
Dalia Vaballene

LIETUVIU POETAI,
PRAKALBINTI ANGLI$KAI

Nors lietuviu poezija jau seniai yra per-
žengusi savo krašto ribas, angliškai kal-
banciu šaliu skaitytojai iki šiol neturejo
progos su ja placiau susipažinti. Tu"s
skaitytojus "Vagos" leidykla pradžiugino
"Gintaro veriniu" - lietuviu poetu eile-
rašciais anglu kalba. Tai jau antroji "Va-
gos" išleista poezijos knyga angliškai.
Pirmoji, eiliuota E. Mieželaicio kny-
gele vaikdms "Kastantas muzikantas" (ver-
te Piteris Tempestas), pasirode 1978 m.
Lietuviu poezija vaikams placiau pagarsino
ir Maskvos "Progreso" leidykla, 1974 m.
išleidusi K. Kubilinsko "Varle karaliene"
(i anglu k. verte Evrilas Paimenas). Be to,
ši leidykla supažindino suaugusius skaity-
toj<ls su vienu ižymiausiu lietuviu poetu
- E. Mieželaiciu. Neseniai angliškai išleista
jo poeziios rinktine ..Kardioqrama". Kele-
tas lietuviu poetu (A. Baltakio, J. Deguty-
tes, E. Mieželaicio) eilerašciu yra pasirc-
de žurnaluose ,,$oviet Literature", ,,$0-
viei Woman". Iš tokio vertimu skaiciaus,
aišku, neimanoma susidaryti šiuolaikinei>
lietuviu poezijos vaizdo. Beje, JAV
1978 m. išleistas pokario metu lietuviu
poezijos rinkinys (sudare ir i anglu k.
išverte Jonas Zdanys) - šešiolikos lie-

tuviu poetu emigrantu ir vienuolikos ta-
rybiniu poetu eilerašciai. Sie eileraš-
ciai yra gana tiksliai išversti proza. Mu-
su poezijos vertimo principams tokio tipo
vertimas svetimas, nepilnavertis. Poezijos
vertimo specifika pasireiškia tuo, kad ver-
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tejas privalo perteikti ne tik eilerašcio
mintis, bet ir jo išorine forma, jo intona-
cine specifika. Musuose eilerašciu vertimu
proza seniai atsisakyta. Be to, tiek poetu,
tiek ju eilerašciu atranka tame rinkinyje
toli gražu neatspindi musu poezijos ivai-
4"oves.

"Gintaro verinys" - pirmoji knyga

anglu kalba, kuri supažindina skaitytoja su
lietuviu tarybine poezija placiau. Tokia
knyga, pleciant musu poezijos vertimu
ogeografija, labai reikalinga - juk anglu
kalba skaitoma Anglijoje, JAV, Kanadoje,
Australijoje, Indijoje ir Afrikos šalyse.

Lietuviu tarybine poezija šioje rinktine-
je reprezentuoja dvidešimties poetu pen-
kiasdešimt eilerašciu. Jos sudarytojui ir
vertejui L. Pažusiui teko nelengvas užda-
vinys - atririkti iš gausios musu poetu
šeimos tokius autorius, kuriu kOryba kuo
geriau afspindetu šiuolaikines poezijos
jvairove, budingiausias jos stilistines kryp-
tis. Knygoje randame 5. Neri, V. Myko-
taiti-Putina, V. Montvila, A. Venclova, A.
Zukauska, A. Baltaki, J. Maceviciu, B. Mac-
"eviciu, A. Maldoni, Just. Marcinkeviciu,
e. Matuzeviciu, E. Mieželaiti, V. Mozu-
riuna, V. Blože, J. Degutyte, V. Reimeri,
P. Sirvi, A. Drilinga, M. Martinaiti, J. Vai-
oCiunaite. Daugelio poetu vizitine kortele
- tik pora arba vienas eileraštis (gal ne
visada geriausias, bet, matyt, artimesnis
vertejui). Placiau skaitytojas tures progos
susipažinti su 5. Nerim (7 eilerašciai),
Just. Marcinkevicium (6 eilerašciai), J. De-
ogutyte (5 eilerašciai), E. Mieželaiciu (4 ei-
lerašciai). Reikia pažymeti gera sudary-
tojo skoni - i rinktine pateko vieni gra-
žiausiu, idomiausiu eilerašciu, kurie turetu

sužadinti gilesni skaitytojo susidomejima
vienu ar kitu poetu ir lietuviu poezija ap-
skritai.

Pagarba kelia vertejo L. Pažusio užmo-
jis, jo ryžtas versti visokiausios tematikos,
jvairaus stiliaus bei formos eilerašcius, su-
pažindinti skaitytoja su skirtingo braižo
poetais. Džiugina vertimo rezultatai. Tai

ne vienadienis triusas, 0 daugelio metu
Teiklaus ir kurybingo vertejo darbo vai-
sius. Poetiniu vertimu L. Pažusis susido-

mejo dar bodamas studentas. Tada atsirado

ir pirmieji jo vertimai-bandymai. Metai iš

metu jie buvo tobulinami, ju gausejo. Sio-
je rinktineje iš tiesu afsiskleide vertejo ta-
lento jvairiapusiškumas. Jam sekasi versti
tiek klasikines formos silabine-tonine eile-

dara parašytus eilerašc;us, tiek verlibra. 0
juk ir verlibras verlibrui nelygu. Vienoks.
pavyzdžiui, E. Mieželaicio verlibras-
orientuotas i oratorine kalba, kitoks A. 2u-
kausko, kur itin laisvai liaudiškai porlna-
ma, dar kitoks J. Degutytes romantines pa-
saulejautos e.ilerašciuose. Vertejas puikiai
jaucia eilerašcio stiliu. Jam ypac pavyko
perteikti kai kuriu 5. Neries, P. Sirvio, A.
Baltakio eilerašciu lengvuma, liaudiškuma
(5. Neries "Grišiu", P. Sirvio "Baigesi šo-
kis", A. Baltakio "Požemines upes"), V.
Montvilos, E.' Mieželaicio, V. Mozuriuno,

J. Maceviciaus eilerašciu pilietini skam-
bejima (V. Montvilos "Laisva daina", E.
Mieželaicio "Zmogus", "Pelenai", V. Mo-
z:uriuno "Sirdies daina", "Draugams", J.
Maceviciaus "Bukim dideli"), V. Myko-
laicio-Putino, Just. Marcinkeviciaus filoso-

finius apmastymus (V. Mykolaicio-Putino
"Iš benamio dainu", Just. Marcinkeviciaus
"Naktis", "Zoles ir akmens vienybe").

Vertejas ir forma, ir turiniu siekia kuo
didesnes ištikimybes originalui. Laisvesne
kai kuriu elementu interpretacija dažniau-
siai nepakeicia esminiu eilerašcio seman-
tikos ir poetikos ypatybiu. Kartais del to-
kiu mažu pakitimu vertimas net laimi (pvz.,
5. Neries eilerašcio "Koks gražus mažytis
musu kraštas" paskutinis posmas). Pastebi-
mas vertejo atidumas poetinio žodžio me-
taforiškumui, daugiaplaniškumui. Aišku, ne
visi poetiniai ivaizdžiai "pasiduo,da": pa-
vyzdžiui, V. Mykolaicio-Putino eilerašcio
"Pakvipo žeme" (,p. 40) eilute Pakvipo
žeme vakaro šešeiiais išvertus blankesne.

Zeme, vakaro 'šešeliais nebekvepia, ji kve-
pia vakaro šešeliuose (The earlh grows
fragrant in the evening shadows).

Verciant eilerašcius, parašytus silabine-
tonine eiledara, visur laikomasi originalo
metro, beveik visur - rimavimo ypatybiu.
Kad butu išlaikyti metro remai, eilutes il-
gis, verlejas kartais iveda naujus vaizdi-
nius elementus. Mat lietuviški žodžiai yra
daug ilgesni, todel, išvertus angliškai, ei-
lute skiemenu atžvilgiu dažnai sutrumpeja.
Pavyzdžiui, A. Baltakio eileraštyje "Pože-
mines upes" (p. 132) eilutes Jos kantriai



teka po žeme I Ar vasara bus ar žiema
angliškai skamba In summer drought or
winter frost I Their patient sfreams are
never lost. Atsiranda "vasaros sausra" ir
"žiemos speigas". Tai, matyt, neišvengia-
mi dalykai, bet cia jie nesumenkina verti-
mo. Vertejas neabejingas ir eilerašcio fo-
nikos ypafumams. Pavyzdžiui, J. Degutytes
eilerašcio ,,2:eme ir žmones" (p. "166) eilu-
tes 0 mes tave buciuojam ir baram ver-
time And we so of ten kiss you and we
curse you stengiamasi perteikti aliteracija
(vietoj originale aliteruojamo garso "b"
aliteruojamas garsas "k ").

Apskritai visu eilerašciu vertimai atlikti
labai kruopšciai. Semantiniu originalo ir
vertimo prasilenkimu beveik nera, :r tie
patr-s, matyt, per neapsižiurejima. J Vai-
ciunaifes eileraštyje "Ateis sekmadienis"

(p. 190) eilufe Prie broliško peties nedri-
sim prisig/aust išversta We'I/ bear ourse/-
ves like brothers siffing near (mes elgsi-
mes kaip broliai, sedintys netoliese). M.
Martinaicio eileraštyje "Aš velniškai pasi-
ilgau meiles" (p. 202) eilute Priprates prie
neištikimybes išversta atvirkšciai: Unused
as I am to unfaifhfu/ness (nepriprates' prie
neištikimybes).

Kiekviename gintaro verinyje pasitaiko
tobuliau ir prasciau šlifuotu gintaro gaba-
leliu. Ta pati galima pasakyti ir apie šios
rinktines vertimus.

Dar reikia pasidžiaugti ir gražia knygos
išvaizda, patogiu formatu, apgalvota san-
dara. Rinktines pratarmeje A. Maldonis
trumpai supažindina skaitytojus su lietuviu
poezijos ištakomis, susiedamas poezija su
Lietuvos istorija, Lietuvos žmonemis, ju lu-
kesciais ir siekimais. Eilerašciu originalai
ir vertimai knygoje sudeti greta. Tai labai

patogu skaitytojui, poezijos tyrinetojui. Gal
reikejo ir turinyje nurodyti ne tik angIiš-
ka, bet ir lietuviška eilerašcio pavadinima.
Dailininke E. Kriauciunaite kiekviena poe-
ta pristato skaitytojui atskira grafine už-
sklanda. Knygos gale pateikiami kiekvieno
autoriaus svarbiausi biografiniai duomenys,
trumpai charakterizuojama jo kuryba, nuro-
domi jo poezijos rinkiniai.

Taigi telieka palinketi šiai knygai suras-
ti kuo daugiau nauju skaitytoju, 0 jos ver-
tejui ir sudarytojui VVU docentui L. Pa-
žusiui sekmes ir toliau garsinant lietuviu
poezija.
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