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Antano 'Baranausko 'kuryba vainikuojanti
poema "Anyklclu IlIells" , lietuviu litera-
toros pasldidžlavlmas, jau ne viena sykI
buvo patraukusl verteJu demesi. 1919 m.
JI buvo IIIeista lenku kalba (verte S. Jab-
lonska). Rusu tarybinio poeto N. Ticha-
novo prakalbinta, 1950 m. prabilo rusll-
kai. Amerikos lietuviu poetas lr verteJas
N. Rastenls jlI Ilverte I anglu kalblI (ver-
timas Illelstas JAV lietuviu 1956 ir 1970
metais). Siandien "Anykšciu šilelis" jau
skaitomas lr vokiškai, lr latvlškal, net Ja-
poniškai.

Neseniai sulaukeme naujo "Anykšciu šl-

Ant a nas Bar a ft 8 Us lt a s. THE FO-
RESTOF AMYKSeIAI.Translated from the
Lithuanian by Peter Tempest. "Vaga", Vil-
nius, 1981, 51 p.
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lelio" vertimo i anglu kalba. Tai "Vagos"
išleista knygele, poemos teksta pateikianti
lietuviu ir anglu koalbomis,papuošta J. Kuz-
minskio medžio' raižiniais. Vertejas Pite-
ris Tempestas, jau paskelbes dabartiniu
lietuviu poetu eilerašciu vertimu angliš-
kuose Maskvos leidiniuose ir išleides E.
Mieželaicioknygeles vaikams "Kastantas
muzikantas" vertima Vilniuje, ši karta
emesi klasikines lietuviu poezijos.

Versti "Anykšciu šileli" nelengva. Jau-
dinantis 342 eiluciu poezijos kurinys apie
lietuvos miško groži ir Jo tragiška likima
reikalauja kruopštaus vertejo pasiruoši-
mo - reikia pastudijuoti lietuviu tautosa-
ka, susipažinti su Lietuvos istorija, Jos miš-
ku flora r.r fauna, pagaliau net su anyk~
tenu tarme. .

Kaip žinoma, verciant edliuota kurini,
vertejui pirmiausia tenka apsispresti del
kurinio formos: "Anykšciu šilelis" parašy-
tas silabine eiledara, trylikaskiemenemis
eilutemis, kurias dalija cezura. Tikižangines
poemos dalies eilutes trumpesnes - vie-
nuolika skiemenu. .Pagrindiniai kirclai prieš
cezura ir klauzuleje eilutese išsideste pa-
stoviai. Lygindami senajj ir nauJajj "Anyk-
iciu šilelio" vertima, matome, kad poeti-
nes formos atžvilgiu vadovautasi skirtin-
gais vertimo principais. Pagal amerikieciu
teoretiko ir vertejo Dž. Holmso poetines
formos vertimo krypciu klasifikacija N.
Rastenio vertimas (cia ir kitur turima gal-
voje antrasis, 1970 m. leidimas) artimesnis
mimetinei krypciai, kuria siekiama kuo tik-
sliau išlaikyti originalo forma, 0 P. Tem-
pesto - analoginei, kuri ieško originalo
formos funkciniu ekvivalentu vertimo kal-
boje ir jos poezijoje.

N. Rastenis eiliuoja silabine eiledara ir
siekia dinaminio eilutes pan~šumo i ori-
ginalo eilute. Jis išlaiko pastovu skiemenu
skaiciu, cezura ir pastovius pagrindinius
akcentus. Kai kuriose vietose verteJul p.

.vyksta išgauti bendra vertimo skambejimai
labai panašu i originalo. Ypac didelis
jžangos intonacinis panašumas. Taciau vi.
sa poema, palyginus su originalu, šiame
vertime pailgeja net aštuoniolika eiluciu,
pacios eilutes .keturiais skiemenimis sutrum-
peja, moteriškas rimavimas pakeiciamas
vyrišku. Taigi visiško mimetiškumo poeti-
nes formos atžvilgiu nera.

Naujajame "Anykšciu šilelio" vertime
silabikos atsisakoma. P. Tempestas -cia pa-

slrenlca populiariausia anglu poezijoje met-
ra - penklapedi jambfl. Tokia vertejo po-
zicija galima motyvuotl tuo, kad anglu
poezijai silabizmas ..apskritalnera budingas.
Silabine. elledara buvo rašoma dalis anglu
poezijos (prancuzu itaka) tik 1660-1740
m. laikotarpiu. Nuo tad,a silabizmas kartais
atgydavo tik kaip eksperimentine naujove
šiuolaikiniu poetu.. R. Bridžiso, D. Tomo,
V. Odeno kOryboje.

P. Tempestas stengiasi perteikti vilnijan-
cia kOrinio intonacija, išlaikydamas ilgas
periodu bangas (4, 6, 8, 10 ir net 22 ei-
luciu sakinius), poetiniu ir sintakslniu figO-
ru sistema. !o.Iaujojovertimo eiluciu skai-
cius atitinka originalo eiluciu skaiciu. Pati
eilute, nors pastovios cezOros neturi (ce-
zOra anglu poezijai apskritai nebOdinga),
dažniausiai mažesnes ar didesnes pauzes
yra dalijama i du puseilius. Skaitant verti-
ma, atrodo, kad penkiapedisjambas tinka
ir ramiam epiniam pasakojimui perteikti,
ir galingam poemos patosui, ir subtilioms
Iyrinems gaidoms. Pasigendama tik dides-
nio intonacinio kontrasto tarp ižangines ir
pirmosios poemos dalies (jo nera ir N. Ra-
stenio vertime), kuris' o~iginale gana ryš-
kus. Originalo jžangos eilutes trumpesnes,
todel jos skamba energingiau ir aiškiai
skiriasi nuo Iyriško neskubaus pasakojimo,
kuris pradedamas eilute "Miškan bCidavo
eini - tai net aki veria".

Naujajame vertime galime pasidžiaugti
vaizd iniu ir prasminiu teksto adekvatumu.
Turtingas miško paveikslas, žmogaus išgy-
venimai gamtoje atkuriami vartojant tas
pacias ar panašias išraiškos priemones. At-
gyja ne mažiau spalvinga suprozopope-
Jinta grybu, .augalu, žverfU ir paukšciu ka-
ralyste. Pavyzdžiui, ~ale: Voverušku
le;keles kur ne kur p,"oJJIYši / Iš po sa-
manu maršlcu sarmaflyva; kyšio Vertime:
From under their moss blanket shyly
peep / The chantere/le funnels waken;ng
from sleep (Jš po samanu antklodes dro-
viai vogciomls žvilgcioja voverušku pUtu-
veliai, bund antys iš miego). Išsaugoti ba-
ranauskiški epitetai (pvz.: kromai, žole bar-
zdoti - greenbearded bushes), metaforos
(putinai krauju varva - the guelder-rose
bleeds), palyginimai (Tartum miškas kve-
puoja nelyginant žverls - The forest like
a living creature breathes). Vertejui pavy-
ko gražiai perteikti šilelio garsu aprašy-
ma - trumpus, skubius, kapotus klausi-



mus ir tokius pat atsakymus. Dingo tik

emocingi šuksniai "e", "egi", mailau ono-

matopeju.
Sunkiausias, 0 dainai ir nejvelkiamas ui-

davinys YUiI perteikti tautosakinj "Anykš-
ciu šilelio" atspalvi. Vertime dingsta gau-
sOs tokie bDdlngi mDsu folklorul demlnu-
tyvai (lapeliai, paukšteliai, paukštytes, pu-
šeles, puš'elytes etc.), nes anglu kalboje
jie labai reti. Nublankste neutf'alizuojaml
ir sodrus liaudies posakiai, kuriais nusako-
mas imo gaus ir gamtos ryšys (pvz.: net
akj veria, uiu širdies tveria, šlrdiiai ap-
salus etc.). Vertejas kiek jmanome sten-
gesl nacionallnj poemos kolorita išsaugoti.
Jis net išverte tautosaklne onomatopeja -
volunges šauksma "Ieva, Ieva, neganyk
po pieva" (su paaiškinimu knygos gale).
Gyvai ir organiškai i poemos audlnj ipy-
ne pasaku apie Egle, ialciu karaliene,
apie sedulele motyvus, padavima apie
Pumuko akmenj.

A. Baranauskas megsta vienoje elluteje
išrikiuoti sinoniminius arba artimos relkš-
mes veiksmažodžius (pvz.: ciulba, kliaugia,
šaukia: šlama, uiia, siaudžia). Vertime jie
dažniausiai jungiami j viena bendresnj, ne-
utralu pasakyma. Pavyzdžiui, originale: Kur
tik klausai, vis linksma: š/a"/a, ažia, siau-
dila. Vertime: And Ilvely so~nds you hear
in every part (Ir linksmi gar~ai girdefl vi-
sur). AngIiškoje elluteje dingsta ir panašiu
daiktavardžiu, prieveiksmlu lvairove (ive-
rys, gyvuliai, iverellai: olos, liauiai ir urve-

liai; ialia, liekna, gryna etc')1
Aišku, bet kokiame poetihiame vertime

tam tikri nuostoliai neišvengiamI. Bet nau-
jajame "Anykšciu šllelio" vertime jie ma-
iesni negu senajame. N. Rastenio kartkar-
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Pavyzdiiui, ellute Ar miške aš cia stoviu,
ar danguj ar I'Ojujl išversta Is thIs a wo/d
or a Paradise? (Ar cia dykviete ar roJusl).
Pasakos apie Egle, žalclu karallene, frag-
mentas (beje, Egle vadinama gyvaciu ka-
raliene) senajame poemos vertime yra pa-
ilgeJes net šešiomis eilutemls, netiksliai jis
ir perpasakojamas. Seduleles motyvas visai
praieistas. Kartais prasilenklama su origi-
nalo stilistika. Pavyzdiiui, eiluteje, kur
miškas sušunka: ,,BrolIukai, ginkites nuo
bado" lyg iš bažnytinio pamokslo atsiran-
da archaiškas kreipinys "dellr brethren" .

P. Tempesto vertimas tokiu trDkumu ne-
turi. Meniniu ativilgiu jis pranašesnis. 11-
augus poezijos vertimu reikalavimams,
naujasis "Anykšciu šllelio" vertimas yra
prasmingas ir reikšmingas ivykis musu kul-
turiniame gyvenime.

Geru žodžiu paminetinas angliško teks-
to redaktoriaus, gražiai užsirekomendavusio
lietuviu poezijos vertimais i anglu kalba,
L. Pažusio darbas. Redaktorius padejo ver-
tejui tiksliai interpretuoti teksta, kuri del
pasenusiu iodžiu, tarmybiu, svetimybiu ar
reallju dažnai reikejo specialiai komentuo-
ti. Knygos pradžioje L. Pažusis pristato
"Anykšciu šileli" skaitytojui: supažindina
Ji su po.emos gimimo Istorija, aptaria Jos
vieta lietuviu literatOroje, menine verte bei
aktualuma. .

Knygos gale pateikiama trumpa A. Ba-
ranausko biografija, paaiškinaml kai kurie
poemos vietovardžiai, pavardes, pasaku

motyvai. ,
Reikia tiketls, kad šis "Anykšciu šilelio"

vertimas, brandus ikvepto bel atidaus ver-
teJo ir redaktoriaus bendro kDryblnlo dar-
bo vaisius, patrauks nauja skaitytoju buri
pasaulyje pasigereti vienu puikiausiu mD-
su poezijos pavyzdžiu.


