
Dalia Vabaliene

Eiledara.vertimo problematikoje

Anglu poetas P. Selis poezija lygino su geles spalva
ir kvapu. Eilerašcio vertima jis laike absurdu: "... tai
prilygtu išmonei ieškoti' žibuokles spalvos ir kvapo prin-
cipo, imetus ja i tigli" '. Tokiuskeptiku poezijos verti-
mo atžvilgiu buvo visais laikais. Taciau visais laikais
poezija buvo verciama. Be vertimu butu neimanoma kal-
beti apie pasauline poezija. Poezijos vertejai padovano-
jo Lietuvos skaitytojui Homera, Dante, Sekspyra, Gete,
Puškina, Mickeviciu. Vertimu kiekis ir kokybe nuolat
auga, drauge formuojasi poezijos vertimo teorija, moks-
las, kuris, be bendruju vertimo problemu, tyrineja ir spe-
cialius klausimus. Vienas tokiu labai svarbiu klausimu,
palyginti mažai tyrinetas, yra eiledara.

Versti poezija kur kas sudetingiau, negu proza. Bet
kuriame eileraštyje žodynas, fonetika, morfologija, sin-
takse pajungiama dar vienai sistemai - eiledarai. Poe-
zijos vertimo specifika pasireiškia tuo, kad vertejas pri-
valo perteikti ne tik eilerašcio mintis, bet ir jo išorine
forma, jutimini pavidala. Eilerašciui svarbu kalbos. gar-
sai, ju akustines savybes, pauzes, kircio vieta žodyje,
ritmas, bendra instrumentuote. Turinys ir forma...poezi-
joje neatskiriami. Visi fonetiniai ir intonaciniai eileraš-
cio elementai - metras, ritmas su savo dinaminiu for-
mu ivairove, rimas, fonika - yra glaudžiai susije ir pa-
deda išreikšti poetini turini. Taigi turinys yra tiek, kiek
jis yra forma. Originalo išorines formos negalima perkel-
ti i vertima mechaniškai. Mechaniškai kopijuojant origi-
nala, kurinio forma neišvengiamai atitruksta nuo turinio,
kurinys praranda meniškuma. "Mechaniškas menines iš-
raiškos suvokimas ypac niekais pavercia bet koki lyri-
kos šedevro vertima: viskas padaryta taip, kaip origina-

1 Shelley P. B. A Defence of Poetry.- In: Poets on Poetry. New
York-London, 1965,p. 185.
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le, bet eilerašcio nera. Cia ypac svarbu ne specialus ori-
ginalo meniniu priemoniu demonstravimas, 0 atkurimas
ju panaudojimo kriterijaus, kaip vidinio kurybos akto,
kaip pagrindinio kurinio instrumento. Be viso to eileraš-
tis bus formaliai tikslus, bet šaltas, akademiškas." 2 Va-
dinasi, vertejas turi išsaugoti ne formalius eilerašcio
ypatumus, 0 ju prasmine ir estetine kokybe. Tik šiuo
principu vadovaujantis, galima tiketis išsaugoti poezi-
jos žiedo kvapa ir spalva.

Verciant eilerašti, visiškai nenukrypti nuo originalo,
t. y. perteikti visus jo fonetinius ir intonacinius elemen-
tus, neimanoma. Pirmiausia vertejui reikia apsispresti,
kuriuos originalo intonacinius elementus perteikti huti-
na, 0 kuriu galima atsisakyti. Cia labai svarbu pajllsti
originalo stiliu, nustatyti verciamo kurinio stilistines do-
minantes. Tik perteikus stilistiškai dominuojancius eJp,-
mentus, poezijos kurinio vertimas gali veikti skaitytoja
panašiai kaip originalas.

Kokiomis priemonemis vertime imanoma perteikti ori-
ginalo eiledaros ypatybes? Kas vertimo galimybes ribo-
ja? Koks apskritai imanomas vertimo tikslumo laipsnis?
I šiuos klausimus galima atsakyti tik gerai susipažinus
su originalo ir vertimo kalbu prozodinemis ypatybemis
bei vienos ir kitos tautos poetinemis tradicijomis. Origi-
nalo ir vertimo eiliavimo bendrus desningumus padeda
atskleisti ir gretinamoji eiletyra. Siame darbe bus susto-
ta ties kai kuriais anglu ir lietuviu eiledaros klausimais
(fonikos, rimavimo, metro ir ritmo santykio). Vertimu
srityje su anglu poezija daug bendraujama, todel giles-
nis anglu ir lietuviu eiledaros specifikos suvokimas rei-
kalingas tiek vertimo teoretikams, tiek praktikams.

Eiliuotosios kalbos intonacija, jos dinaminiai ir me-
lodiniai elementai, ritmines strukturos remiasi kalbos
prozodinemis savybemis 3, todel vertejui labai svarbu ge-
rai pažinti tiek originalo, tiek vertimo kalbu prozodija.
Lietuviu ir anglu kalbos, priklausancios tos pacios indo-

2 Marlinaitis M. Poezija ir žodis. V., 1977, p. 137.
3 Prozodinemis savybemis cia vadinama garsiniai' šnekos ypatu-

mai placiausia reikšme.
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europieciu kalbu šeimos skirtingoms šakoms, prozodiš-
kai skiriasi.

Ir anglu, ir lietuviu kalboje estetine reikšme gali igy-
ti smulkiausi kalbos elementai ~ garsai. Garsu dažnumo-
svyravimai, garsu junginiu desningas kartojimasis suda--
ro poezijos teksto instrumentuote: pakartojimus, asonan-
sus, aliteracijas, onomatopejas, rimus. Garsu artikulia--
ciniu-akustiniu savybiu darna sukelia eufonini efekta.
Ar imanoma angliško eilerašcio fonika perteikti lietuviuc
kalba?

Anglu ir lietuviu kalbu garsynai skiriasi kiekybiškaL
ir kokybiškai. Kai kurie anglu kalbos garsai (priebalsiai
1, W,3,e, fI, h, balsiai <}ir e <},dvibalsiai ea, u a , ou) ne--
turi atitikmenu lietuviu kalboje. Ir priešingai: kai kuria
garsu (priebalsiu c, c', etz, dz', ch, ch', h, h', I, I', dvibal-
siu eu, ie, ui, uo) nera anglu kalboje. Lietuviu kalbos-
priebalsiai gali buti kieti ir minkšti, 0 anglu kalboje to--
kios' opozicijos nera. Balsiu kiekis abiejose kalbose pa-
našus, taciau apskaiciuota, kad lietuviu kalbos tiek trum--
pieji, tiek ilgieji balsiai yra ilgesni negu anglu. VidutiniS;
anglu kalbos ilguju balsiu ilgumas - 310 milisek., trum-
puju _ 227 milisek.; vidutinis lietuviu kalbos ilguju bal--
siu ilgumas - 418 milisek., trumpuju - 273 milisek.4-
Anglu ir lietuviu kalbos skiriasi ir skiemens sudarymu..
Lietuviu kalboje skiemens sudaromaisiais garsais gali
buti balsiai ir dvibalsiai, anglu - balsiai, dvibalsiai ir so-
nantai, kai jie esti žodžio gale po priebalsio. Vadinasi,
anglu kalbos skiemuo gali buti sudaromas vien iš prie--
balsio (pvz., žodyje plison ['prizn]). Garsu distribucija:
skiemeniniuose junginiuose lietuviu ir anglu kalboje-
ivairiose žodžio dalyse skirtinga. Skiemens kiekybe lie--
tuviu kalboje priklauso nuo kircio: kirciuotas skiemuo'
paprastai pailgeja, 0 nekirciuotuose skiemenyse gali
ivykti kiekybine balsiu bei dvibalsiu redukcija. Tas pats'
ilgas kirciuotas skiemuo lietuviu kalboje gali tureti tvir-
taprade ar tvirtagale priegaide ir todel buti tariamas-
nevienodai. Anglu kalboje nuo kircio priklauso ne vien

4 Svecevicius B. Lietuviu ir anglu kalbu balsiu lyginimo klausi-
mu.- VVPI mokslo darbai, 1960, t. 9, p. 31.
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kiekybiniai, bet ir kokybiniai Pakitimai. Nekirciuotuose
skiemenyse kiekybine redukcija virsta kokybine _ visi

nekirciuoti balsiai gali redukuotis I garsa ~. Priegaidžiuanglu kalboje nera.

Lietuviu ir anglu kalbos savo bendraja fonetine bei
intonacine faktura nera panašios. Skirtinga šiu kalbu ar-
tikuliacine baze suponuoja skirtinga akustinI Ispudi.
Kiekvienoje kalboje yra specifiniu garsu, 0 tu paciu gar-
su akustines charakteristikos dažnai skiriasi (priebalsiu
aspiracija, labiau atitraukta balsiu daryba anglu kalboje,
priebalsiu palatalizacija, balsiu labializacija lietuviu kal-
boje). Skiriasi šiose kalbose balsiu ir. priebalsiu vartoji-
mas. Nors anglu kalboje priebalsiu beveik dvigubai ma-
žiau. negu lietuviu kalboje (anglu _ 24, lietuviu _ 45),
jie kartojasi dažniau. Apskaiciuota, kad anglu kalbos
priebalsiu dažnumas prozos tekste sudaro '72,5%, tuo
tarpu lietuviu kalbos - 56,3% 5. Lietuviu kalboje tarp
dažniausiu fonemu yra 6 balsiai, 0 anglu tik 3 6; balsiai
bendram anglu kalbos skambejimui mažiau reikšmingi.

Nustatyta, kad retai sutinkami garsai poezijoje yra
dar retesni, negu prozoje, 0 dažni _ dažnesni 7. Lygin-
dami anglu ir lietuviu kalbu dažniausias fonemas, mato-
me nemaža koresponduojanciu arba apytikriai korespon-
duojanciu. Abiejose kalbose 25% garsu tenka daugiau
kaip puse informacinio kruvio 8. Be to, abiejose kalbose
panaši ir žodžio pradžios dvieju priebalsiu junginiu
struktura. Junginiu iš sprogstamuju ir sonantu lietuviu
kalboje yra 62,07%, anglu - 58,63%, junginiu iš pucia-
muju ir sonantu lietuviu kalboje _ 21,61%, anglu _
22,87%, junginiu iš puciamuju ir sprogstamuju lietuviu
kalboje 16,56%, anglu -15,54%. Griežtai skiriasi tik
kiekis tokiu junginiu, kuriuose yra lietuviu kalbai nebu-

5 Svecevicius B. Tipologinio anglu ir lietuviu kalbu fonologiniu
sistemu lyginimo metodikos klaUSimai._ Garsai, priegaide, intonaci-ja. V., 1972, p. 68.

6 Svecevicius B. Anglu ir lietuviu kalbu dažniausiu fonemu gre-
tinimas.- Kalbos garsai ir intonacija. Eksperimentines fonetikos ir.
kalbos psichologijos kolokviumo medžiaga. V., 19'10, sas. 4, p. 4.

7 Levy J. Mathematical Aspects of the Theory of Verse._ Statis-tics and Style. New York, 1969, p. 99.

8 Svecevicius B. Anglu ir lietuviu kalbu dažniausiu fonemu greti-
nimas, p. 4.
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dingu garsu 9. Teoriškai atrodo, kad perteikti kai ku-
riuos anglu poezijos fonikos ypatumus (aliteracijas, pa-
kartojimus, onomatopejas) lietuviškame vertime nera ne-
imanomas dalykas. Taciau kadangi garsai neatskiriami
nuo žodžio semantikos, praktiškai tai padaryti labai sun-
ku. Be to, atkartoje anglu poezijos originalo kai kurias
garsu samplaikas tais paciais garsais vertime, nebutinai
sulauksime lygiavercio efekto. Taigi del skirtingu garsu,
del skirtingu apribojimu sistemu, kurios išreiškia vidine
kalbos saranga, idealiai atkartoti. anglu poezijos origi-
nalo garsu slinkties lietuviu kalba neimanoma.

Eilerašcio fonika siejasi su rimavimo problema. Ang-
lišku rimu perteikimas lietuviu kalba iš pirmo žvilgsnio
neatrodo sudetingas. Kadangi lietuviu kalba sintetine, jos
rimavimo galimybes daug didesnes negu analitines anglu
kalbos. Del akustines ir artikuliacines garsu charak-
teristikos skirtingumo anglu ir lietuviu poezijos rima-
vimo technika yra visiškai kitokia. Lietuvišku rimu
pagrindas - balsiai, anglišku - priebalsiai. Tai paaiškina-
ma nevienoda kalbu fonetine struktura. Ceku mokslinin-
ko 1. Levio nuomone, rimo saskambiu garsine sudetis pri-
klauso nuo bendros tendencijos žodi skaidyti skiemeni-
mis 10. Nesutampa lietuviu ir anglu poezijoje požiuris
i kai kuriuos rimo tipus. Pavyzdžiui, anglu poezijoje gi-
lius rimus (kai prie~ klauzules eina remiamieji priebal-
siai) anglu eiletyrininkai laiko nevykusi ais, 0 lietuviu
poezijoje tokie rimai jau nuo Kudirkos laiku vertinami
teigiamai. Anglu poezijoje dažnai pasitaiko vizualiniu ri-
mu (eye rhymes), kuriu lietuviu poezijoje nera. Del vien-
skiemeniu žodžiu gausumo anglu poezijoje vartojami
daugiau vyriški rimai. Lietuviu poezijoje dominuoja miš-
rus ir moteriški rimai: mišriai rimuojami eilerašciai su-
daro 53,7%, vien moteriškai - 37,3%, vien vyriškai -
8,7%, vien daktiliškai - 0,3% 11. Kadangi lietuviu kal-
boje galima kur kas didesne rimu ivairove, anglu poe-
zijos vertejui nebutina visada tiksliai perteikti origina-

9 Strimaitiene M. Zodžio pradžios dvieju priebalsiu junginiai ang-
lu ir lietuviu kalbose.- Kalbotyra, 19'13, t. 2S (1), p. 61-'11.

10 AeBb!U H. I1CKYCCTBOnepeBO,ll,a. M., 19'14, <c.299.
11 Skaiciuota iš 11 on eilerašciu.
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]0 rimu dinamine sandara. Taciau to reiketu maksimaliai
:siekti -atvejais, kai angliško eilerašcio rimai turi aiškia
'ekspresyvine funkcija. Retai pasitaikantys anglu poezi-
jOje moteriški rimai, taip pat moterišku ir vyrišku rimu
-OPOzicija kartais igauna specifini stilistini atspalvi. Pa-
-vyzdžiui, moteriški rimai anglu romantiku eilerašciams
:kartais suteikia archaiškumo 12. Vadinasi, rimu perteiki-
-mas kiekvienu atveju reikalauja individualios interpre-
tuotes, lietuviu ir anglu literaturiniu tradiciju pažinimo.

Eiliuoto kurinio intonacine specifika suponuoja met-
:ras. Siekdamas originalo ir vertimo skambejimo bend-
riausio ispudžio panašumo, vertejas paprastai stengiasi
-originalo metra išlaikyti. Tai dažniausiai daroma susidu-
rus su giminingomis eiledaros sistemomis, panašiomis
poetinemis tradicijomis; PaVYZdžiui, verciant anglu poe-
'zija, parašyta penkiapedžiu jambu, originalo metras ver-
-time gana naturalus: tiek anglu, tiek lietuviu poezijoje
-vyrauja silabotonika, 0 ir penkiapedis jambas lietuviu
poezijai nesvetimas. Taciau metro pasirinkimas priklauso
:nuo vertimo kalbos prozodiniu savybiu, poetiniu tradici-
ju. Tas pats anglu penkiapedis jambas i gruzinu kalba
-yra verciamas keturiolikaskiemenemis eilutemis, kadangi
angliško penkiapedžio jambo intonacija del gruzinišku
~žodžiu ilgumo dešimties vienuolikos skiemenu eiluteje
netektu iprastinio ramumo, epiškumo 13.Kai originalo ei-
ledara yra archaiška arba labai nebudinga vertimo kal-
-binei-poetinei sistemai, ta metra išlaikyti paprastai atsi-
'sakoma. PaVYZdžiui, nebudinga lietuviu poezijai lenkiš-
ka aleksandrina A. Mickeviciaus "Pono Tado" vertejaikeicia šešiapedžiu jambu.

Ir nepakeitus metro, kai kurios originalo fonetines
intonacines ypatybes neišvengia transformacijos. Daž-
niausiai vertime pakinta metro ir ritmo santykis, fonika.
Išsiaiškinti to paties metro dinaminiu desningumu spe-
cifika anglu ir lietuviu poezijoje geriausiai gali padeti

.1yginamoji statistika. Paanalizuokime POpuliariausia ang-
lu poezijoje metra - penkiapedi jamba. Statistinei ana-

]2 AeBblU H. Min. veik., p. 294.

]3 Fa'le'lUAag3e r. XYAOJKeCTBeHHbIHnepeBoA I{ AHTepaTypHbIeB3aIfMOCBH3H.M., 1972, c. 222.
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lizei paimkime Sekspyro sonetus ir ju vertima i lietuvitt
kalba 14 (153 sonetai po 2140 eiluciu originalo ir verti-
mo, iš viso 4280 eiluciu). Verstuose sonetuose originalo-
metras - penkiapedis jambas - visur išlaikytas, taciau
ritmiškai jis realizuojamas kitaip. Kodel? Koks šios rea--
lizacijos priklausomumas nuo kalbu prozodiniu ypaty--
biu? Ar vienodai jambo ritmas artimas lietuviu ir anglU\
kalbos ritmui? Kokiu adekvatumo laipsniu penkiapedžio-
jambo angliškosios intonacines ypatybes gali buti per-
teiktos lietuviu kalba? Penkiapedis jambas yra klasikinis:
anglu poezijos metras. Su juo susidure ir susidurs daž-
nas anglu poezijos vertejas, todel išsiaiškinti minetus:
klausimus labai svarbu.

Eiliuoto kurinio ritmikos specifika geriausiai parodo-
jo ritminis žodynas (žodžiu dinamines formos) ir eiluciU'
ritmika (eiluciu dinamines formos).

Panagrinekime, koks anglu penkiapedžio jambo povei.-
kis ritminiam žodynui ir palyginkime šiuo aspektu Seks-
pyro sonetu originala su vertimu. Originalo ritmini žo-
dyna sudaro 9498 žodžiai, 0 vertimo tik 786415. Iš kur
atsiranda toks didelis skirtumas? "Neišversti" 1634 žO-
džiail Grižkime prie anglu ir lietuviu kalbu prozodiniu-
skirtumu. Anglu kalboje labai daug vienskiemeniu ~o-
džiu, 0 lietuviu kalboje vyrauja daugiaskiemeniai. Ang-
lu grožineje prozoje vienskiemeniai žodžiai sudaro 18,4%,
o lietuviu tik 1,8%. Anglu poezijoje vienskiemeniu žo-
džiu, kurie svarbus tiek gramatiškai, tiek semantiškai,
dar daugiau. Be enklitiku ir proklitiku jie sudaro 73%-
76% 16.Ju gausumas krinta i akis, lyginant atskirus so--
netus su ju vertimais. Pavyzdžiui, XXIV sonete randame-
per keturiasdešimt vienskiemeniu pilnareikšmiu žodžiu-
(be vienskiemeniu asmeninill ir savybiniu ivardžiu). Jo
vertime vienskiemeniu žodžiu, išskyrus viena savybini ir

14 The Works of W. Shakespeare. Gathered into One Volume.-
Oxford, 1934; Sekspyras. Sonetai. Verte A. Churginas. V., 1967.

15 Ritminio žodyno vienetais laikomi tokie savarankiški žodžiai,-
prie kuriu pagal semantinius-sintaksinius ryšius enk1itiškai ar prokli--
tiškai prisišlieja nekirciuoti žodžiai.

16 TapAUHCKaszM. AKU':!llTHbIeoC06eHHOCTHaur.ll.HiiCKoro CHJ\.l\.a6o-
TOHWleCKorocruxa.- BonpoC&t H3LIK03HaHHH,1967, Ne 3, c. 83.
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du asmeninius ivardžius, nera. Tuo tarpu daugiaskieme-
niu žodžiu vertime dvidešimt du, 0 originale tik vienas.
Jau pirmoji šio soneto eilute (Mine eye hath played the
painter and hath steeled ir Akis manoji stengiasi" slaptai)
rodo, kiek daug žodžiu telpa angliškoje eiluteje, palygi-
nus su lietuviškaja. Lietuviu poezijoje gausu dviskieme-
niu (35,2%) ir triskiemeniu (31,8%) žodžiu 17. Apskritai
lietuviu kalbos žodžio vidutinis ilgumas (skiemenimis)
didesnis negu anglu kalbos žodžio (lietuviu - 3,03, ang-
lu - 2,61). Pažiurejus i statistika, atrodo, kad del angliš-
ko teksto žodžiu gausumo perteikti originalo mintis il-
gesniais lietuviškais žodžiais ir tilpti eiluteje absoliuciai
neimanoma. Taciau padeti gelbsti tai, kad anglu kalba
yra analitine, 0 lietuviu sintetine. Sudetingos su pagal-
biniais veiksmažodžiais angliškos laiku konstrukcijos
lietuviu kalba perteikiamos mažesniu žodžiu skaiciumi.
Pavyzdžiui, triju žodžiu angliška pasakyma Ishall live
verciame vienu žodžiu gyvensiu. Lietuvišku daiktavar-
džiu linksniavimas, veiksmažodžiu asmenavimas sutaupo
eiluteje vietos. Kompensacijos galimybiu teikia labai daž-
ni anglu kalbos artikeliai, bendraties dalelyte to. Siu' ir
kitu nekirciuotu žodeliu deka angli~ki vienskiemeniai
žodžiai virsta dviskiemeniais ar net triskiemeniais, taigi
supanašeja su lietuviu kalbos ritminiu žodynu. Ir vis tiek
anglu poezijos vertejui tenka parodyti. labai daug išra-
dingumo, kad mažesniu žodžiu skaiciumi butu išreikštas
angliško originalo mintys. Kokiu tad reikia talpiu sa-
vokul

Kad išsiaiškintume, kiek penkiapedis jambas yra na-
turalus anglu ir lietuviu kalbai, kokias bendrasias šiu
kalbu ritmikos tendencijas jambas labiau išryškina, ko-
kias prislopina, palyginame originaliu sonetu ritmini žo-
dyna su anglu grožines prozos duomenimis, 0 verstu-
ju - su lietuviu grožines prozos duomenimis. Be to, no-
redamf nustatyti, ar vertimu ritminiam žodynui nedaro
itakos originalas, verstuju sonetu žodžiu dinamines for-
mas lyginame su originalaus lietuviško penkiapedžio jam-
bo žodžiu dinaminemis formomis.

17Skaiciuota iš 112228 žodžiu (1160 eilerašciu). Duomenys imti
iš: Girdzijauskas J. Lietuviu eiledara (XX amžius). V., 1919.
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* Ski1tyje ..žodžio dinamine forma" apatinis skaitmuo žymi žo
džio skiemenu skaiciu, viršutinis - kirciuota skiemeni.

Statistine analize rodo; kad metras labai padidina
jambiniu žodžiu skaiciu. Taciau Sekspyro originale ša
lia jambiniu žodžiu dažniausi vienskiemeniai žodžiai
kaip ir anglu grožineje prozoje, 0 vertimuose, kaip ir
lietuviu grožineje prozoje,- triskiemeniai amfibrachiniai
kurie 0,1 % net pralenkia jambinius. Vienskiemeniu žo
džiu sonetu vertimuose, palyginus su prQza, pagauseja
dvigubai, ir vis tiek ju labai nedaug - tik 3,3 %. Angliš
kame sonetu tekste viens~iemeniai žodžiai sudaro 25,2%
Apskritai iš sonetu originalo žodžiu ritminiu formu at-
rankos matyti, kad šis metras labai artimas anglu groži-
nei prozai. Sonetu vertimu žodžiu ritmika rodo penkia-
pedžio jambo artimuma lietuviu grožinei prozai. Penkiape-
džio jambo metrinis principas daro itaka originalo ir ver-
timo žodžiu anakruzems ir kadencijoms (žr. 2 lentele).
Palyginus su atitinkamais prozos duomenimis, matyti,
kad poezijos tiek originale, tiek vertime padaugeja vien-
skiemeniu ir triskiemeniu anakruziu. Nuo vertimo origi-
nalas skiriasi nuliniu anakruziu vartojimu. Žodžiu su nu-
line anakruze originale žymiai daugiau negu vertime,
nes anglu kalboje apskritai žodžiu nuline anakruze daž-
niausia.

.Sonetu originalas ir vertimas labai skiriasi žodžiu ka-
dencijomis. Anglu kalboje dominuoja vyriškos kadenci-
jos, 0 sonetuose ju dar padaugeja del vienskiemeniu ir
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1 lentele (dažnumai%)-

:Zodžio

I An'. "..- \ -\u,. \
seltspyro.\ Originalus

sonetai .e V1Ugro- sonetu liet. penltiap.

dlnam. ne proza (9498žo- zine proza vert. (1864 jambas (2140
rorma· (10 000 žodžiu) džlai) lt0 000žodžiu) žodžiai) I žodžiu)

1 18,4 25,2 1,8 3,3 1,9

21 13,4 8,5 11,9 14.3 22,0

22 18,8 30,8 14,6 22,8 22,4

32 12,0 13,1 19,7 22,9 23,0

33 O,O 1,5 9,4 9,3 7,0

43 7,6 2,5 11,1 6,3 5,5

kitos 19,8 11,8 25.5 21,1 18.2



Anakruzes
I

Anglu

I

g;~:~~e
(10000

žodžiu)

2 Ientele (dažnumai %)I

I

I I

Sekspyro Lietuviu Orig. liet.

I

sonetal grož. pro" Sonetu penkiap.
(9498žo- za (10000 vert. (7864 jambaS

dŽial) I Žodžiu) ŽodŽiai) (2~40žo-

:Kadencl1oS

I "I "I " I

I

51,6

I

68,5

I

29,1

I

40,9

I

37,1 27,2 52,1 47,5
~ M 1~ lU
1,6 0,03 1,8 0,8

36,1
53,9
9,2
0,8

'Vyriškos
Moteriškos
Daktilines

:Kitokios

jambiniu žodžiu gausumo, del vyriško rimavimo. Tuo tar-
pu lietuviu kalbai budingos moteriškos kadencijos, ku-rios vyrauja ir sonetu vertimuose.

Sugretinus sonetu vertimu ir originalaus lietuviško
penkiapedžio jambo duomenis, pasirodo, kad ir vertimuo-

'se, ir originaliame lietuviškame jambe dažniausiu žodžiu
dinaminiu formu atranka nesiskiria. Originaliame jambe
dažniau negu sonetu vertimuose pasitaiko chorejinis žo-

,dis. Todel cia daugiau žodžiu nuliniu anakruziu ir mote-
'rišku kadenciju. Chorejiniu žodžiu gausuma, matyt, le-
'mia eilerašciuose vyraujantys moteriški rimai (iš 560 ei-
luciu moteriškai rimuojamos 356).

Originalo ir vertimo ritminio žodyno analize rodo,
kad vertejas paklusta ne originalui, 0 gimtosios kalbos
desniams. Metras duoda tiktai bendriausius kalbu ritmi-
zacijos principus, i kuriuos atsižvelgdamas, vertejas su-

'kuria nacionaliniu atžvilgiu originalia eilerašcio ritminesistema.

Eiliuoto kurinio ritmikos specifikai
'ba, negu žodžiu ritmika turi eiluciu
-12a

dar didesne svar-
dinaminiu formu

(kirciu išsidestymo) variantu daŽIlumai. Sekspyro sone-
tu originalas pasižymi didele eiluciu dinamine ivairove.
Pagal metriniu ir nemetriniu kirciu išsidestyma (neatsi-
žvelgiant i tarpžodines pauzes) sonetuose skiriame 214
eiluciu dinaminiu formu. Sonetu vertimuose ju 5,5 karto
mažiau (39 eilutes). Kyla klausimas, ar negalima buvo
visos originalo eiluciu ritmikos ivairoves perteikti lie-
tuviu kalba? Kodel vertime atsirado tokie skirtumai?
Kokias galimybes priarteti prie originalo vertejas ture-
jo? Neišleisdami iš akiu anglu ir lietuviu kalbu prozo-
diniu ypatybiu bei abieju tautu poetiniu tradiciju, ban-
dykime atsakyti i šiuos klausimus, lygindami sonetu, ju
vertimu bei originalaus penkiapedžio jambo eiluciu rit-
mika su penkiapedžio jambo teorinemis tikimybemis
anglu ir lietuviu grožineje 'prozoje.

3 lenteIe

I

I

Lygindami sonetu originalo eiluciu dinamines formas su
teoriškai apskaiciuotos tikimybes rezultatais, pastebime
šiuos nukrypimus nuo naturalios anglu kalbos ritmikos:
a) sonetuose jambas duoda daugiau pilnai kirciuotu ei-

, luciu, b) sonetuose vengiama eiluciu su dviem triskieme-
niais tarpkirtiniais intervalais, c) iš triju eiluciu formu,
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:Nu1ines
I 35,7 35,3 27,6 21,5 27,6Vienskiemenes

I

34,7 46,5 41,4 51,8 51,4Dviskiemenes 19,9 10,4 23,6 16,7 12,6Triskiemenes 7,6 7,4 6,3 9,2 8,1Keturskiemenes 1,7 0,2 1,0 0,7 0,1Penkiaskiemenes 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2
I

lietuviu % anglu %
sane-

Eil. Eilutes dinamlne teon- origl- tuem-
nr. forma sone nalus leon- pir!-ne tiki- tu ver- liet. ne tiki- nial

mybe timas jambas mybe duo-
menys

I
1 v-v-v-v-v-/v/ 2,3 2,7 8,7 6,8 14,6
2 vvv-v-v-v-/v/ 1,9 4,8 8,7 4,8 6,4
3 v-vvv-v-v-/v/ 10,4 11,4 9,6 10,7 4,3
4 v-v-vvv-v-/v/ 13,7 13,2 16,0 10,7 10,7
5 v-v-v-vvv-/v/ 13.4 26,8 23,7 10,7 7,0
6 vvv-vvv-v-/v/ 5,8 4,2 4,5 7,7 3,6
7 v-vvv-vvv-/v/ 32,4 17,1 11,6 16,7 2,1
8 vvv-v-vvv-/v/ 8,6 11,2 9,5 7,3 3,5
9 vvvvv-v-v-/v/ - - 0,2 - 0,4

10 v-vvvvv-v-/v/ 4,4 1,0 1,6 3,9 0,1
11 v-v-vvvvv-/v/ 5,8 0,9 0,4 3,9 0,5
12 vvv-vvvvv-/v/ 1,4 0,1 - 2,4 0,04
13 vvvvv-vvv-/v/ - 0,04 0,4 - 0,2



.kuriu teorines tikimybes vienodos_ 1311, 1131,111318_

sonetuose tokiu pat dažnumu pasirodo tik forma 1131,
o kitos retesnes, d) sonetuose eilutes pradžioje retkar-
ciais pasitaiko penkiaskienienis intervalas, 0 naturalioje
gyvoJoje kalboje eilutes, prasidedancios penkiaskieme-
niu intervalu, tikimybe lygi nuliui. Sie nukrypimai lei-
džia daryti išvada, kad realaus sonetu jambo metriniu
kirciu tinklas kur kas tankesnis, negu teorinio.

Palyginus sonetu vertimu eilutes dinamines formas
su teoriniu tikimybiu duomenimis lietuviu kalboje, ma-
tyti, kad teorines ir empirines eilutes skiriasi tiek savo
dažnumais, tiek rangais. Penkiapedžio jambo eiluciu teo-
riniu dažnumu eile - VII, IV, V, III, VIII, sonetu verti-
mo - V, VII, IV, III, VIII. Eilutes su penkiaskiemeniu
intervalu sonetu vertimuose daug. retesnes, negu rodo
penkiapedžio jambo teorine tikimybe. Sonetu vertimu
dažniausios eiluciu dimunines formos mažai kuo skiriasi
nuo originalaus lietuviško penkiapedžio jambo dažniau-

. siu eiluciu. Taciau kai kurios vertimo eilutes savo ritmi-
ka artimesnes penkiapedžio jambo teorinei tikimybei lie-tuviu kalboje. .

Originalo eiluciu ritmikos Ivairove salygoja eilutes
su nemetriniais kirciais, kurios originale sudaro 47%.
Vertime tokios eilutes sudaro tik 6,4%. Eilutes su ne-
metriniais kirciais neatitinka lietuviu jambo tradiciju.
Todel sonetu vertimuose nem,etriniai kirciai atsiranda tik
eilutese su chorijambine pradžia (pvz., Ne, nesakyk, kad
garbinu aš stabq - CV sonetas). Kai kuriu dažniausiu
originalo elIuciu formu (11111, 3111) perteikima riboja
naturalios lietuviu kalbos galimybes. Siu formu _ teorines
tikimybes lietuviu kalboje labai nedideles. Dažniausia
originalo eilute - nuosekliai kirciuota penkiapedžio jam-
bo forma - vertime pagal dažnunia atsiduria aštuntoje
vietoje ir .Sudaro 2,7% (jos teorine tikimybe tik 2,3%).
Anglu kalboje jos teorine tikimybe tris kartus didesne.
Taciau, palyginus šio tipo eilute su originaliu Iietuvišku
jambu (žr. 3 lentele), matyti, kad cia vis delto yra ga-

18 Schemu skaitmenys reiškia nekirciuotus skiemenis, 0 eilucilt
klauzuliu neparodo.
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limybe priarteti prie angliško originalo, tik vertime ji
neišnaudota. Nedideleteorine tikimybe ir formos, prasi-
dedancios nekirciuotu triskiemeniu intervalu (3111)-
1,9%, bet vertejas ja pagausina iki 4,8%. Kitu eiluciu
dinaminiu formu, kuriose nepasitaiko nemetriniu kirciu,
perteikimas vertime teoriškai ypatingu sunkumu nesu-
daro.

Originalo ir vertimo eiluciu bendra ritmikos vaizda
atspindi tarpkirtiniai intervalai.

4 Ientele (%)

Vienskiemeniu intervalu skaicius panašus, triskieme-
niai intervalai vertime daug dažnesni. Sie intervalai daž-
nesni 'ir lietuviu grožineje prozoje. Iš dešimties daž-
niausiu eiluciu dinaminiu formu eilutes .su vienu triskie-
meniu tarpkirtiniu intervalu originale sudaro 31,0%, ver-
time - 56,2%, 0 su dviem triskiemeniais intervalais ori-
ginale - 9,2%, vertime - 32,5%. Lietuviško jambo tra-
dicija leistu tokiu eiluciu skaiciu sumažinti (originalaus
lietuviško penkiapedžio jambo eilutes su dviem triskie-
meniais intervalais' sudaro 25,6%) ir taip priartinti ver-
tima prie originalo. Matyt, cia vertimui daro poveiki
poeto vertejo individualios ritmikos pojutis. 'Originale
daugiausia triskiemeniu intervalu yra eiluciu pradžioje
(pvz., As, to behold desert a beggar born - LXVI son.)
ir viduryje (pvz., And only herald to the gaudy spring-
I son.). Vertimuose - priešingai: eilutes "palengveja" i
pabaiga, triskiemenis intervalas dažniausiai buna pasku-
tinis (pvz., Iš gero medžio laukiam atžalos - I son.). Ori-

. ginalo eilutese labai dažnas nulinis intervalas. Jo dažnu-
mas išlieka toks pat, kaip ir anglu prozoje, ir labai pa-
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Intervalo dydis 1

Anglu grož.

I

Sonetal

I

Sonetu vert.
I

Uetuviu grož.
skiemenimis proza proza

0 11,5 17,6 0,6 6.9
1 33,1 59.7 56,6 27.6
2 25.7 7.6 1.9 33,7
3 15.0 14.4 39.9 21.5

kiti 8,7 0,7 I 1.0 10.3



gausina originale eiluciu su nemetriniais kir~iais. Sone-
tu vertimuose, vengiant nemetriniu kirciu, šis intervalas-.
itin retas, nors lietuviu kalbos galimybes (lietuviu groži-
neje prozoje nulinis intervalas sudaro 6,9%) ir leistu,
eiluciu skaiciu su nuliniais intervalais padidinti. Labai
retas vertimuose dviskiemenis intervalas, lietuviškam:
j~mbui nebudingas, 0 lietuviu grožineje prozoje daž-.
niausias.

Smulkiau sonetu originalo ir vertimo eiluciu ritmika:
charakterizuoja ritminiu kirciu pasiskirstymas eiluteje.
Bendros lietuviško jambo kirciavimo tendencijos ryškiau'
atsiskleidžia, palyginus kirciu išsidestyma sonetu verti-
muose ir originaliame lietuviškame penkiapedžiam~
jambe.

5 lentele (% nuo eiluciu skaiciaus)'

Skiemuo 11 I 21 3 I 4 I 5 I 6 11 I 8 I 9 110

2140 Orig. , 15.0 163.2111.8186.6110.3169.0I 9.1 113.3\ 8.2192.3

eil. vert. I 5.8114.61 0.09168.91 0.3118.61 0.2140.0 I 0.1 19&.5

~~ ~:basl 3.1113.91 0.5116,1I 0.1 115.81 -154.21 -198.2

Sonetu originalo kirciu išsidestymo eilutese statistine.
analize patvirtina M. Tarlinskajos tyrinejimu duome-
nis 19, kad anglu, penkiapedis jambas yra nuosekli daž--
niausiai nekirciuotu skiemenu (neiktu) ir dažniausiai kir--
ciuotu skiemenu (iktu) kaita. Sonetu vertimu ir origina-
laus lietuviško penkiapedžio jambo kirciu pasiskirstymas.
rodo, kad lietuviu penkiapedis jambas pasireiškia v i s a-
d a nekirciuotu ir dažniausiai kirciuotu skiemenu kaita.

Sonetu originalo metriniai kirciai vidutiniškai sudaro.
76,7%, nemetriniai -11,0% (procentas apskaiciuotas nuo-
eiluciu skaiciaus). Sonetu vertimuose skiemenims, kuri~

19 Tapll.URCKaJl M. CTpYKTYPa H' 3BOJUOumI aur.llHii:CKOro cmxa..
/Jydc. Ha COBCKaHHe)"{. CTeneHH A-pa <pHAOh.Hayx. M.. '1915. c. 242..
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metriškai gali buti kirciuojami, vidutiniškai tenka 72,1 %
1drciu, kurie metriškai turi buti nekirciuojami,- viduti-
niškai 1,3%. Nemetriniai kirciai sonetu vertimuose dides-
nes reikšmes neturi, nes sudaro iš viso 6,5%.Beveik visi
jie tenka eiluciu anakruzems. Taigi chorijambine eilu-. .ciu pradžia pasitaiko tiek originale, tiek vertime, tik ori-

I ginale ji tris kartus dažnesne.
Panašiai, kaip sonetu vertimuose, kirciai pasiskirste

ir originaliame lietuviškame penkiapedžiame jambe. Ne-
metriniai kirciai, kuriu labai maža, ir sonetuose, ir origi-
naliame jambe susitelke eiluciu anakruzese. Daugiausia
metriniu kirciu tenka dešimtam skiemeniui, mažiausia-
.aštuntam. Kituose skiemenyse metriniu kirciu išsidesty-
mas šiek tiek skiriasi.

Labai svarbus vaidmuo eiliuoto kurinio ritmikoje ten-
ka tarpžodinems pauzems (rus. ClloBOpa3gell). Ju ne-
vienodas pasiskirstymas originale ir vertime matyti iš
lenteles:

J

6 lentele (% nuo 2140 eiluciu)

5.,.,.00 \ ' \ ' \ ' \ · \ ' r, \ ' \ · r, \ '"

ong. \ 12,. \ 43,5\ '4,3 \ 51,6 \ 31,. \ 43,6\ 33.4 \ 40,5\ 35,1 \ 97,3

V,rt. \ ~2 \ 29,6 \ 32,2 \ 34,. \ 42,9 \ 19,6 \ 39,6 \ 43,5 \ 18,4 \ ",0

Originalo tarpžodiniu pauziu tinklas del jau roineto
vienskiemeniu žodžiu gausumo kur kas tankesnis negu
vertimo. Originalo tarpžodines pauzes esti dažniau po
lyginiu skiemenu, daugiausia po ketvirto, šešto ir antro.
Vertime didžiausia pauziu koncentracija eilutes vidury-
je _ po penkto skiemens ir i eilutes pabaiga - po aš-
tunto skiemens. Eilutes pradžioje ir pacioje pabaigoje,
palyginus su originalu, tarpžodiniu pauziu mažiau.

Nei sonetu originalas, nei vertimas pastovios eilutes
vidurio pauzes neturi. Cezura anglu poezijai nebudinga125



apskritai 20. Originalo eilutes vidurio pauzes, kaip mine-
ta, yra dažniausios po ketvirto skiemens, vertimo - po
penkto. Jos dalija dauguma soneto eiluciu maždaug pu-
siau. Ir originale, ir vertIme šiu pauziu vaidmuo labiau
semantinis sintaksinis, negu metrinis. Originale ritmine
intonacine eilutes vidurio pauze (arba dvi) visada sutam-
pa su semantine sintaksine 0 vertime ne visada. Pavyz-
džiui, eilute Geriausia žilo I plauko puošmena (II son.) in-
tonaciškai galime dalyti pusiau, 0 sintaksiškai negalime.
Eilutes Toks pat jam busiu Imielas, Ikaip šiandiena (CV
son.) ritmine intonacine pauze (po žodžio busiu) nesu-
tampa su sintaksine pauze (po žodžio mielas). Susidaro
savotiško cezurinio anžambemano (perkelimo - enjam-
bement) ispudis - itampa del skirtingos intonacines ir
semantines sakinio slinkties, suteikianti vertimui -tokiu
intonaciniu niuansu, kuriu nera originale, ir jais kom-
pensuojanti dali vertimo nuostoliu.

Originalo ir vertimo tarpžodiIiiu pauziu išsidestYmas
paaiškina nevienoda anglu ir lietuviu jambo ritmo cha~
rakteri. Originalo eilute tarpžodines patizes skaido i trum-
pesnius vienetus (vienskiemenius, dviskiemenius žo-
džius). Tokiose trumpose atkarpose kirciu variaciju ga-
limybes labai mažos, todel eiluteje pasitaiko du kirciuoti
skiemenys -greta - atsiranda nemetriniu kirciu. Pauziu
išsidestYme aiški diarezes tendencija - jos dažniausios
po metriniu kirciu. Iš cia angliško jambo emfatiškas, ka-
potas skambejimas. Vertimo tarpžodiniu pauziu tenden-
cija cezurine, ritminiai vienetai ilgesni (dažniausiai tri-
skiemeniai žodžiai), todel didesnes kirciu variaciju gali.
mybes leidžia išvengti nemetriniu kirciu eiluteje. Del žo-
džiu ilgumo dažnai pasitaiko triju skiemenu intervalai
tarp kirciu, kurie paivairina eiluteje kalbos tempa. Ap-
tarti skirtumai aiškiai matyti, palyginus atskiras origina-
lo eilutes su ju vertimais:

5weet Ilove I' renew Ithy force Ii be it Inot said I
Atbuski I' meile I! Argi nežinai I

(LVI soneto I eil.)

20Levj J. Paralipomena. Brno, 1971, s. 52.
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Since brass I' nor stone I ' nor earth I ' nor boundlesssea I,

Jei pliena I ir granita I Laikas I griauna I(LXV soneto 1 eil.)

Skirtingos eiluciu dinamines formos (kirciu skaicius,
ju išsidestymas, tarpkirtiniu intervalu irtarpžodiniu pau-
ziu skaicius, išsidestymas bei pobudis) lemia nevienoda
originalo ir vertimo skambejima. Palyginkime XVIII so-
neto originalo ir vertimo baigiamaH kupleta:

50 long as men can breathe or eyescansee,
50 long lives this and this gives life to thee.

Kol žeme sukas amžinu ratu
Ir akys šviecia,- tol žydesi tu!

Originalo ir vertimo eiluciu dinaminiu formu grafinis pa-
vidalas skirtingas.

Originalo:13.v-I v-I v-I v-I v-14.v-I-I-\I v-I-I-Iv-

Vertimo: 13. v-vl-v \I-v vlv-
14. v-vl-v \I_lv-vI-

Iš schemu matyti, kad originale daugiau kirciuotu skie-
menu. Trylikta originalo eilute (reguliarus jambas), ku-
rioje visi tarpkirtiniai intervalai vienskiemeniai, skamba
labai lygiai. Vertime del triskiemenio tarpkirtinio inter-
valo šios eilutes pabaiga "palengveja", pagreiteja. Kir.
ciu skaiciu originalo keturioliktoje eiluteje padidina ne-
metriniai trecio ir septinto skiemens kirciai. Jie suardo
eilutes metro schema ir ypac išryškina kirciuojamus skie-
menis, suletina eilutes tempa. Del didesnes kirciu san-
kaupos vienoje vietoje eilute skamba sunkiau, primyg-
tiniau negu vertime. PanašuS ir nuliniu intervalu vaid-
muo, kuriu deka šios eilutes skambejimas spontaniškes-

. nis, kapotesnis negu vertime. Vertimo eilute vien su
vienskiemeniais tarpkirtiniais intervalais, be nemetriniu
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kirciu, skamba lygiau, švelniau. Originalas nuo vertimo
skiriasi ir tarpžodiniu pauziu gausumu, kuris cia atsiran-
da del vyrauJanciu vienskiemeniu žodžiu. Tarpžodines
pauzes originale ir vertiIDe, kaip matyti iš schemos, ne-
sutampa. Eilutes vidurio pauzes tiek originale, tiek ver-
time dalija eilutes i du pagrindinius ritminius-intonaci-
nius ir drauge semantinius-sintaksinius vienetus. Origi-
nale šios pauzes tryliktoje eiluteje atsiranda po šešto
skiemens, keturioliktoje - po ketvirto. Vertime abiejose
eilutese tokios pauzes yra po penkto skiemens. Taigi ver-
time šiuo atžvilgiu abi eilutes supanašeja. Neabejotina
reikšme eiluciu skambejimui turi tarpžodiniu pauziu po-
budis - ar jos vyriškos (pauzes po kirciuoto skiemens),
ar moteriškos (pauzes po nekirciuoto skiemens), ar dak-
tilines (po dvieju nekirciuotu skiemenu). Vienu ar kitu
pauziu dominavimas eiluciu skambejima nuspalvina skir-
tingai. Originale dominuoja vien vyriškos pauzes, kurios
suteikia eilutems daugiau energijos. Tuo tarpu moteriš-
ku pauziu. vyravimo deka vertimo eilutes skamba ramiau,
švelniau.

Eiliuoto kurinio ritmika, jo fonetini-intonacini pavi-
dala realizuoja sintakse. Sintaksiniai vienetai arba su-
tampa su ritminiais (eilute=sakinys arba sintagma), ar-
ba nesutampa (perkelimas). Sekspyro sonetu poetine sin-
takse su visa savo ivairove (inversijomis, sintaksiniais
paralelizmais) sonetu intonacijai turi labai didele reikš-
me. Tiek originale, tiek vertimuose pagrindinis ritminis
vienetas - eilute paprastai sutampa su savarankišku sin-
taksiniu vienetu sintagma arba sakiniu. Taciau kartais
eilutes pabaigoje ritmine ir sintaksine vienove .suardo-
mao Siais atvejais susiduriame su gana dažnai poezijoje
pasitaikanciu reiškiniu - perkelimu. Poezijoje perkelimas
yra sintaksine-stilistine priemone, .nes sintaksiškai nemo-
tyvuotame sintagmos pertraukime slypi didžiules išraiš-
kos galimybes. Perkelimai sustiprina kalbos emfatiškuma,
sukelia tam tikra emocine itampa. Sekspyro sonetu per-
kelimai dažniausi tarp pirmos-antros ir tarp penktos-
šeštos soneto eiluciu, t. y. ir pirmos, ir antros strofu pra-
džioje. Perkelimai tarp eiluciu vertimuose dažniausi pir-
moje ir trecioje strofose. Daugiausia ju pasitaiko tarp de-
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vintos-dešimtos ir pirmos-antros eiluciu. Vertimuose
perkelimai daŽllesni negu originale (originale -146, ver-
timuose - 206).

Ir originale, ir vertime per.kelimai, iš vienos puses,
tušuoja ribas tarp eiluciu, jas sintaksiškai sujungdami.
Iš kitos puses, del perkelimu ribos tarp eiluciu ir strofu
išryškeja, išskirdamos jas iš bendros tarpeilutiniu ir tarp-
strofiniu pauziu slinkties. Drauge su kontekstu sonetu
originale ir vertime perkelimai dažniausiai perteikia emo-
cine itampa. Tiek originale, tiek vertime perkelimai iš
nelygines eilutes i lygine gerokai ir, svarbiausia, desnin-
gai daŽllesni (originale ju 80 %, vertime - 81 %) negu
perkelimai iš lygines eilutes i nelygine (originale ju 20%,
vertime-13%). Jie patvirtina tendencija, kad strofa in-
tonaciškai linkusi skilti i du dviei1ius, kad ji nera mono-
litiškas sintaksinis-intonacinis vienetas. Tokia tendenci-
ja ryškesne vertime (originala komplikuoja perkelimai
tarp dešimtos-vienuoliktos eiluciu; ju cia 1,5%). Nors
originalo ir vertimu perkelimu vietos nesutampa, bend-
ra perkelimu tendencija panaši: jie dažniausi strofu pra-
džioje, retesni pabaigoje, daug retesni viduryje, 0 tarp
atskiru strofu beveik nepasitaiko. Vadinasi, vertejui pa-
vyko perteikti perkelimu salygota intonacija, panašia
i originalo.

Iš penkiapedžio jambo statistines analizes Sekspyro
sonetuose ir ju vertimuose matome, kad vertimuose jam-
bas yra pakluses klasikinems lietuviško jambo tradici-
joms, išugdytoms pirmiausia naturaliu prozodiniu lietu-
viu kalbos ypatybiu. Tai taisyklingas, labai retai nu-
krypstantis nuo metrines schemos jambas, lengvesnis ir
lakesnis, suteIkes tik dvejopus tarpkirtiniu intervalu de-
rinius (vieno arba triju nekirciuotu skiemenu, retkarciais
penkiu). Anglu ir lietuviu- poezijos ritmo strukturos skir-
tuma rodo pati ei1edaros sistemu geneze: lietuviu poezi-
joje silabines-tonines eiledaros pirmtakas - si1abika,
anglu _tonika.Todel anglu penkiapedis jambas turi
daug sinkopio ypatybiu. Angliškoje ei1uteje ritminiaf
vienetai (dažniausiai vienskiemeniai, dviskiemeniai žo-
džiai) trumpi, todel kirciu variaciju galimybes juose
nedideles, ir nemetriniai kirciai neišvengiami. Vertime
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nemetriniu kirciu eilutese labai maža. Eilutes su nemet-
r'iniais kirciais neatitinka lietuviu jambo tradiciju. Ang-
liškas penkiapedis jambas, ,atkurtas lietuviškai su viso-
mis ritmLT1emisdetalemis (tankiu kirciu tinklu, gausiais
spondejais ir chorijambais), skambetu nenaturaliai, šo-
kiruotu, kirstusi ir su lietuviu kalbos prozodinemis ypa-
tybemis, ir su tautos poetinemis tradicijomis.

Nukrypimai nuo bendru Šekspyro sonetams ritminiu
tendenciju - eiluciu su nemetriniais kirciais neiprastai
didelis arba mažas skaicius, neiprastas kirciu susitelki-
mas eilutese - originale igyja papildoma semantine bei
stilistine reikšme. Nemetriniu kirciu vaidmuo vertime
dažniausiai kompensuojamas sintaksinemis (inversijomis,
perkelimais) ir fonetinemis (garsu, priegaidžiu organiza-
vimu) priemonemis. Pabrežtini angliško jambo skla.T1du-
ma, reguliaruma (be nemetriniu kirciu) vertime pertei-
kia ypatiJ;lgai "lengvos", su dviem triskiemeniais tarpkir-
tiniais intervalais eiluciu dinamines formos, kurios ap-
skritai soneh.l vertimuose nera pacios daŽlliausios. Tais
atv~jais" kai originalo kalbos spontaniškumas turi aiškia
stilistine reikšme, kyla klausimas, ar verta laikytis lietu-
viško eiliavimo kanoniškumo, siekti jo rigorizmo. Turirit
mintyje :xx amžiaus lietuviu eiledaros raida, sinkopio isi-
galejima lietuviu poezijoje, atrodo, kad angliško penkia-
pedžio jambo stilistiškai svarbu sinkopiškuma vertetu
perteikti sinkopuota lietuviu kalba. Sinkopis tokiu sone-
tu vertimams suteiktu nauju prasminiu-intonaciniu at-
spalviu, juos intonaciškai praturtintu. Atskiri sinkopio
atvejai (neturintys esminiu ritmin,es destrukcijos požy-
miu) vertimo intonacija ne tik paivairintu, bet ir padetu
priartinti prie originalo.
1971


