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PRATARMĖ

Adomas Alietis (Adam de la Halle), arba Adomas Kup
rius (Adam le Bossu), arba Adomas iš Araso (Adam 
dArras) kartais vadinamas tiesiog Kupriumi iš Ara
so (Bossu dArras). Tai vienas iš originaliausių ir 
žymiausių XIII a. kūrėjų. Žavingas, įvairiapusis tru- 
veras - viduramžių poetas bei muzikantas viename 
asmenyje, kai kurių tyrinėtojų labiau vertinamas kaip 
pastarasis, buvo žinomas tiek savo gimtajame mieste 
Arase, tiek Prancūzijos ir Italijos karalių dvaruose.

Arasas (Prancūzijos šiaurė, į pietus nuo Lilio, Pa de 
Kalė departamento centras) XIII amžiuje buvo vienas 
iš pajėgiausių Šiaurės Prancūzijos miestų, didžiausias 
Artua grafystėje, garsėjęs savo teatro tradicijomis, už
auginęs gana gausų truverų bei žonglierių būrį.

Apie patį Adomą Alietį išliko ne itin daug žinių, 
bet atrodo, jog šio truvero gyvenimas bus buvęs aud
ringas ir turtingas. Daugelis jo biografijos faktų nėra 
patvirtinti, o kai kurie momentai tėra viena kitai prieš
taraujančios prielaidos. Gimė jis apie 1235-1238 m. 
gana pasiturinčio miestiečio šeimoje Arase. Jo tėvas 
buvo metras Henrikas Kuprius, dėl nežinomų priežas
čių pravardžiuotas Aliečiu. Atrodo, „Kuprius“ (Bossu) 
buvo Adomo Aliečio šeimos vardas. (Arba atvirkščiai: 
Alietis - vardas, o Kuprius - pravardė.) Pats Adomas
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protestavo prieš Kupriaus vardą: „Mane vadina Kupriu
mi (Bochu), bet aš toks nesu“. Taigi iš kur kilusi tradi
cija šį truverą vadinti Aliečiu - sunku pasakyti. Galbūt 
poetas, nesitenkindamas, jo nuomone, gėdingu vardu, 
pasivadino tėvo pravarde, turbūt nereiškiančia nei kil
mingumo, nei kilmės vietos.

Jaunystėje Adomas galbūt studijavo Voselio (Vau- 
chelles) cistersų vienuolyno abatijoje gramatiką ir 
filosofiją (Dictionnaire dės lettres franęaise. Le Moyen 
Age, Paris: Librairie Arthėme Fayarol, 1964, p. z7~zs). 
Bet faktas irgi nėra patvirtintas. Tame pačiame 
prancūzų literatūros žodyne daroma prielaida, kad 
jis visada galvojęs apie vienuolio pašaukimą, tačiau 
klerko kelyje pasipainiojusi jauna graži mergina, var
du Marija. Jųdviejų susitikimas poetiškai aprašytas 
„Pavėsinės vaidinimo“ pradžioje. Marija, įsimylėjėlio 
akimis, buvo ne tik pati dailiausia visame pasaulyje, 
bet ir gana protinga žmona. Ji suprato vyro poetinę 
prigimtį ir jo avantiūristines fantazijas. Dėl įvairių 
Adomo klajonių po Prancūzijos ir Italijos karalių 
dvarus jiedviem dažnai tekdavo išsiskirti, tačiau su
tuoktiniai gyveno santaikoje.

Potraukio mokslui ir poezijai būta tokio stipraus, 
kad Adomas vis dėlto nusprendė palikti šeimą Arase 
ir išvykti į Paryžių. Vėlgi tatai iki galo nėra įrodyta, 
labiau tikėtina, kad Alietis tiesiog buvo ištremtas iš 
Araso. Dėl kokių priežasčių - nėra žinoma. Atrodo, 
išvykai į Paryžių skirtas „Pavėsinės vaidinimas“. Jo
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parašymo data spėliotina (tarp 1262 ir 1276 m.). J. Du- 
fournet žiniomis, 1276 m. birželio 3 d. vaidinimas bu
vo pastatytas Arase vietinės tuo metu garsios žong
lierių ir miestiečių asociacijos Carite Notre-Dame 
rūpesčiu (žr. Adam de la Halle, Le jeu de la feuilleėy 
ėd. par J. Dufournet, Paris: GF. Flaumarion, 1989). 

Pačioje dramoje yra nuoroda, kad prieš „Pavėsinės 
vaidinimą“ Adomas parašo lyrinį kūrinėlį „Atsisvei
kinimas“ (Conge). Paryžiuje jis sukuria eiles „Žodis 
apie meilę“ (Dit damour), „Posmai apie Mirtį“ (Vers 
de la Mort)y daug dainų, rondo, motetų. Čia turbūt 
parašė ir „Keliaujančio maldininko vaidinimą“ (Le 
Jeu du Pelerin), kuris vėliau taps garsiojo „Vaidinimo 
apie Robeną ir Marijoną“ prologu. Atrodo, 1271 m. 
po studijų Paryžiaus universitete, kur įgijo menų ma
gistro laipsnį, jis patraukė grafo Roberto II dArtua 
dėmesį. Pastarasis garsėjo narsa ir labai mėgo poeziją. 
Jau žinomą poetą ir muzikantą-kompozitorių grafas 
pakvietė vykti į Neapolį, kur karaliavo Prancūzijos ka
raliaus Liudviko IX brolis Karolis Anžujietis. Teigiama, 
kad į Italiją 1280 m. pradžioje išvykęs Adomas buvo 
pirmasis prancūzų muzikantas, apsilankęs ir kūręs 
Italijoje. Neapolyje, ko gero, jis parašė „Vaidinimą 
apie Robeną ir Marijoną“, pastatytą 1283-1286 m., o 
antrąsyk suvaidintą Arase jau po autoriaus mirties. 
Manoma, jog to paties Roberto II iniciatyva Alietis 
lankėsi ir Sicilijoje 1282 m. rugpjūčio 3-13 d. Ta proga 
truveras savo globėją apdainavo neužbaigtoje poemoje
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„Sicilijos karalius“ (Roi de Sicile), tiesa, sukėlusioje 
popiežiaus valdžios ir imperijos nepasitenkinimą. Mirė 
Adomas Alietis apie 1289 m. vasario 2 d. Pietų Italijoje.

Talentingai XIII a. truvero arasiečio plunksnai 
priklauso visų trijų literatūros rūšių kūriniai: lyrikos 
(dainos, polifoninės baladės, motetai, virelė, rondo, 
dialoginiai meilės eilėraščiai (jeux-partis), jo sukurti 
Araso poetų draugijoje {Puy d Arras) kartu su žong
lieriumi Jeanu Breteliu, ir kt.), epas („Sicilijos kara
lius“) ir dramos. Viduramžių literatūros kontekste 
Adomas Alietis labiausiai žinomas kaip dviejų dramų 
autorius: tai pasaulietinė karnavalizuota drama „Pa
vėsinės vaidinimas“ {Jeu de La feuillee) ir pastoralinė 
pjesė „Vaidinimas apie Robeną ir Marijoną“ Ųeu de 
Robin et Marion).

Pirmiausia susipažinsime su pirmąja drama, ku
rią Europa iš naujo atrado tik XX a. viduryje, įžvelg
dama daugiau nei eilinį satyrinį studentišką reviu. 
„Pavėsinės vaidinimas“ - viduramžių dramaturgijos 
kūrinys, unikalus kaip teatro teatre eksperimen
tas, kaip karnavalinė šventė, nuo kurios priklauso 
pjesės forma, pastatymo pobūdis ir turinys. Sunku 
tiksliai nusakyti paties vaidinimo žanrą. Kaip ir bū
dinga XIII a. dramai (vaidinimui), čia rasime visko 
po truputį {pois piles) -  nuo realistinio, satyrinio, 
bufoninio reviu (pramoginio pobūdžio vaidinimas, 
sudarytas iš savarankiškų teatro, cirko, muzikos 
numerių, kurie dažnai turi bendrą temą, bendrus
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veikėjus) iki fejerijos (mitologinės, fantastinės ar 
kitokios tematikos teatro, cirko vaidinimas su gau
siais efektais, aktorių triukais). Tikrai keista pjesė, 
netelpanti į griežtus rėmus, nėra jokios intrigos, o 
realizmas sumišęs su fantazija.

„Pavėsinės vaidinimas“ - kamavaiizuota drama, 
vaidinta konkrečios šventės metu. Kokia būtent tai 
šventė - sunku pasakyti, galbūt gegužės i-osios (Eu
ropoje žinomos kaip Valpurgijos) naktis, galbūt Joni
nių (raganų šėlsmo) arba Sekminių naktis. Akivaizdu, 
kad tai šventiška, karnavalinėms laisvėms ir links
mybėms atvira naktis, kai „apsilanko fėjos“, vėliau 
pavirstančios raganomis, kerštingai nusiteikusiomis 
žmonių atžvilgiu. Pjesei netgi nereikalinga rampa, 
skirtumo tarp salės ir scenos beveik nėra. Veiksmas 
vyksta Arase, kur ir buvo vaidinama. Atrodo, kad 
Adomas Alietis šį tekstą rašė iš anksto numatytai 
vaidinimo scenai. Dalyvauja pats autorius - jaunas 
truveras, jo tėvas ir kiti poeto draugai -  iš tiesų rea
liai gyvenę, Artua grafystės dokumentuose užfiksuoti 
arasiečiai. Todėl veikėjus galima skirstyti į savuosius - 
arasiečius - ir svetimuosius, kurių atėjimas į sceną ir 
išėjimas yra vienaip ar kitaip paženklintas (vienuolis, 
gydytojas, pamišėlis, mitologiniai personažai ir pan.). 
Sunku atskirti, kur aktorius, o kur žiūrovas, nes šis 
vaidinimas - tai karnavalinis šventimas, leidžiantis 
peržengti įprasto gyvenimo ribas, laisvai elgtis su vis
kuo, kas šventa ir oficialu.
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Iki XIII a. viduramžių teatre dominuoja liturginė 
drama, dramatizuojanti biblinius epizodus. XIII a. 
įsileidžia į vaidinimą pasaulietinę tematiką ir karna
valinį liaudies švenčių motyvą. Šiame amžiuje ritua
las apleidžia dramą, ši suartėja su gatvės karnavalu 
ir jau leidžia mums pajusti nuolatinį viduramžiškos 
inversijos pasaulio skonį bei kvapą, kai paradoksa
liai apverčiami įprastiniai nustatytos tvarkos, viršaus 
ir apačios, šventi ir pasaulietiški vaizdiniai. Tokiam 
tikrovės suvokimui būdingi grotesko bruožai. Vidur
amžių scenoje, kaip ir skliautuotuose katedros priean
giuose, mėgstama maišyti komiška ir tragiška, juoką 
ir ašaras, kaip ir pačiame gyvenime. Adomo Aliečio 
teatre ryškiausiai atsispindi suartėjimas su liaudies 
šventės stichija, su pačiu gyvenimu.

Labai gyvenimiškas pats pjesės pavadinimas, iš 
kurio galime susidaryti visumos vaizdą. Vien ko ver
ta dviguba antraštė: „Adomo vaidinimas“, -  žinoma, 
pastarąjį norisi sieti labiau su autoriumi nei su persona
žu, - ir „Pavėsinės vaidinimas“. Kodėl pavėsinės? Pran
cūzų kalbos žodis feuillee („pavėsinė“) reiškia ir augalų 
šakelę, kabinamą ant smuklės durų, ir namelį iš lapi
jos, sukonstruotą senoviniu gegužės ciklo papročiu tiek 
mitologinėms būtybėms - fėjoms pasitikti, tiek Dievo 
Motinos relikvijų dėžutei saugoti (gal tai krikščioniš
kų gegužinių pamaldų atspindys), ir, be abejo, lapus 
knygos, kurią svajoja parašyti Adomas Alietis; be to, 
išties įdomu, jog patys prancūzai šiuo žodžių linkę va
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dinti ir... išvietę. Tiesa, rankraštyje pateikiamą seno
sios prancūzų kalbos žodį feullie galime suvokti kaip 
žodžio folie („beprotybė“) formą. Ar neatrodo, jog 
talentingo ir sumanaus, šmaikščiaplunksnio truvero 
sukurtas „Pavėsinės vaidinimas“ tiesiog ir primena 
smuklės žaidimą, beprotybės, kvailiojimo šventę, net 
literatūrinį stilių, prisodrintą karnavalo dvasios bei 
gausios kūrėjo gyvenimiškos ir kultūrinės patirties.

Karnavalo dvasia parašytą pjesę sudaro trys da
lys: karnavalinė autobiografinė; karnavalinė fantas
tinė - fėjų stalo scena; karnavalinė puotos-smuklės 
scena. Pirmojoje atsiskleidžia atviras karnavalinis ir 
familiarus paties autoriaus asmeninės bei šeimyninės 
padėties vaizdas. Satyriškai charakterizuojami ir kiti 
Araso miestiečiai, viešumon iškeliamos jų buitinės 
bei meilės paslaptys. Antrojoje satyrinį realizmą kei
čia fantazija, oficialųjį pasaulį -  karnavalinė nakties 
šventė, kurios metu triumfuoja mitologinių būtybių 
likimą lemiantys sprendimai, o teisę ir valdžią įgyja 
net užribio žmonės, kaip antai prostitutės (Švelnioji 
Dama ruošiasi suvesti sąskaitas su savo priešais).

Pjesę vainikuoja smuklės scena. Smuklė - vidi
nė Araso metonimija. Joje paaiškėja karnavalinis 
atskirų veikėjų likimas. Aušra ir bažnyčios varpai 
praneša apie karnavalinės nakties pabaigą. Baigiasi 
realybės transformacija. Šventės dalyviai nebetenka 
savo karnavalinių teisių. Artėja galas pačiam šventiš
kumui. Vienuolio pakviesti dalyviai eina į bažnyčią.
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Smuklė - veiksmo planų tarpininkė; į ją ateinama iš 
stebuklingos fejerijos, iš jos traukiama į bažnyčią. Tik 
ką skambėjo mitologinio požemių pasaulio valdovo 
Helekeno varpeliai, dabar smuklės senbuvius kelia 
bažnyčios varpų skambėjimas prieš pamaldas. Visa 
garbinga kompanija eina nusilenkti Dievo Motinos 
relikvijoms: iš smuklės vienodai arti iki fėjos Morga- 
nos ir iki Mergelės Marijos.

Vaidinimo erdvė vieninga: personažas gali pakilti 
iš savo vietos salėje, kalbėti iš vietos ar ateiti iki vai
dinimo teritorijos ir vėliau vėl atsisėsti į savo vietą. 
Siam erdvės vieningumui būtina paskelbti vietos pa
sikeitimą. Štai pasibaigus fėjų stalo scenai Hanas Ga- 
lanterininkas susirūpina perėjimu į smuklę: jis veda 
vienuolį - svetimąjį -  iki smuklės, girdamas ten su
sirinkusią draugiją. Vietos pasikeitimas pažymėtas ir 
scenoje - fėjų stalas akimirksniu pavirsta smuklės sta
lu. Pjesės veiksmo vieta ta pati, kur ir vaidinama, jis 
vyksta tuo pačiu momentu, kai ir vaidinama. Laiko 
ir vietos vienovė būdinga karnavalizuotai dramai, o 
„Pavėsinės vaidinimas“ - vienintelis viduramžių kū
rinys, kur vieta ir laikas vieningi, čia nėra to amžiaus 
dramai būdingo simultaniškumo (ko nepasakytume 
apie Robeno ir Marijonos vaidinimą).

Pjesės tematika plati, karnavalinio pobūdžio: puo
tos tema - fėjų vakarienė pavėsinėje ir vaidinimo da
lyvių šėlsmas smuklėje; prostitutės motyvas: jai kar
navalas suteikia savų laisvių ir teisių. Svarbi Fortūnos
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rato (universalaus viduramžių simbolio, kuriuo nusa
koma laimė ir ateitis) tema, susijusi su karnavalinės 
nakties fėjų spėjimais, pranašavimais bei prakeiki
mais, siekiančiais gilias folklorines tradicijas. Relikvi
jų tema taip pat charakteringa, susijusi su sudraskyto 
į gabalus kūno įvaizdžiu.

Įvesdamas beprotybės ir kvailumo temą, būdingą 
bet kokiam groteskui, leidžiančią į pasaulį pažvelgti 
kitomis akimis, atvirai ir linksmai parodijuojančią 
vienpusišką oficialiąją „tiesą“, Adomas Alietis elgiasi 
kaip tikras novatorius. Mat tik viduramžių pabaigoje 
ši tema suklesti teatre ir dailėje. Kaip jau minėjome, 
pjesėje beprotybė užfiksuota pavadinime ir pabrėžta 
žodžiu pois („žirnis“ - galimybė pasveikti nuo pami
šimo ir paties pamišimo simbolis) dominavimu, sūrio 
motyvu, su ja siejasi minimas šv. Acharijus - pami
šėlių ir kvailių globėjas, o nevaržomas dervišo bei jo 
tėvo elgesys atskleidžia karnavalinės šventės ir šven
tiškumo kvailumą, pasaulis parodomas materialesnis, 
„kūniškesnis“, žmoniškesnis ir linksmesnis. Tai šven
tinis pasaulio aspektas, ir kaip toks jis legalus, nors ir 
apribotas vienos konkrečios šventės rėmais.

Pjesė nepretenduoja į jokį problemiškumą. Ji uni
versali. Čia nėmaž nemoralizuojama. Nėra nei cha
rakterių, nei situacijų komizmo. Joje atskleista kar
navalinės pasaulėžiūros esmė: daugelis paveikslų 
nupiešti karnavaline groteskine dvasia, kaip ir būdinga 
viduramžių parodijai (dominuoja storas pilvas, vienur
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įvardytas kaip „statinaitė“, kitur - kaip „odinis vyn- 
maišis“, ligos-ydos gydomos šlapimu - pagrindiniu 
žmogaus charakterio ir likimo rodikliu); nėra jokio 
anonimiškumo, čia atvirai pašiepiami konkrečių as
menų konkrečios ydos ir trūkumai: šykštumas, pa
laidas gyvenimo būdas, sukčiavimas ir pan.

Trim amžiais vėliau už „Pavėsinės vaidinimą“ para
šytame Franęois Rabelais romane „Gargantiua ir Pan- 
tagriuelis“ {Gargantua et Pantagruel) liaudies šventinių 
formų funkcijos analogiškos. Tik viskas čia plačiau, 
giliau, sąmojingiau, sudėtingiau ir radikaliau.

Antroji drama „Vaidinimas apie Robeną ir Marijo
ną“, pagrįstai laikoma operetės pirmtake, buvo sukur
ta kaip dvaro pasilinksminimas 1285 m. Pietų Italijo
je, kai Adomas Alietis lydėjo grafą Robertą II dArtua 
pas Karolį Anžujietį. Italijoje truveras susipažino su 
provansalų ir italų lyrikos pavyzdžiais. Vaidinimas 
labai primena pastoralę (šis žanras klestėjo XIII a.): 
pagrindiniai personažai -  medžioklėn išsiruošęs rite
ris ir aveles gananti piemenaitė tradiciniu Marijonos 
vardu. Riteris jai merginasi. Piemenaitė gali priimti 
riterio siūlymus, gali juos ir atmesti. Šio vaidinimo 
piemenaitė išsaugo ištikimybę savo draugui (Alietis 
palieka tradicinį pastoralinį piemens vardą- Ro- 
benas). Riteris ir Robenas -  du priešininkai, jie gali 
išsiskirti taikiai, gali ir susipešti -  variantų ne itin 
daug. Vaidinimo autorius sujungė keletą pastoralės 
siužeto variantų į vieną.
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Be originalių dialogų Adomo Aliečio pjesėje, kaip 
ir būdinga pastoralės žanrui, apstu tradicinių liaudies 
dainų, šokių, žaidimų ir ratelių, dominuoja pastora
liniai motyvai ir peripetijos (pvz., besilinksminant 
draugams, vilkas pavagia avelę, o įsimylėjėliui Ro- 
benui tenka ją išvaduoti ir mylimosios akivaizdoje 
pademonstruoti savo šaunumą). Dialogai apipinti 
komišku žodžių žaismu, iš kurio kyla nesusikalbėji
mas. Išmoningai kuriamos jaunatviškos dviejų įsimy
lėjėlių — Robeno ir Marijonos — scenelės. Akivaizdu, 
kad autorius matydavo ir mėgo kaimo linksmintojus 
bei miesto histrionus.

Sunku įsivaizduoti, kaip pjesė buvo vaidinama 
Artua grafo dvare Neapolyje. Nežinoma, kas atliko 
vaidmenis, ar mėgėjai aristokratai, ar iš Prancūzijos 
atvykę žonglieriai. Vaidinimo dekoracijos labai pa
prastos. Spėjama, kad pakako pievos, kurią iš vie
nos pusės ribojo gyvatvorė ir krūmai, iš kitos, pagal 
simultaniškos scenos principą, -  valstiečių Gotjė ir 
Bodono namai bei laukas, kur gano Petronėlė. Tu
rėjo būti ir mažytė kalvelė, atstojusi „Nemeluojančio 
karaliaus“ sostą. Menkos dekoracijos ženklina vidur
amžių teatrą ir veiksmo menkumą. Veikėjų pasirody
mai („įėjimai“ ir „išėjimai“) monotoniški, neišradin
gi. Vienintelis personažas -  Marijona - beveik visą 
laiką scenoje (išskyrus epizodą, kai yra pagrobiama). 
Robeno sumušimo, vilko užpuolimo veiksmui pagy
vinti nepakanka.



Veiksmas pagyvinamas piemenėlių šokiais ir žai
dimais. Vaidinimas sukurtas italų dvarui, poetas 
vaizduotėje matė savo krašto žmones, girdėjo jų šneką 
ir dainas. Visa tai gražiai suausta į vientisą pastora
lės - aristokratiško žanro - audinį.

Pastoralė nėra grynas folkloras. Tačiau joje išli
ko liaudiškų pavasario apeigų atminimas. Svarbiau
sias pavasario apeigų elementas - šokis. Tiek Pran
cūzijoje, tiek Italijoje su šokiu susijusios populiarios 
eiliuotos formos: pastoralė, reverdi, rondo, baladė. 
Bet Prancūzijoje jos taip ir liko šokio dainos arba 
paprasčiausios dainos ar paprasčiausi eilėraščiai. Tik 
pastoralė davė postūmį „Vaidinimui apie Robeną ir 
Marijoną“. Adomas Alietis atgaivino folklorines tra
dicijas ne siužetu, bet šokiu ir žaidimu.

Vaidinimo herojų buitis ne šiurkšti, kaip kitose 
arasiečių dramose, bet apglaistyta ir stilizuota. Ne
nusižengdamas gyvenimo tiesai, Adomas Alietis pie
šė harmoningą Marijonos jausmą, gruboką Robeno 
įsimylėjimą, ir nors riterio paveiksle justi pastoralinis 
sąlygiškumas, kaimiškoji grupė pavaizduota tiesmu
kai, nuoširdžiai ir linksmai. Charakterių piešinys ne 
realistinis, bet nuoseklus, logiškai pagrįstas ir indivi
dualizuotas. Smulkiausiai atskleistas santūriai ironi
zuojamas Robeno charakteris. Iš jo paveikslo matyti, 
kad valstiečiams meilė vis dėlto nėra, kaip kurtuazi- 
niuose romanuose, „energijos ir drąsos generatorius“. 
Autorius, vaizduodamas prikišamai demonstruoja
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mą menkai pagrįstą herojaus drąsą, rėmėsi, ko gero, 
lotyniškų komedijų pavyzdžiu. Alietis karnavalinį 
šėlsmą psichologizuoja.

Vaidinime saikingai pažerta ir karnavalinių juo
kavimų, ypač nepraustaburnio Gotjė lūpomis. Štai 
jis siūlo draugams „leisti dujas dėl smagumo“ arba 
dainuoja nešvankią XII amžiaus herojinės komiškos 
poemos ištrauką. Visi juokavimai -  groteskinio realiz
mo palikimas, materialaus kūniško prado vaizdiniai: 
kūno, valgymo, gėrimo, tuštinimosi, lytinio gyvenimo 
paveikslai („Pavėsinės vaidinime“ jų kur kas daugiau).

Kaip tik santūrumas, saiko jausmas, ribų jutimas, 
grakštus humoras apsaugo vaidinimą nuo idilijos. 
Bent truputį daugiau juoko, ir Adomo Aliečio pasiek
ta trapi pusiausvyra tuoj pat sužlugtų.

Pusiausvyra juntama ir muzikinėje pjesės dalyje - 
šokiuose, dainose bei žaidimuose, kurie sudaro gerą 
trečdalį paties vaidinimo. Liaudies žaidimuose šokis 
ir daina gimė tiesiogiai pačiame veiksme, linksmose 
inscenizacijose, turėjusiose buitinę ir ritualinę prasmę. 
Pati viduramžių pasaulėžiūra persmelkta kosminio šo
kio įsivaizdavimo. Pagrindinė viduramžių šokio rūšis 
ne tik liaudies, bet ir kurtuazinėje kultūroje - tai ka- 
rolė arba kerolė (pranc. carole, angį. carol— „šokis rate, 
ratelis“). Su šokio rato forma susijusi ir muzikinė po
etinė šokio dainų struktūra - rondo, virelė, baladės, jų 
skiriamąjį bruožą sudaro tekstinis muzikinis refreniš- 
kumas. Šiame vaidinime piemenėliai šoka farandolą
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(iune treche) — vieną iš šokio-ratelio atmainų. Ja už
baigiama pati pjesė. Šokiu, po visų siužeto peripetijų 
ir santūraus karnavalinio šėlsmo, sugrąžinama taiki 
linksmybė ir tvarka. Iš žemiško ir kosminio šokio ry
šio idėjos gimsta ir magiškų šokio savybių įsivaizdavi
mas, atsispindėjęs daugelyje kurtuazinių romanų bei 
viduramžių lyrikos epizoduose.

Adomas Alietis pjesėse liaudies tradiciją panaudojo 
kaip sąmoningą meninę priemonę. Jis buvo vieninte
lis ankstyvųjų viduramžių pasaulietinis dramaturgas, 
savo kūryboje suderinęs karnavalinį liaudišką poetinį 
pradą su satyriniu. Maža to, jis meistriškai sužaidė 
ir su savo paties kūriniais, ir kitų jo amžininkų bei 
ankstesnių autorių parašytais literatūros veikalais, 
jų motyvais (aliuzijos į herojinį epą, į XIII a. truvero 
Jeano Bodelio „Vaidinimą apie šventąjį Mikalojų“ (.Le 
Jeu de saint Nicolas) ir pjesę „Araso Kurtua“ (Courtois 
d,Arras)y kurtuazinės poezijos parodija, „kvailių dai
nos“ {sotte chanson) stiliaus imitacija ir pan.). Jo kūri
niuose matyti ateities elementai, Renesanso teatro už
uomazgos. Bet viduramžiais Adomo Aliečio kūryba 
pasekėjų nesulaukė.

Rita Černiauskienė



PAVĖSI NĖS V A I D I N I M A S



PERSONAŽŲ SĄRAŠAS:

Ad o ma s  A l i e t i s -  poetas, muzikas ir „Pavėsinės 
vaidinimo“ autorius

Me t r a s  He n r i k a s  Al i e t i s  - Adomo tėvas 

Ri kj ė  Or i ,  p r a v a r d e  T u r t i n g a s i s  -Adomo 
draugas

Ha n a s  G a l a n t e r i n i n k a s -  poeto draugas 

Gi j o Ma ž a s i s  - poeto draugas 

Ra u l i s  Le Ve d j e ,  Ra u l ė  - smuklininkas 

Gy d y t o j a s

R ė n e I ė - Araso gyventojas 

Šv e l n i o j i  Da ma  - Araso moteris 

V a I ė - kvailys

Vienuol i s -  relikvijų saugotojas

Pa mi š ė l i s

P a mi š ė l i o  t ė v a s

Kr o k i u s o  - karaliaus Helekeno pasiuntinys

Mo r g a n a  -  Išdidžioji fėja

Ma g l u a r a  - fėja

A r s i I ė - fėja

V a l e n k u r a s  statistas

Mi ni a ,  s t a t i s t a i  arba ž i ū r o v a i



ADOMAS, dėvi  Par yž i aus  s t ude n t ų  
p e l e r i n ą

Ar žinote, kodėl aš rūbą pakeičiau? 
Palieku moterį, kad studijas pratęsčiau, 
Svajonę, kur gyvent neduoda, pildyčiau. 
Bet pirma atsisveikint su visais norėčiau.

5 Tegu bent vienas pamėgina išsižiot,
Jog negaliu vykstąs Paryžiun pasigirt. 
Sunku užvaldžiusių žavų atsikratyt,
O po ligos turi sveikatą pataisyt.
Tarp kitko, laiko veltui čia neleidau: 

io Argi mylėti kuo stropiausiai nesistengiau? 
Ir gražią vazą primena man šukės jau. 
Taigi Paryžiun išvykstu.

R I K J Ė ORI
Ar tinka tau?

Ar Arase užauga klerkai?
Tau noris juo patapti verkiant?!

15 Tai tik iliuzija pražuvus!

ADOMAS
Rikjė Amjonas -  nesugriuvęs.
Gudrus. Išmano savo knygą.

H AN AS
O taip! Naudos tik siekia -  ne kitaip. 
Išspaust po „du denjė už svarą“.
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20 Bet ar prikišti ką jums galim - 
Sunku nuspėti jūsų būdą.

RI K J E ORI, k r e i pdamas i s  į Haną  
Ir jis darys taip? Jis pablūdo!
Ar tik, drauguži, nenukvako?

ADOMAS
Man tėmijas, kad nuolat sakot,

25 Jog šitos mano kalbos - paistalai,
Bet aš įpareigotas būtinai 
Pats pasirūpinti savim.
Pasitikiu sava lemtim - 
Dievulis davė man gabumų,

30 Visi Araso malonumai
Nublanksta prieš žinių troškimą.
Jau iškračiau čia piniginę,
Lai neša talentas naudos.

GIJO MAŽASIS
Kas prieglobstį Marijai duos?

35 Zemietei, mano kūmai, a?

ADOMAS
Senjore, liks pas mano tėvą.

GIJO
Juokaujat, Metre, taip nebus.
Vos sužinojus apie jus,

24



Paryžiun tuoj Mari išvyks,
40 Tikrai jai nieks nesukliudys,

Arba man ji nepažini.

ADOMAS

Ką aš darysiu? Dievaži!
Ogi palinksminsiu žmonelę, - 
Garstyčiom tepsiuosi vietelę.

GIJO

45 O argumentai jūs menki - 
Tikroji priežastis ne ši.
Negalite taip iškeliauti,
Šventos Bažnyčios saitų griauti,
Du žmonės sujungti ilgam.

50 Iš balos neišlipt sausam.

ADOMAS

Kalbi nelyg žynys tvirtai 
Sakydamas: „Daryki taip“.
Ir kas išvengtų meilės pinklių? 
Užklupo ji mane beginklį,

55 Kaip tą, kurs pirma įsimyli,
Paskui jau vengia jos ir tyli.
Menu: aplinkui kunkuliavo,
Gamta visa žaliuot žaliavo,
Jaunystė degė įkarščiu, aistra,

60 Kur teikia meilei prieskonio aštraus,



Ieškoti verčia skonio malonaus, 
Ir neberūpi tau jokia nauda.
Tai buvo vasara: graži,
Švelni, žalia, linksma, šviesi,

65 Paukštelių trelėm užburta. 
Giraitėje, prie šaltinėlio,
Kurs alma, spindi akmenėliai, 
Man rodės vizija keista 
Tos, kur dabar turiu už žmoną, 

70 Deja, nuvytusią, geltoną.
Jos veidas skaistumu spindėjęs - 
O kūnas lieknumu žavėjęs. 
Dabar pažvelkit: ji - stora, 
Paniurusi bambeklė.

R I K J Ė

Cha!
75 O jūs tikrai nepastovus,

Jei tokius bruožus malonius 
Gan greit užmiršote, mielasis. 
Žinau, kodėl sotus toks esat.

ADOMAS

Kodėl?

R I K J Ė

Ji pernelyg dosniai 
80 Grožybes savo švaistė jums.
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ADOMAS

O ne, Rikjė, jūs neteisus.
Tai Meilė žmones malonius, 
Gražius padaro. Jei netingi - 
Tai moters blizgesiu suspindi,

85 Taip elgeta lyg karalienė
Vaizduotę buria mūs kasdienę. 
Plaukai jos auksu žiburiavo:
Stori, banguoti, garbiniavo,
Dabar - juodi, nutįsę ir reti.

90 Visa man pasikeitus ji pati.
Lygi kaktukė, atvira,
Raukšlėta šiandien ir siaura - 
Pradingo baltuma, aiman...
Jos antakiai, kaip rodės man, - 

95 Juodi, lenkti, ploni ir dailūs,
Kaip du brūkšniai teptuko smailūs, 
Jos žvilgis buvo pats gražiausias. 
Dabar susvėlę, pasišiaušę,
It oran kilti pasirengę.

100 Spinduliuose jos akys skendo,
Nuolankios, juodos, dailiapjūvės, 
Vis gundė po vokais didžiulės,
O šie tarsi drugeliai du - 
Nuleis sparnus, pakels abu.

105 Meilingos akys, kaip naivu...
Smaili nosytė tarp akių -



Dailutė ir tiesutė leidos,
Labai derėjo ji prie veido 
Ir tobula nepriekaištingai 

i io Visa virpėjo, ak, džiaugsmingai 
Raudonų skruostų apsupty: 
Skaistybe Rojaus šie dengti, 
Tinklu ploniausiu apgaubti,
O juokas duobutes net dvi 

115 Atverdavo. Dingojos man: 
Dievuliui antrąsyk veidan 
Tokių pat bruožų nesudėti, ne. 
Po nosim - lūpos ir burna - 
Plonytės, vidury - putlutės, 

i2o Raudonos, šviežios it rožutės - 
Dar tankūs ir balti dantukai... 
Štai smakras, jo žavi duobutė,
Ir kaklas subtilus balčiausias - 
Anei raukšlelės, nė menkiausios, 

125 Glotnus, gal apskritas truputį.
O sprandas nugaroj baltutis, 
Grakštutis, lygus, kad klostelė 
Papuošdavo net tunikėlę.
Pečiai jos tiesūs, ilgomis,

130 Pilnom-liaunom rankutėmis, 
Kaip kad ir pridera gražuolei. 
Bet žavesys pranyksta šuoliais, 
Kai baltas plaštakas matei,
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Kurias dar puošė pirštai taip 
135 Ilgučiai, vis plonais galiukais,

Dailiais, rausvais, lygiais nagiukais, 
Pačiais švariausiais padengti.
O štai iš priekio ji pati - 
Nuo kojų lig galvos. Prašau.

140 Krūtinė vien tik ko verta:
Stangri ir apvali, aukšta,
Graži ir tobula šventai - 
Lyg Meilės upės du krantai. 
Pilvukas, talija liekna,

145 Kaip dramblio kaulo peilio kotas, 
Panelių pamėgtas, nešiotas.
Jos kojos grakščios, klubai platūs, 
Kulkšnis žema, vos vos tematos, 
Pėda - laibutė, bet pilnoka.

150 Regėjau ją aš būtent tokią.
Po marškiniais, manau, kas liko, 
Prie viso bendro vaizdo tiko. 
Suprato ji puikiausiai,
Kad myliu ją labiausiai,

155 Dėl to ir buvo man šaltesnė.
O kuo ana šaltesnė esti - 
Tuo stipresni geismai, aistra 
Bei meilė mano jai tada,
Prie jų prisideda pavydas,

160 Dar neviltis ir beprotybė.



Nemaišo įkarščio galybė,
Tuo silpo mano protas vis,
Ir neturėjau aš ramybės 
Tol, kol manosios šeimininkės 

165 Valdove savo neišvydau.
Aš meilės sūkury paklydau,
Nes mylimosios grožio jau 
Nė trupinėlio nemačiau. 
Grožybes vertė ryti šias 

170 Su padažu Voselio Geismas. 
Pats laikas atsipeikėt man,
Kol dar žmona nepastorėjo,
Kol daug už tai nesumokėjau, 
Tų apžavų tikrai gana...

R I K j Ė ORI

175 Tad metre, duokite ją man,
Ji atitiktų mano skonį.

ADOMAS

Nė trupinėlio abejonės.
O Dieve, saugok nuo nelaimės: 
Ir taip jau blogio per akis.

180 Ką praradau, grąžint geidžiu: 
Paryžiun mokytis lekiu.

METRAS HENRI KAS

Sūnau, tave aš užjaučiu,
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Kad šitiek laiko čia praleidai 
Ir vien dėl moters sugaišai!

185 Tad būk protingas ir keliauk.

GIJO

Duok pinigų jam ir nelauk: 
Paryžiuje netversi plikas.

METRAS HENRI KAS

Deja! Aš vargšas kaip tilvikas! 
Turiu tiktai penkis livrus!

H AN AS

190 Dievuli šventas! Girtas jūs?

METRAS HENRI KAS

Šiandieną vyno aš negėriau.
J statinaitę viską žėriau.
Begėdis tas, kurs patarė man tą.

ADOMAS

Ki-ki! Ki-ki! Ką-ką! Ką-ką!
195 Su pinigais tik studentam!

METRAS HENRI KAS

Vikrus jūs bei stiprus, sūnau,
Ir išsisuksite pats vienas.
Aš vargšas, dusulingas, senas, 
Bejėgis, silpnas ir skrepliuoju.



GYDYTOJAS,  ką t i k į ėjęs 
200 Gerai žinau, kuo negaluojat,

Ir, metre Henrikai, žinia,
Liga jūs aiški it diena:
Ją šykštumu visi vadina.
Jei smarkiai jus jinai kankina, 

205 Pasikalbėkim taip, kaip stovim. 
Dalyko šio esu žinovas.
O pacientų daug turiu, 
Pagydyti juos ketinu.
Šiame mieste kaip tik yra 

210 Du tūkstančiai, gal trys, tai va, 
Kurie pasveikti nepajėgia.
Štai giltinė kone sugriebus 
Ir Alua, ir Robertą Kozelį 
Irgi storlūpį Faverelį.

215 Taip pat, beje, ir jų šeimas.

GIJO

Turbūt nepasigestų kaimas,
Jei jie gulėtų po žeme.

GYDYTOJAS

Turiu dar du Ermenfrua:
Tai Paryžietis bei Krepenas - 

220 Kuriuos tikrai ištiks mirtis, 
Ligos žiauriosios sukelta,
Kaip ir šeimynas jų, deja.
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Matytumėt jūs Alua - 
Kaip žiauriai žudo pats save.

225 Jei mirs, kaltė bus jo tikra:
Mat perka mirtinų nuodų.
Kaip nepastipo dar nuo jų?

METRAS HENRI KAS

Kas pilvą šitaip pučia, metre?
Kokia liga mane apsėdo?

GYDYTOJAS

230 Mielasis, neški savo bėdą.

METRAS HENRI KAS

Naktipuodį? Va, prašom jį.

GYDYTOJAS

Ar šlapinais prieš valgį?

METRAS HENRI KAS

Taip.

GYDYTOJAS

Tepadeda mums Dievas.
Gydyt oj as  apž i ūr i nė j a  na k t i puod į  

Liga ši - švento Leonardo,
235 Akivaizdu man kaip ant delno.

METRAS HENRI KAS

Ar teks į lovą gultis, Metre?
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GYDYTOJAS

Ne, ne, dėl to atgult nereikia.
Turiu dar tris šiame mieste 
Ligonius tokius pat, deja.

METRAS HENRI KAS

240 Kas jie?

GYDYTOJAS

Besočiai: Žanas,
Gijomas dar, ir apsirijėlis 
Adomas, tas vardu LAnstjė.
Visi trys serga: vyno jie 
į savo statines pripylė,

245 Dėl to taviškis pilvas spyrės.

ŠVELNI OJI  DAMA,  ką t i k į ėj usi .  
Nėšči a .  Nešas i  i ndą su š l api mu 

Mielasai metre, patarimą 
Suteikit man už pinigus - 
Šis pilvas pernelyg sunkus,
Jau pajudėt nebeįstengiu.

250 Šlapimo savojo nevengiu 
Parodyt jums. Nešiau ilgai.

GYDYTOJAS

Tyr i nė j a  na k t i puod į
Ant nugaros jūs gulatės dažnai,
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Todėl susirgot. Rodo tai 
Šlapimas.

ŠVELNI OJI  DAMA

Melas! Netikiu!
255 Nesu viena iš moterų tokių.

Nei pažadai, nei dovanos 
Į amatą šį klimpt nesuvilios.

GYDYTOJAS

Parodykit man nykštį jūs,
Ir melas bus akivaizdus.

Kr ei pi as i  į Rėnel ė 
260 Pakeiki nykštį, Rėnelė,

Patepsiu jį aliejumi.
Tik iš pradžių dar nuvalau.
Na, va. Pažvelk į kryžių štai (nubrėžtą 

ant  nykšči o)
Ir drąsiai kloki, ką matai.

ŠVELNI OJI  DAMA

265 Tiesos klausysiuosi šventai.

RĖNELĖ

Regiu, kaip, ponia, jus bučiuoja.
Prisiekiu: jums aš nemeluoju.

GYDYTOJAS

O Dieve! žinote gerai,



Kad viskas buvo būtent taip: 
270 Šlapimas vertas pagarbos.

ŠVELNI OJI  DAMA

Duoda  ant aus į  Rėnel ė
Lįsk, ručke, vabalo blauzdon!

RĖNELĖ

Ai! Vargas man! Menki juokai!

GYDYTOJAS

Sūneli, Rėnelė, niekai.
Sakykit, meldžiamoji ponia,

27 5 Kieno gi vaiką jūs nešiojat?

ŠVELNI OJI  DAMA

Senjore, nieko nebeslėpsiu, 
Matau, kad žinot, netylėsiu. 
Tai šito seno latro daigas. 

Rodo į R i k j ė
Tiesa, ir vaiko man nereikia.

R I K J Ė ORI

280 Ką tauškia ji? Dievaž, girta! 
Man vaiką pripaišyti, ką?

ŠVELNI OJI  DAMA

Taip.
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R I K J Ė 

Š V E L N

285

GIJO 

R I K J Ė

290

GIJO

295

H AN A!

ORI

Tai naujiena! Tai žinia! 
Kada nutiko tai? Kada?

IOJI  DAMA

Prisiekiu, buvo neseniai - 
Prieš pat Gavėnią. Taip, tikrai.

Puiki naujiena jūsų žmonai. 
Rikjė, gal ne visi dar monai?

ORI

Kilnuoli, rimkite, paliaukit! 
Maldauju, tyliai, netriukšmaukit. 
Žmona mana pikta it širšė 
Ir įtari, trauk ją velniai.

Išminčius ir drąsus tasai, 
Kurs moterų Garanso bijo, 
Iš pagarbos privengia jų. 
Palaiminti, kur baimę sėja.

Žmonelė Mato štai LAnstjė, 
Arno de la Porto našlė,
Iš laimės degtų nelaba,
Jei jos bijotų visada.
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3oo Vermandua teisėją ši
Vis puola. Josios vyras tyli.

R I K j Ė ORI

Jaunutės moteriškės „žydi“
Čia netolies it dvi gorgonės - 
Aloyza tai iš Drakono,

305 Margo tai iš Piumė namelio: 
Pirmoji plūsta vyrą savo,
Antra šią plepumu pralenkia.

GIJO

Ak! Stulą šen, o Dieve šventas! 
Suskambo demonų vardai!

H AN AS

Kr e i pdamas i s  j Adomą 
310 Adomai, nenustebkit, jei 

Aš jūsų pačią paminėsiu.

ADOMAS

Ir jei išgirs ji, - įsižeisiu. 
Daugiau pažįstu piktavalių: 
Arjanso Henriko žmonelė 

315 Vis šiaušias it katė pikta, 
Gyvena užmiesčio gale 
Pačiutė Tomo Darnėtalio...
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H AN AS

Velnių jų kūnuos -  gyvas galas. 
Antraip nevertas būčiau tėvo.

ADOMAS

Kr e i pdamas i s  į Haną  
320 Priminsiu jums motulę Ievą.

H AN AS

Ir jūs žmonelė ne doruolė.

VI ENUOLI S,  į e i damas
Šventas Acharas, monsinjoras, 
Atvyko aplankyt jūs, ponai. 
Kviečiu pagarbint jį maloniai,

325 Jam paaukoti nedvejokit.
Neverta kito nė ieškoti,
Kurs tiek puikių stebuklų daro. 
Šventuoju stebuklu išvaro 
Iš kūno demonus pikčiausius,

330 Kvaišius, palaidūnus kvailiausius, 
Kvaišes nuo pamišimo gydo. 
Antai regiu: kvailius palydi 
Į mūsų Aprio vienuolyną,
O šie palieka jį laimingi,

335 Nes mūs šventasis toks galingas, 
Kad net smulkiausia moneta 
Pelnys jo kilniąją malonę.



METRAS HENRI KAS

R I K J Ė

340
Vai

r a n

VALĖ

345

M E T R

350

VALĖ

Atvest Valė vertėtų čia, 
Kol būklė jo nepablogėjo.

Ei tu, Valė, ateiki čia! 
ė pakyl a  ir a r t i na s i ,  
koj e l a i kydamas  sūr į  
Gal nėr kvailesnio už tave...

Acharai šventas, Dievo kakute, 
Man duok grūstų žirniukų - 
Pamišėliu buvau čia pavadintas. 
Matau tave - esu laimingas. 
Priimk, mažyli mano, tu 
Riebiausią sūrį dovanų.
Tu jį bematant sukramtysi 
Ir pirštelius net aplaižysi.

S HENRI KAS

Valė, vardan Acharo švento,
Ką pats sutiktum padaryti tam, 
Kad taptumei visiems laikams 
Šauniu menestreliu, kaip tėvas?

Mažyli mano, girdi Dievas: 
Kaip jis kad gročiau viola,
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Sutikčiau būt pakartas, va,
Arba man tenukris galva.

VI ENUOLI S

Na, iš tiesų kvaila kalba.
Tegu pagelbsti jam Acharas.

360 Bučiuok relikviją, Valė,
Nes plūsta čia baisi minia.

Valė buči uoj a  r e l i kvi j ą .  Tuo met u 
ž i ūr ovai  jau buvo pal i kę savo 
vi et as  ir a r t i nos i  pr i e vi enuol i o.  
Mi ni os  pr i ekyj e  ėjo Val en kuras

VALĖ

Pabuči avęs  r e l i kvi j ą
Bučiuoki, Valenkurai mažas.

VI ENUOLI S

Prisėsk, Valė, mano mažyti!

ŠVELNI OJI  DAMA

Senjore, prašom išklausyti.
365 Estrelinus du siunčia štai -

Koliaras de Bejujis ir Hevenas,
Nes jie pasitiki šventuoju.

VI ENUOLI S

Ak, dar vaikus juos pažinojau,
Kai gaudė margus drugelius.



370 Padėkit čia pinigėlius,
O juos atveskite rytoj.

VALĖ

Užu Gotjė štai pasimelskit, 
Vargšelį mano draugą gerbkit. 
Juk kenčia jis labai siaubingai 

375 Nuo smegenų ligos baisingos.

H AN AS

Subliaukime visi kaip veršiai - 
Gotjė nuo šio pasiunta garso.

MI NI A

Mū-ū!

VI ENUOLI S

Daugiau aukot nenorit? 
Prieš jūs akis šventasis stovi!

METRAS HENRI KAS

380 Štai, prašom, saikas dar kviečių, 
Už mūs seržantą Žaną Le Kiu. 
Tegu šventasis jį globoja.
Acharui jis pasiaukojęs.

VI ENUOLI S

Brolau, džiaugiuosi, ką girdėjau. 
385 Kodėl seržantas neatėjo?
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METRAS HENRI KAS

Jam nervų priepuolis, senjore,
Jis valandom keliom parpuolė.
Tikiuosi: ryt patsai ateis,
Jei bus geriau, jei Dievas leis.

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

390 Nagi, pakilkite, sūnau,
Acharą šlovinkit drąsiau.

PAMI ŠĖLI S

Mat yt ,  pami šėl i s  sėdi  t arp ži ūrovų 
arba ant  scenos kr aš t o 

Nudėti norite mane?
Tai neišdegs jums, benkarte!
Ach, tikite šitais veidmainiais?

395 Praleiskite: karalius eina!

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Ak! Liaukitės, nurimkit jau,
Antraip sušersiu jums, sūnau.

PAMI ŠĖLI S

Man nusišvilpt! Rupūžė aš 
Ir ėdu vien tiktai varles.

400 Ar girdit? - Ašen trimituoju.
Pami š ė l i s  dedas i  t r i mi t i n i n k u  

Jums jau gana? Gražiai sugrojau?
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PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Ak! Liaukitės kvailiot, sūnau, 
Ant kelių klaupkitės, ramiau. 
Antraip pats princas Somejonas, 

405 Poetų kalvės kapitonas,
Jums trinktels.

PAMI ŠĖLI S

Šūdgabalis šis?
Aš šimtąkart už jį geresnis.
Jo akademijoj dainas 
(Girdėjau, gyrėsi kai kas)

410 Gotjė iš Piu žinau, kad kuria,
Ir, aišku, paminėt turiu 
Dar tokį Tomą de Klari.
Metras Gotjė jau praktikuojąs 
Ir groja rageliu mažuoju,

415 Galvodamas apie karūną.

METRAS HENRI KAS

Nereikia kito jiems linksmumo, 
Kad tik galėtų žaist kauliukais.

PAMI ŠĖLI S

Klausykit: baubia štai karvutė. 
Tuoj padarysiu ją veršingą. 

Šoka ant  t ėvo nugar os



PAMI ŠĖLI O TĖVAS

420 Ai! Liaukis tu, kvaily niekingas! 
Nelįsk prie drapanų, atstok.

PAMI ŠĖLI S

Klerkas? Su pelerina? Kas toks?

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Garbingas paryžietis, o sūnau.

PAMI ŠĖLI S

Žirnis ankšty! Ir ne daugiau!
425 Au!
Pami š ė l i s  apl oj a Adomą

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Man jau gana! Dėl Damų,

PAMI ŠĖLI S

Pamiršo dvipačius, tai va, 
ir riečia nosį išdidus.

R I K J Ė

Oi, oi, Adomai, kas gi bus?!
Žmonas dvi turite? Gražu...

ADOMAS

430 Nekreipkit dėmesio. Koktu.
Nei šlovinti, nei smerkt jis pratęs.



Ir, pagaliau, nesu dvipatis,
Kiti kur kas labiau patyrę.

METRAS HENRI KAS

O popiežiaus mūs nieks negyrė, 
435 Kada tiek klerkų jis išgrūdo,

Visi tik keikė jį ir plūdo.
Tačiau pasauly bus rasta 
Teisybė nuskriaustųjų ta,
Nes daugel klerkų turtingųjų 

440 Dažnokai giriasi galį 
Įrodyt aiškiai ir tvirtai,
Kad klerkai - tai nėra vergai 
Ir turi teisę susituokti,
Arba kad vesti yr blogai - 

445 Neduoda santuoka naudos. 
Kodėl prelatai be baudos 
Po atsarginę žmoną turi 
Ir maudosi gašlybės jūroj?
O klerką sutuokia bažnyčia 

450 Ir laisvę atima lyg tyčia,
Nes veda šis vargšelę našlę!
Tiek latrai, tiek sūneliai kekšių, 
Kurie turėtų mus maitinti,
Tėra gašlūnai nuodėmingi 

455 Ir jiems nė motais tie draudimai. 
O Roma, klerkų šitiek pavergei 
Ir po velnių juos pasiuntei!
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GI JO

Ne veltui Pliumus gyrėsi 
(O gal tiktai melavo jis?):

460 Esą, jei proto jam pakaktų,
Tai klerko vardą jis atgautų.
O popiežiui laiku pavyko 
Numirti po skandalo šito:
Iš sosto būtų jį nuvertę,

465 Negelbėtų galia bevertė.
Jei Pliumų mest iš klerkų rato 
Drąsos būt popiežiui pakakę,
Tas šelmis „Eik tu šikt!“ būt taręs 
Ir vėl mėšlyną savo aręs.

H AN AS

470 Tylėtų, jei būt proto gavęs. 
Pažįstu du pagyrūnus:
Žilį iš Senos ir Mado.
Pirmasis advokatas bus - 
Išdėstys jis argumentus,

475 Kaip privilegijas grąžinti. 
Ketina Žilis šito imtis,
Jeigu Krespenas jį parems. 
Žinau, kad Žanas pasistengs 
Jiems duoti pinigų... vogtų... 

480 Ar kas pralenks jį suktumu?.. 
Tad išlaidas pats apmokės.



METRAS HENRI KAS

Notarai du, geri, išties,
Kaimynai mano iš Sitė,
Ketina veltui užrašyt jie 

485 Aktus proceso, ir visus,
Mat reikalas esą šlykštus,
O jiedu, žinote, - dvipačiai.

GIJO

Kas jie?

METRAS HENRI KAS

Tegu juos skradžiai! 
Kolaras Fusadamas, Žilis de Buvinji. 

490 Rašys aktus, kaip priguli,
Ir gins abu teisme visus.

GIJO

Ei! kūme Henri, kaipgi jūs?
Ne vieną žmoną irgi turite.
Jei jų pagalbos norite,

495 Mokėkite pinigėlius.

METRAS HENRI KAS

Oho, Gijo, jūs įžūlus...
Menkiausio sū nesukrapštau,
Ar dar gyvensiu - nežinau,
Tad skųstis nematau prasmės.
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5oo Bijoti nėr man priežasties 
Tų mokesčių, kur privalau. 
Marijona le Zė, žmogau,
Va ji tai geba bylinėtis.

GIJO

Matau, vis kaupiat, nėr kur dėtis...

METRAS HENRI KAS

505 Ne, vynas viską man praryja. 
Tarėjams nuolatos jo pyliau,
Todėl nenoriu piktint jų.
Verčiau prarasti šimtą su,
Nekaip kivirčytis piktai.

GIJO

510 Jūs visad laikotės tvirtai - 
Gudrumo jums nestinga.
Prisiekiu: tai labai naudinga 
Senam klastūnui, kurgi ne!

PAMI ŠĖLI S

Ojoj! Įsakė smaugt mane!
515 Girdėjot?! Tuoj aš jį nudėsiu!

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Ak! Liaukitės! Kad negirdėčiau... 
Jis kalba apie dvipačius.



PAMI ŠĖLI S

Gerai, tuomet aš -  popiežius. 
Tegu prieina jis arčiau.

VI ENUOLI S

520 Žavingas beprotis, žmogau! 
Klausytis miela jo kalbų!
Ar žeria tiek pat paistalų,
Kada nėra žmonių aplink?

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Ak, taip ir elgias, Dieve gink:
525 Vien svaičioja, dainuoja, šaukia, 

Ir nežinia, kas dar jo laukia,
Nes nesuvokia, ką tauškiąs.

VI ENUOLI S

Ir kiekgi laiko taip sergąs?

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Prisiekiu, metai jau antri.

VI ENUOLI S

530 Iš kur atvykot?

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Iš Diuisano.
Jo priežiūra man vienas vargas. 
Na, matote, kaip krato galvą:
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Jo kūnas poilsio nežino.
Šimtus sukūlė man puodynių...

535 Mat kaimo puodžius aš esu.

PAMI ŠĖLI S

Žonglierius Heslinas, girdžiu,
Jau saracėnus garbina.
Meluoju? Seki dar ir dar. 

Pami š ė l i s  muša savo t ėvą 
Na kaip? Ar ne gerai trenkiau?

540 Aš net rutuliuku virtau -
Taip senas niekšas mane pliekia.

PAMI ŠĖLI O TĖVAS

O nelaimingas! Ko jis siekia?
Kas savo tikrą tėvą muša?

OLIS

Žmogau, vardan savo motušės, 
Namo parveski jį greičiau.
Bet pasimelsk kuo maloniau 
Bei paaukoki, ką turi.
Vargšelį vėl rytoj at veski,
Nes būdraut šiandien jam pakaks. 
Lai mažumėlę jis numigs:
Dabar gi nepaliauja zurkt.

PAMI ŠĖLI S,  savo t ėvui
Vienuolis liepė mane mušt?

VIENU
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PAMI ŠĖLI O TĖVAS

Ne, ne, sūneli, eikim lauk.
Štai prašom imti nors nedaug.

Tėvas duoda  pi ni gus  vi enuol i u i  
555 Sūneli, jau miegoti laikas.

Labanaktis visiems ir eikim.

PAMI ŠĖLI S

Au!

R I K J Ė ORI ,  dr auge  su Adomu st at o 
ir dengi a  s t al ą

Ką? Šiedu visądien koliosis?
Ir mūs ramybę drums bepročiai?
Tėveli, galit būt naudingas:

560 Relikvijas greit susirinkit.
Prisiekiu, jeigu pasitrauksit,
Stebuklo didžio susilauksim - 
Fejerija čia prasidės:
Prie stalo šito tuoj sėdės 

565 Dama Morgana su svita.
Per amžių amžius taip yra.
Privalom fėjas pasitikti.

VI ENUOLI S

Mielasis pone, tik nepykit.
Šiandien aukų nebemaldausiu.

570 Išeisiu, jeigu šitaip šauksit.
Bet leiskite bent pastovėti,
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Stebuklo didžio paveizėti.
Savom akim tik pasikliausiu.

R I K J Ė ORI

Linkiu nutilti jums, mieliausias,
575 Greit fėjos čion atvyks, jaučiu, 

Manau, dabar jos pakeliui.
Na, paskubėkim. Laikas spaudžia.

GIJO

Seimą jau Helekeno griaudžia,
Matyt, pirma kitų jie eina 

580 Ir skambina varpelių dainą.
Taip, netoliese jie, vaje!

STOROJI  DAMA

(be abej onės ,  ŠVELNI OJI  DAMA)

O Fėjos? Ar jos kelyje?

GIJO

O Dieve! Žinoma, kad taip.

R Ė N E L Ė , Adomui
Čionai, senjore! Bėkit greit! 

585 Mieliau sėdėčiau namuose.

ADOMAS

Verčiau tūnoki šiam kampe. 
Tai dailios ir malonios damos.



R Ė N E L Ė

ADOM

KROK

590

595

š y e L

KROK

600

R I K j E

Jos - fėjos! O Dievuli mano!
Einu namo.

AS

Prisėsk, padauža.

ŪSO,  į ei na da i nuoda ma s  
Kepurė mano galvą laužo!
Kas čia dabar? Dar nieko nėr? 
Atrodo, smarkiai mano klysta, 
Taip beskubant greičiau atvykti. 
Nes jų nėra, matau truputį. 
Sakykit man, jauna senute,
Ar dar garbinga Morgana 
Cia nesilankė su svita?

l Oj l  DAMA

Na, žinote, jų nemačiau.
O žada jos atvykt tačiau?

ŪSO

Taip, irgi valgyt į valias,
Taip bent man pranešta. Tad aš 
Palaukti čia jų ketinu.

ORI

Barzduk, kam gi tarnauji tu?
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K R O K I U S O

Aš?

R I K J Ė ORI

Taip.

K R O K I U S O

Karaliui Helekenui.
605 Čion atsiuntė mane vaikinas,

Kad perduočiau Morganai žinią,
Tai ją senjoras mano myli.
Ši pasimatymą man skyrė,
Tad aš veikiau palauksiu tyliai.

R I K J Ė ORI

610 Pasiuntiny, prisėskit, štai.

K R 0 K I U S 0

Kol fėjos kelyje, - mielai.
Ak! Štai ir jos!

R I K J Ė ORI

Be abejonės!
Meldžiu, brangieji, anei žodžio.

Visi  akt or i ai ,  i š skyrus  Kr oki uso,  
s l epi as i  arba aps i met a  pas i s l ėpę.  
Trys fėjos - Mor gana ,  Arsi l ė ir 
Magl uar a - į eina l ydi mos For t ūnos
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su ratu rankose.  Rato vi r šuj e 
pavai zduot i  Er menf r ua Krepenas 
ir Žakas  Lušaras;  už jų,  deši nėj e,  
du šių heroj ų sūnūs,  l i pant ys  
vi r šun;  kai rėj e -  bes i l ei dži ant i s  
nepažį s t amas i s ,  o po juo -  Tomas 
de Bur i anas;  pači oj e apači oj e - 
L o r a n a s le Kolo

MORGAN A

Būk sveiks atvykęs, Krokiuso!
615 Ką veikia ponas Helekenas?

KROKI USO

Kaip ir pritinka mylimajam, -
Linkėjimus jums siunčia, ponia.

MORGANA

Telaimina abu jus Dievas.

KROKI USO

O ponia, man karalius liepė,
620 Kad jus pakalbinč jo vardu,

Bet palankiausiu jums metu.

MORGANA

Prisėski, Krokiuso, štai ten,
Tikrai pašauksiu tuoj tave.
Na, prisijunkit, Magluara,
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625 Ir jūs, Arsile, kaip ir dera.
Iš stalo galo aš sėdėsiu,
Taip jus abi geriau girdėsiu.

MAGLUARA

Baisu! Kokia nepagarba, - 
Menkiausio peilio man nėra!

MORGANA

630 Man - priešingai. Radau gražiausią. 

ARS ILĖ

Ir aš.

MAGLUARA

Esu pati blogiausia? 
Prisiekiu! Dar pasigailės,
Magluaros pyktį paminės 
Tasai, kurs peilio nepadėjo,

635 Kurs įžūlumo tiek turėjo.

MORGANA

Brangioji ponia, kam kamuotis?
Šių peilių mums pakaks lig soties.

MAGLUARA

Aš įžeista pasijutau,
Kad to paties nebegavau.



ARSILĖ

640 Neširskit, ponia, pasitaiko. 
Tiesiog pamiršo ir gana.

MORGANA (Ar s i l ei )
Miela drauguže, anava:
Gražu čia, blizga - tiek švaros...

ARSILĖ

Tikrai tat vertas dovanos,
645 Kurs triūsė, plušo iš širdies 

Ir vietą išpuošė.

MORGANA

Išties,
Lai bus, kaip norit. Kas gi jis?

K R 0 K I U S 0

Aš, ponia, liudyti galįs: 
Pasiruošimą pats stebėjau,

650 Kaip dengė stalą, pats regėjau. 
Pasidarbavo klerkai du. 
Girdėjau šaukiant jų vardus: 
Turčius Ori, taip pat Adomas, 
Henriko, metro, sūnus doras. 

655 Pelerinuotas klerkas šis.
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ARSI LĖ

MORG

660

ARS I L

665

HORG

ARŠ U

MORG

670

Tad padėka jiems bus kaip tik. 
Prisiekiu, kiekviena iš mūs 
Ką nors jiems duos. Morgana, jūs, 
Ką dovanosite Ori?

ANA

Lai maudos aukso tvenkiny. 
Įsimylėt antram linkėčiau,
Kad nieks surasti negalėtų 
Aplinkui kito tokio pat.

Ė

Ir aš linkiu linksmuoliu tapt:
Tegu dainas puikiąsias kuria.

ANA

O kitas? Dovaną jam turit? 
Sakykite.

Ė

Mieloji, aš
Savosiom galiomis nulemsiu,
Kad jo prekyba vien klestėtų.

ANA ( k r e i pda ma s i  į Magl ua r ą )  
Jums, ponia, pykti nederėtų,
Niekutį menką dovanokit.



M AG LUAR A

Man nepaliko peilio jokio. 
Nė velnio iš manęs nepeš!
Ir kam jiems dovanos, jei aš 

675 Taip įžeista pasilikau!

MORGANA

O, ponia! Liaukitės tuojau. 
Be dovanėlės juos palikt?..

MAGLUARA

Prašyčiau ant manęs nepykt, 
Nuo priedermės šitos atleisti.

MORGANA

680 Neišsisuksit, ponia, ne,
Jei mylit mus nors truputėlį.

MAGLUARA

Noriu Rikjė matyti pliką - 
Anei plaukelio ant pakaušio. 
O kitą, kurs likimui šiaušias 

685 Irgi Paryžiun veržias uoliai, 
Lai suvilioja šie šaunuoliai - 
Linksma Araso draugija - 
Žmonos švelniosios glėbyje 
Lai užsimiršta pagyruolis 

690 Ir mokslo vaisių bei žinių 
Ne trokšta, betgi atsisako.

60



ARS I LĖ

Ak, ponia, liaukitės! Ką sakot? 
Atšaukit šitą užkeikimą.

MAGLUARA

Prisiekiu sielos gyvastim:
695 Kitaip nebus - tikėk manim.

MORGANA

Mane tai skaudina išties.
Kaip gaila, bet nėra vilties - 
Ištarto žodžio neatšauksi.
Te rankos liudija už mus:

700 Maniau, kad jiedu gaus iš jūs
Po brangenybę bent menkiausią.

MAGL UAR A

Už peilį, pamirštą padėt,
Mokės jie brangiai, oi mokės.

MORGANA

Krokiuso!

K R 0 K I U S 0

Klausau?

MORGANA

Prieik arčiau.
705 Sakyk, ką siunčia tavo ponas?



K R O K I U S O

Te Dievas laimins jus, valdove. 
Nekantrumu degiau. Štai, prašom. 

Kr oki us o pe r duoda  Mor gana i  
l a i šką,  ši skai t o jį

MORGANA

Tik laiką gaišta - laiškus rašo, 
Maldauja mano meilės jis,

710 Kitam priklauso jau širdis.
Ak, veltui stengias tavo ponas.

KROKI USO

Ir kaipgi žinią nemalonią 
Pranešti jam?! Tai įkliuvau.
Mylėti kitą? Vargu bau,

715 Ar kitas vertas mano pono?

MORGANA

Yra toks.

KROKI USO

Kas šis nevidonas?

MORGANA

Jaunuolis vienas miesto šito. 
Narsesnis nei šimtai kitų,
Iš proto vedančių gražuolių.
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K R O K I U S O

720 Kas toks?

MO R G A N A

Robertas Somejonas, 
Jis ginklų ir žirgų žinovas.
Jis grumias dėl manęs visuos 
Turnyruos Artūro garbės.
Net iš kebliausios padėties 

725 Suranda išeitį geriausią.
Ir Mondidjė jis kovingiausias 
Buvo - juk akivaizdu, antai 
Krūtinė, rankos jo, pečiai 
Dar jaučia pasekmes kovos.

K R 0 K I U S 0

730 Jo apranga žalios spalvos?
Ar pasipuošęs jis rausvai?

M O R G A N A

O taip.

K R 0 K I U S 0

Vadinasi, neklydau. 
Senjoras mano jam pavydi 
Nuo pat to klaikiojo turnyro, 
Kurs Turgaus aikštėje kad vyko. 
Robertas draugystė jūs gyrės.

735



Bet turnyre dar nepatyręs:
Vos pasileido joti šuoliais, 
Senjoras dulkėse prapuolė,

740 Pakišo savo žirgui koją -
Jaunuolis krito nuo varžovo.

MORGANA
Žinau, pašiepia jojo kovą.
Bet man jisai esąs drąsus,
Romus tylenis, santūrus,

745 Nei ką įžeis, nei apkalbės. 
Mylėsiu jį, ir nėr prasmės 
Mane nuo meilės atkalbėt šios.

ARSILĖ
Pažeidžiama tat jūs širdis,
Jei toks žmogus patikti gali.

750 Nuo Lisos iki Somos nėr
Didesnio sukčiaus bei melagio 
Šaunumą vien tik demonstruoja, 
Kur tik nuvyktų - ten puikuojas.

MORGANA
Nejau jis toks?

ARSILĖ
Taip.
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MORGANA

Dieve mano!
755 Mane apsaugoki ir laimink! 

Tikrai aš paniekos verta, 
Mylėdama dykūną tą.
O didenybę fėjų princą 
Juk tik dėl jo apleidau aš.

ARS ILĖ
760 Na, pagaliau susiprotėjot, 

Nes atgailaujat nemenkai.

MORGANA
Ei, Krokiuso!

K R 0 K I U S 0
Klausau?

MORGANA
Karštai

Nusiųsk linkėjimus valdovui. 

KROKIUSO
O, ponia, nuoširdžiai dėkoju 

765 Karaliaus garsiojo vardu. 
Madam, sakykit, ką regiu?
Ar žmogelius ant šito rato?



MORGANA

Ne, alegoriją čia matot.
Kur stipriai ratą laiko, toji 

770 Mums trims tik pavaldi yra.
Ji nebylė, kurčia, akla - 
Iš prigimties yra tokia.

K R 0 K I U S 0
Kuo ji vardu?

MORGANA
Gi Fortūna.

Pasaulį rankose ji laiko:
775 Gali ryt būt turtingas vaikis,

Nors šiandien skurdžius dar esi. 
Kam laimės duos -  nežino ji. 
Neverta ja todėl pasitikėt, 
Žinok, gali tuoj nuriedėt,

780 Aukščiausia nepadės viršūnė, 
Kai ratas sukasi Fortūnos.

K R 0 K I U S 0
Kas tiedu žmonės viršuje? 
Didikai žymūs, o gal ne?

MORGANA
Na, visko negaliu sakyti.

785 Todėl dabar susilaikysiu.
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MAGLUARA
Išklosiu viską, Krokiuso.
Labai pikta šiandien esu,
Be gailesčio visus išdėsiu,
Vien plūsiuos, barsiuos, netylėsiu. 

790 Šie du viršuj - miesto galiūnai, 
Iškilo taip dėka Fortūnos,
Net ponas grafas jiems kaip tėvas, 
Tad karaliauja sau kiekvienas.

KROKIUSO
Kas jie?

MAGLUARA
Ermenfrua Krepenas, 

795 Žekmonas taipgi dar, Lušaras.

KROKIUSO
Tikri šykštuoliai, kad juos galas.

MAGL UARA

Dabar jų rankose valdžia,
Bet auga štai nauja karta - 
Bus godūs ir vaikai valdžios.

KROKIUSO
800 Kurie?



MAGL UARA

Va, tiedu. Rodau juos. 
Kiekvienas tėvo pėdomis.
<...>

O čia kas lipa - nežinau.

K R 0 K I U S 0
Ar šio kišenės pilnos jau,

805 Kad sau smagiai žemyn ridenąs?

MAGLUARA
Ne, Tomas tai de Burianas,
Lig šiol malonėj grafo buvo, 
Dabar gi nukelia Fortūna 
Ir verčia kūlio ristis jį.

810 Be gailesčio visi tik puola,
Dar kaltina be priežasties, 
Kiekvienas trokšta prapulties, 
Kad nesisektų reikalai.

ARSILĖ
Begėdis, kurs jį taip sužlugdė, 

815 Nekaltą žmogų tiek nusmukdė, 
Kad vietoj gelumbės dirbtuvės 
Alaus daryklą atidarė.

MORGANA
Fortūna tokį jį padarė,
Nors nenorėjo to žmogelis.
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K R O K I U S O
820 O nuogas, basas šis vargšelis - 

Kas jis, maldauju, pasakykit?

MORGANA
Laurynas sukčius, pamanykit, 
Neatsikels jau, vienas vargas.

ARSILE
Jei padarytų gražų darbą,

825 Galbūt pakilti ir pajėgtų.

K R O K I U S O
O ponia, ketinu jau lėkti 
Bematant grįžti pas senjorą.

MORGANA
Tad pasakyki jam, kad noriu,
Jog laime veidas jo spindėtų,

830 Ištikima jam būt mokėsiu 
Lig pabaigos dienų savų.

K R 0 K I U S 0
Su šia mintim ir išvykstu.

MORGANA
Sakyki drąsiai jam tatai 
Ir dovaną nuneški štai 
Jam nuo manęs. Bet atsigerk pirma.835



K R O K I U S O
Ar man netinka kepurė?

Kr oki us o i šei na da i nuoda ma s

A R S I L E arba Mor gana
O damos, prašom man atleisti,
Atrodo, metas mums išeiti,
Kolei aušra dar nenušvito.

840 Ilgiau nė mirksnio nebelikim,
Kol koks žmogus nesusigundė,
Šviesoj dienos mūs neišvydo.
Ir Pievos link tuoj pat keliaukim:
Esu tikra - ten mūsų laukia.

MAGLUARA
845 Tat traukime iš čia gražiuoju:

Nekantriai laukia mūs tenai 
Senutės miesto.

MORGANA
Ar tikrai?

MAGLUARA, r odydama į bes i ar t i nanči ą  
Švel ni ąj ą Damą

Ateina štai Dama Švelnioji.

ŠVELNIOJI DAMA
Vėluojate, o mielos damos?

850 Jau šitiek laiko mes neramios
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Vis laukiam jūsų, negražu... 
Prie Pievų Kryžiaus jūs ieškojo 
Per visąnakr duktė manoji.
Šią naktį miego nemiegu.

855 Vis blaškėmės tai ten, tai šen 
Dairydamosi po gatves.
Mes būdravome šitiek laiko.

MORGANA
Kodėl, Švelnioji?

ŠVELNIOJI DAMA
Mat mane 

Įžeidinėjo vyras, fe,
860 Ir užgauliojo šitaip klaikiai. 

Tikru luošiu paversiu aš: 
Išsuksiu kojas ir rankas - 
Jį numarinti ketinu.
Štai anąmet Žakmoną kvailį, 

865 O vienąnakt Gijomą bailį 
Aš pribaigiau be skrupulų, 
Nudėjau lovoj juos kaipmat.

M AG LUAR A
Pirmyn! Padėsim jums tuoj pat. 
Dukrelę Agnę pasiimkit 

870 Ir kokią ponią iš Sitė,
Kuri jo negailės nė kiek.



MORGANA

Malūnininko žmoną?

ŠVELNIOJI DAMA
Tinka.

Eikit pirma, iš paskos aš.
Fėjos i šei na da i nuoda mos :  

Kiek daug čia grožio surandu,
875 Kiek daug, kur einu.

VIENUOLIS,  pa bus da ma s  
O Dieve! Tai į akį dėjau!

H AN AS
Marija šventa! Aš budėjau. 
Išeikit, nagi, tučtuojau.

VIENUOLIS
O broli mielas, aš prašau 

880 Pirmiausia leisk užvalgyti.

H AN AS
Užkąst, vienuoli, norite?
Tada pas Raulį traukime:
Šio to dar liko jam nuo vakar, 
Mus pavaišins, jeigu norės.

VIENUOLIS
885 Mielai. Tik kas nuvest galės?
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H AN AS

Tik aš. Tik vienas aš galiu.
Manau, atrasime abu 
Tenai bičiulių draugę šaunią,
Nė motais jiems vaidai nei zaunos: 

890 Adomą metro Henriko,
Valetą, Mažąjį Gijo,
Ori Turtuolį gal sutiksim.

VIENUOLIS
O Dieve šventas! Tai nelikim.
Ir mano reikalai pavyko.

895 Imk šitą gabalėlį krepo,
Kvailys kažkoks jį paaukojo. 
Nepriskaičiuosiu, dovanoju - 
Tebus tatai pradžių pradžia.

H AN AS
Keliaukime greičiau iš čia,

900 Kol neužplūdo smuklės žmonės. 
A t k a n k a  į s m u k l ę

Štai stalas padengtas maloniai,
O ten, už galo, sėdi Turčius.
Kur šeimininkas? Gal tu kurčias?

R I K J Ė ORI
Sukiojas čia kažkas, o Rauli!



SMUKLININKAS
905 Aš čia! Aš čia!

H AN AS
Ar vyno turit?

Nejaugi vynas baigės jau?

SMUKLININKAS,  v i e n u o l i u i  

Sveiki atvykę, o žmogau!
Dėl švento Juliaus, pavaišinsiu, 
Jus miesto turtais apdalinsiu!

910 Ragaukit: mano prekės grynos!

VIENUOLIS
Mielai, na, duokit.

V i e n u o l i s  g e r i a

SMUKLININKAS
Tai bent vynas! 

Negausi tokio vienuolyne. 
Prisiekiu, metais šiais kaip gyvas 
Jo nevežiau iš to Osero.

R I K j E ORI
915 Net aš išgerti vyno gero 

Norėčiau - pilkite ir man.
Ant žemės sėskime, štai ten,
Ant krašto, dėsime ąsotį.

74



Puiki mintis!

R I K J Ė
Kas kvietė tokį?

920 Ramybę drumsčiat, po galais! 

GIJO
Ne jūsų kviečiamas čionai 
Aš atėjau, Rikjė. Aūū?!
Net šičia daro stebuklus 
Acharo švento monsinjoras?

SMUKLININKAS
925 Tylėkit! Susipykti norit?

Prašyčiau smuklę tuoj apleist.

GIJO
Oi! Tik meldžiu neįsižeist.
Va, Raulio, Hanai, klauski tu, 
Gal liko čia kokių likučių,

930 Spintelėje kur paslėptų?

SMUKLININKAS
Na, lyg ir nieko neturiu. 
Jarmuto silkės dar yra.

GIJO

GI JO

Neabejoju: man - šita.



Gi j o pas i s avi na  žuvį
Na, Hanai, paprašykit sau.

SMUKLININKAS
935 Patraukit letenas, sakau,

Ir padalykite po lygiai.
Tai bent godišius, kad jį dyvai.

GIJO
Na, ką jūs! Aš pajuokavau.

SMUKLININKAS
Grąžinkit silkę pagaliau.

GIJO
940 Prašau. Pirštu neprisiliesiu. 
Gi j o padeda  si l kę

Kol vyno vandeniu neskiedė, 
Jo paragausiu būtinai.

Gi jo r agauj a  vyno
Vynelis kaitintas tikrai,
Bet dar pelėsis likęs gyvas...

SMUKLININKAS
945 Nekritikuokit mūsų vyno, 

Gijo, na, būkit mandagus.
Jūs plauko tokio pat žmogus, 
Nepeikit jo.
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GI JO

Tyliu, tyliu..
A d o m a s  ir jo t ė v a s  a t e i n a  ir 

s u s t o j a  t i e s  s m u k l ė s  s l e n k s č i u

H AN AS
Metras Adomas štai, regiu,

950 Vaidina baisiai išmintingą.
O pamenu laikus, kada 
Mielai prisėsdavo užkąst.

ADOMAS
Senjore, laikas jau subręsti 
Dėl to elgiuosi taip dabar.

METRAS HENRIKAS
955 Na, po velnių, užeiki gal!

Čion užsuki ir be manęs.

ADOMAS
Gink Dieve! Šiandien neisiu, nes 
Jūs palydėt mane privalot.

METRAS HENRIKAS
Na, pirmas eik, kad tave galas.

H AN AS
960 Oi oi! Studentas koks puikus! 

Kaip moka leisti pinigus!
Ar taip visi Paryžiuj daro?



R I K J Ė ORI
Ė, žiū! Vienuolis pučia garą.

SMUKLININKAS
Gerai! Ištempkite ausis:

965 Visas skolas jam užrašykim, 
Sakydami, kad Hanas lošė. 

V i e n u o l i s  p a b u n d a

VIENUOLIS
O Dievulėliau! Tai bent drožiau! 
Gal sąskaitą man malonėsit?

SMUKLININKAS
Lengvai, sveteli, apmokėsit,

970 Skolingas esate nedaug.
Skaičiuoju aš, prašau palaukt. 

S m u k l i n i n k a s  s k a i č i u o j a  

Dvylika sū privalot duot. 
Draugeliui galit padėkot,
Už jus kurs pralošė perniek.

VIENUOLIS
975 Mane?

SMUKLININKAS
Taip.
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V I E NUOL I S

Aš skolingas tiek?

SMUKLININKAS
Tikrai.

VIENUOLIS
Miegojau taip kietai? 

O išsisukęs aš mikliai 
Tat būčiau kaip vagišių gatvėj. 
Bet lošti, vis dėlto sakau,

980 Kauliukais aš jo neprašiau!

SMUKLININKAS
Prisiekti čia kiekvienas gali, 
Kad buvo lošta jūs vardu.

VIENUOLIS
Ė! Šeimininke, negražu 
Apgaudinėti šitaip svečią.

985 Ilgiau neverta gerti čia,
Kur šitaip mulkina visus.

SMUKLININKAS
Mokėkit šen pinigėlius,
Kaip dera. Sakote, suktybė?



VIENUOLIS
Verčiau pamilti beprotybę,

990 Nekaip šiuos pinigus mokėt!

SMUKLININKAS
Valia jūsiškė, bet vis tiek,
Lig gaidgystės čia apsistosit 
Arba man rūbą atiduosit. 
Kamienas -  jums, o man - žievė.

VIENUOLIS
995 Jėga priversk? Ėhėhė!

SMUKLININKAS
Jei nemokėsit, - kurgi ne!

VIENUOLIS
Matau, apgavo čia mane,
Bet paskutinį kartą jau.
Verčiau išeisiu kuo skubiau,

1000 Kol sąskaita dar neišaugo.

GYDYTOJAS, į e i d a m a s

Prisiekiu dorą vardą saugot 
Iš čia išeidamas, vienuoli. 

K r e i p i a s i  į g e r i a n č i u o s i u s  

Save jūs, ponai, žudot uoliai: 
Išvirsit paralitikais,
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ioo5 Jeigu tūnosit čia ilgai, 
Arba aš daktaras ne koks.

GIJO
Prarandat sveiką nuovoką - 
Bevertė jūs medicina.
Prisėskit.

GYDYTOJAS
Nebent šį kartą 

i o i o  Išgert įpilkite ir man.

GIJO
Užkąskit kriauše šia -  niam niam.

VIENUOLIS
O paklausykit, šeimininke:
Mane nulupote niekingai, 
Relikvijas tad palieku.

1015 Esu beturtis šiuo metu,
Rytoj išpirksiu, nedvejosiu.

SMUKLININKAS
Palikite jas, paglobosiu. 

V i e n u o l i s  i š e i n a

GIJO
Dievuli, taip.



SMUKLININKAS
Aš pamokslauju:

Vardu švenčiausiojo Acharo 
1020 Kviečiu Adomą ir jus, Hanai,

Subliauti giesmę iškilmingą 
Irgi pagarbinti švenčiausią,
Nugirdytą kuo nuoširdžiausiai,
Iškrėtus tokį keistą pokštą.

DRAUGAI, d a i n u o d a m i  

1025 Sėdėjo ji aukštajam bokšte...
Gerai dainuojam, šeimininke?

SMUKLININKAS a t s a k o

Didžiuotis jums tikrai pritinka,
Gražiai čia nedainavo nieks.

PAMIŠĖLIS
Ši s c e n a  v y k s t a  ne s m u k l ė j e  ( l a u k e )  

Laukan! Ugnis! Ugnis! Tuoj plieks!
1030 Gerai dainuoju, po perkūnais.

VIENUOLIS
Kurių velnių čia atidūmėt?
Kur jūs - ten nuostoliai vieni.
Atvesti jus čionai? Vaje...
Menkokas ir tėvelio protas.
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PAMIŠĖLIO TĖVAS
1035 Suglumęs aš esu gerokai.

Bet, kita vertus, nežinau,
Ką man daryt, galbūt atgaus 
prie šventojo tiktai sveikatą.
Kiek jis kainavo... Dievas mato - 

1040 Net duoneliauti privalau.

PAMIŠĖLIS
Eik po velnių! Mirštu, žmogau!

PAMIŠĖLIO TĖVAS
Štai obuolys - suvalgyk, še.

PAMIŠĖLIS
Meluojate! Tai plunksna čia!
Na štai, Paryžiuj ji dabar. 

P a m i š ė l i s  s v i e d ž i a  o b u o l į

PAMIŠĖLIO TĖVAS
1045 O Dieve! Lieka pasikart

Iš gėdos! Koks aš nelaimingas!

VIENUOLIS
Išties jis vertas pagyrimo.
Kodėl gi atvedėt vėl čia?

PAMIŠĖLIO TĖVAS
Deja, o pone, ir namie



1050 Išdaigom pramušta galva.
Aplipusį štai plunksnom, va,
Radau, net antklodėje slėpės.

METRAS HENRIKAS
O Dieve! Kas čia atsirėmęs? 

Pami šėl i s  iš l auko užs i kni aubi a  
ant  a t ver t o l ango pal angės  ir 
ger i a iš ten pas t a t y t ų  s t i kl ų 

Na, gerk, girtuokli! Gerk daugiau!

GIJO
1055 Dėl Dievo meilės, rinkim jau,

Nes jei beprotis šitaip puls,
Sulauksim didelės audros.
Tu -  staltiesę, o tu - ąsotį.

R I K J Ė ORI
Te Dievas liudys: nedvejokim.

1060 Kol dar nelaimė nenutiko,
Kiekvienas daiktus susirinkim.
Ir taip ilgai užtrukom čia.

Sugr į ž t a  vi enuol i s

VIENUOLIS
Apiplėšėt mane gražiai, - 
Dabar yra turtingesnių.

1065 Jei grįšiu - eisiu po velnių!
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Tiek to, relikvijas grąžinkit:
Štai pinigai, kur aš skolingas. 
Prakeikiu jus ir jūsų smuklę.

SMUKLININKAS
Per prievartą čia neužtrukit.

1070 Relikvijas paimkit.

VIENUOLIS
Šen!

Kurs atvedė, bus gėda tam!
Toks elgesys man nepatinka. 

Išeina

GIJO
Sakyki, Hanai, ko čia trunkam? 
Ar nieko nepamiršome?

H AN AS
1075 Ne, viską susirinkome.

Pralinksminkime šeimininką.

GIJO
Relikvijų dėžutę imkim 
Ir eidami ją pabučiuokim,
Dar žvakę degančią aukokim. 

1080 Tai sėkmę mums atneš. Tikiu. 
V i s i  g ė r o v a i  i š e i n a



PAMIŠĖLIO TĖVAS
Pakilkite, sūnau, sykiu 
Kviečius parduoti privalau.

PAMIŠĖLIS
Mane į kartuves? Aš tau!
Vagišiau, benkarte, prakeiktas!

PAMIŠĖLIO TĖVAS
1085 Tegu jus skradžiai! Smirdžiau paikas! 

Ar jūs nutilsite galop!

PAMIŠĖLIS
Primyžo ant manęs. Velniop!
Bent taip man pasirodė jau.
Dar kiek - pasmaugčiau jus tuojau.

PAMIŠĖLIO TĖVAS
1090 O varge! Še tau su lazda!

PAMIŠĖLIS
Ar būsiu pabezdėjęs, a?

PAMIŠĖLIO TĖVAS
Kad jus kur galas! Na, eime.

PAMIŠĖLIS
Eime, esu jaunikis, che!

P a m i š ė l i s  i r jo t ė v a s  i š e i n a
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VIENUOLIS
Čia nieko nepešiau, deja.

1095 Visi apleidžia vietą šią,
Ir pasilieka vienos mergšės, 
Vaikai irgi tarnai paiki. 
Pirmyn, išvykstame visi! 
Varpai jau skamba Mikalojaus.

P A B A I G A





V A I D I N I M A S  API E 

ROBENA IR MARI J ONA



PERSONAŽAI:

Ma r i j o n a  -  jauna piemenaitė, Robeno draugė

Ri t e r i s ,  vadinamas ir Obertu

R o b e n a s  -  jaunas valstietis, Marijonos draugas,

vadinamas Robertu, Robišonu

Go t j ė  Už s i s p y r ė l i s  -  jaunas valstietis,

Robeno pusbrolis

B o d o n a s  -  jaunas valstietis, Robeno pusbrolis 

P e t r o n ė l ė  -  jauna piemenaitė, Marijonos draugė, 

vadinama Petrele, Petrule

H u b e r t a s  -  jaunas valstietis, Robeno draugas 

Du r a g ų  p ū t i k a i



Scenoj e va i zduoj ama  pi eva,  
pa kr a š t y  -  kai mas

MARIJONA, kel krašt yj e gano savo avis,  
kur i ų nema t yt i ,  pi na va i ni ką  ir 
d a i n u o j a :

Mane myli Robenas, aš esu jo,
Pasipiršo Robenas ir ves mane.
Man nupirko Robenas sijonėlį,
Gelumbinį, patogų ir gražų,

5 Ilgą suknelę ir dirželį.
Lia lia lia lia.
Mane myli Robenas, aš esu jo,
Pasipiršo Robenas ir ves mane.

RITERIS,  r ai t as ,  su ke pur ė t u  sakal u 
ant  p i r š t i nė t os  r ankos ,  a r t i nas i  
da i nuoda ma s  pr i eda i n į  

Grįždamas iš turnyro, sutikau 
io Vienišą Marutę grakštaus liemens.

MARIJONA, nepas t ebė j us i  r i t er i o 
Ak, Robenai, jei mane myli,
Maldauju, vesk mane!

RITERIS , p r i s i a r t i nda ma s  pr i e 
M a r i j o n o s

Palaima Dievo, piemenaite!
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MARIJONA
Ir jums, senjore!

RITERIS
Aš meldžiu,

15 O pasakykite, mergele,
Kodėl dainuojat šią dainelę 
Be paliovos ir taip mielai:
Ak, Robertai, jei mane myli, 
Maldauju, vesk mane!

MARIJONA
20 Senjore mielas, yr dėl ko.

Robeną myliu, esu jo.
Štai dovanojo man krepšelį,
Šį botagėlį ir peilelį.
Žinau gerai: esu brangi jam.

RITERIS
25 Ar nematei, sakyki man,

Čia paukščių, skraidančių laukuos?

MARIJONA
O taip, tikrai regėjau juos:
Galybių begales dagilių 
Ir krūmuose šiuose kikilių,

30 Taip čiulbančių linksmai ir uoliai.
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RITERIS
O Dieve, tu miela grakštuole, 
Kikiliai man jokie nerūpi. 
Matei gal ančių čia, prie upės? 
Tad štai ko klausiau aš tavęs.

MARIJONA
35 Tai gyvulys, kurs bliauna vis? 

Taip, vakar tokius tris mačiau: 
Malūnan traukė jie tačiau.
Šie gyvuliai jums rūpi, pone?

RITERIS
Tai bent atsakymas! O ne!

40 Sakyki, gal matei garnių?

MARIJONA
Silkių? Tikiuos, gerai girdžiu? 
Nuo pat Gavėnios - nė vienos, 
Kai vaišinaus pas ponią Emą, 
Senelę mano, jos avelės šios.

RITERIS
45 Prisiekiu, tokios pajuokos 

Viešai neteko man patirti.

MARIJONA
Meldžiu, senjore, susimilkit:
Ir kokį žvėrį laikot jūs?



RITERIS
Tai sakalas.

MARIJONA
Ar jis ėdrus?

RITERIS
50 Mėsytę ėda.

MARIJONA
Tai bent žvėrinis? 

Ar matot? Jo galva odinė!
O kur jūs traukiate?

RITERIS
Prie upės.

MARIJONA
O man tiktai Robenas rūpi! 
Toks linksmas, nuoširdus,

55 Po kaimą dūdmaišio garsus 
Išgirsi sklandant, kai jis groja.

RITERIS
O piemenaite malonioji,
Gal riterį pamilsit jūs?

MARIJONA
Senjore, traukitės, meldžiu!

94



6o Nenoriu riterio nė vieno. 
Mylėsiu aš tiktai Robeną 
Ir iš visų pasaulio vyrų 
Jį vieną pasirinkt žadu. 
Aplanko jis mane kas dieną,

65 Net sūrio atneša gardaus. 
Turiu dar užanty aš jo 
Ir didelę riekelę duonos,
Kurią man atnešė pietums.

RITERIS
Kodėl nepasilinksmint mums? 

70 O gal, sakykit, piemenaite, 
Ten, į tą slėnį, prie giraitės, 
Nujosime abu kartu?

MARIJONA, r i t e r i u i

Patraukit arklį, man baisu, 
Kad neužgautų jis manęs.

75 Arklys Robeno neįkąs 
Ir neįspirs jokiu būdu.

RITERIS
O piemenaite, aš geidžiu,
Kad drauge taptumėt mana.

MARIJONA, r i t e r i u i

Senjore, traukitės, gana.



8o Jums nedera čia pasilikti.
Tas jūs arklys tikrai ims pykti. 
Kuo jūs vardu?

RITERIS
Obertas aš.

MARIJONA, r i t e r i u i

O veltui stengiatės, Obertai, 
Mylėsiu as tiktai Robertą.

RITERIS
85 Ne, piemenaite?

MARIJONA
Ne, prisiekiu.

RITERIS
Ak, manot, garbę jums nuplėšiu, 
Jei mano prašymo nepaisot?
Aš -  riteris, jūs - piemenaitė.

MARIJONA, r i t e r i u i

Dėl to aš jūsų nepamilsiu.
90 Aš — piemenaitė, bet turiu

Draugužį — gerą, žavų, linksmą.

RITERIS
Te Dievas teikia jums ramybės.
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Neišnaudojau galimybės,
Todėl keliausiu sau toliau.

MARIJONA,  r i t e r i u i

95 Tra-li lia-ra lia-ra lia-liy 
Tra-li lia-ra lia-ra lia-lio.

RITERIS,  n u t o l s t a  d a i n u o d a m a  

S/ rytą jojau pamiške,
Išvydau piemenaitę čia,
Meilutę, švelnią, gražią, 

ioo Kokios nematė pats karalius.
Ei! Tra-li lia-ra lia-ra lia-li 
Tra-li lia-ra lia-ra lia-lio.

MARIJONA
Ak! Robišonai, ly-ly lia-lia.
Ateik pas mane, ly-ly lia-lia.

105 Mes eisim pašokt, ly-ly lia-lia. 
Ly-ly lia-lia.

ROBENAS, į e i n a  d a i n u o d a m a s  

Ak! Marijona, ly-ly lia-lia.
Einu pas tave, ly-ly lia-lia,
Mes eisim pašokt, ly-ly lia-lia, 

n o  Ly-ly lia-lia.

MARIJONA
Robenai!



ROBENAS
Marut!

MARIJONA
Iš kur tu?

ROBENAS
Dievuli, net palaidiniu 
Nebevilkiu, nes taip atšalo, 
Vilnonius marškinius dėviu 

115 Ir atnešiau tau krūvą obuolių.

MARIJONA
Kai balsą tavo išgirstu,
Aš suprantu: Robenas eina.
O kaip mane pažįsti tu?

ROBENAS
Ir iš dainelės, ir avių.

MARIJONA
120 Bičiuli mielas, ne blogų 

Žinių pranešti tau skubu:
Pro šalį jojo čia žmogus 
Ant arklio, pirštinėtas toks, 
Lyg peslį laikė jis ant rankos, 

125 Irgi maldavo jį mylėt.
Bet nieko nepešė, nė kiek, 
Tau nepakenksiu niekados.
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ROBENAS, M a r i j o n a i

Marute, būtumei žalos 
Kaip reikiant čia pridariusi,

130 Bet jeigu su Gotjė įpykusiu,
Su Bodonu atlėkęs būčiau,
Ir velniui galvą net nusukčiau.
Išvengt muštynių neįstengtų.

MARIJONA, R o b e n u i

Drauguži mielas, nepakenktų 
135 Mums pasilinksminti kartu.
M a r i j o n a  a t s i s ė d a  a n t  ž o l ė s

ROBENAS
Stovėt ar atsiklaupt ant kelių?

MARIJONA
Ne, prie manęs prisėski štai,
Užkąsim mudu.

ROBENAS, s ė s d a m a s i s  š a l i a  Ma r i j o n o s  

Aš mielai
Prisėsiu čia, prie tavo šono.

140 Ak, betgi koks aš nevidonas,
Kad ničnieko neatnešiau.

MARIJONA, t r a u k d a m a  iš a n č i o  

R o b e n o  d o v a n o t u s  s ū r į ,  

d u o n ą  ir o b u o l i u s
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Dėl to nesikamuok, brolau,
Dar sūrio užanty turiu,
Duonelės riekę štai dedu,

145 Ir obuolių skanių dar bus.

ROBENAS
Dievuli! sūris koks riebus!
O valgyk, sese.

MARIJONA
Imk ir tu.

R o b e n a s  ir M a r i j o n a  v a l g o  

O jei troškins, tai gerk už du, 
Siame ąsotyje vanduo.

ROBENAS
150 O jei dar lašinių kas duot 

Senelės tavo, tai skanautum!

MARIJONA
Robenai, mudu jų negausim,
Jie palubėj ant aukšto kabo. 
Gana bus to, kiek turim, gero,

155 Mums pusryčiams užteks tikrai.

ROBENAS
Kaip sopa pilvą man labai 
Nuo to žaidimo vakarykščio!
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MARIJONA
Sakyk, Robenai, ir nemikčiok, 
Žaidei su rutuliukais tu?

ROBENAS
160 Jūs išgirsit apie tai,

Gražuole, išgirsit apie tai.

MARIJONA
Robenai, jau esi sotus?

ROBENAS
Taip. Ačiū.

MARIJONA
Įsidėsiu juos - 

Duonelę, sūrį - užantin,
165 Kol vėl išalksime, manding.

ROBENAS
Verčiau į krepšį. Juk turi.

MARIJONA
Gerai. Robenai, ko žiūri? 

M a r i j o n a  k e l i a s i ,  R o b e n a s  

j au a t s i s t o j ę s

Prašyk, išpildysiu, ką nori.



ROBENAS
Marute, išmėginsiu uoliai,

170 Ar man esi ištikima,
Nes aš geriausias tavo draugas.
Piemenaitėle, miela mergužėle,
Duokite man savo vainikėlį,
Duokite man savo vainikėlį.

MARIJONA, n u s i i m d a m a  s avo  v a i n i k ė l į  

ir u ž d e d a m a  R o b e n u i  ant  g a l v o s  

175 Robenai, ar nori, kad jį uždėčiau 
Tau ant galvos iš meilės švelnios?

ROBENAS
O taip, jūs būsit mano širdelė 
Ir turėsit mano dirželį,
Mano kapšelį ir mano sagę.

180 Piemenaitėle, miela mergužėle,
Duokite man savo vainikėlį.

MARIJONA
Mielai, švelnusis drauge.
Brolau, pašėlkim mudu, a!

ROBENAS
Kaip nori: rankomis ar galva?

185 Aš moku viską, nemeluoju.
Ar negirdėjai to, brangioji?
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MARIJONA
Robenai, vardan tavo tėvoy 
Ar moki šokti tu vikriai?

ROBENAS, š o k a  k a i t a l i o d a m a s  

ž i n g s n i u s  ir j u d e s i u s  s u l i g  

k i e k v i e n u  M a r i j o n o s  k l a u s i m u  

O taip, vardan manos motulės,
190 Pažiūrėk, kaip aš moku!

Pirmyn ir atgal,
Gražuole, pirmyn ir atgal.

MARIJONA
Robenai, vardan tavo tėvo,
Apsisuki aplink galvelę.

ROBENAS
195 Marut, vardan manos motulės,

Žinau gerai, man pavyks.
Argi taip ne puiku?
Gražuole, argi taip ne puiku?

MARIJONA
Robenai, vardan tavo tėvo,

200 Tai susikibkime rankom.

Marut, vardan manos motulės, 
Tuojau pat, kaip nori tu,



Argi ne puiku?
Gražuoley argi ne puiku ?

MARIJONA
205 Robenaiy vardan tavo tėvoy 

Ar moki vakarėliuose šokti?

RO B E N AS
Vardan manos motulėsy 
Bet turiu mažiau plaukų 
Prieky nei nugarojy 

210 Gražuole y prieky nei nugaroj.

MARIJONA
Ar farandolą moki šokti?

ROBENAS
Taip, bet kelias juk šlapokas,
O aulai mano jau suplyšę.

MARIJONA
Mes šokti esam pasiryžę.

215 Nesikamuok, labai prašau.

ROBENAS
Atnešiu būgną, užmiršau
Dar dūdmaišį - griausmą burdoną,
Atvesiu čion aš ir Bodoną,
O jeigu rasiu -  dar Gotjė.
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no Be to, gal man padėtų jie,
Jei riteris sugrįžtų čia.

MARIJONA
Robenai, grįžki kuo greičiau.
Jei pamatysi Petronėlę,
Draugužę mano, atsivesk:

225 Linksmesnė bus mūs draugija.
Tenai, už sodų, rasi ją,
Kur į Rožė malūną traukiam.
Tad paskubėk.

ROBENAS
Manęs tu lauki.

Bėgte nubėgsiu.

MARIJONA
Tai skubėk.

ROBENAS, p a l i e k a  s c e n ą  ir u ž d u s ę s  

a t b ė g a  pas  s a v o  p u s b r o l i u s  

G o t  j ė ir B o d o n ą 

230 Gotjė! Bodonai! Jūs namie?
Greičiau atverkite duris.

G 0 T J Ė
Robenai, sveikas būk atvykęs!
Dėl ko gi toks uždusęs tu?



ROBENAS
Jūs klausiate, kodėl dūstu? 

235 Pavargęs, neatgaunu kvapo.

BODONAS
Tave kas primušė?

ROBENAS
Na ką tu!

G 0 T J Ė
Sakyki, jei kas įžeidė tave. 

ROBENAS
O ponai, išklausykite mane. 
Aš judviejų atvykau čia,

240 Nes menestrelis paslapčia 
Ant žirgo jodamas maldavo 
Marutės meilės. Aš bijau, 
Kad jis negrįžtų tučtuojau.

BODONAS
Jeigu sugrįš -  krauju mokės.

G 0 T J Ė
245 Na, kurgi ne, guldau aš galvą! 

ROBENAS
Draugužiai, šventė bus tikra, 
Jei ten nueisite drauge.
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Bus Hubertas ir Petronėlė,
Ko dar betrūksta šeimynėlei? 

2.50 Kvietinės duonos gausit dar, 
Gardžiausio sūrio ir vandens.

BODONAS
O! pusbroluži, veskis mus. 

ROBENAS
Na, judu eikit šitonpus,
O aš pas Hubertą skubu 

255 Ir Petronėlę.

BODONAS
Lėk už du!

O mudu eisime pro čia,
Pro Akmenį pasuksime.
Šakes didžiąsias pasiimsiu.

G 0 T J Ė
O aš -  spygliuotą savo lazdą, 

260 Kur mano pusseserė turi. 
Go t j ė  ir B o d o n a s p r a n y k s t  

o R o b e n a s  bė g a  t o l i a u  

i e š k o t i  P e t r o n ė l ė s

ROBENAS
Ei! Petronėle! Petronėle!



PETRONĖLĖ
Robenai? Kokios naujienėlės?

ROBENAS
Tu nežinai? Kviečia Marutė,
Suruošim šventę nemenkutę.

PETRONĖLĖ
265 Ir kas ten bus?

ROBENAS
Tu irgi aš.

Dar Užsispyrėlis Gotjė,
Bodonas, Hubertas, Marutė.

PETRONĖLĖ
Ar apsirengti man suknutę?

ROBENAS
Petrute, nieko tau netrūksta.

270 Sijonas šis labai pritiks.
Na, paskubėk, aš pirmas bėgsiu.

PETRONĖLĖ
Pirmyn! Ir aš tuoj atskubėsiu,
Kai tik suginsiu ėriukus.

R o b e n a s  b ė g a  pas  H u b e r t ą ,  

P e t r o n ė l ė  e i n a  s u g i n t i  s a v o  ė r i u k ų
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RITERIS,  g r į ž d a ma s  iš me d ž i o k l ė s .

N e b e t u r i  s a k a l o ,  k e l e t a s  s u m e d ž i o t ų  

p a u k š č i ų  p r i k a b i n t i  pr i e  b a l n o .  

P r i s i a r t i n a  pr i e  Ma r i j o n o s

O, piemenaite, ar tai jus 
275 Mačiau šį rytą, pasakykit?

MARIJONA
Maldauju, pone, paklausykit,
Keliaukite keliu savuoju.

RITERIS
Drauguže, o graži, švelnioji,
Sakau tai be piktos minties.

280 Keliauju be jokios vilties,
Su varpeliu tat paukščio ieškau.

MARIJONA
Palei gyvatvorę šią eikit,
Manau, tenai surasit jį.
Mat neseniai, mačiau, nuskrido.

RITERIS
285 Tikrai? Meldžiu, ar tai tiesa?

MARIJONA
Taip.



RI TERI S

Tiesa, paukštelis nerūpėtų,
Jei gražią draugę sau turėčiau.

MARIJONA
Dėl Dievo, pone, nederėtų 
Jums čia stovėt, aš taip bijau.

RITERIS
290 Dėl ko?

MARIJONA
Dėl Robinėlio mielo.

RITERIS
Dėl jo?

MARIJONA
Taip, jeigu sužinotų 

Apie mane ir apie jus,
Jau niekada nebemylėtų.

RITERIS
Jums nieko nereikės bijot,

295 Jei paklausysite manęs.

MARIJONA
O pone, mudu čia užtiks. 
Ramybėje mane palikit,
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Jums neturiu ką pasakyti.
Man trukdote ganyt avis.

RITERIS
300 Aš apgailėtinas išties,

Kad nusižeminęs kalbu.

MARIJONA
Na, būkit geras, jau girdžiu 
Žmonių ateinančių balsus.
Girdžiu, Robenas groja sidabrine fleitat 

Sidabrine fleita.
305 Dėl Dievo, pone, eikit sveikas!

RITERIS
Piemenaituke, lik, brangute,
Sveika, daugiau neįkyrėsiu.

R i t e r i s  p a s i t r a u k i a  ir s u t i n k a  

g r į ž t a n t į  R o b e n ą ,  k u r i s  n e v i k r i a  

l a i k o  s u r a s t ą  s a k a l ą

Mužike! Tuoj aš tau įkrėsiu!
Kam sakalą tu kankini?

310 Tai nebevogtum tu, kvaily,
Jeigu kas trenktų tau kaip reikiant!

ROBENAS
O! Pone, jo nekankinu.
Tiktai bijau, kad nepaspruktų.



RITERIS
Še tau ausų, niekingas sukčiau,

315 Kad maloniai su juo elgies.

ROBENAS, š a u k d a m a s

O Dieve! Ei! Gerieji žmonės!

RITERIS
Triukšmauji? Antausį dar tau! 

MARIJONA
Šventa Marija! Ten Robenas!
Turbūt užpuolė jį kažkas.

320 Verčiau avis prarasiu aš,
Betgi skubėsiu jam padėti!
Deja! Ten riterį regiu!
Jie kaunas dėl manęs, graudu. 

S k u b a  r i t e r i o  ir R o b e n o  l i n k  

Kas tau, Robenai, mielas drauge?

ROBENAS
325 Matai? Jis užmušė mane. 

MARIJONA
Ir kam gi taip, dėl Dievo, pone, 
Kodėl taip elgiatės su juo?

RITERIS
Su sakalu blogiau nei šuo 
Jis elgėsi. Štai, piemenėle.
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MARIJONA
330 Jo pagailėkit mažumėlę.

Atleiskit jam, maldauju, pone.

RITERIS
Mielai, jei josit su manim. 

MARIJONA
To nedarysiu, Dieve gink. 

RITERIS
Nereikia draugės man kitos,

335 Tik jūs ant mano žirgo josit.

MARIJONA
Jūs imate mane jėga?!
Robenai, ak, kodėl negelbsti? 

R i t e r i s  i š s i v e ž a  

b e s i p r i e š i n a n č i ą  M a r i j o n ą

ROBENAS, p a s i l i k ę s  v i e n a s  

Nelaimė! Viską taip prarasti!
Ir pusbroliai ateis vėliau!

340 Mielos Marutės netekau,
Dar antausis, rūbus suplėšė...

GOTJĖ, a r t i n d a m a s i s  

Ei! pabuskiy Robenaiy 
Nes išveža Marutę.
Nes išveža Marutę.



ROBENAS, p a s t e b ė j ę s  B o d o n ą ir G o t j ė  

Gotjė, Bodonai, jūs jau čia?
345 Marutę pagrobė slapčia!

G 0 T J Ė
0 jei padėtume mes jai?

ROBENAS
Nutilkit! Stengtumės tuščiai - 
Tas riteris tikrai beprotis,
Todėl neverta mums šakotis!

350 Jis turi kalaviją kietą!
Ir sumušė mane kaip nieką - 
Ilgam atminsiu jį, brolužiai.

GOTJĖ
Jeigu laiku atėjęs būčiau,
01 neišvengtų jis peštynių.

ROBENAS
355 Na, pasislėpkim už krūmynų 

Ir pažiūrėkim, ką jie veikia.
Tikiu, trise suskubsim greitai 
Ir Marijoną išvaduosim,
Jei man padėti sugalvosit.

360 Širdis krūtinėj atsigauna.
V i s i  t r y s  s l e p i a s i  už  g y v a t v o r ė s
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MARIJONA
Prašau, o pone, jus, maldauju, 
Paleiskit, būkit išmintingas.

RITERIS
Nė nemanau, nes jūs žavinga. 
Namo parvežti ketinu,

365 Žinau, ką duosiu dovanų.
Tą išdidumą jūs palikit 
Ir upės paukštį šį priimkit, 
Pats sumedžiojau, paragausit.

MARIJONA
Labiau aš sūrį mėgstu gauti, 

370 Dar duoną, obuolius, nei šitą 
Plunksnuotą jūsąjį paukštytį. 
Jūs niekada man nepatiksit.

RITERIS
Kaip? Ką galėčiau padaryti, 
Kad tau patikčiau, piemenaite

MARIJONA
375 O pone, laiko jūs negaiškit, 

Prisiekiu - niekas nepadės.

RITERIS
Jums Dievas laimės nešykštės! 
Na, iš tiesų, kvailys buvau,



Su kvaišele tiek sugaišau!
380 Sudie, piemene.

MARIJONA
Sudie, pone. 

R i t e r i s  n u t o l s t a

Vaje! Robenas liūdnas bus, 
Manys suvis mane praradęs.

ROBENAS
Aūū!

MARIJONA
Jis ūkauja be žado! 

Robenai, drauge, kaip laikais?

ROBENAS
385 Jaučiuosi puikiai ir linksmai, 

Aš sveikas, nes matau tave.

MARIJONA
Eikš šen ir apkabink mane. 

ROBENAS
Mielai, sesele, jei taip nori. 

P a b u č i u o j a  M a r i j o n ą

MARIJONA
Kvaileli, kaip mane bučiuoji? 

390 Visi juk mato, negražu!
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BODONAS
Tebus, Marute, jums ramu,
Mes esam giminės Robeno.

MARIJONA
Jūs nesigėdiju nė vieno,
Bet šio kvailelio elgesys 

395 Kaimelio viso akyse
Šią mielą valandėlę, - ne.

ROBENAS
Kas gali sulaikyt mane?

D a r  k a r t ą  p a b u č i u o j a  M a r i j o n ą

MARIJONA
Tiktai pažvelkit, koks drąsus! 

ROBENAS
O Dieve! Būčiau aš narsus,

400 Jei grįžtų riteris dabar!

MARIJONA
Tikrai, Robenai? Betgi kam?
Juk nežinai, kokiu būdu 
Ištrūkau aš.

ROBENAS
Iš jo nagų?

Tai, ką darei, mes matėm viską.



4o5 Žiūrėk, Bodono akys blizga,
Gotjė paklausk, jie pasakys,
Ar daug privargo su manim,
Kada veržiaus iš rankų jų.

GOTJĖ
Robenai, tu labai drąsus.

410 Kadangi baigėsi gerai,
Verčiau užmirškim visa tai.
Neverta kvaršint sau galvos.

BODONAS
Huberto, Petronėlės tos 
Palaukim. Tuoj ateis abu.

415 Ak! štai ir jie!

GOTJĖ
Pačiu laiku.

H u b e r t a s  ir P e t r o n ė l ė  p r i s i a r t i n a  

Hubertai, dūdmaišį turi?

HUBERTAS
Taip.

MARIJONA
Sveika atvykusi, Petrut!

PETRONĖLĖ
Palaima Dievo tau, Marut!
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MARIJONA
Pasigedau tavęs, drauguže.

420 Pats laikas dainą uždainuot.

DRAUGIJA
Tokioj šaunioj draugijoj 
Reikia gerai pasišėlt.

BODONAS
Ar susirinkę jau draugėn?

HUBERTAS
Taip.

MARIJONA
Ką tuomet sužaisim vėl?

HUBERTAS
425 Gal „Karalius-Karalienes“? 

MARIJONA
Verčiau jau tuos, kur žaidžiam mes 
Prieš pat Šventąsias Kalėdas.

HUBERTAS
Šventąjį Kozmą?

BODONAS
Bus pats tas!



MARIJONA
Žaidimas šitas - vien patyčios. 

HUBERTAS
430 Kai nesijuoksit - nesityčios! 

MARIJONA
O kas paaiškins viską mums? 

HUBERTAS
Galiu ir aš. Ką juokas ims, 
Aukojant dovanas šventajam, 
Teks Kozmo vieton sėstis jam. 

435 Telaimi, kurs laimėti gali.

G 0 T J Ė
Kas bus šventasis?

ROBENAS

R o b e n a s 

e ž i a ž e n k 

a t s i s ė s t i

BODONAS
Gerai.

Gotjė, aukokite pirmasis.

Aš.
s ė d a s i  a n t  a k m e n i n i o  

l i o  ar k i t o  t i n k a m o  

d a i k t o
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G O T J Ė

Priimkite, šventasis Kozmai,
Šią dovaną, jei per mažai,

440 Tai prašom.
G o t  j ė j u o k i a s i  iš š v e n t o j o  

m i m i k o s  ir iš s a v o  d o v a n o s

ROBENAS
Juokias! Matot?! Štai!

G 0 T J Ė
Tiesa.

HUBERTAS
Marute, tau eilė.

MARIJONA
Kas pralaimėjo?

HUBERTAS
Jis, Gotjė.

G o t j ė  s ė d a s i  į R o b e n o  v i e t ą  

MARIJONA
Šventasis Kozmai, štai jums duodu. 

HUBERTAS
Dievuli! tvardosi iš juoko!

445 Toliau eilė, Petrute, jums.



PETRONĖLĖ

Senjore Kozmai, va, brangus, 
Nešu jums dovaną, priimkit.

ROBENAS
Gerai išsisukai, kaip reikiant.
Na, Hubertai, Bodonai, judu.

BODONAS
450 Šią puikią dovaną jums duodam. 

G 0 T J Ė
Juokiesi? Pralaimėjai, sukčiau!

BODONAS
Ne, ne.

G 0 T J Ė
Hubertai, tu!

HUBERTAS
Tuojau.

Čia markės dvi.

G 0 T J Ė
Tu pralošei.

HUBERTAS
Nė šypsenėlės nematei. 

455 Tad atsikelti neskubėki.
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G O T J Ė

Sukčiauji, Hubertai, begėdi? 
Patinka būti sumuštam?
Bet susirinkom čia ne tam! 
Mokėk greičiau ir be kalbų.

HUBERTAS
460 Aš užmokėti sutinku.
U ž i m a  G o t j ė  v i e t ą

ROBENAS
Prašau, ar, Kozmai, bus gerai? 

MARIJONA
Žaidimas šis bjaurus labai.
Ar ne, Petrut?

PETRONĖLĖ
Visai netikęs.

Tad sugalvokim ką nors kita.
465 Mes čia merginos jaunos dvi, 

Jūs - jaunikaičiai keturi.
Ilgai liūdėti mums neteks.

GOTJĖ
Kad būt smagiau, leiskim dujas. 
Geriau nerasit.
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R O B E N A S

Fe! Gotjė,
470 Visai netikę jūs juokai,

Vis paistote šlykščias bjaurybes 
Šalia Marutės, draugužytės! 
Bėda tam snukiui, kurs nežino, 
Kaip dera elgtis prie merginos. 

475 Kad taip nebūtų niekados.

GOTJĖ
Taip nedarysiu, būk ramus.

BODONAS
Nagi, pažaiskim.

HUBERTAS
Ką gi siūlai?

BODONAS
Tik „Karalienės ir Karaliai“. 
Žaidimo šito norim mes.

480 Klausimėlius užduosiu aš,
Jeigu karaliumi išrinksit.

HUBERTAS
Na, ne, aš niekad nesutiksiu, 
Verčiau visi išsiskaičiuokim.

124



G O T j Ė

Esi teisus, ratu sustokim,
485 Kurs bus dešimtas, taps karalium!

HUBERTAS
Visi sutinkame. Taip galim.
Nagi, sudėkime rankas.

V i s i  v e i k ė j a i  s u s t o j a  r a t u  ir 

i š t i e s i a  d e š i n e s  r a n k a s  į c e n t r ą ,  

s u d e d a m i  d e l n u s  v i e n a s  a n t  k i t o

BODONAS
Ar bus gerai? Ką manot jūs?
Kuris pradės iš mūs?

HUBERTAS
Gotjė.

G 0 T J Ė
490 Mielai pradėsiu. Darom taip.

Viens. Mano naudai.
G o t j ė  i š t r a u k i a  d e l n ą  i š a 

ir u ž d e d a  v i r š u j e .  K i e k v i e  

v e i k ė j a s  p a k a r t o s  t ą p a t į  

s k a i č i u o d a m a s

HUBERTAS

p a č i o s  

n a s

judesį

Du.



ROBENAS

Trys.

BODONAS
Keturi.

HUBERTAS
Skaičiuok, Marute, nesvarstyk.

MARIJONA
Mielai. Tebus penki.

PETRONĖLĖ
Šeši.

G 0 T J Ė
Septyni.

HUBERTAS
Astuoni.

ROBENAS
Devyni.

BODONAS
Dešimt.

495 E-hė! ponuliai, aš - karalius!

G 0 T J Ė
Dėl Dievo Motinos, teisinga,
Ir mes visi su tuo sutinkam.
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ROBENAS
Aukštyn jį kelkim, karūnuokim.

B o d o n a s i š k i l mi n g a i  p a k e l i a ma s  ir 

p a s o d i n a n a s  į t ar i amą  kar a l i aus  s os t ą:  

ant  d i d e l i o  a k me n s  ar ba k a l v e l ė s ,  

ar ba š i a i p  k o k i o s  a u k š t u mė l ė s

Puiku.

HUBERTAS
Petrute, šen paduoki 

500 Šiaudų vainiką, kur nupynei,
Bus karūna karaliui mūs.

PETRONĖLĖ
Prašau, karaliau.

P e t r o n ė l ė  k a r ū n u o j a  B o d o n ą  

s a v o  p i n t u  š i a u d ų  v a i n i k u

KARALIUS
Jus į rūmus,

Kviečiu, Gotjė, greičiau ateit.

G 0 T J E , p a g a r b i a i  s t o d a m a s  

p r i e š  k a r a l i ų  

K i e k v i e n a s  v e i k ė j a s  

p a k v i e s t a s  d a r y s  tą p a t į  

Valdove, įsakykit tai,
505 Ką padaryti aš pajėgsiu,
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Ir nuo sunkumų aš nebėgsiu, 
Kad nepakenktų man tiktai.

KARALIUS
Pavydu ar kada degei?
Po to pakviesiu ir Robeną.

G 0 T J Ė
510 O taip, valdove, aną dieną 

Prie draugės durų išgirdau 
Kažkokį triukšmą, įtariau 
Ten buvus vyrą, nevidoną.

KARALIUS
Robenai!

ROBENAS
Welcome, o valdove! 

515 Gali paklausti, ko geidi.

KARALIUS
Išvydęs gyvulio jauniklį,
Iš ko matai, kad tai patelė?

ROBENAS
Šis klausimas gražus ir geras!

KARALIUS
Tai atsakyk.
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R O B E N A S

Neketinu.
520 Bet jeigu jums tatai smalsu,

Po uodega pažvelkit jai.
Ir sužinosit neblogai.
Jūs manot, rausiu čia iš gėdos?

MARIJONA
Jisai teisus.

KARALIUS
Čia jūsų bėdos?

MARIJONA
525 O kaipgi, klausimas bjaurus.

KARALIUS
Marute, argi aš žiaurus?
Te norą ištaria.

ROBENAS
Bijau.

KARALIUS
Ne?

Na, apkabinki Marijoną 
Taip švelniai, kaip tik jai patinka. 

R o b e n a s  p a b u č i u o j a  M a r i j o n ą



MARIJONA
530 Kvailelis, kaip mane bučiuoja!

ROBENAS
Tikrai bučiuoju.

MARIJONA
Jūs meluojat. 

Pažvelkite - įsivaizduojat:
Į veidą, rodos, man įkando.

ROBENAS
Maniau, kad sūrio atsikandau, 

535 Jaučiau, kokia esi minkšta! 
Sesele, pabučiuok mane, 
Nepurkštauk.

MARIJONA
Ak, velniūkšti tu!

Esi sunkus nelyg akmuo!

ROBENAS
Ne, po velnių!

MARIJONA
Supykot jūs?

540 Ateikit čia ir būkite ramus. 
Gražus ponaiti, jau tylėsiu, 
Kad sumišimo neregėčiau.
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KARALIUS
Į rūmus, Hubertai, prašau! 

HUBERTAS
Einu, karaliaus aš klausau. 

KARALIUS
545 Te Dievas Hubertą apsaugo! 

Pietums geidauji kokio valgio, 
Sakyk? Manęs tu neapgausi.

HUBERTAS
Na, kiaulės kumpio paragauti 
Su riešutų-česnakų koše.

550 Anądien tiek jo prisikošiau, 
Kad vidurius paleido net.

BODONAS
O Dieve! Jo kalba tai bent!
O taip, aš Hubertą pažįstu.

HUBERTAS
Petrut, užeikit jūs.

PETRONĖLĖ
Nedrįstu.

BODONAS
555 Petrute, nagi, būk drąsiausia.



Sakyki man, kuomet didžiausią 
Patyrei malonumą meilės 
Ir kokioj vietoj tatai teikės 
Nutikti. Aš tavęs klausysiu.

PETRONĖLĖ
560 Mielai, valdove, pasakysiu.

Prisiekiu, kai manasis draugas, 
Kurs mano sielą, kūną saugo, 
Kol aš ganau avis viena 
Laukuos, aplanko kas diena, - 

565 Garbingai ir daugybę kartų.

BODONAS
Ir nieko?

PETRONĖLĖ
Nieko.

HUBERTAS
Netikiu.

BODONAS
O Dieve! Aš taip pat manau. 
Marute, ženk į rūmus jau.

MARIJONA
Užduok man gražų klausimėlį.
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B O D O N A S

570 Mielai. Sakyki, mergužėle,
Kaip Robinėlį myli tu, 
Draugužį linksmą. Aš draudžiu 
Meluoti. Gėda, kas taip daro!

MARIJONA
Oi, Dieve gink, nemėgstu melo. 

575 Myliu, valdove, jį be galo, 
Labiau už bet kurią avelę,
Net jei ji laukiasi ėrelių.

BODONAS
Šventasis Dieve! tai bent meilė! 
Tegu visi sužino šitą.

G 0 T J Ė
580 Marut, nelaimė tau nutiko! 

Avytę tavo vilkas neša!

MARIJONA
Robenai, gelbėk avį mažą,
Kol dar jos vilkas nesudraskė!

ROBENAS
Gotjė, paduoki savo lazdą, 
Išvysit drąsų jūs vaikiną!
Pulk vilką! Vilką! Pulk vilkyną!

5 8 5



R o b e n a s  b ė g a  p a s k u i  v i l k ą  ir 

p r a n y k s t a .  N e t r u k u s  g r į ž t a ,  

l a i k y d a m a s  g l ė b y j e  avį  

Ar aš nesu visų žaviausias?
Marute, imk.

MARIJONA
Ak, kaip jai skauda! 

Vargšelė! Tiek prisikentėjo!

ROBENAS
590 Ji mėšlina! Jos nešti nederėjo! 

MARIJONA
Nagi, pažvelk, kaip ją laikai? 
Kojytėmis žemyn - blogai!

ROBENAS
Skubėjau ją pagriebt greičiau,
Todėl avelę taip laikau.

595 Pačiupinėk, kur vilkas stvėrė.

G 0 T J Ė
Pažvelki čia, kaip ji pamėlus. 

MARIJONA
Gotjė, kalba jūs nešvanki.
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R O B E N A S

Marut, ją į rankas paimki, 
Kad neįkąstų, pasisaugok.

MARIJONA
600 Ji nešvari, tepasigano, 

Nenoriu imti į rankas.

BODON AS
Zinai, Robenai, esi jaunas, 
Marutę myli taip karštai, 
Kaip, žiūrint į tave, tikrai 

605 Matyti, veski kuo greičiau ją, 
Jei tik Gotjė tam pritaria.

G 0 T J Ė
Aš sutinku.

ROBENAS
Ir aš labai.

BODONAS
Tai veski ją.

ROBENAS, a p k a b i n d a m a s  Ma r i j o n ą  

per l i e me n į

Ar taip gerai?



B O D O N A S

Taip, kuo puikiausiai, mielas drauge. 

MARIJONA
610 Robenai, per stipriai suspaudei! 

Švelniau šiek tiek ar negali?

BODONAS
Petrutė, rodos, nepavydi 
Porelei laimės, išties keista...

PETRONĖLĖ
Gyvenime nebuvo leista,

615 Kad vyras į mane pažvelgtų.

BODONAS
Bet jeigu toks ir atsirastų,
Išdrįstum pamėgint tada?

PETRONĖLĖ
Su kuo?

BODONAS
Manim arba Gotjė.

HUBERTAS
Su manimi, švelni Petrute.
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G O T J Ė
6 1 0  Dėl dūdmaišio, kurį jūs pučiat? 

Giriesi tik tokiu turtu?
Aš arklį kinkomą turiu, 
Akėčias, plūgą, pakinktus.
Aš gatvės išrinktas metru.

625 Apsiaustas, tunika šauni. 
Motulė puikią taurę turi,
Man atiteks po jos mirties.
Vėjo malūnas teiks išties 
Dar grūdų rentą amžinai,

630 Iš karvės pieno nemažai
Kasdien primelžiu, sūrį valgau. 
Sakyk, Petrute, argi toks tau 
Netinku?

PETRONĖLĖ
O, priešingai, Gotjė. 

Man nedrąsu sustikinėt 
635 Dėlei Gijo, broliuko savo,

Kol vienas kito nepagavot 
Ir nesusipešėt, kvailiai.

G 0 T J Ė
Manęs nenori, kaip sakai.
Tad laukia šiųdviejų vestuvės.



H U B E R T A S .  P e t r o n ė l e i ,  r o d y d a m a s

į j os  k r ū t i n ę

640 Sakyk, ką slepia, šitos kuprės?

PETRONĖLĖ
Duonelę, druską ir pipirnę.
Ko, Marijon, taviškės pilnos?

MARIJONA
Tik sūrio pusryčių ir duonos, 
Kur liko mums, dar obuolių, 

645 Robeno pievon atneštų.
Nieko daugiau neatsirastų, 
Vaišinkitės, nors vaišės prastos.

G 0 T J Ė
Kas nori kumpių sūdytų?

HUBERTAS
Kur jie, tie kumpiai?

G 0 T J Ė
Va, čia pat.

BODONAS
650 Š ta i s ū r ia i ,  v a lg y s i t  k a ip m a t .

HUBERTAS
Iš k o k io  p ie n o ?

138



P E T R O N Ė L Ė

Iš avies.

ROBENAS
Žirnių pakepintų turiu. 

HUBERTAS
Lendi su tokiu mažmožiu? 

ROBENAS
Ne, siūlau obuolių keptų. 

655 Ar, Marijona, nori jų?

MARIJONA
Tik tiek?

ROBENAS
Ne, ne.

MARIJONA
Na, iš tiesų,

Sakyk, ką palikai man tu? 

ROBENAS
Turiu pyragą kimš t in į, 
Tokį skanų naminį,

660 O tai ragausim, brangioji,
Mudu abudu, aš ir jūs, 
Ak, palūkėkit, mieloji,
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Meilų žodį išgirsit jūs.
Marute, ar dainuot toliau?

MARIJONA
665 Dievuli šventas, taip!

ROBENAS
Sakau:

Turiu riebų kaplūną 
Storutėlį gaidžiūną.
O tai ragausim, brangioji,
Mudu abudu, aš ir jūs,

670 Ak, palūkėkit, mieloji,
Meilų žodį išgirsit jūs.

MARIJONA
Sugrįžk greičiau pas mus, Robenai. 

ROBENAS
Neišeinu juk visai dienai.
Prašau, drauguže, jūs nelaukit 

675 Ir valgykit užgerdami.

MARIJONA
Nuskriaustume tave, vieni 
Jei valgytume, nepalaukę.
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R O B E N A S

Na, ne. Greičiau, Marut, ištrauki 
Tu sijonėlį margą savo,

680 Jis staltiese nesyk tarnavo,
Ir išdėliok ant jo maistelį.

R o b e n a s  p a s i š a l i n a

MARIJONA
Petrut, gal pirmąjį kartelį 
Patieskim sijonėlį tavo.

PETRONĖLĖ
Gerai, Marute, jei taip manot,

685 Aš sutinku, neprieštarauju.
Ištieskite, kur pageidaujat,
Štai prašom mano sijonėlį.

M a r i j o n a  i š t i e s i a  P e t r o n ė l ė s  

s i j o n ą  a nt  ž e m ė s

HUBERTAS
Suneškim savo valgymėlį,
Čionai greičiau, mieli senjorai. 

K i e k v i e n a s  i š d ė l i o j a  s a v o  m a i s t o  

a t s a r g a s  a nt  s i j o n o

PETRONĖLĖ
690 Pažvelk, Marute, man atrodo,

Matau sugrįžtantį Robeną.



MARIJONA
Tikrai, pažvelki, kaip jis eina! 
Bėgte, lėkte! Ak, koks linksmuolis!

PETRONĖLĖ
O taip, Marute, jis šaunuolis,

695 Kaip stengiasi įtikti tau.

MARIJONA
Ar pūtikus ragų matau?

HUBERTAS
Kur jie?

G 0 T J Ė
Matai šiuos vaikinus,

Kur nešas didelius ragus?

HUBERTAS
Dievuli šventas! Taip, matau.

ROBENAS, n e š i n a s  m a i s t u  ir 

d ū d m a i š i a i s .

Jį  l y d i  du m e n e s t r e l i a i  su r a g a i s  

700 Marute, štai ir aš. Prašau.
P a d u o d a  j ai  m a i s t ą  

Mane myli tu iš širdies?
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MARIJONA
O taip.

ROBENAS
Sesule, tau išties 

Dėkoju už švelnius žodžius.

MARIJONA
Oi! Kas gi čia?

ROBENAS
Šiuos dūdmaišius 

705 Iš kaimo parnešiau. Tikrai.
Ar neatrodo jie gražiai?

MARIJONA
Robenai mielas, sėskis čia, 
Draugužiai tavo sės šalia.

ROBENAS
Mielai, švelni brangioji drauge. 

V i s i  s u s ė d a  a p l i n k  v a l g i u s

MARIJONA
7 1 0  Užkąsti metas, argi ne?

Štai gabalėlis tau, drauguži. 
Gotjė, ko jūsų mintys ūžia?



Apie Robeną vis mąstau. 
Prisipažinčiau meile tau,

715 Bet pusbrolis esu Robeno.
O tu - dailučio sudėjimo.
Pažvelk, Bodonai, koks jos kūnas!

ROBENAS
Gotjė, šalin patrauk rankas.
Ne tavo draugė Marijona.

G O T J Ė

GOTJĖ
720 Tau pavydu?

ROBENAS
Taip, iš tiesų.

MARIJONA
Robenai, prašom nesibaimint. 

ROBENAS
Bet pradeda tave jis maigyt. 

MARIJONA
Gotjė, nurimkit, jeigu galit, 
Nė motais jūsų man juokeliai. 

725 Pradėkim šventę tučtuojau.
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G O T J Ė

Gal norit paklausyt mieliau 
Dainelės apie žygdarbius?

RO B E N AS
Taip.

GOTJĖ, p a k i l d a m a s

Dainuoju, na, klausykit jūs: 
Odižjėy sako Remberzė, tikras sūdąs...

ROBENAS
730 Gotjė, pakaks. Fe, tikras šlamštas!

Ar dar ilgai padauža būsi?
Dainuoji, kad net kraipos ūsai.

G 0 T J Ė
Kvailelis paikas tu esi,
Kad žodžių žaismą man peiki!

735 Ar nepatiko tau dainelė?

ROBENAS
Ar jos kas nors klausytis gali?

PETRONĖLĖ
Te farandolą pavedžios 
Robenas, dūdmaišiu pagros 
Hubertas, šiedu pūs ragus.



MARIJONA
740 Surinkim veik šiuos daiktelius.
S u d e d a  l i k u s i u s  m a i s t o  p r o d u k t u s  

u ž a n t i n  a r b a  į k r e p š e l i u s  

Pradėk, Robenai, šokį šį.

ROBENAS
Mane, mieloji, skaudini!

MARIJONA
Nagi, drauguži, apkabinsiu.

ROBENAS
Tuojau, brangioji, tu išvysi,

745 Kaip šokį moku aš vedžiot.
Pirma vertėtų mums pašokt,
Šokėjai šaunūs esam mudu.

MARIJONA
Laikyki ranką man ant klubų,
Ir bus, kaip nori, mielas, tu.

R o b e n a s  ir M a r i j o n a  š o k a  

s k a m b a n t  H u b e r t o  d ū d m a i š i u i  

ir r a g a ms

750 Tai šokis! Argi ne puiku?

ROBENAS
Šaunu, Marute, tau patiko?



MARIJONA
Širdelė man vos neiškrito,
Esi šokėjas geras tu.

ROBENAS
Jau farandolą šokt galiu.

MARIJONA
755 Tada pradėkim, mielas drauge. 

ROBENAS
Puiku, senjorai, nesibraukit,
O rankom susikibkit darniai,
Aš -  prieky. Oi, Marute, švelniai 
Man pirštinaitę pametėk.

R o b e n a s  v i e n o j e  r a n k o j e  l a i k o  

p i r š t i n ę ,  o k i t a  p a i m a  už r a n k o s  

M a r i j o n ą ;  p a s t a r o j i  p a d u o d a  

k i t ą  r a n k ą  G o t j ė ;  po  G o t j ė  

e i n a  P e t r o n ė l ė ,  po  t o B o d o n a s .  

F a r a n d o l a  š o k a m a  du ar t r i s  

k a r t u s  a p l i n k  s c e n ą  t o l ,  ko l  

d ū d m a i š i u  g r o j a  H u b e r t a s  

i r r a g ų  p ū t i k a i

PETRONĖLĖ
760 Robenai, Dieve ta u  padėk!

Kaip šauniai tu vedžioji mus!



ROBENAS
Sekite paskui mane, šiuo takeliu,
Vis takeliu, takeliu prie giraitės. 

F a r a n d o l a  n u t o l s t a  ir i š n y k s t a ,  

m u z i k a n t a i  t a i p  pat



KOMENTARAI

Adomo Aliečio kūriniai pradėti leisti XIX a. pradžioje origi
nalo (senąja prancūzų) kalba be jokio vertimo į naująją kal
bą. 1822 m. „Vaidinimas apie Robeną ir Marijoną“ pasirodė 
pirmąkart, Paryžiuje1. Jį parengė buvęs Paryžiaus apeliacinio 
teismo tarėjas Louis-Jean-Nicolas Monmerųuė (1780-1860) 
pagal Prancūzų nacionalinėje bibliotekoje saugomą rankraš
tį P, datuojamą XIII a. pab.-XIV a. pr., parašytą pikardiečių 
dialektu. Šis rankraštis -  vienintelis, išsaugojęs beveik visus 
Adomo Aliečio kūrinius: dainas, dialoginius meilės eilėraščius 
(jeux-partis)  ir motetus, „Keliaujančio maldininko vaidinimą“ 
(Jeu de Pelerin), „Vaidinimą apie Robeną ir Marijoną“; tik jame 
išliko ir ištisas „Pavėsinės vaidinimo“ variantas su antrašte 
„Adomo vaidinimas“ {Li jus Adan) bei paantrašte „Pavėsinės 
vaidinimas“ {Li jeus de le fuellie). Jame užrašyta visų „Vaidini
mo apie Robeną ir Marijoną“ dainų muzika, yra antraštė: „Čia 
prasideda Robeno ir Marijonos vaidinimas, sukurtas Adomo“ 
{Ch i commenche li gieus de Robin et de Marion cAdans fist).

XIX a. dar tris kartus buvo pakartotas „Vaidinimas apie 
Robeną ir Marijoną“, parengtas pagal tą patį P rankraštį; tiesa, 
ne atskirai išleistas, bet įvairiose viduramžių literatūros anto
logijose2. Jų leidimu rūpinosi jėzuitas istorikas, prancūziškų

1 Li Gieus de Robin et de Marion! ėd. par L. J. N. Monmerųuė. -  
Paris : Firmin-Didot, 1822. -  Toliau šiuose komentaruose bus 
minimas kaip MonRM.

2 Fabliaux ou contes, fables et romans du Xlle etXIIIe si 'ecle/ ėd. par 
Legrand dAussy, 3e ėd. -  Paris : Jules Renouard, 1829. -  T. 2, 
appendice, 1-15 p.; L. J. N. Monmerųuė et F. Michel. Le Thea
tre franęais au Moyen Age. -  Paris : Firmin-Didot, 1839. -  102-
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rankraščių Nacionalinėje bibliotekoje saugotojas Legrand’as 
d’Aussy, arba kitaip Pierre’as Jean-Baptiste’as (1737-1800), pran
cūzų filologas, medievistas Francisque’as Michelis (1809-1887) 
kartu su jau minėtuoju L.-J.-N. Monmerųuė bei istorikas ir krikš
čioniškosios literatūros specialistas Jules de Douhet (?—1854).

Pirmą kartą visi Adomo Aliečio kūriniai (tarp jų ir „Pa
vėsinės vaidinimas“) paskelbti 1872 m. kritiniame teisininko, 
istoriko, kompozitoriaus Edmondo de Coussemakerio pa
rengtame Paryžiaus leidime3. Visi tekstai imti iš P rankraščio 
ir papildyti medžiaga iš A rankraščio, parašyto XIV a. vidu
ryje- antrojoje pusėje francien dialektu (saugomas Mėjanes 
bibliotekoje Aix-en-Provence mieste): „Vaidinimo apie Robe- 
ną ir Marijoną“ (čia pavadinto „Robeno ir Marijonos vestuvės“ 
(Mariage de Robin et Marion) variantais bei dainelių natomis. 
Beje, daugelis žodžių šiame rankraštyje sunkiai įskaitomi.

Iki XIX a. pabaigos abiejų Adomo Aliečio vaidinimų leidi
mai pasirodė daugiausia, Prancūzijoje, Paryžiuje, ir tik vieną 
sykį -  Vokietijoje, Marburge4. Jų leidimu 1886 m. pasirūpino 
vokiečių filologas Adolphas Rambeau, puikiai atkūręs tekstus 
iš minėtųjų P ir A rankraščių, jų medžiagą papildęs rankraščio 
Pa tekstais. Rankraštis saugomas Nacionalinėje bibliotekoje,

135 P- (pakartotinai išleista 1842 m., 1885 m. ir 1929 m. jau 
kaip kritinis leidimas su originalo tekstu bei vertimu į naująją 
prancūzų kalbą); Le Comte de Douchet. Dictionnaire de Mys- 
teres. -  Paris, 1854. -  1459-1522 p. -  (Nouvelle Encyclopedic 
theologique de l’abbė Migne. -  T. 43. MonRM kopija).
Luvres completes d Adam de la Halle / ėd. par E. de Coussema- 
ker. -  Paris : Durand et Pedone Lauriel, 1872. -  Toliau ko
mentaruose -  Coussemaker.

4 Die dem trouvere Adam de la Halle zugeschriebenen Dramen: 
Li jus du Pelerin. Li gieus de Robin et de Marion. Li jus Adanl 
ed. A. Rambeau. -  Marburg : N. G. Elwert, 1886. -  (Ausgaben 
und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philo- 
logie. -  T. 58.)
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datuojamas XIII a.-XIV a. pradžia, parašytas pikardiečių dia
lektu. Jame trūksta io paskutinių „Vaidinimo apie Robeną ir 
Marijoną“ eilučių, o paties vaidinimo antraštė -„Vaidinimas 
apie piemenį ir piemenę“ {Li Jeus du bergier et dela bergiere).

Kaskart daugiau leidėjų dėmesio sulaukdavo „Vaidinimas 
apie Robeną ir Marijoną“. Net žymus prancūzų filologas, ar
chyvaras paleografas Ernestas Lanlgois 1896 m. išleido pasta
rąjį kūrinį, o tik XX a. pradžioje ėmėsi ir „Pavėsinės vaidini
mo“. 1923-1924 m. jo dėka abu kūriniai patenka į „Prancūzų 
viduramžių klasikos“ seriją5. E. Langlois, kaip ir jo pirmtakai, 
leidžia Aliečio kūrinius arba vien originalo kalba, arba patei
kia tik savąjį vertimą iš senosios prancūzų kalbos į naująją. 
Tiesa, Langlois pradėjo tai daryti pirmasis (1929 m. pasirodo 
ir anksčiau minėti darbai, žr. išnašą nr. 2), todėl viduramžių 
dramos mylėtojai XX a. pradžioje jau galėjo skaityti šiuos kū
rinius naująja prancūzų kalba, kūriniai tapo prieinami ne tik 
siauram filologų ratui. Beje, Vilniaus universiteto bibliotekoje 
galima susipažinti kaip tik su 1923 m. E. Langlois leidimu6.

5 Le Jeu de Robin et Marion, par Adam le Bossu, trouvere artėsien 
du XIIIe siėcle / ėd. par E. Langlois. -  Paris: A. Fontemoing, 
1896. In-18; Adam le Bossu, trouvere artėsien du XIIIe si 'ecle. Le 
Jeu de la Feuillėel ėd. par E. Langlois. -  Paris : H. Champion, 
1911. -  XII-75 p.; 19 cm. -  (Les classiques franęais du Moyen 
age. -  T. 6. Pakartotinai išleista 1923, 1976 ir 1984 ; 1995 m. 
paskelbta internete); Le Jeu de Robin et Marion [Texte imprimė 
suivi du Jeu du pėlerin, par Adam le Bossu, trouvere artėsien du 
XIIsiėcle. I ėd. par E. Langlois. -  Paris : Champion, 1924 (80- 
Abbeville: impr. F. Paillart). -X-93-4 p. -  (Les classiques fran
ęais du Moyen age. -  T. 36; pakartotinai 1958, 1968 ir 1992, o 
1995 m. internete).

6 Adam le Bossu, trouvere artėsien du XIIIe siėcle. Le Jeu de la 
Feuillėe et Le Jeu de Robin et Marionl Traduits par E. Lan
glois. -  Chatillon-sur-Seine : impr. Euvrard-Pichat; Paris: E. de 
Boccard, 1923. -  In-16, XXXI-159 p. [2075]. -  XXXI-159 p.
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Tačiau skaitydami nepajusime Adomo Aliečio poetinės jėgos, 
nes sudarytojas pateikė filologinį -  neeiliuotą abiejų kūrinių 
vertimą be originalo teksto. E. Langlois parengti Aliečio kūri
niai leidžiami iki šiol ir skelbiami internete7.

XX a. tarsi iš naujo atranda XIII a. autorių. Jo kūriniais, 
ypač čia pristatomomis dramomis, intensyviai domimasi, pa
vyzdžiui, „Vaidinimu apie Robeną ir Marijoną“ kaip pirmąja 
operete susižavi ir muzikos tyrinėtojai. Abu veikalai vis iš nau
jo leidžiami vien originalo kalba arba šalia pateikiant vertimus 
į dabartinę prancūzų kalbą ar į kitas Europos kalbas (anglų, 
vokiečių, italų, olandų ir t.t.). Kai kurie leidimai, tarp jų ir 
A rankraščio „Vaidinimo apie Robeną ir Marijoną“ originalas 
su iliustracijomis, vertimu į anglų kalbą ir muzikinės dalies 
transkripcija publikuojami internete8.

Vis nuodugnesni filologų tyrinėjimai papildo Adomo Alie
čio dramų vertimus naujomis prasmėmis, nauju suvokimu, 
o išsamūs komentarai, praplečiantys kūrinių kultūrinę erd
vę, kartais esti ne trumpesni už tekstus. Vieni iš paskutinių 
kritinių „Vaidinimo apie Robeną ir Marijoną“ bei „Pavėsinės 
vaidinimo“ leidimų9, parengti Sorbonos profesoriaus Jeano

Pakartota 1964 m. -  Toliau šiuose komentaruose bus minimas 
kaip E. Langlois.

7 Adresu http://gallica.bnf.fr/ skelbiami elektroniniai Adomo 
Aliečio tekstų leidimai, kuriais rūpinasi Nacionalinė prancūzų 
biblioteka.

8 http://www.byu.edu/-hurlbut/dscriptorium/aixi66/.
9 Adam de la Halle. Le jeu de Robin et de Marion/ texte ėtabli 

et trad, par J. Dufournet. -  Paris: GF. Flammarion, 1989 
(18-Saint-Amand: Impr. Bussiėre). -  252 p.: iliustr. -  Toliau 
šiuose komentaruose bus minimas kaip DufRM\ Adam de la 
Halle. Le jeu de la feuillee/ texte ėtabli et trad, par J. Dufour
net. -  Paris: GF. Flammarion, 1989 (18-Saint-Amand: Impr. 
Bussiėre). -  247 p.: iliustr. -  Toliau komentaruose -  DufF.
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Dufournet ir išleisti Viduramžių literatūros serijoje, aprūpin
ti išsamiais komentarais, nuodugniais įvadiniais straipsniais, 
XIII a. istorinių ir kultūrinių įvykių chronologija, leidžiančia 
stipriau suvokti dramų atsiradimo prielaidas ir parašymo ap
linkybes. Originalo tekstai imami iš P  rankraščio, papildomi 
trūkstamomis eilutėmis iš kitų anksčiau minėtųjų, šalia pa
teikiamas filologinis vertimas į dabartinę prancūzų kalbą, ne
sistengiant išlaikyti originalo metro nei rimo, tik kreipiant dė
mesį į Aliečio dramų muzikinį skambesį. Juose pridėti ir kiti 
Aliečio kūriniai bei kai kurių poeto amžininkų kūrinėliai.

Rengiant pirmą lietuvišką Adomo Aliečio dramų publika
ciją iš esmės naudotasi J. Dufournet 1989 m. kritiniu leidimu, 
tiesa, kai kuriems komentarams remtasi E. Langlois 1923 m. 
publikacijos nuorodomis. Beje, remiantis pastarąja, skaity
tojo patogumui visos tekstų remarkos rašomos šalia dialogų 
(1989 m. leidime jos nukeltos į komentarus, originalo tekstas 
irgi be remarkų).

Norėjosi pateikti kiek įmanoma meniškesnį kūrinių verti
mą ir neapkrauti skaitytojo skrupulingais komentarais, juose 
aiškinta tematikos, poetikos subtilybės, literatūrinis bei kul
tūrinis kontekstas.

Leidime pirmiausia pateikiamas „Pavėsinės vaidinimas“, 
laikantis vyraujančios tyrinėtojų nuomonės, jog chronologiš
kai jis parašytas pirmiau nei „Vaidinimas apie Robeną ir Mari
joną“. (Tiesa, J. Dufournet mano atvirkščiai.)

Abiejų dramų originalo tekstai surimuoti talentinga Ado
mo Aliečio plunksna. Vyrauja gretutinis dviejų eilučių rimas. 
Kai kur, beje, ypač „Pavėsinės vaidinime“, Alietis išmoningai 
kaitalioja gretutinį rimą su gaubiamuoju. Vertime stengtasi 
išsaugoti senąja prancūzų kalba parašytų tekstų rimus (pačių 
prancūzų nuomone, artimesne archajiškai lietuvių kalbai nei 
dabartinė prancūzų kalba).
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Vertime, kaip ir originalo tekstuose, dominuoja 8-9 skie
menų eilutės, parašytos to meto kūriniams būdingu silabiniu 
(kirčiuotų-nekirčiuotų skiemenų santykis) metru.

Atskirai reikėtų aptarti abiejų dramų vertimus. Verčiant 
„Vaidinimą apie Robeną ir Marijoną“ susidurta su dvejopais 
tekstais -  autoriaus Adomo Aliečio originaliu tekstu (herojų 
dialogai) ir pastoralės žanrui būdingomis dainelėmis. Pirmuo
ju atveju stengtasi išlaikyti minėtąją 8-9 skiemenų eilutę, ta
čiau verčiant daineles iškilo keblumų. Senąja prancūzų kalba 
sukurtos piemenų dainelės varijuoja nuo 7 iki n  skiemenų ei
lučių. Siekiant išsaugoti muzikinį ritmą ir svarbius pasikarto
jančius motyvus, griežtai nepaisyta rimo ir skiemenų skaičiaus 
(bet stengtasi neviršyti 11 skiemenų).

„Pavėsinės vaidinimo“ originalus tekstas yra kur kas sudė
tingesnis nei „Vaidinimo apie Robeną ir Marijoną“. Čia autorius 
nesitenkina vien silabine eilėdara, tačiau kūrinį pradeda 12 ei
lučių dvylikaskiemeniu aleksandrinu, gretutiniu rimu suderin
damas po 4 eilutes. Tekstą apsunkina ir tikrinių vardų gausa, 
ir viduramžių pasaulio dvasia alsuojančių tuometinių aktualijų 
pliūpsnis. Todėl komentaruose stengėmės visa tai paaiškinti.

Rita Černiauskienė

P. S. Vertimo ir komentarų autorė dėkoja savo dėstytojai dr. Ge
novaitei Dručkutei, kantriai vadovavusiai 1995-1997 m. Vilniaus 
universitete rašant magistro darbą viduramžių kamavaiizuoto pa
saulio ir Adomo Aliečio kūrybos tema, dr. Sigitui Narbutui už 
kvietimą dalyvauti rengiant šią publikaciją, Franko-Baltų vasaros 
universiteto prezidentei Franęoise d’Allens už išsamias pastabas 
verčiant bei parūpinta bibliografine medžiaga.
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„PAVĖSINĖS VAIDINIMO“ 
PAAIŠKINIMAI

ii Patarlė Les tessons du vase revelent encore sa beautė 
premiere, dažnai pasitaikanti ir kituose viduramžių kūriniuo
se (pvz. „Lapino romane“, „Rutbiofo vedybose“). Adomas 
Alietis didesnėje savo poezijos dalyje linkęs pripažinti dvasinę 
ir moralinę naudą, gautą iš meilės ir savo žmonos. (Žr. Aliečio 
Atsisveikinimo“, 5 strofą: „Išsimokslinau jūsų dėka, nes prieš 

jus pažindamas buvau netašytas ir nemandagus žmogus“. Les 
Congės d Arras (Jean Bodel, Baudė Fastoul, Adam de la Halle), 
Paris—Bruxelles, 1965. Toliau — Congės).

12 Rikjė Ori (Riquier Aurri) -  vedęs klerkas, ko gero, pir
klys. Jo vardo lotyniška forma Riccerus Aurifaber minima 
tarp tų, kurie pasirašė skundą dvipačių klerkų naudai. Pagal 
„Artua grafystės nekrologą“ Auris Rikiers mirė 1303 m., o Au- 
rie Rikier žmona įrašyta 1300 m.

16 Rikjė Amjonas (Riquier Amions) -  turtingas Araso 
miestietis, prekybininkas, miręs apie 1287 m.

17-19 Autorius žaidžia senosios prancūzų kalbos žodžiu 
soutieus (subtil -  smulkus, subtilus, apsukrus, įžvalgus), ku
ris gali apibūdinti tiek sumanų, apsukrų, gudrų klerką, tiek 
smulkų svarą (svorio matą -  une livre), tiek subtilią knygą {un 
livre; rašytojo knygą ir prekių žiniaraštį) ir net livrą (une liv
re- senovinė Prancūzijos sidabrinė moneta). Amjonas kartoja 
savo klientams, kad jam pakanka pelno po 2 denjė už svarą, 
kaip ir gelumbės pardavėjui iš „Klastingojo Lapino“ (Renart 
le Contrefait, Tarbė leidimas, p. 55), kuris siūlo savo prekę už
tikrindamas imąs tik po 2 sū už svarą.
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i8 Hanas Galanterininkas (Hane Li Merciers) minimas 
tarp arbaletininkų, su kuriais atsisveikina Bodas Fastulis 
(Baud Fastoul; Conges, 680 eil. Toliau -  BFastCong). Be abejo, 
autorius žaidžia Hano vardu: Hane /  ane -  Hanas / asilas ir 
mercier prekybininkas.

33 Gijo Mažojo (Guillos Ii Petis) vardas aptinkamas du 
kartus BFastCong, 255, 547 eil. Atrodo, kad ten kalbama 
apie skirtingus asmenis. Vienas Gijo Mažasis yra teisėjas vie
name jeu partie (dialogizuota poema tam tikra tema, kurią 
nutraukia „teisėjas“ ir kuri primena „meilės teismus“). Kitas 
Gijo Mažasis, turįs paveldimą tarnybą, seržantas, paminėtas 
keliuose Araso archyvų aprašuose 1277-1301 m. Vėl žodžių 
žaismas: guile — „gudrumas, klasta, apgaulė“ ir petit -  „niek- 
šystė, šykštumas“.

35 Marija (Maroie) -  Adomo Aliečio žmona.
37 Žodis „Metre“ (Maistres) Gijo lūpose skamba iro

niškai.
43 Šią eilutę, originalo kalba Pour Ii espanir meterai {Pour 

la sevrer, je mettrai) galima versti dvejopai. Espanir paprastai 
verčiama sevrer -  „nujunkyti, atbaidyti“. Tačiau šis žodis gali 
būti suprantamas ir kaip epanouir — „pralinksminti“, todėl 
eilutę būtų galima suvokti kaip „leisti patirti orgazmą“ (pour 
le faire jouir). Yra pavyzdžių Adomo Aliečio „Dainoje XIII“ 
(Chanson XIII, d Adam. DufF).

48-49 Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet („Ką 
Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mt 19, 6, Mk 10, 9).

55-56 Aliuzija į patarlę (čia gana laisvai išverstą): Du 
kartus įsiduria tas, kuris prieš adatą spardosi. (Morawski, 
nr. 1873: Qui contre aguillon rebelle, deus fois sepoint). Ta pati 
patarlė cituojama „Tėbų romane“ {Roman de Thebes, ed. Con
stans, eil. 4995-4996) ir Adomo Aliečio „Žodyje apie meilę“ 
{Dit d'Amour). Plačiau žr. DufF.
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66 Ta pati detalė yra Adomo dainoje, kur jis žmonai sako: 
Savo nelaimei aš atsidūriau prie šaltinio,
Kur jus anąkart pamačiau, ir be širdies grįžau.

68-70 Kaip įprasta kurtuazinėse dainose, aprašoma ne 
pačios damos išvaizda, o tik jos vizija, kurią poetas regi savo 
svajonėse. Poetas, panašiai kaip Pigmalionas, įsimyli ne realią 
moterį, o svajose susikurtą vaizdinį.

89 Šviesūs plaukai buvo privalomi viduramžių moters lite
ratūriniam tipui.

101 Originalo teksto būdvardis vairs — „skirtingos spalvos“ -  
čia nereiškia juodų akių. Daugelyje eilėraščių Adomas giria savo 
žmonos vairs akis, šiandien pasakytume „mėlynas“; vienoje dai
noje mini „blizgančias ir skvarbias“ savo damos akis.

144 Atsikišęs pilvas ir lieknas juosmuo atitinka laikmečio 
literatūrinį idealą (skulptūroje susiformavusį kiek vėliau), 
lygiai kaip ir platūs klubai (žr. 147 eilutę). Senąja prancūzų 
kalba juosmuo turbūt bus buvęs moteriškosios giminės (ori
ginale reins vauties et entaillies), „lenktas juosmuo, išdrožtas 
kaip kotas“ (A. Henry, Chrestomathie, t. II, p. 85; žr. M. Del- 
bouille, „Le nom du nain Frocin(e)“, Les Mėląages /. Frank, 
1957, p. I99-)

152. Šis Adomo žmonos portretas, sutrumpintas iki 17 eilu
čių ir be antitezės, pateikiamas to paties autoriaus „Motete“.

170 Voselis (Vauchelles), pasak H. Guy, buvusi cistersų 
ordino abatija netoli Kambre (Cambrai), kur Adomas galėjo 
susipažinti su vienuolių gyvenimu. A. Guesnonas čia įžvelgia 
Marijos gimtinę Vauchelles-lės-Authie, 30 km į pietvakarius 
nuo Araso. Tai turėjusi būti ta vietovė, kur poetas pirmą kartą 
išvydo savo būsimą žmoną. Beje, žodį Voselis galima suvoktti 
dviprasmiškai: jis gali reikšti mažytes moters krūtis (vallčes) 
arba priminti pastoralės sceną, kur gundytojas naudojasi pie
menaitės prielankumu.
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172 Dviprasmybė: originalo engroisse reiškia „pastorėti“ ir 
„tapti nėščia“. Ši sąsaja su karnavaline kultūra sutampa su vie
nu pagrindinių pjesės motyvų: pjesės personažai yra fiziškai 
išsipūtę (pastorėję) arba pasipūtę moralės prasme. Rabelais šį 
motyvą plėtoja „Pantagriuelio“ i skyriuje.

182 Henrikas Alietis (Henris de la Hale), pjesės persona
žas, Adomo tėvas, miręs maždaug 1290 m.

189 Livras -  senovinė Prancūzijos sidabrinė moneta. Ori
ginalo tekste minimi 29 livrai. Pasak DufF, toks kiekis pinigų 
paminėtas, kad nenukentėtų 9 skiemenų eilutė (Je n ai mais 
que XXIX livresf). Apčiuopiamos prasmės šie pinigai neturi. 
Norint išsaugoti originalo ritmiką verčiama 5 livrais.

192 Statinaitė (originalo tekste canebustin -  „indo“ 
arba „rezervuaro“ pavadinimas) čia reiškia Metro Henriko 
skrandį.

194 Originalo kalba Quia? K’ia? K'ia? K’ia? Toks pat po
sakis skamba „Šventojo Mikalojaus vaidinime“ (Le Jeude saint 
Nicolas). Tai onomatopėjinės kilmės žodžių žaismas, reiškian
tis nuostabą, pasipiktinimą ar apmaudą. Vėlyvųjų viduramžių 
vaidinimuose tokie tauškalai labai dažni.

212-213 Alua (Halois) -  šykštuolis. Tai Pierre’o le Wais- 
dier vardas Halois. Jis minimas Halois Pieres vardu Araso „Ne
krologe“ maždaug apie 1290 m. vasario 2 d.; galbūt tas pats 
Aloi paminėtas B. Fastoul „Atsisveikinimuose“ (BFastCong). 
223 eil. kalbama apie tą patį Alua. Robertas Kozelis (Robert 
Cosiel) -  žinomas bankininkas, miręs 1284 m. Faverelis (Le 
Faverel) -  šykštuolis. Palūkininkas ir pinigingas žmogus.

216-217 Atsižvelgiant į DufF pastabas, vertime stengtasi 
išlaikyti chiazmą ir ištraukos sąskambį. Ištraukos (212-222 
eil.) kompozicija leidžia manyti, kad Gijo taip samprotauja tik 
kalbėdamasis su savimi, todėl gydytojas ir nekreipia dėmesio 
į jo tauškalus.
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2 i 8 -2 1 9  Du turtingi šykštuoliai, iš kitur žinomi Araso 
miestiečiai. Abu mirė 1277 m- Antrąjį Ermenfrua Krepe- 
ną (Ermenfroi Crespin), kaip ir jo sūnus, aptiksime vėliau 

(zr. eil. 794~795)-
232 Dieus i ait part -  „tepadeda mums Dievas“ -  formulė, 

įprastesnė veiksmo pradžioje.
232 Interpretuojama skirtingai: nutukimas (E. Langlois), 

vaikiška liga (H. Roussel) arba nelaisvė (.DufF). Šv. Leonardas 
(saint Lienart), eremitas, Noblio vienuolyno, netoli Limožo, 
įkūrėjas, miręs apie 559 m. -  Kalinių ir gimdyvių globėjas. Jam 
tarpininkaujant buvo išlaisvinti belaisviai; jis padėjo gimdyti 
vienai iš karalienių, manoma, jog karalienei Klotildai (E. von 
Kraemer, Les Maladies designees par le nom d'un saint,  Helsin- 
gorf, 1950). Storumas plačiąja prasme suprantamas kaip liga, 
kuriai būdingi šie simptomai: apkūnumas, nutukimas, pilvap
lėvės vandenligė ir kt. Kartu čia neabejotinai galima įžvelgti 
nelaisvės idėją, traktuojant šį vaidinimą kaip savotiškų Araso 
kalinių dramą arba komediją. (Plačiau žr. DufF, p. 158)

240-242 Žanas (Jehans dAuteville) -  minimas „Ne
krologe “ 1281 m. Gijomas (Willaumes Wagons) paminėtas 
BfastCong, įrašytas „Nekrologe“ 1298 m. Adomas LAnstjė 
{Adans Li Anstiers) mirė 1288 m. Visi trys žinomi kaip apsi- 
rijėliai ir besočiai.

244 Žr. eil. 192 paaiškinimą.
246 Švelnioji Dama (Dame Douce) -  moteris iš Araso, įra

šyta 1279 m. „Nekrologe“. Jai priklausė kai kurios žemės. Iš 
to, kaip ji prisistato gydytojui, galima numanyti ją gyvenus ne 
pačiame Arase, o užmiestyje. Ji priklausiusi gausiai šeimai, iš 
kurios žinomiausias yra poetas Andrieu Douche’as.

260 Rėnelė (Rainelet) -  pjesės personažas.
293 Senoji Garanso (Waranche) gatvė dabar vadinama 

Trijų Mergelių gatve.
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296-301 Turtingas Araso miestietis Matas L’Anstjė (buvo 
vedęs siaubingą Arno de la Porto (Ernoul de la Porte) našlę).

300 Vermandua (Vermendois) teisėjas buvo galingas ir 
pavojingas asmuo. 1256-1260 m. juo buvo paskirtas Matas 
de Bonas (Matthieu de Beaune), kuris savo vadovavimo metu 
tyrė vieną iš ilgiausiai užsitęsusių bylų: buvo apklausti net 508 
liudytojai, bet jis panaikino visus įtarimus. Manoma, kad čia 
minimas Vermandua teisėjas kaip tik bus pastarasis, nes su
tampa jo vadovavimo metai.

304-305 Čia minimi du, vienas šalia kito Mažojo Turgaus 
aikštėje stovėję namai. Aloyza iš Drakono (Aelis au Dragon): 
drakonas siejasi su velniu; Aloyza -  audimo ir kalėdinių dainų 
herojė, tokiu pačiu vardu vadinama ir Švenčiausioji Mergelė 
religiniuose pamoksluose, „nes žodis Aėlis yra sudarytas iš 
neigiamosios dalelytės a ir lis-litis, kas reikštų sine lite -  „ne
palytėtoji“. Lot. k. lis -  „nuodėmė“, o pr. k. lis -  gėlė, lelija. 
Hoc nomen Aelis dicitur ab a, quod est sine, et lis-litis, quasi sine 
lite, sine reprehensione, sine mundana fece [...] Sicut lilium inter 
spinas, amica mea inter filias (Cant. 2,2) (M. Zink, La Predi
cation en langue romaneavant 1300, Paris, Champion, 1976, 
p. 290-291).

308 Stula reikalinga egzorcizmui (demonų išvarymui).
315 Sunku tiksliai išversti šią vietą. Originale minimas se

nosios prancūzų k. žodis cas DufF verčiamas chat -  „katinas, 
katė“. Pasak sudarytojo, šis žodis būdingas arasiečių tarmei, 
ypač jo reikšmę suvokti padeda žinojimas, kad šis gyvūnas vi
duramžiais simbolizavo velnio gyvulį.

313-317 Henrikas Arjansas, dės Arjansas (Henri dės Ar- 
gans) -  siaubingos moters sutuoktinis. Tomas de Darnėtalis 
(Thoumas de Darnestal) -  taip pat. Berta de Darnėtal (Berthe 
de Darnestal) minima 1263 m. „Nekrologe“. Bet neatrodo, jog 
ji buvusi minėtojo vyro žmona. Beje, Arase pavadinta gatvė
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Darnėtalio vardu (dabar rue Emestale). Turi būti Tomo de 
Darnetalio ir Henriko dės Arjanso. Kilmingumą reiškianti 
dalelytė praleista, norint išlaikyti skambumą.

322 Į šventąjį Acharijų, arba Acharą (saint Acaire) buvo 
kreipiamasi beprotybei gydyti. Šv. Acharijaus vienuolynas Apre 
(Haspres; Valansjeno (Valenciennes) apygarda, Bušeno (Bou- 
chaino) kantonas) buvo gausiai lankomas bepročių {E. Lang
iais). Acharijus siejamas su beprotybe daugelyje tekstų: „Lapino 
romane“ ir kt. Yra liudijimų, jog į šį šventąjį kreipęsis net Karo
lis VI, norėdamas pasveikti. (Plačiau zr. DufF> p. 163-164.)

343 „Grūsti žirniai“ {Pot Piles). Žodžių žaismas, nes Ara- 
so „Nekrologe“ 1283 m. paminėtas un pois piles Vales. Grūsti 
žirniai simbolizuoja pačią beprotybę plačiąja prasme ir prie
monę beprotybei gydyti, pagal komiškojo teatro pjesės reika
lavimus juos privalu buvo suvalgyti. Pasak E. Langlois, Valė 
prašo grūstų žirnių, nes jis yra kvailys: ši idėjų asociacija yra 
seniausias posakio pois pilės („grūsti žirniai“) ypatingos rai
dos liudijimas. (Pavyzdžiui, soti dažnai buvo vadinamos Jeus 
de pois pilės („Grūstų žirnių vaidinimai“). Kai truputį vėliau 
(424 eil.) pamišėlis pasakys, jog Adomas panašus į vandenyje 
išvirtą žirnį {pois baiens\ čia išversta „žirnis ankšty“), galbūt jis 
turės omeny, kad šis panašus į kvailį.

347 Sūris buvo siejamas su beprotybe. Tą patvirtintų ir 
patarlė: J ’ amais homme sage ne mange fromage („niekada pro
tingas žmogus nevalgo sūrio“). Tokių pavyzdžių esama ir le
gendoje apie Tristaną ir Izoldą.

353 Ironizuojami menestreliai. Ilgainiui šiuo žodžiu pra
dėta vadinti ne tik aukščiausio rango žonglieriai, bet ir visi kiti 
kaimo muzikantai, grojantys šokiuose bei kaimo pasilinksmi
nimuose (žr. „Vaidinimą apie Roberą ir Marijoną“, eil. 255, 
747). „Pavėsinės vaidinime“ šis žodis reiškia tik „apgaviką, 
melagį, lošėją, liežuvautoją, ištvirkėlį“.
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357 Komiška hiperbolė, paaiškinanti vienuolio repliką 
(eil. 358), būdinga viduramžių literatūrai (žr. taip pat „La
pino romaną“).

361 Valenkuras (Walaincourt) -  kvailys. Sunku jį identifi
kuoti, nes dokumentuose tokių vardų daug.

363 Valė mėgiamo priežodžio b i a u s  n iė s , čia verčiamo 
„mano mažyti“ (pagal D u f F „mon petit“), mechaniškas karto
jimas suteikia komiškumo. Žodžių žaismas: n iė s  -  „įpėdinis“ 
ir n i a i s  -  „kvailys“.

366 Estrelinas -  menkavertis XIV a. Anglijos karaliaus 
pinigėlis.

366 Koliaras de Bejujis (Colars de Bailloel) ir Hevenas 
(Heuvin) -  abu kvailiai iš prigimties, arasiečiai. Atrodo, ne kil
mingos giminės. Žinoma, kad Bejujų galėjo gyventi Araso prie
miestyje Bailleul-sire-Bertault. Bejujo vardas aptinkamas dau
gelyje fablio. „Pavėsinės vaidinime“ jam suteikiama komiškumo 
ir satyros atspalvių. Hevenas gali būti ir vardas, ir pavardė.

372-373 Vertimas gana laisvas. Visas personažo vardas 
Gotjė a la Main (Wautier a le Main). Šv. Acharijaus pacientas. 
Ko gero, eil. 376 minimas tas pats Gotjė, tik Vitulus Wautier 
vardu, įrašytu 1278 m. „Nekrologe“. Teigiama, kad jis įširsda- 
vęs pašauktas bliaunant jo pravardę „Veršis“.

381 Žanas Le Kiu (Jehans Le Keu) -  miesto tarybos ser
žantas (turėjęs įgaliojimus areštuoti turtą ir persekioti nusikal
tėlius). Šv. Acharijaus pacientas (1294 m. „Nekrologe“).

389 Dviprasmybė originalo tekste. I l a r a  m i e u x  reikštų: „jis 
turės daugiau duoklės“ arba „jis pasijus geriau“

395 Originale J e  s u i  r o i s  -  „esu karalius“. Karnavalizuota 
aliuzija į populiarią šventę, kai įprasta hierarchija būdavo ap
verčiama aukštyn kojomis. Filologų aiškinimu, ši frazė pa
liudija kvailiui suteiktą galią tiesos sakymu smerkti ir bausti 
apsimetėlių ir veidmainių visuomenę.

162



398-399 Rupūžė (uns crapaus). Vienos iš Araso šeimų pa
vardė Krapo (Leurent Au Crapaut, 12.95 m- «Nekrologas“). 
Velniškos prigimties ir pikta lemiąs, pragaištingas gyvūnas. 
Rupūžė, kaip ir varlė, siejama su seksualumu. Brolių Grimų 
pasakoje „Karalaitis Varlė“ jauna princesė po neatsargaus, nu
trūktgalviško pasižadėjimo turi prievarta į savo lovą priimti 
varlę, kuri iš pradžių jai sukelia pasišlykštėjimą, o paskui virsta 
svajonių princu. Varlė simbolizuoja tai, kad „pirmasis erotinis 
kontaktas negali būti malonus“ (B. Bettelheim, Psychonalyse 
dės contes de fees, Paris, p. 354). Varlė ir rupūžė reprezentuoja 
gyvuliškąją seksualinio akto pusę. Rupūžė dažnai vaizduoja
ma J. Boscho paveiksluose.

404-405 Robertas Somejonas (Robers Soumillons) -  turtin
gas Araso buržua. Mirė 1301 ar 1311 m., palikęs miestui namą, 
kad ten būtų įkurta ligoninė. Iš tiesų niekada nebuvęs pui prin
cu. „Pavėsinės vaidinime“ jis vadinamas naujuoju pui princu 
(čia pui verčiama „poetų kalvė“, galima versti „poetų draugija“). 
Pui Notre Dame (Dievo Motinos draugija) -  literatų asociacija, 
vadinama ir Meilės draugija (Pui d’Amour). Joms priklausydavę 
tik žymiausi poetai ir patricijai. Jai pirmininkaujantis princas, 
manoma, buvo renkamas gegužės i-ąją. Šis turėjęs būti pa
kankamai turtingas, kad pajėgtų deramai organizuoti įvairias 
draugijos šventes. Somejono pavardė -  žodžių žaismas {Soumil
lons simbolizuoja intelektualinį Arasiečių apsnūdimą). Galbūt ja 
pašiepiami miestiečiai, neturintys nieko bendra su poezija, o gal 
tokia satyrine pravarde pramintas senasis pui princas.

406 Šūdgabalis šis. Originale -  Bien kie de lui. Žodžių žais
mas: tiesiogine prasme „Nepraloštų jį išrinkdami“, perkelti
ne -  „Tai gražus pakakojimas“ arba „Jį gražiai apkakotų“.

410-4 iz Gotjė iš Piu (Wautiers As Paus) -  Araso pui daly
vis, jaunas klerkas. Tomas de Klari (Thoumas de Clari) -  men
kai žinomas Araso miestietis.
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414 Gotjė iš Piu primena nerangų valstietį, grojantį me
diniu ar raginiu rageliu (žr. taip pat „Vaidinimą apie Robe- 
rą ir Marijoną“, eil. 715), o laisvalaikiu žaidžiantį kauliukais 
(žr. „Pavėsinės vaidinimą“, eil. 416—417). Pasak E. Langlois, 
dviprasmybė: l e  c o m e t  -  ragelis -  muzikos instrumentas ir l e  

c o m e t  a d ė s -  ragelio formos kauliukų dėklas.
423 Paryžietis (p a r i s i e n s ) -  vienas iš pamatinių pjesės 

žodžių, čia ištariamų dervišo tėvo lūpomis: Adomas įsivaiz
duojąs esąs paryžietis tarp kaimiečių arba vaidina paryžietį, 
kuriuo niekada netaps.

424 Adomas, dėvintis studentišką kepuraitę, kvailiui pri
mena žirnį ankštyje, kita vertus, taip kartais vadinamas žmo
gus, kurio rimta ir protinga išorė slepia nepagydomą kvailybę.

425 Damomis dažnai vadinamos fėjos (žr. taip pat Jeano 
de Meuno „Rožės romaną“, įvairius lė ( l a i s )  ir 1.1.).

426 Dvipatis -  klerkas, turįs daug teisėtų žmonų arba 
vieną teisėtą žmoną ir vieną ar daugiau meilužių, arba vedęs 
našlę, arba gyvenantis su moterimi, kuri jį apgaudinėja, (ma
noma, kad poetas faktiškai yra dvipatis, nes yra ir klerkas, ir 
pasaulietis.

458 Pliumus (Plumus) -  dvipatis klerkas, kurio žmona 
minima „Nekrologe“ 1288 m. Šio vardo prasmė dvejopa ( u n e  

p l u m e  -  „plunksna“) -  tai klerkas, „naudingas savo plunks
na“, tarnaujantis raštininku, perrašinėjantis aktus, ir klerkas, 
„lengvas kaip plunksna“, neveiksnus pagyrūnas.

460-461 Adomas Alietis žaidžia skirtingomis žodžio c U r -  

g i e  reikšmėmis: 1) klerko privilegijos; 2) klerko išsilavinimas, 
mokslas (t.y. klerko mokslų baigimo diplomas). Taigi šias eilu
tes galėtume perskaityti ir taip: „jei jis bus toks protingas, tai 
susiras savo titulą“.

469 Pasak E. Langlois, vedę klerkai vadinami e s c a r b o t s  ( e s -  

c a r b o t -  „juodvabalis“, vabalas, kuris rausiasi po ekskrementus



ir juos išmėto), nes jie elitą išmainė į šiukšles. Todėl čia posakis 
Faire l'escarbote verčiamas „kapstytis mėšlyne“.

472 Žilis iš Senos (Gilles de Sains) — dvipatis klerkas, mi
nimas 1275-1276 akte kaip Araso kapitulos advokatas. Sena 
(Sains-les-Arquions) -  kaimas už 27 km nuo Araso. Mado 
(Mados) -  dvipatis klerkas, ko gero, Adomo Aliečio pusbro
lis, minimas 1287 m. „Nekrologe“. 471-473 eil. pakartojant 
Žilio vardą (kaip bendrinį ir tikrinį daiktavardį) atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad Arase apstu gudrumo, klastos, apgaulės (gil- 
l e -  „apgaulė“).

477 Žanas Krespenas (Jehans Crespins) -  turtingas dvipatis 
klerkas, turėjęs įtakingų giminaičių, miręs 1292—1294 m.

483 Sitė (Chitė) -  Araso dalis, priklausanti vyskupo ju
risdikcijai.

489 Kolaras Fusadamas (Colars Fousedame) ir Žilis de Bu- 
vinji (Gilles de Bouvignies) -  dvipačiai klerkai, notarai, Sitė 
gyventojai. 489-491 eil. apibendrinami visi kaltinimai dvi- 
pačiams: gašlumas (Fout-se-dame), apgaulė (Gille) ,  gyrimasis 
(par aaties), žinių ignoravimas (noteront), sąmokslas ginti gė
dingus interesus (ensanle...pour tous).

502 Marijona le Žė {Marten le Jaei) -  patyrusi bylininke, 
arba Henriko Aliečio, arba Adomo Aliečio žmona.

513 Originalo posakis la vieille danse („senas šokis“) reiškia 
„būti patyrusiam, įgudusiam, apsukriam, sumaniam“ {etre ha
bile, savoir de bons tours).

518 Čia pasirinktas DufF siūlomas vertimas; juo vado
vaujantis frazę pour Fapostoile galima suprasti ir „kad apgin
čiau popiežių“ (pour defendre le pape), ir „vietoj popiežiaus“ 
(a la place du pape). Prieš tapdamas karaliumi kvailys tampa 
popiežiumi.

530 Diuisanas (Duisans) -  dervišo gimtinė, kaimas už 6 km 
į vakarus nuo Araso. Dviprasmybė: duisans 1) „malonus,
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smagus“; 2) „prideramas, tinkamas“; 3) „korektiškas, pa
dorus“; ir galima antifrazė -  perskaičius deduisans, reikštų 
„atvykome linksmai, smagiai“ arba dui sens — „kelionė buvo 
dviprasmiška“.

536-537 Aliuzija į herojinį epą (karžygių giesmę arba dai
ną apie žygdarbius) {chanson de geste) Anseis de Cartage, kur 
poetas pasakoja apie Ronsevalio perėjos mūšį Ispanijoje ir 
saracėnų karalių Marsilijų. Pastarasis minimas ir „Rolando 
giesmėje“. Žonglierius Heslinas (Hesselin) įrašytas 1293 m. 
„Nekrologe“.

540 Rutuliukas (cholet), odinis kamuolys, pripildytas sėle
nų, arba medinis rutuliukas, spardomas tiek koja, tiek muša
mas geležimi dengta lenkta lazda. Juo buvo žaidžiama vidur
amžiais populiariame gan brutaliame žaidime choule, kuris 
dar XIX a. buvo žinomas Bretanėje ir Šiaurės Prancūzijoje.

565 Dama Morgana — fėja, viduramžių literatūroje žino
ma kaip karaliaus Artūro sesuo. Pasak tradicijos, XII a. ši fėja 
buvo gera linkinti, o XIII a. -  jau pavojinga, gašli apgavikė ir 
klastūnė. Pasak DufF\ čia Adomas sukuria sintetišką jos pa
veikslą: išorinį Morganos gerumą greit pakeičia pjesės hero
jus pražudančios fėjos dovanos. Šios fėjos kaip likimo lėmėjos 
vaidmuo išsamiai nagrinėtas įvairių filologų studijose.

578 Helekenas {Hellekin, Hielekin, Hellekins) -  mitologinė fi
gūra, paprastai šiame pasaulyje pasirodanti su palyda (demonais, 
velniais ir pan.). Jo kilmė ir vardas yra sulaukę daug filologinių 
ginčų ir tyrinėjimų. Laukinis šaulys, medžiotojas, „ambivalen- 
tiškos prigimties -  ir požemių karalius, ir ištvirkėlių vadas, tiek 
piktas, tiek žavus bei kurtuaziškas. Kaip ir Fortūna, turintis du 
veidus: besijuokiantį ir baisų“ (plačiau žr. DufF, p. 178-179).

590 Krokiuso (Croquesot, Crokesos) -  karaliaus Helekeno 
pasiuntinys, išdykėlis, lydintis neūžaugų karalių. Pagal tyri
nėtojus, vardą sudaro darinys iš žodžio croąue „chuliganas“ ir
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s o ts  „kvailys“. Atrodo, Krokiuso apdainuoja savo tankius ir su
veltus plaukus, kurie primena jo demonišką prigimtį ir leidžia 
jį groteskiškai vaizduoti.

629 Palikti Magluarą be peilio buvo svarbu, nes viduramžiais 
šakutė nenaudota, taigi šiai fėjai draudžiama dalyvauti puoto
je. Tai ir literatūrinis bei folklorinis motyvas. Pvz., E. Langlois 
pateikia tokį pavyzdį: Charles’io Perrault „Miegančiojoje gra
žuolėje“ fėja apmaudauja ir keršija, nes jos stalo įrankiai nėra 
tokie prabangūs, kaip draugių. Magluaros peilis primena ir 
Marijos (Adomo žmonos) portretą (žr. eil. 145-146).

726 Mondidjė (Mondidier) -  miestas prie Somos upės.
735 Turgus ( M a r c h i e )  -  viena iš Araso miesto aikščių.
750 Soma (Somme) -  upė Pikardijoje. Be abejonės, čia šis 

žodis primena bendrinį žodį s o m m e  — „miegas“, vieną iš svar
bių pjesės motyvų.

773 Fortūna -  viena iš seniausių viduramžiais labai po
puliarių temų. Ši kaprizinga deivė, tironiška viso pasaulio 
valdovė, viduramžiais simbolizavo lemtį, atsitiktinumą, tai, 
kas neapčiuopiama ir nepaaiškinama, paslaptinga, bet pa
klūsta teisingumui. Pjesėje triumfuoja iracionalus Fortūnos 
aklumas. Autorius vaizduoja ją, laikančią likimo ratą, aklą, 
nebylią, kurčią kaltinimams, tiek aukų dejonėms, viskam abe
jingą. Toks Fortūnos paveikslas piešiamas ir kituose Adomo 
Aliečio amžininkų darbuose (pvz. Rutebeufo; kitaip yra Jeano 
de Meuno „Rožės romane“).

790-793 Originalo tekste: C h i i  d o t  l a s s u s  s o n t  b i e n  d u  

c o n t e I E t  s o n t  d e  l a  v i l e  s i g n e u r J M i s  l e s  a  F o r t u n e  e t  h o n n o u r .7 
C h a s c u n s d a u s  ė s t  e n  s e n  l i e u  r o i s . Pažodinis vertimas: „Šiedu 
aukštai yra grafo favoritai ir miesto šeimininkai. Iškilo taip 
Fortūnos valia: kiekvienas iš jų yra savo srities karalius“. Po
etiniame vertime siekta išlaikyti originalo rimą, todėl versta 
laisviau.
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794—795 Ermenfrua Krepenas (žr. eil. 218-219). Žekmo- 
nas Lušaras (Jakemes Louchars) -  svarbus asmuo ir grafo favo
ritas. Priklausė turtingai šeimai, apie kurią liudijimų randama 
tik XII a. viduryje.

802 Rankraštyje praleista eilutė.
806 Tomas de Burijanas (Thoumas de Bouriane) -  Fortū

nos rato auka. Araso miestietis įrašytas 1278 m. „Nekrologe“, 
geriau pažįstamas iš A. Guesnono darbų.

822 Laurynas Le Kolo (Leurins Li Cauelaus) -  Fortūnos 
sugniuždytas. Beveik nežinomas. Minimas pavarde Cauwelau 
1280 m. „Nekrologe“. Pavardė bendrine prasme reikštų „suk
čius, machinatorius“. Anot DufF, jo pavardėje galime įžvelg
ti dviprasmybę: perskaičius kaip li Caveleaus formą, reikštų 
Plaukuotąjį {le Chevelu) ir Plikį {le Chauve), t. y. jis nieko ne
beturi, visiškai sužlugdytas, praradęs visas galias.

843 Pieva {Pre) — šiaurinis Araso kvartalas.
852 Pievų Kryžius {Crois ou Pre) -  aikštė kryžkelėje tarp 

dviejų Araso kvartalų (Pievos ir Sodo), kur stovėjo akmeni
nis kryžius. Čia Švelnioji Dama fėjų laukia neatsitiktinai, nes 
kryžkelės -  raganų susibėgimo vieta, pastarųjų galioms įveikti 
būdavo statomi kryžiai.

858-860 Kalbama apie daktarą, kuris viešai paskelbė Švel
niąją Damą ištvirkėle.

864-865 Žakmonas Pilepua (Jakemon Pilepois) ir Gijo- 
mas Lavjė (Gillon Lavier) -  abu ligoniai, Araso gyventojai, 
kurių pavardės dažnai minimos „Nekrologe“. Vardas Pilepois 
primena „grūstų žirnių“ (potspiles) -  beprotybės simbolį, o La
vier (arba Lanier) asocijuojasi su būdvardžiu lanier -  „tingus, 
drovus, bailus“.

872 Malūnininkas originalo tekste vadinamas Wautier 
Mulet- sūnus Edeno (Oedain), kuriam priklausė dalis Mole- 
no (Mėaulens) malūnų. Ši šeima minima kai kuriuose aktuose
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ir 1274 m. „Nekrologe“. Jo žmona išties gyveno Sitė (žr. 483 
eil. paiškinimą) rajone.

874-875 Rankraštyje yra muzikinė šio priedainio notaci
ja (žr. DufF). Pasak E. Langlois, priedainis aptinkamas dvie
juose motetuose (ir. G. Raynaud, Recueil de motets franęais, 
nr. LXXI ir CCXXIV). Vieno iš jų autorius -  Adomas Alietis, 
o kitas yra „Šovensi Turnyre“ (Toumoi de Chauvenci, ėd. Del- 
motte, eil. 1302). Dviprasmiškai suvokiamos eilutės: fėjoms 
pasitraukus baigiasi visas grožis, arba žavesį ir grožį greit kei
čia raganystės bei pyktis (fėjų ketinimas atkeršyti Švelniosios 
Damos skriaudėjui).

891 Valetas (Veelet) -  aktorių sėbras smuklėje. E. Langlois 
liudijimu, paminėtas BFastCong. Hano ir Valeto tapatumas: 
veelet -  „veršelis“, „kvailys“; 376 eil. Hanas siūlo bliauti veršiais.

898 Primena „Švento Mikalojaus vaidinimą“ (eil. 716): 
Saręs de no commencement -  „jūs turėsite mus pirmiausia pa
vaišinti, kai tik pradėsime gerti“.

908 Šv. Julijonas (Saint Gilles) -  iš Atėnų kilęs eremitas, 
įsikūręs Provanse VII a. viduryje. Jo vardu pavadintas miestas 
ir šv. Julijono (Saint-Gilles) miškas Ronos pakrantėse.

913-914 Dviprasmiška mintis, atskleidžianti smuklininko 
šykštumą: „Šiemet iš Osero vyno nevežėme“ {Cette annėe, ii nešt 
pas venų d’Auxerre) arba „Vynas iš Osero vežtas ne šiemet“ (Ce 
nešt pas cette annėe quii est venu d’Auxerre). Oseras (Aucheu- 
re) -  Burgundijos miestas, viduramžiais garsėjęs savo vynais.

917-918 E. Langlois manymu, rebas („kraštas“) -  palangė, 
kitų tyrinėtojų nuomone, -  scenos kraštas.

932 Jarmutas (Gernemue) viduramžiais buvo žinomas dėl 
silkių žvejybos ir eksporto {E. Langlois).

978 Vagišių gatvė (L’Enganerie) buvo Araso gatvė arba 
kvartalas. DufF prielaida, tai galėjusi būti ir vagišių šalis {le 
pays des filous). Engan -  „apgaulė“.
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i o i 8 Liturginio vaidinimo, pamokslo, bažnytinių švenčių 
ir giesmių parodija, asociacija su Kvailių arba Asilo šventėmis. 
Smuklė atlieka bažnyčios funkcijas, smuklininkas -  kunigo, 
vynas -  švęstojo vandens, „bliaunama“ kurtuazinė daina -  
kantatas ir psalmes.

1025 Originalo tekste Aye d Avignon -  audimo dainos 
priedainis, inspiruotas to paties pavadinimo dainos apie 
žygdarbius.

1044 Aliuzija į Adomo ketinimus vykti į Paryžių.
1057 Rankraštyje neišlikusi eilutė. Verčiame DufF siūlo

mą variantą.
1058 Staltiesė, ąsotis ir kiti daiktai, kuriuos atsinešė drau

gai, yra nuo fėjų stalo (E. Langlois).
1077 Relikvijorius (fiertre) -  Dievo Motinos dėžutė, 

A. Guesnono nuomone, tikriausiai buvo padėta po „pavėsine“ 
(la FeuilUe), nameliu, padarytu iš žalios lapijos. La Feuillėe -  
vien tik Arasui būdingas žodis, apibūdinantis pavėnę, specia
liai statomą relikvijoriui saugoti.

1098-1099 Dvi bažnyčios buvo dedikuotos šv. Mikalojui: 
mažytė Saint-Nicolas-en-LArte bažnyčia Sitė ir Saint-Nico- 
las-sur-les-Fossės bažnyčia Vilyje, kur, ko gero, klerkai šventė 
šv. Mikalojaus šventę gegužės mėnesį. Galima aliuzija į „Šven
tojo Mikalojaus vaidinimą“.



„VAIDINIMO APIE ROBENĄ IR 
MARIJONĄ“ PAAIŠKINIMAI

i-8  Gerai žinoma pastoralės žanro dainelė, aptinkama dau
gelyje kūrinių, matyt, ankstyvesnių nei šios pjesės tekstas. Kai 
kurie tyrinėtojai 1-2 eil. įžvelgia seksualinį motyvą, todėl 2 eil. 
būtų galima versti taip: „Paprašė Robenas — turės mane“. Pagal 
vyraujančią nuomonę, dramoje plėtojama vestuvinė tematika. 
Rankraščio A pavadinimas „Robeno ir Marotės vestuvės“ (M a -  

riage de Robin et Marote), o Pa rankraščio -  „Vaidinimas apie 
piemenį ir piemenę“ {Li Jeus du berger et de la bergiere).

3 Žodžiai la cotte arba cottelle čia verčiami gana laisvai. Iš 
tiesų tai platokas rūbas, kurį dėvėjo tiek vyrai, tiek moterys. 
Vyrams jis siekęs kelius, moterims -  iki pėdų. Moteriškoji 
suknelė-sijonėlis (taip tiksliausia būtų jį įvardyti) turėjo gilią 
kaklo iškirptę, kuri paprastai būdavo susegama sagėmis arba 
suvarstoma, kad būtų matyti marškiniai. Krūtinės, sijono ir 
viršutinė rankovių dalys buvo išplatintos. Šio rūbo atmaina 
yra ir toliau minima suknelė {la sorquanie): žr. 5 eil.

4 Gelumbė (1ėscarlate) - aukštos kokybės, plonos gelumbės 
rūšis, papuošta nedideliais spurgeliais.

5 Souskanie -  ilga suknelė, pabrėžianti krūtinę. Rankovės 
siaurėjo apačioje ir buvo susegamos mažomis sagutėmis arba 
suvarstomos raišteliais, kartais net susiuvamos, ką tekdavo 
daryti vis iš naujo, keičiant tualetus. Viduramžiais tai išties 
elegantiškas rūbas. Gijomas de Loris šia suknele aprengia 
„Rožės romano“ {Roman de la Rose) veikėją Frančisą (Franchise). 
Chainterele -  diržas. Valdant Pilypui Augustui vyriškojo diržo 
tipas buvo pritaikytas moterų kostiumams.
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6 Originale Aleuriva -  nieko nereiškiantis priedainis, 
panašiai kaip mūsų „lia-lia-lia-lia“.

15-17 Daugelyje pastoralių riteris užduoda tokį klausimą.
22-23 Tradiciniai piemenų daiktai. Krepšelis (panetiere) - 

per petį kabinamas odinis krepšys, kuriame piemenys laiky
davo duoną. Botagas {houlete) — piemens lazdelė su metaline 
lenkta plokštele gale mėtyti grumstams į bandančias paspruk
ti avis. Peilis (coutel) dažnai būdavo piemenaičių nešiojamas 
netgi kaip papuošalas. Krepšelis su maistu gali simbolizuoti 
pilvą, botagėlis -  kvailumo (naivumo) simbolis, peilis siejamas 
su seksualumu (DufRM).

25-29 Nesusikalbėjimas dėl dviprasmiško termino vartoji
mo. Originale oisel riteriui reiškia plėšrų medžioklinį paukštį, 
o Marijonai -  žvirblinių giminės paukštį.

33—35 Originale nule ane. Prane, antis -  cane ir asilas -  
arte. Marijona supainioja žodį ane, reiškintį „antį“ (dabar jau 
išnykusį iš prancūzų kalbos ir išlikusį tik sudurtiniame žodyje 
bedane — „kaltas“), su žodžiu asne — „asilas“, kur „j“ nebuvo 
tariama (E. Langlois). Nepažindama riterinio gyvenimo būdo 
ir upinės medžioklės ypatumų, Marijona tuoj pat pagalvoja 
apie asilą {DufRM).

40 Originale garnys ir silkė pavadinami tuo pačiu žodžiu 
hairon. Valstietiškas Marijonos tarimas suplaka du žodžius. 
Prane, hėrons — garniai, reiškia aristokratišką maistą, pranc. 
harengs -  silkės -  gavėniai būdingą maistą.

43 Vardas Ema (Emme) rimuojasi su žodžiu quaresme 
(gavėnia), o „Pavėsinės vaidinime“ jis rimavosi su femme (mo
terimi). „Araso Nekrologe“ minima Emme, Emmeline, Emme- 
lot {DufRM).

49 Sakalais medžiodavo skraidančius paukščius.
51 Sakalas buvo „kepurėtas“, t. y. dėvėjo odinį gaubčiuką, 

neleidusį aiškiai matyti, pastarąjį jam nuimdavo prieš paleisdami.

172



65 Viduramžiais sūris sietas su pamišimu. Žr. „Pavėsinės 
vaidinimo“ 347 eil. komentarą.

66 Dar nebuvo prisiūtų prie drabužių kišenių. Jas dažnai 
atstodavo korsažas, jei neturėdavo krepšelio ar delmonėlio.

69 Pasilinksminti (jeuer). XIII a. žodis jouer galėjo reikšti 
„atsiduoti malonumams“ arba „ištvirkauti“.

78 Žodis „draugė“ (drue) čia turėtų būti verčiamas kaip 
„meilužė“.

84 Robertas -  kilminga Robeno vardo forma.
103. Vardas Robišonas (Robechon arba Robichon) aptin

kamas daugelyje pikardiškųjų pastoralių. Tai pikardiškas 
Robeno deminutyvas, kaip ir Perišonas (Perrichon-Pierre), 
Bodišonas (Baudechon-Baude\ žr. E. Langlois).

105 S’irons jeuer dou leure leure va, čia išversta laisviau. Ga
limas daiktas, kad žodis jeuer Robeno lūpose nuskamba kaip 
71 eilutėje tuo pačiu žodžiu nusakytas riterio tikslas (dar sykį 
pabrėžiamas kontrastas tarp aristokrato ir prasčioko). Ko gero, 
minėtoji frazė yra eufemizmas „pasimylėti“.

112 Originale jupelreiškia kaimiečių nešiojamą per liemenį 
smaugtą palaidinį, bendrą abiems lytims. Viduramžiams 
būdingas žodis, paplitęs pikardiečių tarmėje.

123 Kumštinės pirštinės {les moufles) buvo ir tebėra 
nešiojamos valstiečių. Marijona riterio pirštines (gant) palaikė 
kumštinėmis {moufles), o jo sakalą (faucon) -  pesliu {milan).

146 Robenas sako pagiriamuosius žodžius sūriui kaip 
ir kvailys Valė iš „Pavėsinės vaidinimo“ (346-347 eil.): Et si 
taporc, si con je croiJBiau nie, un bon froumage eras.

153 Jau mitiniais Filemono ir Baukidės (Ovidijaus „Meta
morfozės“) laikais rūkyta kiauliena buvusi kabinama palubyje 
arba ant stogo sąsparų {E. Langlois). Kiaulės lašiniai, kum
pis nuo senų laikų sudaro maisto pagrindą visoje Europoje. 
Kiekvienas regionas turėjo savų paruošimo būdų {DufRM).
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159 Rutulio {la choule) žaidimas. Žr. „Pavėsinės vaidini
mo“ 540 eil. komentarą.

172-181 Sis refrenas yra populiarios pastoralės variacija: 
Bargeronette,/ Tres douce compaignettej Donneiz moi vostre cha- 
pelet,/ Donneiz moi vostre chapelet. Robenas linksmumo dėlei 
nusprendė pamėgdžioti diduomenę: jis dainuoja pastoralę ir 
kreipiasi j Marijoną „jūs“, kai Marijona toliau jį tujina. Jis 
vaidina suvedžiotoją, parodijuodamas taip linksmai, kad jo 
draugė pamirštų riterį (konkurentą). Ta pačia dvasia šokamas 
šokis -  riterinio pasaulio parodija.

208-210 Maždaug nuo 1180 m. ilgi vyrų plaukai buvo 
šiek tiek trumpinami ir garbiniuojami. Viršugalvyje jie buvę 
trumpi, šukuojami į priekį, ant kaktos suformuojant garbaną. 
Plaukai iš nugaros ir iš šonų krito vertikaliai sulig puse kaklo 
ilgio, dengdami ausis stora garbana.

211 Farandola (le treske, variantai tresche, tresąue) -  
prancūzų liaudies ratelis, greito tempo, žingsniai nesudėtingi; 
svarbiausios figūros -  gyvatėlė, spiralė, kamuolys (7ŽŽ). Ra
telis, dažnai minimas viduramžių pasakojimuose ir epinėse 
dainose, ypač ryškiai aprašytas šioje pjesėje (XIII a.), po Rene
sanso išliko populiarus Prancūzijos provincijoje.

213 Originale housel/housiaus\ „suvarstomi arba vientisi 
odiniai batai“. Vertime aiškumo ir trumpumo dėlei pasirink
tas E. Langlois variantas houseaux -  apsiaunamieji aulai arba 
auliniai batai.

217 Burdonas {le muse au grant bourdon) buvo dūdmaišių 
tipo žemo tono dūdelė {E. Langlois).

240 Žodis menestrelis {menestrel) Aliečio kūriniuose pa
prastai turi niekinamą prasmę. Tas pat yra ir Jeano Bodelio 
„Vaidinime apie šventąjį Mikalojų“ {Jeu de Saint Nicolas). Pa
gal kilmę menestreliai reiškę namų žmones {des gens de mai- 
son)y dvaro tarnus {dės officiers de cour)y vėliau jais buvo pava
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dinti žonglieriai, priklausantys senjorui ir jo dvarui. Plačiau 
žr. „Pavėsinės vaidinimo“ 353 eil. komentarą.

281 Sakalai medžioklėje turėdavo nedidelį prie pėdos 
pritvirtintą varpelį, kad medžiotojui lengviau juos būtų su
rasti.

297 Iš Marijonos pasipriešinimo galima spręsti, kad rite
ris nulipęs nuo arklio, stovi šalia piemenaitės ir stengiasi ją 
pabučiuoti.

304—305 Pastoralės refrenas, sukurtas ne Adomo Alie- 
čio, mat pastarojo Robenas negalėtų turėti sidabrinės fleitos. 
Dažnai pastoralėse ir motetuose Robenas yra vaizduojamas 
grojantis fleita.

341 Originale sercot -  ant (ilgų) marškinių nešiojama 
berankovė arba su rankovėmis tunika, su apykale ir puošta 
iškirpte, kad lengviau pralįstų galva. Šioje epochoje rūbai 
buvo velkami per galvą, išskyrus apsiaustą {mantel).

342-343 Gotjė dainuojamas refrenas (užkulisuose arba pa
kankamai toli) aptinkamas Eustache de Fontaines pastoralėje, 
kur jį atlieka piemenėlė.

365 Akivaizdi dviprasmybė.
389 Marijona pyksta ant Robeno, nes šiam leido tik apka

binti, bet ne bučiuoti.
425 „Karaliai ir Karalienės“ {as Roys et as Roines) -  ypač 

aristokratiškas žaidimas, labai populiarus pastoralėse, tikrasis 
jo pavadinimas „Nemeluojantis karalius“ (Rot qui ne ment). 
Tai XIII-XIVa. salonų pasilinksminimas. Buvo renkamas ka
ralius (arba karalienė), privalėjęs kiekvienam žaidėjui užduoti 
po provokuojantį klausimą dažniausiai meilės tema arba su
sijusį su žaidėjų jausmais, kad būtų galima sužinoti draugo 
ar draugės vardą. Savotiškas replikavimo menas. Valstiečiai, 
adaptuodami šį aristokratišką žaidimą, negalėjo apsieiti be 
nevikrių juokavimų. (Lietuvių kalba apie šį žaidimą galima
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paskaityti knygoje J. Verdon, Viduramžių malonumai, Vil
nius: Baltos lankos, 2000, p. 123.)

428 Šv. Kozmo žaidimas būdingas pastoralės žanrui. Do
vanojamos juokingos arba menkos dovanos šventajam, kuris, 
išdarinėdamas įvairiausias grimasas, stengiasi prajuokinti 
dovanotoją. Prasijuokusysis užima šventojo vietą. Juokas yra 
žaidimo esmė. Dovanojantysis dovaną šv. Kozmui turi išlik
ti nesusijuokęs. Žaidimo siužetas pagrįstas juoko draudimu. 
Tai ambivalentiškas, karnavalinis juokas. Juoktis draudžiama, 
bet kaip tik šv. Kozmo grimasos ir verčia juoktis. Taip juokas 
virsta patyčiomis. Galiausiai šiame žaidime triumfuoja juokas. 
(Iš esmės žaidimas primena mūsų advento laikotarpio ratelį- 
žaidimą „Sėdi jaščeras“; žr. Smulkioji lietuvių tautosaka, Vil
nius: Mintis, 1968, p. 1036.)

483-485 Sis išsiskaičiavimo būdas lig šiol populiarus pran
cūzų vaikų žaidimuose. Tas, kuris ištaria „dešimt“ ir kurio 
delnas atsiduria viršuje -  laimi.

491 Tik pradėjus skaičiuoti, dažnai būdavo sakoma „mano 
naudai“ {empreu) vietoj vienas (un). Be abejo, empreu, prie
veiksmio en premier („iš pradžių“) trumpinys, čia supainiotas 
su posakiu en preu -  „mano naudai“. Daugelis tyrinėtojų čia 
įžvelgia užkeikimo formulę: kieno nors naudai, nes būta prie
taro, jog išsiskaičiavimas atneša nelaimę.

510-513 Eilutės primena farsą.
514 Walecomme. Pasisveikinimo frazė „sveiki atvykę“, 

pasiskolinta iš viduramžių olandų willecome. Ji aptinkama 
„Šventojo Mikalojaus vaidinime“ ir primena Valonės gyven
tojų pasisveikinimą.

581 Incidentas su vilku -  dažnas pastoralių motyvas.
591 Sąsaja su 328-330 eil.
596 Originalo žodis perse gali būti suprastas dviprasmiškai: 

„pamėlęs“ (dab. prancūzų k. bleauatre, kaip čia ir verčiama)
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arba „skylė“ (dab. prancūzų V. percie). Gotjė nešvankių žodžių 
žaismas padeda suprasti Marijonos repliką 597 eil.

605-606 Originalo prendre čia verčiamas žodžiu „vesti“. 
Be abejo, autorius sužaidė šio veiksmažodžio dviprasmišku
mu: dab. prancūzų k. prendre en mariage — „vesti“ ir posseder — 
„paimti, užvaldyti“.

666 Kaplūnas (chapon) -  kepsniui penimas gaidys.
712 Netinkamas Gotjė elgesys. Vulgarusis Gotjė uždeda 

rankas ant Marijonos kūno; tiksliai nežinoma, kurią kūno vie
tą jis paliečia, bet iš Robeno reakcijos matyti, kad tai intymi 
vieta, ir pastarajam, kaip naujajam sužadėtiniui, toks draugo 
elgesys nepriimtinas.

727 Dainos apie žygdarbius (chansons de geste) -  epinės 
viduramžių poemos. Jas atliekantys žonglieriai buvo patys 
gerbiamiausi.

729 Originale Audigier, dist Raimberge, bouse vous di. Tai 
nešvankios poemos apie Audigier 321 eilutė. Tik čia klaidingai 
tariami vardai: kalbama ne apie Raimberge, Audigier motiną, 
bet apie Grinberge, jo priešą. Tai perrašinėtojų klaida. Auto
rius turėjo šią poemą žinoti. Tai epinė poema, bet grubaus 
tono, vos sukurta labai išpopuliarėjusi šiaurės Prancūzijoje 
kaip odenžjerės {audengiere) žanras.
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