokie tekstai,
kaip "Deschimtis Diewa pryssakimu", "Dwilika
straipscziu weras kriksczianiu" arba net ir "Tewe
musu kuris essi dangusu" formaliu atžvilgiu nieku
.nesiskiria nuo paprastu informaciniu paaiškinimu.
Kulturos istorikui šie tekstai bus."brangus kaip pir-
mos seniausios lietuviu kalbos formules, jau ir pa-
ties Mažvydo paveldetos ir su mažais pakeitimais
išlikusios ligi musu dienu.. .Šitu seniausiu poteriu
formuliu, kaip ir paties Mažvydo verstiniu tekstu,
stilius rodo, kad musu rašto kalba nuo pat pradžiu
yra formavusis lenku kalbos itakoj, kuri laikytina
neišvengiama krikšcionybes priemimo ir politiniu .

santykiu pasekme. Ta itaka aiškeja, pvz., kad ir iš
antrojo "Dievo prisakymo", išreikšto šitaip: "Ne-
gimki warda pana, Diewa tawa naprasnai" (18 p.).
Neimki vardo -lietuviui nesuprantamas pasaky-
mas, panas ir naprasnai - polonizmai.Arba: "Czia-
stawaki tewa ir matina tawa" (19 p.), "Kientheia
pa Ponskuiu Pilatu" (21 p.), "Schweskiesie wardas
tawa (23 p.) ir daugybe kitu polonizmu bei sla-
vizmu žodyne, sintaksej, frazeologijoj.

Jau šiuose paprasciausiuose a ir b grupes teks-
tuose pažyminiai dedami po pažymimuju daiktavar-
džiu: "Penkias ira dalis maksla Kriksczianiu ku-
rias..." (17 p.), "malda Pana" etc. Šitoks budvardžio,
o ypac savybinio ivardinio pažyminio derinimas
yra taip dažnas, kad jis laikytinas beveik taisykle.
Jis eina per visus musu senuosius raštus. Tuo tarpu

165



neturime" jokio pagrindo manyti, kad XVI a. iietu-
viu kalbos stilius reikalavo pažyminius ir savybi-
nius ivardžius deti po pažymimuju daiktavardžiu.

Giesmese ir apskritai ei1iuotoj" ~alboj šitoks pa-
žyininiu vartojimas gali buti pateisintas metro, rit-
mo reikalavimais, kartais kokiais sti1istiniais sume-
"timais, bet prozos tekstuose jis bus dažniausiai
vertimo žodis žodin padarinys. Tiesa, ir prozos teks-
tuose svyravimo bei išimciu esama, taciau tos išim-
tys bene tik patvirtina desni. Pvz., viename iš se-
niausiu teks~u "Teve musu", kurio pirmieji varian-
tai tokie panašus, kad atrodo kile iš vieno bendro
prototipo, ivardžiu derinimas taip ilgainiui keicia-
si: Mažvydo Katekizme iš 7 ivardžiu 4 eina po
daiktavardžio: Tewe musu, wardas tawa, karaliste
Jawa, dona musu, 0 3 prieš daiktavardi: tawa walia,
musu ka1tibes ir musu ka1timus (23 p.). Velesniuose
tekstuose, to paties Mažvydo ~,Formoj chrikstima"
1559 m., "G~esmese Chriksczaniskase" 1570 m. ir
Vilento "Enchiridione" 1579 m., jau tik du ivar-
džius randame prieš daiktavardžius. Tawa walia
virto walia tawa. Tas pats katalikiškame Daukšos
katekizme . 1595 m. Tik vietoj musu ka1tiemus-
sawiemus ka1tiemus. 0 dar velesniame Ledesmos
katekizme 1605 m. jau visur ivardis eina po daik-
tavardžio. Taigi: buk wala tawa, ir at1aid mumus
kaltes musu, at1aidziame ka1tiemus sawiemus.

Iš kai kuriu Mažvydo teksto sakiniu galetume
spresti, kad jau ir tuo metu buvo jauciama, kad
toks derinimas yra svetimas lietuviu kalbai, ypac
jeigu eina vienas po kito du pažyminiai, iš kuriu
antrasis aptaria pirmaji, 0 šis vel yra dar anksty-

vesnio daiktavardžio pažyminys. Pvz., lenkiška sa-
kini Tobie dam klucze krolestwa niebieskiego, arba
ta pat lotyniškai Tibi dabo daves regni coelorum
Mažvydas vercia: Tau dosiu mctus dangaus kara-
Jistes, 0 ne ractus karalistes dangaus, kaip yra ori-
ginale, bet kas butu visai išvirkšcia grynai lietuviš-
ko derinimo: Tau duosiu dangaus karalystes raktus.
Taip pat gražiai suderinta Katekizmo antraštes pra-
džia: Catechismusa prasty szadei.

Vis delto griežtu išvadu šiuo Mažvydo sintak-
ses ir stilistikos klausimu negalime padaryti. Greta
cia išanalizuotu pavyzdžiu randame ir šitokiu, lie-
tuviškai sintaksei svetimu: Makslas skaitima rasch-

'ta, ant atleidima greku iusu. Greta itartinu deri-
niu: Vredas virischkiu, Vredas Materu, skaitome:
Naschliu vredas, ViSSll szmaniu vredas. "

Griežtesniu šiuo klausimu išvadu negalime pa-
daryti ne iš spejamai originaliniu Mažvydo rašiniu
"Redas Mi~chpara" ir "Redas Jutrinas"." Ir cia tas
pats pažyIniniu derinimas pakaitomis prieš pažymi-
maji daiktavardi ir po jo. Aišku, kad šis lietuviš-
kos sintakses ir stilistikos klausimas nei Mažvydui,
nei kitiems to laiko musu rašytojams nebuvo kiles.
Vienur jie paseka sveiku lietuviu kalbos stiliaus
nujautimu, 0 kitur pasiduoda svetimo verciamojo
teksto stiliui.

Ta pat turime pasakyti ir apie kitus elementari-
. nius stilistikos bei kalbos klausimus. Pavyzdžiui, pa-
imkime konkretu liaudiaka ir abstraktu knygini iš-
sireiškimo buda. Pasekdamas pirmuoju, Mažvydas
labai gražiai pasako: Pygus ir trumpas mokslas skai-
liti yr raschity. Bet antraštiniame Kateki~mo lape
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nalaus, kiek verciant iš svetimu kalbu. Tiktai po
200 metu didysis Donelaitis, savo kuryba sutapes
su liaudies gyvenimu ir kalba, griežtai pasu~o kon-
kretaus vaizdingumo linkme.

Galime numanyti, kokiu sunkumu turejo nuga-
leti Mažvydas, versdamas sunkius biblinius tekstus,
su gausiomis abstraktinemis savokomis ir painiais
sakiniais. Iš anksto galime' speti, kad tas darbas
nera jo tobulai atliktas. Vis delto, pavyzdžiui, pa-
lyginkime viena b grupes vertima su originalu
iš Willicho "Catechismi Corpus".24

matome: Makslas skaitima raschta. Prie Katekizmo
pridetose giesmese randame toki konkretu posaki:
Ne ludik ne pateisei (42 p.). 0 Katekizme prie to
prijungta ir abstrakti savoka: Ne liudiki prysch ar-
tima tawa neteisaus liudima (19 p.), verciant Falsum
testimonium, arba swiadecztwa lalszywego, arba
Liuterio lalsche zeugnis. Tokio pat pobudžio posa-
kiai: Newed mus ingi pagundima, del atleidima mu-
su greku, ant atminima mana, turesit ischguldima
ir daugelis kitu i juos panašiu.

Iš tu pavyzdžiu matome, kad jau nuo pat musu
raštu pradžios vietoj konkreciu veiksmažodiniu
posakiu ima isigaleti abstraktiniai daiktavardiniai
posakiai. Daugeliu atveju, norint išreikšti abstrak-
tini turini, tai neišvengiama. Vis delto ir cia pir-
mieji musu verstiniai raštair pasekdami svetimais
pavyzdžiais, bus daugiau; negu reikia, suabstraktine
musu kalba ir stiliu. Tik paskutiniais laikais lietuviu
kalbininkai ir stilistai susirupino šiuo klausimu ir
eme gintis. nuo per gaus aus abstraktybiu antpludžio.

Antra vertus, reikalas versti sunkius liturginius
ir biblinius tekstus paskatino pirmuosius musu ra-
šytojus rupestingai pasižvalgyti palaidoj kalbos
medžiagoj ir pasigaminti iš jos tinkamu priemoniu
išreikšti sudetingam verstinuju raštu turiniui. Del
to ir anie abstraktiniai žodžiai bei posakiai kitu
atžvilgiu turi buti laikomi nemažu laimejimu, pra-
pleciant kalbos apimties išraiškos ribas. Negera bu-
vo vien tai, kad per ilgai, net du amžius, musu raš-
to kalba ir stilius turejo suktis vis tame paciame
intelektualiniu, abstrakciu bažnytiniu bei religiniu
veikalu rate, ir tai ne tiek gaminant ka nors origi-

Si ,quis Episcopi munus
appetit honestum opus deside-
rat. Oportet igitur Episcopum
irreprehensibilem esse, unius
uxoris maritu, uigilantem,
sobrium, modestu, hospitale
aptum ad doeendum: non ui-
nolentum, non pereussorem,
non turpiter' lucri eupidu, sed
aequum a!ienum ii pugnis,
a!ienum ab avaritia, qui suae
domui bene praesit, qui libe-
ros habet in subieetione eum
omni reverentia. Quod si quis
propriae domui praeesse non
nouit, quomodo Ecclesiam Dei
eurabit? Non nouitium, ne infJa-
tus condemnationem incidat
ealumniatoris. Oportet autem
illum et bonum habere testimo-
nium ab extraneis, ne in prob.
rum ineidat, et laquem ealum.
niatoris,

24 Cf. Ch i, S, S t a n g, op. cit., 19 p.
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Jei kurssai Biskupistes
vreda gieidza tasai giera dar-
ba gieid. Reik tadrin idant
Biskupas butu czistas jr ne-
patepta kuna. Venas materis
wiras, ne tingus, trezwas ra.
mas, praete!iskas, gadnus ma-
kiti, ne girtukle, ne zbradnius,
ne narijs biauraus ziska, bet
teisus, ta1ims nog lakamstwas,
kurs sai sawa huki gieraij rhe-
da, kurssai sunus turetu sawa
maczeie pasluschnus, suwisa~
kiu wesz1ibijmu. A iei kurssai
tikra hukia rediti nemak, ku-
riu budu Baszniczie Diewa re-
dis? Nenauias ieib pasiputes
ig apkaltinima neteisiniku ne
igipu1tu, Reik prektam iem gie-
ra tureti liudima nog prascha-
!imu: ieib ne igipultu ijng
gieda jr igi szabaga neteisini-
ku. (29 p.)



Lygindami šiuos tekstus su visu atsargumu ir
sutikdami, kad XVI a. kai kurie musu kalbos žo-
džiai galejo tureti kiek kitokia reikšme, vis delto
negalime nepastebeti, kaip sunku vertejui išreikšti
originalo prasme. Pirmiausia pastebime daugybe
polonizmu: vreda, czistas, nezbradnius, ziska, 1a-
kamstwas, maczeie, pas1uschnus, weszlibijmu. Ma-
tyt, vertejui. buvo stoka lietuvišku žodžiu, arba jis
jau buvo nejautrus svetimybems, arba nerupes-
tingas, kuo sunku butu patiketi. Neranda jis tinka-
mu sinonimu lotyniškiems appetit ir desiderat ir
vercia juos tuo paciu gieidza, gieid. Irreprehensibi-
lem jis nusako aplinkiniu netiksliu posakiu ezistas
ir nepatepta kuna. Pagaliau alienum a pugnis pra-
leidžia visai neišvertes. Tai tik stambiausios ver-
timo ydos.

Taip bemaž yra išversti'Katekizme ir visi kiti
šventrašcio tekstai. Ka ir bekalbeti apie vertimo
sunkenybes Mažvydo laikais, jei, pusei amžiaus
praslinkus, Zacharijas Blotnas, Mažvydo bendradar-
bio Mikalojaus Blotno sunus, prakalboje i "Zemczu-
ga Theologischka" (1600 m.) taip nusiskundžia: "Ir
chac:i thesa iog dielei sunkibies szodzuu musu lie-
tuwischkamme lieszuwie nepriprasthu / nekuriasa
wietasa kaip pareitissi negalleia teip guldoma buti:
wienokigi kellokiuu szodzuu dielei darbs schis bran-
gus bei' werts negal papeikiamas buti / komet per-
guldims tokiuu didziuu daikthu schis darbs dabar
pirms yr / kurs po tam nog au.tora ir kithu nog
dienos ikki dienai gallies pagerinamas buti / kur
maszu sawwu cziesu nun mums stokoienczuiu szo-
dzuu wietoi / kitti pagal dienischka paproti rassis-
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si / prieg ka ir schis musu lietuwischkassis lieszuwis
lig kittais lieszuweis schlownu stosisi etc."25

Cia pat reikia pastebeti, kad' veliau išleiatose
Mažvydo knygelese, kaip "Forma Chrikstima" arba
"Paraphrasis" stilius yra žymiai sklandesnis ir ver-
timas laisvesnis. Ypac tai matyti d grupes teks-
tuose, t. y. maldose bei "graudenimuose", kur jau
randame daugiau emocinio elemento. Bet cia mums
daugiausia rupi panagrineti pirmaja lietuviška kny-
ga - Mažvydo Katekizma.

. Jei prozos tekstus versdami musll pirmieji ra-
šytojai turejo kliuciu del "sunkibies szodzuu", pa-
sak Blotno, musu lietuviškame liežuvyje nepripras~
tu, tai giesmiu vertimuose tos kliutys dar padidejo
del formos reikalavimu. Nors ta forma buvo labai
nesudetinga, vis delto reikejo išlaikyti bent ele-
mentarinius dalykus: posmus, ritma ir šiokius tokius
saskambius - rimus. Šiuos formos elementus netru-
kus aptarsime placiau, 0 cia vienpažiurekime, kieK
tiksliai ir teisingai vertejui pavyko išreikšti origi-
nalo turinys.

Sugretindami Katekizmo giesmiu originalus ir
vertimus, pastebime, kadvertejams, matyt, labai ru-
pejo nenutolti nuo originalo ir kad jiems tai pavyko
gana gerai. Galima išskirti, kur vertejo naudotasi
lenkišku originalu, kur vokišku, 0 kur vienu ir kitu.
Taigi musu pirmiesiems vertejams greiciau galetu-
me daryti priekaišta del per artimo laikymosi ori-
ginalo, negu del nutolimo nuo jo. Vergiškas laiky-
masis originalo, iš vienos puses, ir formos
---

25 Senieji lietuviu skaitymai, 174-5 p.
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Ligsmintaiu mes wadinam I
Dawana Diewa paszistam I
Tu duschams pagalba dosi I
Ir pati ies lingksmisi. (46 p.)

Be rimui reikalingo nuobodaus veiksmažodžiu su-
grudimo eiluciu pabaigoj, ir cia matome, kad dau-
gelis originalo žodžiu, kurie sakinius papildo arba
juos jungia, vertime yra praleisti. Tai atsitiko del

to, kad verteja. varže metro reikalavimas: eilutej
turi buti 8 skiemenys, 0 lietuviški veiksmažodžiai
cia yra žymiai ilgesni už lenkiškuosius.

Tokiu budu, kovodami su formos varžtais ir ne-

noredami nuto1ti nuo originalo, musu pirIIlieji ver-
tejai perdave tik jo prasme, naudodamiesi pagrin-
dinemis savokomis, svarbiausiais sakinio žodžiais,
nesirupindami ar nesugebedami sklandžiau ir vaiz-
dingiau išsireikšti. Vertimai išejo žymiai geresni,
sklandesni ten, kur vertejui nereikejo rupintis eile-
raštine forma, butent verciant psalmes, bet ne iš
psalmiu sudarytas giesmes, kokiu pavyzdi randame
Katekizme: ..Liaiupsink duscha mana pana" ir ..Su-
similk ant musu Diewe". Nesugiesmintu psalmiu
vertima randame tik veliau išleistame Mažvydo
giesmyne. Juos teks mineti dar kitoj vietoj.

reikalavimai - iš kitos, taip suvar:ie vertejus, kad
ju kalboj ir stiliuj jauciamas dirbtinumas, sustingi-
mas ir minties neaiškumas. Apsciai randame nepil-
nu sakiniu, su nesklandžia žodžiu tvarka, su vie-
nodai, nuobodžiai surikiuotomis, daugiausia del
rimo, gramatinemis formomis.

Stai dvejetas budingiausiu pavyzdžiu:

Pirmoje eiluteje praleidus papildini cie - tawe
ir pirmasias dvi eilutes jungianti žes.,- jog esi, saki-
nys išejo nepilnas, pusiau perkirstas. Sunkiau iš-
verciami vaizdingesni žodžiai bei posakiai pakeicia-
mi paprastesni ais, kaip, pvz., ir tolimesniuose pos-
muose: Daj skuteczne mHowanie - Dok malane
szmaneSUj' Wszelkie j zlosci sie strzegli - Jeib ne-
sektumbim grekuj Chytrosciq nas w zlosc przywo-
dzi - Buklei wed mus ing biaurima ir 1. 1.

Stai dar vienas kitos giesmes posmas, elementa-
raus monotoniškumo pavyzdys, kaip originale, taip
ir vertime:

Cieszycielem.cie zowiemy
žes bo:iy dar, dobrze wiemy
Ty lekarstwo dajesz duszam
W teskliwosci cieszysz sam.

Nie wwodz nas w žadna po-
kuse

!\le pocwierdZ každa dusze,
Bysmy sie mocno bronili,
Wedle slowa twego :iyli,
Wdziecmee z pi1noscia slu:iyli,
Wszego sie zlego chronili.
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4. EILERASTINE FORMA

Ne wesk mus ig pagundima I
Twirtink tu musu silpnima I
Jeib mes mus stiprei gintum-

bim I
Pagal szadziu giwentumbim I
fau teisei mes tamautumbim I
fr piktibiu nesektumbim. (52 p.)

Visos Mažvydo Katekizmo giesmes, kaip skirtos
giedoti, turi elementarius eileraštines formos ele-
mentus: posma, ritma ir rima. Išiniti sudaro pirmieji
du Katekizmo giesmynelio dalykai: ..Diewa prisaki-
mas" ir ..Praschimas ape dwase schwentaie", kuriuo-
du, nors giedamu, bet aiškios eileraštines formos
neturi, kaip ir daugelis kita bažnycios apeigose
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giedamu tekstu. Vis delto "Praschimas", suskirstytas
keturiomis vienodais žodžiais pasibaigianciomis da-
limis, turi bent posmine struktura.

1$70 m. giesmyne ta giesme pakartojant, mineta-
Jam posm.ui viena eilute prideta.

Pirmuju musu giesmiu, taip pat kaip ir ju ori-
ginalu, posmu sudetis labai paprasta. Posmai, nors
butu ir ilgoki, 10-12 .eiluciu, dažniausiai sudaro
viena sakini arba sujungtiniu sakiniu perioda. Pos-
mu eilutes beveik visur jungiamos poriniais saskam-
biais. Tik dviejose vietose giesmej apie Berneli
Jezu, suskirste posma trumpesnemis eilutemis, ran-
dame kryžmini saskambi:

a) P 0 s mas

Musu pirmieji eiliuotojai; sustatinedami posmus,
neg'alejo parodyti jokio savarankiškumo, nes turejo

,artimai laikytis originalo posmu, priderintu prie
giesmes melodijos. Katekizmo giesmes taip yra su-
posmuotos: "Ape Dwase schwenta" -ketureiliai
posmai, kuriu pirmosios trys eilutes turi po 8 skie-
menis, 0 ketvirtoji - 7. "Thiewe musu" - šešiaei.
!iai posmai su 8 skiemenu eilutemis. "Litania"-
šešiaeiliai posmai su 8 skiemenu eilutemis. Psalmas
"Liaiupsink duscha mana pana" - dvylikos eiluciu
posmai su 7-8 skiemenu eilutemis. Psalmas "Susi-
milk ant musu Diewe" - aštuoneiliai posmai su 8-
10 skiemenu eilutemis. "Mes tikim ijg wenagi Die-
wa" - vienuolikos skiemenu posmai su 8-9 skie-
menu eilutemis. "Giesme ape Berneli Jesu" - spau~
doje posmai nesuskirstyti eilutemis, taciau nesunku
jie sudaryti po 10 eiluciu su 6-7 skiemeni mis eilu-
teje. "Giesme ape swetasti" - ketureiliai posmai su
9-11 skiemenu eiluteje ir "Christau Dena essi" taip
pat ketureiliai posmai su 7-10 skiemenu eilutemis.

Jei skiemenu skaicius eilutese, kaip matome,
nera griežtai vienodai išlaikomas, tai eiluciu skai-
cius posmuose, kitaip sakant, posmu ilgis toj pacioj
giesmej yra griežtai vienodas. Tiesa, giesmej apie
Berneli Jezu vienas posmas"Melskieg didis ir ma-
szas" yra viena 'eilute už kitus trumpesnis, Bet

Graszus esti Bernelis
Szedi kaip lelija,
Neschaiagi ant ranku
mergaite Maria.

Angelai pemenimus
pasakie linksmibe,
kaip panas Jesus Christus
bus mumus druktibe. (13-4 p,)

Bet ir šitie ketureiliai lengvai
dvieiliais su cezura kiekvienoje
saskambiai pasidarytu poriniai.

Nei Mažvydo Katekizme, nei jo velesniuose gies-
mynuose dar nerandame tokiu sudetingu posmu,

, kokiu aptinkame XVII a. Danieliaus Kleino, Merke-
lio Svabes, Mato Pretorijaus ir kitu verstinese bei
pusiau originalinese giesmese. Tokiu posmu randa-
me ir pasaulietinej XVIII ir XIX a. ankstyvesniojoj
musu poezijoj.

gali buti paversti
eiluteje. Tada ir
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b) R i t mas

Savaime suprantama, kad pirmuju lietuvišku
giesmiu ritmika bus suderinta, kaip ir tekstas, su
originalu,kurio melodijomis tie vertimai buvo gie-
dami. Cia pat tenka pastebeti, kad bažnytines tu
laiku melodijos, dažniausiai nesuskirstytos aiškiais
taktais, teksto ritmikai suprasti maža ka padeda ir
ja neperdaug varžo. Juk liturgines prozos tekstai
taip pat giedami. Tad palikdami nuošaliai melodijos
ir giesmes ritmikos santykio klausima, panagrineki-
me pirmuosius verstinius musu eileraštines ritmikos
pavyzdžius, lygindami juos su originalais. Mažvy-
do eiliuotosios prakalbos ritma teks aptarti atskirai.

Mažvydo Katekizmo giesmes yra verstos iš len-
ku ir vokieciu kalbos. Prisiminkime, kad iš vokie-
ciu kalbos yra versta tik viena "Litania nauieij
suguldita", kad giesme "Jesus Christus ischgielbe-
tas musu" versta, pasinaudojant lenkišku ir vokišku
tekstu, 0 "Giesme ape Bemeli Jesu" ir "Christau
Dena essi" nežinia iš ko verstos. Visos kitos Kate-
kizmo giesmes verstos iš lenku kalbo'š.

Bendras viso Mažvydo giesmyno ritmo principas
yra skiemenu skaicius eilutese. Vadinasi, tos gies-
mes yra parašytos skiemenine arba silabine eile-
dara. Taciau joje randame keleriopos ritmines

strukturos pavyzdžiu. Laisviausia ir kartu palai-
džiausia laikysime ta, kurioje mažiausia pastovumo
bei taisyklingumo: nevienodai ivairuojas skiemenu
skaicius ir minimalus pastoviu kirciuotu skiemenu
skaicius eiluteje. Taip sueiliuotos šios Mažvydo Ka-
tekizmo giesmes: "Patrem lietuwiskai ", "Psalmas
Benedic anima mea" ir "Psalmas Miserere". Ši pa-
staroji giesme vis de1to griežciau sueiliuota už pir-
masias dvi. Aštuoneiliu posmu pirmosios 4 eilutes
turi griežtai po 8 skiemenis, be to, dažnai pakaito-
mis eina kirciuoti ir nekirciuoti skiemens vietomis
sudaro tonini chorejini metra:

Origmaline Mažvydo Katekizmo prakalba "Bra-
. lei seseris imkiet mani ir skaitikiet", pirmasis origi-
nalinis lietuviškosios eiledaros pavyzdys, parašyta
ne posmais, bet. poriniais, su mažomis išimtimis,
dvieiliais. Prie jos mes dar turesime grižti.

Apmazgok mus nog piktibiu /
taip ir nog wisu biauribiu. (65 p.)

Polinki i tonini kirciuotini metra pastebime ir .
kitose giesmese, sueiliuotose 8 skiemenu eilutemis,
ypac giesmej "Schwenta Dwase musump ateik", ku-
rioj apstu chorejiniu ir jambiniu eiluciu. Taciau šis
klausimas šiandien sunku nagrineti, neturint Maž-
vydo raštu akcentologijos.

Lygindami šias verstines giesmes su lenkiškai-
siais originalais, matome, kad vertejai apskritai sten-
gesi išlaikyti ta pati skiemenu skaiciu eilutese.
Taip, pvz., minetosios giesmes "Schwenta Dwase"
vertime griežtai išlaikyta ši originalo schema: ke-
tureiliuose posmuose 3 eilutes po 8 ski~menis, 0 ket-
virtoji iš 7 skiemenu. Vienintelej vietoj ketvirtoji
posmo eilute kaip lenkiškame originale, taip ir
lietuviškame vertime turi 8 skiemenis. Kirciais

12. V. Mykolaitis-Putinas, VIII 177
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vertejai operuoja visai savarankiškai, tad ir musu
vertime pastebetos chorejines ir jambines eilutes
vienur originala atitinka, kitur ne.

Lenkiškosios ir vokiškosios eiledaros itaka aki-
vaizdžiau paaišketu, jei pavyktu surasti velesniuju
Mažvydo giesmiu pirmuosius šaltinius: lotyniškuo-.
sius, lenkiškuosius ir vokiškuosius originalus. Tuo
tarpu pažvelkime i dvi Katekizmo giesmes: "Jesus
Christus ischgielbetas musu" ir "Litania neuieij su-
guldita" .

Pirmosios giesmes vertejas turejo prieš akis len-
kiška ir vokiška teksta. Tekstu palyginimas rodo,
kad giesmes turiniui vertejas daugiau naudojosi vo-
kišku tekstu, 0 eileraštinei formai paseke lenkiš-
kuoju. Skiemenu skaicius lenkiškame ketureily pos-
me yra 9-11-9-11, lietuviškame 10-11-9-11,
o vokiškame nuo 6 iki 9.

Isižiureje i visu triju tekstu ritmine struktura,
matome, kad vokiškoji pasižymi didesniu griežtu-
mu, reguliaresniu pasikartojimu kirciuotu ir nekir-
ciuotu skiemenu, kas duoda eiliavimui tonines eile-
daros pobudi. Ritminej vokiškojo tos giesmes
posmo strukturoj galime išskirti šiuos budingussa-
vumus: 1) dvi pirmosios eilutes parašytos taisyklin-
gu keturpedžiuchorejum ir sujungtos moterišku
rimu, 2) trecioJi eilute taip pat keturpede choreji-
ne, sujungta su ketvirtaja vyrišku rimu, 3) ketvirto-
sios eilutes chorejinis met ras suardytas cezura ir
vienuiterptu skiemeniu, kas vertintina kaip prie-
mone išvengti ritmines monotonijos. Maži kai ku-
riuose posmuose nukrypimai šios pagrindines kon-
strukcijos neardo.

Štai triju tekstu pavyzdinis sugretinimas:

Hetstu dir was
ktU[dt ervrerben

was dtirfft ich den
fUr dich sterben1

Dieser Tisch audi
dir nicht gilt

so du selber dir
helffen wilt.

Jei galeiei sawy
ischganity

Kam bereiktu man
usz tawe nomir-
ty1

Tas stals tawe ne-
tur gielbet!

Jei tu pats sau ga- .
11 sweikata dot!.

Bys byl m6g1 sam
zbawienie dostae

Nie trzebae by by-
10 za cie umie-
rae

Ciaio, krew nie po-
moze tobie

Gdy k niemu god-
nose pokiadasz
sam w sobie.

Aišku, kad neigudes vertejas mieliau rinkosi
laisvesne lenkiško teksto forma, negu griežtesne
bei sunkesne vokiško.

Antroji giesme ,,0 Diewe kurss dangui eszi" ,
versta vien tik iš vokieciu kalbos, rodo, kaip sunku
vertejui suspausti ilgus palyginti lietuviškus žo-
džius i keturpedžio jambo eilutes, surištas vyriškais
rimais:

Nog nepagadu ijr weiu I

Saugok sanczius ant wandeniu I
Gielbek te kariauiencziosius I
Tus su Turkais kauiencziosius

Palaimink tawa kriksczianius I
Kurius atpirkai per krauius.

Behuet von hefft!g sturm vnd
windt

die so vff meer vnd wasser
sind,

Besonder die mit streittes heer
die Heyden suchen vber meer,
Behuet fiir ClIppen vnd fiir

strandt

vnd hilff jn gnedigllch zuo
landt.

Tiesa, šitas posmas yra išverstasmenkiau, negu
daugelis kitu tos giesmes posmu, bet jis reikšmin-
gas dviem atžvilgiais. Pirma, jis rodo, kad cia mes
tikrai susiduriame su tonine eiledara, nes tik
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skaitome:
garbinti,

schaukiencziusius,
prischtarauienczius,

gieidenczius,
darqnczius

meml eilutese, žodžiai dažnai susikloja tonines ei.
ledaros pedomis.

Mažvydo Katekizme ir jo giesmynuose vyrauja
dar lenku eiledaros itaka, kadangi pirmieji musu
eiliuotojai daugiausia buvo kile iš Didžiosios Lie-
tuvos ir naudojesi lenku raštais. Ši eiledara Didžio-
joje Lietuvoje pasilieka vyraujanti ligi "Auszros"
laiku, kada rusu poezijos itaka padejo isigaleti to-
niniam metrui.

Mažojoj Lietuvoj, emus rašyti vietines kilmes
eiliuotojams, vokieciu eiledaros itaka isigali jau
XVII a. Danielius Kleinas, Merkelis Švabe, Jonas
Hurtelijus, Matas Pretorijus yra žymiausi jos atsto-
vai to amžiaus protestantu giesmynuose.

Grižtant prie dvieju likusiu Mažvydo Katekizmo
giesmiu "Ape Berneli Jesu" ir "Christau Dena essi",
kurias ar tik ne Sto Rapailionis bus išvertes bene
iš lenku kalbos, matome abiejose giesmese lenkiš-
ko kirciavimo itaka: amszinas, dangui (danguje),
angelai, weschpatis, athilsis, neatstok ir t. t.

Cia pat reikia pastebeti, kad giedant, kaip ma-
tyt iš pridetu prie giesmiu natu, šitie netaisyklingi
kirciai nera labai ryškus, 0 vietomis ir visai išsily-
gina. Tuo galima musu pirmuosius eiliuotojus iš
dalies pateisinti, del ko jie per maža paise taisyk-
lingo kirciavimo.

Baigiant pirmuju lietuvišku giesmiu ritmo ir ei-
ledaros klausima, reikia dar pažvelgti i paties Maž-
vydo prakalba ,;Bralei seseris imkiet mani ir
skaitikiet". Ši prakalba sueiliuota labai laisva skie-
menine eiledara 9-16 skiemenu eilutemis be ce-
zuros, su vieninteliu budingu skiemenines eiledaros

jambinis skandavimas apsaugoja ji nuo visiškos arit-
mijos bei pakrikimo. Antra, vyriškiesiems rimams
sudaryti kirciai nukeliami i paskutini žodžio skie-
meni, dažnai iškreipiant tokiu budu naturalu kircia-
vima. Cituotame posme taip kirciuojama: weiu, ka-
riauiencziosius, kauiencziosius, kriI\sczianius. Kitur
randame: schwentagIj, amszingIi, szadeiei, susimi-
Jima ir pan.

Vertimuose iš lenku kalbos pastebime priešinga
reiškini: pasekant lenku kalbos ir eiledaros kircia-
vimu, naturalus lietuvišku žodžiu kirtis nuo pasku-
tinio skiemens nukeliamas i priešpaskutini:

Obiecales laske wszystkim
za grzeczhy pokutujacym.
Iž chcecz bye ojcem laska-

wym,
okaž že to skutkiem prawym.

Szadeiei malane wisims

Vsz sewa grekus gailintims
Tu essi tiews mums malAnus

Dok malane tawa sunums.

Kitur

p.1ktus,
ir t. t.

Tokiu budu jau pirmieji musu giesmiu vertimai
parodo dvi itakas lietuviškajai eiledarai: lenkiška-
ja skiemenine su atitrauktiniais kirciais bei mote-
riškosiomis eiluciu kadencijomis (bent ju persvara)
ir vokiškaja, tonine, su galiniais kirciais vyriškuju
kadenciju reikalui. Reikia pažymeti, kad kirciavi-
mas laikytinas tikresne vienos ar kitos itakos žyme,
negu toninis metras, nes pasitaiko, kad ir lenkiško-
joj silabinej eiledaroj, ypac trumpose 4-6-8 skie-
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Asch szinau ir tatai dresu czia sakiti (I)
Jag schimty szmaniu wena negaleczia atrasti (I)
Kursai wena szadi dewa prisakima makietu (I)
Jr pateriaus bendu szadziu atminW.

\ .

'\

~oIdu budu del šitokio sakiniu, tad ir išreiškia-

mosios'~inties suskirstymo beveik vienodomis ei-lutemis .

~
susidaro ritminis bangavimas, žymiai

ryškesnis, negu šiaip sklandžioje prozo
.

jeo Ritmo
Ispudis su ipreja dar ir del to, kad kiekvienas dvi
eHutes Mažvydas paprastai baigia vienodomis gra-
matinemis formomis.

E. Radzikauskas (1. Gira) Mažvydo prakalbos
metrika yra pavadines n~Igudusiu lietuviško hegza-
metro bandymu, kuris turejes neabejotino saryšio
su dviem šimtais metu velesniu, taip gražiai su-
kurtu Donelaicio hegzametru.27 Mažvydo eiledara
nieko bendro su hegzametru neturi, taciau Mažvy~
do prakalbos ir Donelaicio "Metu" kai kurios vie-
tos sakinio suskirstymo eilutemis ir ju jungimo bu-
du iš tiesu yra panašios, "Pavasario linksmybiu"
arba "Rudens rupesciu" pradžia dvieju eiluciu dvi-
nariais sakiniais su jungtuku ir primena Mažvydo
prakalba.

požymiu- pz:iešpaskutiniukirciuotu eilutes skie-
meniu. Taciau ritmo Ispudis šiame Mažvydo rašte
susidaro ne tiek del kirciuotu ar nekirciuotu skie-
menu ir ne tiek del ju skaiciaus eilutese, kiek
del vienodos sakiniu konstrukcijos ir reguliaraus ju
išdestymo. Sakinys dažniausia. apima dvi eilutes,
skeliancias jI pusiau ir surištas jUI1gtuka:is ir, taip,
Jei, bet, kurs ir pan., žiurint, kokio pobudžio yra
sakinys. Ilgesnieji sudetiniai sakiniai taip sudeti,
kad jie lengvai pasiskirsto dvieiliais, kurie savo
ruožtu vel skyla pusiau pagal sakinio konstrukcija:

Tik vienas vienintelis 6 eiluciu sudetinis sakinys
skyla ne dvieiliais, bet trieiliais, sudarydamas kaip
ir dvi tercinas, kuriu vel kiekviena eilute apima
tam tikra sudurtinio sakinio vieneta, 0 kiekvienos
tercinos trecioji eilute prisieta jungtuku ir: c) Rim a s

Jei bralei seseris tus szadzius nepapeiksit
Dewa tewa ir sunu sau milu padarisit.
Ir paschlawinti po akimis dewa busit. (II)
Visosu daiktosu palaimi turesit
Schitu makslu dewa tikrai paszysyt
Ir dagaus karalistesp prisiartysyt.26

Lenku ir vokieciu giesmes, kurias verte Mažvy-
das ir jo amžininkai, yra rimuotos. Lenkišku gies~
IIliu rimai dar gana menki, dažniausia iš tu pat gra-
matiniu galuniu sudaryti, vietomis. menkai sutampa,
o kai kur ir visai nesutampa savo skaII;lbesiu. Vo.
kišku gIesmiu rimai jau 'visai tobuli, meniški. Musu
pirmieji eiliuotojai vokieciams, žinoma,negalejo
prilygti. Iš lenku kalbos verstu giesmiu rimai, ap-
skritai paemus, atrodo menkesni už Jenkiškuosiu8,

26Pažymetina, kad pagal originalo teksto skyryba šis še-
šiaeilis suskirstytas taip: dvi pirmosios eilutes, trecioji, ketvir-
toji ir dvi paskutiniosios sudaro kaip ir atskirus sakinius, taškais
atsietus. Bet Mažvydo skyryba kaip cia, taip ir daug kur kitur
atrodo visai atsitiktine, nepateisinama.
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27 E. R a d z i kau ska s, Lietuviškosios eiledaros. kurimosi.

raJda,- Kaunas, 1934; 66 p. .
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bet rimavimo metodas yra tas pats. Ir cia, ir ten
rima dažnai pavaduoja tik vienodos gramatines for-

mos, neatsižvelgiant i ju garsini sutapim~. Jei pa-
sitaiko tobulesniu rimu-saskambiu, tai) jie taip
pat, kaip ir lenku giesmese, sudaryti vien iš pana~
šiu gramatiniu formu: karaliste-- deiwiste, gai-
le tu - miletu, kaItibes - biauribes, sawa - tawa
etc. Bet ir tokie rimai - retenybe.

Vertimuose iš vokieciu kalbos, kur pasitaiko
daugiau vyrišku rimu, musu vertejai sudaro juos,
nukeldami žodžiu kircius i paskutini skiemeni. Si-
taip jie gauna tokius forsuotus rimus, sweikink-
pastiprink, kantruma - sunkima, schirdij - garbin-
ti, smertis - wieschpatijs, Turka - raka, neschti-
esti ir t. t. Tokie vien del saskambio neteisingai
sukiiciuoti žodžiai rodo, kad musu pirmieji eiliuo-
tojai jaute rimo reikala, bet nepajege tobuliau ji
išspresti. Rimai iš teisingai kirciuotu žodžiu jiems
išeina menkesni del netiksiaus garsu sutapimo: tei-
sus - rijsc1iius, eszi - dwase, atleisk - neatwersk,
vszmirsk - susimilk ir t. t. Bet greta tokiu pasitaiko
ir apytiksliu, gerai sukirciuotu rimu: ligas - miglas,
atpirkai - ischwadawai ir pan.

Vyriški rimai, sudaryti iš forsuotai kirciuotu
paskutiniu skiemenu, vis labiau isigales Mažosios
Lietuvos giesmynuose ir ilgainiui pereis i pasaulie-
tine to krašto poetu kuryba. Zauerveinas-Girenas
jau "Auszros" laikais taip rimavo: teviške - gimi-
ne, budinus- mus, teviškes- reikes, neprietelis-
vis, rupesties - gyvasties...

Peržvelge ne tik Mažvydo Katekizmo giesmes,
bet ir jo velyvesni giesmyna, matome, kad pir-

mieji musu eiliuotojai rimavimo mene žymesniu
laimejimu nepasieke. Taciau ir tuo metu pastebime,
kad kai kurie saskambiai jau yra kelyje virsti šab-
loniniais, "nuvalkiotais" rimais. Tokie, pvz., yra ta-
wa- sawa, teisibes- piktibes, schwentagij- am-
szinagij ir daug kitu panašiu. Operuodami panašiais
rimais, giesmininkai kartais sudeda ištisus gana
skambius posmus, pvz.:

o Tiewa maloneI
o Sunaus geribel
Butumbim prapulel
Per ghrieku didibel

Nupelnei mums pone I
Amszina linxmibel
Trokschtu te butil
Trokschtu te buti. (199 p.)

Kitas tos pacios grupes variantas:

Garba bOletaw dangaus Pone:
Vsch tawa brange szegnone. (381 p.)

Jau Katekizmo giesmej "Thiewe musu Danguie-
sis" randame toki rima:

Ateik tawa kara1istel
Gielbek mus tawa d!,!iwiste. (50 p.)

Mažvydo giesmyne skaitome dar tokiu šio sa-
skambio a:tmainu:

1) Czestis buk tau Jesu Chnstel
Jog apsiwi1kai szmogiste. (111-p.)

2) Saldzoghi Diewa deiwistel
DOlemums dagaus kara1istel
Tu Jesu Christe. (202 p.)

3) Eia -panna Dtewa pawistel
Kaip noreija amszinoghi Deiwiste. (201 p.)
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4) Garba buk tau 0 ChristeI
Kuri panna pawisteI
Diews prieme szmogiste. (209 p.)

5) Per tawe saldusis ChristeI
Vsz wissa dosnisie. (242 p.)

6) Praschom tawe Jhesu Christe:

Kurs keleisi per Deiwiste. (263 p.)
7) Praschom nu mes tawe ChristeI

Kurs keleisi per DeiwisteI
Dlik mums dangaus karaliste. (280 p.)

8) Pone Jhesu ChristeI
Penek chriksczoniste. (306 p.)

9) Sunau Diewa Jesau ChristeI
Tu mums dlik wieros stipriste. (416 p.)

10) 0 saldziauses Jesau ChristeI
Wesk mus ing dangaus Poniste. (420 p.)

11) Garbie blik Tiewui ir tau Jesau ChristeI
Jog mijlij czistaije wencziawoniste. (425 p.)

12) Vssislepe deiwiste:
Po ijo schwenta szmogiste. (444 p.)

13) Tawesp wienop Pone Christe:

Tu nes priemei szmogiste. (453 p.)

szmagu, selgsi - gelbsi. Pasitaiko taip pat asoIiansu
bei aliteraciju, bet visa tai yra atsitiktiniai reiški-
niai, iš kuriu nematyti nei kokios nors sistemos, nei
kurybines valios.

Paties Mažvydo originalioji prakalba rimavimo
menu neprašoka giesmyno. Vis de1to pravartu ap-
tarti ir šiuo požiuriu ta pirmaji eiliuotaji lietuviška
kurini. Kalbedami apie prakalbos ritma, jau paste-
bejome, kad Mažvydas gretimas eilutes baigia vi'e-
nodomis gramatinemis formomis. Šitai suteikia Maž-
vydo raštui ne tik ritmini bangavima, bet ir eiluciu
saskambi, savotiška primityvu rima. Atkreipe de-
mesi i eiluciu galunes, pamatome, kad jos beveik
visos yra veiksmažodines: iš 112 eiluciu 99 bai-
giasi veiksmažodžiais, 0 tik 13 kitomis kalbos for-
momis. Iš veiksmažodiniu vel 42 baigiasi bendra-
timis, 28 liepiamaja nuosaka ir tik 29 tenka kitoms
veiksmažodžiu lytims. Jau iš to matyti, kad Maž-
vydo eiliavimo galuniniai saskambiai labai monoto-
niški ir nuobodus. Antra vertus, kadangi panašiu
gramatiniu formu galunes dažniausiai panašiai ir
skamba, tai Mažvydui nesunku buvo savo kurini ir
surimuoti. Jis lengvai gauna tokius rimus: skai-
tikiet - permanikiet, akimis - ausimis, neregieia-
ateia, makiety - milety, paszisit- permanisit ir t t. .

Tokiu budu jis sudaro ne tik porini rima, bet
ir kryžmini, nors nežinia, ar samoningai.

Yra tai, beabejo, placiausiai pasklides saskam-
bi~, .dažnai. virtes patogiu šablonu giesmeibaigti.

Menišku rimu pitmieji musu eiliuotojai, nedaug
tera surade: musu - sijlwartusu, Daguiesis - gres-.

snasis, szmones - malones ,(accus.- genit), schwen-
ta - nesupranta. Galetume dar pririnkti vienaskie-

meniu bei neteisingai sukirciuotu, nors šiaip apy-
geriu rimu pluošta.

To amžiaus giesmeseapscicii pasitaiko netiks-
1iu rimu, tipo rnirdams -,atpirkdams, dqngu-
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Veras kriksczianiu straipsczius ar gali skaitity (a)
Ape duschas ischganima biau gali ka szinati (b)
Zatagamis tau szmagus tur aksakiti (a)
Jag gieresnei atmen arty nent pateri bilati. (b)
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Arba štai dar gaubiamojo (reminio) rimo pavyz-
dys:

Tamsibes senases nag iusu schalin atwarisit (a)
Sunus dukteris nag iu ischgielbesit (b)
Jei ta masza kriksczianiu maksla makiesit (b)
Ir pagal ia ius patis sawe redisit. (a)

5. VAIZDINGUMAS

I~ pirmuju lietuvišku spausdintu raštu cia mums
rupi pirmiausia tie, kurie susiliecia su žodžio menu,
vadinasi, giesmes, kai kurie Biblijos tekstai ir ei-
liuotoji Mažvydo prakalba. Vaizdingumo savoka
apims vadinamasias poetines priemones ir apskri-
tai ryšku, ekspresyvu žodžiu panaudojima, galinti
pažadinti vaizduote bei jausmus. .

Pirmiausia sustosime prie Mažvydo Katekizmo

giesmiu. Jos yra nevieno do pobudžio. Iš kitu ypa-
ciai išsiskiria dvi: "Tas est Diewa prisakimas" ir
"Mes tikim ijg wenagi Diewa" -labai sausos, dog-
matiškos - ir dvi giesmiu posmais perdirbtos, labai
netiksliai išverstos psalmes: ClI "Liaiupsink duscha
mana pana" ir L "Susimilk ant musu Diewe", vers-
tos ne iš lotynu, bet iš lenku kalbos. Kitos Katekiz-
mo giesmes - iš dalies maldinio, iš dalies morali-
zuojancio turinio. Visu ju vaizdingumas labai men-
kas. Lenkiškieji "originalai" , patys budami vertimai
ar tai iš lotynu, ar tai iš vokieciu kalbos, jau yra
vaizdingumo atžvilgiu gerokai nususe. Vaizdinges-
nes atrodo vokieciu giesmes, bet jos tik dvi buvo
panaudotos Mažvydo Katekizmo giesmyneliui: "Je-
sus Christus ischgielbetas musu" ir ,,0 Diewe kurss
dangui eszi".

Palygine lietuviškuosius giesmiu tekstus su len-
kiškaisiais bei vokiškaisiais, pastebime, kad pirmieji
musu vertejai vaizdinguma dar labiau nususino,
vaizdingus posakius bei žodžius dažnai pakeisdami
savokiniais arba kartais visai ju neversdami. Pvz.:
zawitaj - ateik, W teksliwosci cieszysz sam - Ir
pati ies lingsmiSi, Da} skuteczne milowanie - Dok
malane szmanesu, (By) zlosc porzucil pokutowal-
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'yra tai nors neperdaug meniški, bet tikslus ri-
mai. Tokiu Mažvydo rašte randame, deja, mažiau-
sia. Visi kiti rimai, nors dviskiemeniai, su kirciu
ant priešpaskutinio skiemens, taciau sutampa, su
mažomis išimtimis, tik paskutinio skiemens garsais:
tureti - gauti, wysas - karalistas, nepapeiksit -
padarisit, skaitity - giwenti, sunausp - Christausp
ir 1. 1.

Apžvelge visas prakalbos eiliu galunes, galime
padaryti tik viena tikra išvada, kad Mažvydui vien
rupejo i eiluciu pabaigas riki uoti panašias grama-
tines formas, daugiausia veiksmažodžius. Pasitaika
tikslesni rimai bei ju deriniai greiciausiai bus atsi-
rade atsitiktinai, savaime.

Iš svetimos kalbos versto kurinio vaizdinguma
galime vertinti dvejopu požiuriu: kaip vertejas su.
gebejo išreikšti savomis priemonemis originalo
vaizdinguma ir kiek jis tuo praturtino bei apvaisino
savaja literatura tolimesnei kurybos raidai. Jau iš
anksto reikia pasakyti, kad šito nagrinejimo rezul-
tatai bus labai kuklus, kaip kuklus buvo vercia-
mieji originalai ir verteju sugebejimai.
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Durch dein geburt, 0 Jesu
Christ,

hilff, der du vnser mitler bist..
Durch dein heylsam vnd thew-

res bluOt,
welchs vns vergossen 1st zu-

guOt,
Dein aufferstehn von tod so

han
vnd durch dein gewa1tig hy-

me1fart.

Tawa Jesau vszgimimuI
Gielbek krauia ischlegimuI

Saugak kurius tu atpirkaiI

Sawa smerti ischwadawaiI

Ir per schwenta prikie1imaI
Saugak per dangun szengima.

(55 p.)

mej ra~dame tokiu tradiciniu religines. poezijos
puošmenu: "Bernelis gime mumus I Isch gie pannas
czistas I Kaip rasze ir lelija" (72 p.), "Graszus esti
Bernelis sze'}li kaip lelia" (13 p.), ."Rosza esti Jesus
Christus, lelia esti Maria" (13 p.). Kalediniai gie-
danciu angelu, piemenu, . edžiose paguldyto berne-
lio motyvai duoda šitai giesmei daugiau konkretu-
mo ir vaizdingumo. Taip pat ir antrosios giesmes
nakties maldos nuotaika sukuria bent dvejeta vaiz-
diu.gesniu ir originalesniu posakiu: "Idant sunkus
sapnas neuszgrutu" (18 p.), "Akims musu dok mega
pregimti" (19 p.), "Ne prieteliu musu attremk"
(19 p.).

Visos Mažvydo Katekizmo giesm~s yra pakarto-
tos jo 1510 m. giesmyne. Palygine abieju leidiniu
tekstus, matome, kad antrasis yra pataisytas, tobu-
lesnis. Pataisyta ne tik rašyba ir korekturos klaidos,
bet vietomis ir eiliavimas bei atskiri posakiai. Vie-
na giesme "Thiewe musu Danguiesis", versta iš
Sekluciano, pakeista kitu vertimu iš Liuterio. Sis
antrasis vertimas yra už pirmaji žymiai trumpesnis,
bet didesniu sklandumu ir vaizdingumu taip pat ne-
pasižymi. Idomesnes kitu giesmiu redakcines patai-
sos: Katekizmo 55 p. eiluciu galunes neapleisk-
saugak giesniyne surimuotos neprastak - saugak;

. Katekizmo 56 p. žodžiai kie]jap, reik pataisyti kie-
]japi, reiki (51 p.), nes to reikalauja jambinis vo-
kiškojo originalo metras. Posmas, kur prašoma duoti
"waiscziu musu' kunigiei" (510 p.) praleistas, nes,
matyt, tas prašymas buvo jau n~bereikalingas. Tos
pacios giesmes dvieilis "Matrischkias waisciu su-

kingas I Saugak ijr szindenczius waikus" ,giesmyne
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Ir ieib už grekus gailetu, Twej swietej laski zada-
my - Malanes mes tawa gieidem, l.aski swe / nie
skapi - Malane sawa rada (62 p.).

Dar didesni skirtuma matome, palygine vokiška
giesme ,,0 Gott Vatter im hYIIlelreich" ir jos lie-
tuviška vertima ,,0 Diewe kurs dangui eszi". Stai
vieno posmo originalas ir vertimas:

Dar atkreipkime demesi i vaizdinguma aukšciau
kitam reikalui cituoto posmo "Behuet vor hefftig
sturm und wind" ir jo lietuviška vertima "Nog ne-
pagadu ijr weiu".

Neperteike savo vertimuose originalo vaizdin-
gumo, musu pirmieji vertejai neikomponavo i savo
giesmes ne jokio originalaus lietuviško vaizdinges-
nio posakio nei žodžio. Be abejo, baime nutolti nuo
originalo varže ir šiaip nedrasius ju kurybinius po-lekius.

Dvieju Katekizmo giesmynelio giesmiu origina-
lai, kaip jau buvo mineta, nera žinomi. Tai "Gies-
me ape Berneli Jesu" ir "Christau Dena essi". Tad
ir lyginti ju su originalu negalime. Pirmojoj gies-
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taip pataisytas ir surimuotas: "Matrischkias waisiu
sunkingas I Saugak ir waikus szindanczias~' (512 p.).
o štai dar viena psalmes-giesmes "Liaupsink duscha
mana pana" nuotrupa, antrojoj redakcijoj ištaisyta
kalbos ir eiliavimo atžvilgiu:

1547m.: 1570m.:

Tektai wena laska Diewal Tiektai wiena meilae Diewal
stipri bus ant amziu amszal stipri bus ant amsziu amszial
lasko turtinase ijr dauksinl Prieg io mielausa pulkai
kurs est tikrai io baisumijf Kurs io baime stow wissadal

(63 p.) (354 p.)

mana - Diewa (355 p.); Katekizmo 64 p. galunes

tawa- sweikatas surimuotos tawa- ischganima
(356 p.) Giesme apie Berneli Jezu (72 p.) 1570 m.
giesmyne praplesta vienu posmu, kitas posmas pa-
pildytas viena jo ilgumui reikalinga eilute, be to,
palyginimas "kaip rasze ir lelia" pataisytas labiau
atitinkanciu prasme palyginimu "Kaip rasze isz le-
lias" (219-220 p.) taip pat ištaisytos ir šios galunes
saskambio reikalui: Katekizmo 74 p. garbe - amszi-
namui surimuota wienamui - amszinamui (222' p.),
Katekizmo 74 p. danguie - szemesu surimuota da-
gusu-- szemesu (222 p.). Štai dar vienas kitos gies-
mes pataisytas ir tobuliau surimuotas posmas:

1547m.: 1570m.:

Giesmyne tai giesmei pridetas dar šis baigia-

masis posmas, kurio variantu randame ir kitu gies-
miu pabaigose: Jdant ta mes wijssi nemirs-

stumbiml
Dawe mums kuna idant walgi-

tumbim
Apslepta ipatine donas
Taip ir gierti wine kraujas ia

schwentas.

Idant to mes wissi nemirsch-
tumbim:

Dawe mums kuna idant walgi-
tumbim:

Apslepta dt1nas ipatinie:
Taip ir sawa kraughi gerti

wine. (373 p.)

"Garba bOk Diewui Tiewui I Wissa swieta sutwertaijui I
Garba b1\[cio mieiam Sunui I Jesui musu atpirktoijui I Garba
bUk ir schwentai Dwassei I Wissu. wemu linxsmintoiei I wie-
nibe Traiczes schwentas I Garbink kosmas wiemas I Jr ios
wissokius darbus I Slowinkem per amszus I Brangus io szodza
maczi I Platinkemsi1ingaiwissi." (355 p.)

Panašia formule, tik šiek tiek trumpesne, bai-

giasi Katekizmo giesmynely psalme-giesme "Misere-
re". Lenkiškame tekste, iš kurio šios dvi psalmes
verstos, tokiu baigiamuju posmu nera. Taciau dau-
gelis kitu giesmiu tokia pabaiga turi, nors ir žymiai

sutrumpinta. Taigi greiciausia ji nera musu verteju
pramanyta puošmena.

Griždami prie redakciniu pataisu, randame dar
tokiu saskambiui reikalingu pakeitimu: Katekizmo
63 p. galunes platink - Dewui giesmyne pataisytos

Nevykes kalbiniu atžvilgiu kitos giesmes dviei-
lis "Redik iau mus tawa tarnus I Kurius atpirkai
per krauius" pakeistas ištaisytu, bet neritmišku po-
sakiu: "Redik iau mus tawa tarnus: Brangu krauiu
tawa atpirktus" (483 p.).

Tai ir visos žymesnes Katekizmo giesmiu redak-
cines pataisos. Jeigu vaizdingumas ir poetine ju
verte del to nedaug laimejo, tai jos bent rodo, kad
Mažvydas, redaguodamas 1570 m. giesmyna, rupi-
nosi ne tik rašyba bei kalba, bet ir eiledara, ypac
rimais.
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Tokio formos tobulumo ir žodžio ekspresijos, del

kurios kurinys darosi vaizdingas, emocionalus ir
sugestyvus, veltui ieškotume Mažvydo giesmese.
B-9t atskiru vaizdingojo stiliaus elementu bei puoš-
menu vietomis pasitaiko. Be aukšciau minetu, štai
dar keletas pavyzdžiu: "Atwerk kieta szirdi"
(150 p.), "Su saldz~ linxmibe" (198 p.), "Su Tewu
aukstame soste" (263 p.), "Smerti karcze Jhesaus
minek" (371 p.), "Kaip Meduinis bus waisinga"
(386 p.).

Lygindami ne tik Mažvydo Katekizmo, bet ir
jo giesmyno giesmes su ten pat idetomis psalme-
mis, matome, kad psalmiu vertimai yra daug
gražesni, ekspresyvesni, negu giesmiu. Psalmiu ver-
timuose nerandame tokiu sumaigytu sakiniu su ne-
naturalia 'žodžiu tvarka, su vienodu gramatiniu for-
mu monotonija, kokie yra budingi giesmems. Iš to
dar karta matyti, kaip eileraštine forma varže musu
pirmuosius eiliuotojus ir kokie sunkus buvo pir-
mieji žingsniai šiame kely. Be to, vaizdingesni ori-
ginaliniai tekstai verte ir pirmuosius vertejus
ieškoti tinkamu lietuviu kalbos priemoniu tam vaiz-
dingumui išreikšti. Del to psalmiu vertimai vaizdin-
gesni ir kurybiškesni. Cia skaitome tokius vaiz-
dingus bei gražius lietuviškus posakius:

"Zeme drebeia ir dangus lascheia del / buties to
Diewa ant Sinai" (288 p.); "Kada schatrasu giwensit
I busit kaip shwiesumas sparnu karwelia: kurie
schwiesuie kaip sidabras ir auksas" (289 p.); "Kal-
nas Diewa esti kalnas waisingas: kalnas aukstas ir
traschus" (289 p.).

Štai dar Augustino Jamonto vertimo nuotrupa:

"Marias iszwida ir pabega: Jordanas atgalias sugrisza. Kal-
nai schokineia kaip awinai: Ir pakalnes kaip awiu aeriteliai.
Kas tikosi jumus Marias iog pabegat? Ir tu Jordane iog adga-
Has sugriszai? Kas tikosi iumus kalnai iog schokineiat kaip
awinai? Ir pakalnes kaip awiu aeritelei? NUgi weida pona szeme
padrebeia: Nligi weida Diewa Jakoba. Kuris pawerte lila ing
aeszera wandenu; Ir akmeni ing wersme wandenu." (462 p.)
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Arba štai dar kito vertejo, rodos, paties Mažvy-
do keletas posmu:

"Nessa nustoija kaip dumai dienas mana: ir kau-
lai mana kaip nudegulis apgrusdeija" (472 p.). "Nes-
sa pelenus kaip duna walgiau: ir gerima mana mai-
schiau werksmu" (473 p.). "Dienas mana kaip
scheschuletis palinkeija: ir asch kaip schienas isch-
dzuwau" (473 p.). "Kielkise wieschpatie / gielbek
mane Diewe mana: nessa tu muschschi ing szandus
wissu neprieteliu mana / dantis piktuiu sutrinsi"
(508 p.)., Sussimilki man wieschpatie nesa ligonis
esmi: ischgidik mane Diewe / nes smutni ira wissi
kaulai mana" (513 p.). "Isch nasru bernelu ir szyn-
dekliu padarei stipribe / delei neprieteliu tawa /
idant pagadintumbei neprietelij bei kierschtiniki1"
(518 p.).

Šiu ir daugelio kitu panašiu posakiu vaizdingu-
mas mums šiandien priklauso ne vien nuo origi-
nalo ir ne vien nuo tinkamo ekspresyviu žodžiu
parinkimo, originala verciant, bet ir' nuo archaiš-
kumo atspalvi igavusios XVI amžiaus kalbos, ypac
kai kuriu jos formu, žodžiu bei posakiu. Butu at-
skira tema pana.grineti, kokie butent senosios lie-
tuviu kalbos elementai daro šiandien ekspresyvu
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estetini ispudi. Taciau cituotieji vaizdingieji posa-
kiai ir patys savaime laikytini vertingu indeliu i mu-
su literaturine kalba. Jie vertintini dar ir del to,
kad visoj juroj abstraktines, sausos religines lite-
raturos jie savo ryškumu bei naujumu veike skai-
tytojo vaizduote, jaudino širdi, auklejo skoni.

Specifiniu liaudiškos kalbos bei poetikos ele-
mentu nedaug surandame. Mažvydo knygose. Gali-
ma sakyti, tas vienas malonybinis deminutyvas at-
stovauja liaudiškojo stiliaus kalbai. Katekizmo
giesmynely tik vienoj giesmej apie Berneli Jezu
šia forma aptinkame: "Gražus esti Berne1is szedi
kaip lelia / neschaiagi ant ranku mergaite Maria"
(73 p.). Giesmynuose randame dar tokiu malony-
biniu deminutyvu: "Bet wissad io valia seks tawa
schirdele" (157 p.); "Kurem szmonelu graszus pulks
gedoia schlowe dudams" (160 p.); "Peneia ghi panna
pienelu / Ta kurs nemarin badu paukstelu" (179 p.);
"Amszina Tewa sune1is / Edzosu nu begt1lis" (181 p.);
"Ghis est pawirtes bernelu" (182 p.); "Ach mans
mielas Jesule1i / Klok tau schwenta pataleJj"
(186 p.); "Ateik schwiesibe schirdelu" (319 p.); "Gar-
ba buki schwentam Duchui / Duschelu musu sar-
gui" (351 p.).

Sioje vietoje idomu prisiminti, kad, pustrecio
šimto metu praslinkus nuo pirmosios lietuviškos
knygos išspausdinimo, pasirode Kristijono Milkaus
rašinys "Kurze Anleitung zur littauischen Poesie",
pridetas prie jo gramatikos, pasirodžiusios 1800 me-
tais. Ta rašini galime laikyti pirmaja lietuviška.
poetika. Joje Milkus, polemizuodamas su G. Oster-
mejeriu del lietuvišku giesmynu, be kitko, peikia

deminutyvu vartojima ne tik rimo reikalui, bet ir
apskritai. Tai esanti vergiškumo, pataikavimo bei
nusižeminimo išraiška. Garbingas lietuvis ju nevar-
tojas. Ypaciai netinka, Miikaus nuomone, deminu-
tyvai dievo vardams: Vaikelis, Jezulelis ir pan. Ten
pat Milkus aptaria ir kitus giesmiu eiledaros klau-
simus: kirciavima, ritma, elizija, cezura, rima, kal-
bos grynuma bei aiškuma. Nuo Mažvydo laiku iki
Milkaus giesmiu eiledara jau buvo nemaža patobu-
lejusi.

Baigiant dar syki reikia grižti i Mažvydo pra-
kalba ir paieškoti vaizdingumo priemoniu šiame
pirmame originaliniame eiliuotame musu literaturos
kuriny. Si prakalba Mažvydo suvokta kaip didele
personifikacija, butent pacios knygeles, kaip gyvas
žmogus, byla "Lietuwinikump ir Szemaicziump":

Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet.

Sunku butu tikrai pasakyti, ar tokia knygeliu
kreipimosi priemone sugalvojo pats Mažvydas, ar
nusižiurejo i koki kita panašu pavyzdi. Tokiu pa-
vyzdžiu buta. Toje pacioje Veinreicho spaustuveje,
kurioje buvo išspausdintas Mažvydo Katekizmas,
kai kurios dar anksciau spausdintos knygeles ture-
davo štai toki kreipimasi i pirkejus:

Czu Konigsberg hat gedruckt mich
Hans Weynreych gar lleyssiglich
Bey der Schloss - Treppe der adle Stadt
Da such mich, wer Lust czu kauffen hat.28

28Pau 1 T s cha c k e r t, op. cit., 92 p.
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Maždaug trecdali savo prakalbos Mažvydas pa-
rašo, dar vis atsimindamas, kad tai knygeles pacios
kalba, ir leisdamas joms tai priminti: kai augancios itampos ir primygtinumo. Budingiau-

sias to pavyzdys bus šis posmas:
Neusztrukiet bralei seseris manes skaitity

'. Hei wespatis wisaky ant szmaniu susimilkiet
Kunigump szekump szmanes tremkiet
Kiek nedelias baszniczian waikscziati prisakikiet
Kunigus idant makitu szmanes ragynkiet
Plebanus kunigus wenu balsu praschiikiet
Jdant ta maxla nesleptu didei melskiet. (11 p.)

Jei kas schwenta giesme nar giedaty
Mane po akimis sawa tur turety.
Diena ir nakti preg sawes mani laikikiet
Jr niekada manes nog iusu neatmeskiet
Jei kursai mane nog saves atmes
Tasai newena paszitka manip negaus.

Pamokslininkiška prakalbos primygt-inuma bei
itikinamuma reiškia gan gausiai vartojami tokie
superlatyviško"s reikšmes posakiai, kaip pvz.: nega-
leia ne wenu budu gauti, nakada neregieia, tikrai
paszysyt, Diena ir nakti preg sawes mani laikikiet,
wisada tur kleidety, Tasai amszinai tamsibesa tur
buti, 'amszinai prapuldinty, nar didei mj]eti, dawa-
nai nar dawanati, dewap didziap pristakiet, didei
melskiet, amszinai praszudisU, karschtai diena ir
nakti eschkakiet ir 1. 1.

Ta . pati retoriška primygtinuma reiškia ir tokie
dvinariai sustiprinti posakiai, gausiai Mažvydo var-
tojami: Malanei ir su dziauksmu ta szadi prigimkiet,
Weizdekiet ir dabakietese szmanes wysas, Diena ir
nakti pteg sawes mani laikikiet, Kursai nenaretu
ta maksla szinati ir makiety, Sweikata ir palaimi tas-
sai gal prldoty, Jei ta maksla makiesU ir permanisU
ir 1. 1.

Visa .tai yra retorinio emocinio stiliaus elemen-
tai, vieni kitus papilda ir stiprina. Vaizdingu sti-
listiniu priemoniu - palyginimu, epitetu, metafo-
ru - prakalboj beveik visai nerandame. Tokiu bu-
du ši pirmaji musu literaturoje originalini, eilemis
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Tadrin ius szmanesz manesp prisiartynkiet
Jr pagal to schwenta maksla giwellkiet. (9 p.)

Nuo šios vietos knygeles jau niekur nuo saves
neprabyla, 0 tolimesni žodžiai geriau tinka paciam
Ma:žvydui, negu joms. Paskutines prakalbos eilu-
tes jau aiškiai sako pats Mažvydas, 0 ne knygeles:

Delto rakasn schita maksla trumpa imkiet

Diewa szadzia karschtei diena ir nakti eschkakiet
A. mana darba vsz gier prymkiet (12 p.)

Prakalba parašyta retoriniu stilium, pabrežtai
kreipiantis i "bralius seseris", paskui i "szmanes
wysas", galop dar iškilmingiau i ponus ir kunigus:
"Hei wespatis wisaky ant szmaniu susimilkiet" I
,,0 jus kunigai pagal iusu sena vreda" etc. (11 p.)
Retorinio stiliaus pakilimui . cia dar budingas veiks-
mažodžiu bendraciu ir liepiamuju nuosaku nukeli-
mas i sakinio pabaiga. Šitaip sustatyti sakiniai nors
skamba monotoniškai, bet igauna vidii1es laipsniš-
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parašyta kurini galime laikyti ryškiu emocines, bet
ne vaizdingosios retorikos pavyzdžiu. Del to ši pra-
kalba pasižymi pakilia itempta nuotaika, vietomis,
kaip mateme, su polinkiu i perdejima, hiperboliza-
vima. Tad ir šitokius pasakymus: '

B schito makslo szmanes regit kleidenczias
Jr deiwiu scmmta (iei tatai nemasz) turinczias
Asch szinau ir tatai dresu czia sakiti
Jag schimty szmaniu wena negaleczia atrasti
Kursai wena szadi dewa prisakima makietu

Jr pateriaus bendu szadziu atmintu,- (10 p.).

galime suprasti ne vien kaip kulturistorinius liudi-
jimus, bet ir kaip retorini hiperbolizma, tikroveje
turinti tik labai bendros prasmes pagrinda.

Mažvydo giesmynu 1566 m. ir 1570 m. šaltiniu
bei giesmiu originalu nustatymas - tai artimiausias
uždavinys, toliau tiriant literaturinius musu senuju
raštu elementus. Gausesne tyrimo medžiaga leistu
ir šio darbo kai kurias išvadas placiau pagristi,
o kai kurias gal ir kitaip išreikšti. XVI a. senuju
raštu nuodugnus ištyrimas pades nušviesti jau su-
detingesnius kulturistorinius ir literaturinius 'klau-
simus, kuriuos kelia XVII ir XVIII a. baŽI1ytiniai
raštai. .
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