LINAS BROGA
POEZIJOS VERTIMAI
IR PA20DINYS

Arabai, Vidurine Azija, Indija, Kinija, Japonija. .. Šiu regionu ir tautu prozos kai ka jau turime
išsiverte, 0 poezija - dar beveik nežinoma žeme.
Kaip nepasiklauseo antikos eiliu, taip ir neišgirde senosios Rytu poezijos, pasauli ir groži mes suvoksime
skurdžiau. Deja, nuo šiu lobiu mus skiria didžiuliai
nuotoliai, ilgi šimtmeciai, nepažistamos kulturos, neiprasti raidynai. Pasirode vertimai (Giesmiu giesme,
Tagore, Chajamas, Hafizas, Nizami)- pradžia kelio,
kuriuo turesime eiti. Pradžia, nes vertiJnas iš pažodinio vis tiek negali buti tobulas. Reikia ieškoti ir rasti
galimybiu pasiusti i Rytu kraštus aspirantu. Tokie
galetu buti orientu susidomeje lituanistai absolventai.
Gal ir nedidele tikimybe iškart tiketis poezijos vertimu, bet prozos ir vertingu konsultaciju tikrai susilauktume.
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neverciamuju realiju rašybos bei kirciavimo painiava. Net LTE rašoma Nizami, Navoji, Firdousi, taciau - Saadis, Džamis, Rumis. Vieni redaktoriai palieka Ysa, Chyzra, kybla, kiti ilgasias išgeni. Ivairuoja h ir ch. Jei butu leidžiamas vertimu almanachas,
butu kur šiais klausimais diskutuoti, 0 veliau, drauge su kalbininkais, gal pavyktu sudaryti atitinkamas
rekomendacij as.
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tuotos eiledaros eilute. Kiekybine tokio kirciavimo
persvara tarmese dar neturetu lemti normos. Leiskime tokiems žodžiams pasikratyti poezijos retyje.
I perspektyvini vertimu saraša reiketu itraukti
treciaja rusiška Jurgio Baltrušaicio knyga "Lelija ir
pjautuvas" bei pirmuju dvieju knygu vertimu pataisyta leidima. Galbut vertetu išleisti J. Ba1trušaicio
Raštu trite>mi: 1- rusiškosios poezijos vertimai; 11lietuvišImji poezija; 11I- straipsniai, laiškai, varia,
atsiminimai ,apie J. BaltrušaitI.
I vertimu saraša. reiketu itraukti ir Konstantino
Balmonto rinktine, kuria butu galima sudaryti iš 1969
ir 1980 m. Maskvoje išleistu poeto knygu, pridejus
Lietuvai, ir jos žJnonems skirtus jo eilerašcius.

Vertimai tobulina gimtaja kalba, plecia jos raiškos
galimybes. Iš kitu literaturu plaukia nauju ivaizdžiu,
savoku sroves. Versdamas pajunti, koks dar plonytis musu kalbos siuoksnelis tera išpurentas, kiek daug
žodžiu neturi poetinio vartojimo tradiciju ir kartais
tiesiog nesilaiko kontekste. Tuomet ir susimastai: gal
ir nera visai beprasmis, anot J. Baltrušaicio, "tušcias
žiedas "- neretai per q.anti traukiamas poetu ekspe.rimentavimas, ieške>jimas. Zodžiai, besimaldami poezijos malun,e, keiciasi, prie ju nauju, slepiningu sasaju pripranta kasdiene ausis. .
Arba toks iš esmes geras dalykas kaip norminimas. Versdamas klasikine poeŽija, neretai džiaugiesi,
jog dar gali rinktis iš lig, ligi, iki, iš tartum, tarytum,
tarytumei. 0 buna, kad redaguojant išstumiamas retesnis variantas, tarmybe. Retažodžiai, tarmybes, geri
naujadarai ar dar nepateke i žodynus žodžiai turi
plaukti i literaturine apyvarta, 0 ne atvirkšciai.
Zodžiu skambesys neretai turi protu sunkiai sugaunamu gaidu, 0 kur dar žodžio trumpumas, Iankstumas. Kartais i griežta klasikine eilute kelias savaites negali isprausti kokio vaizdo, ir tuomet suabejoji,
ar gerai, kad, sakysim, lietuviškai skambancia, logiška ir triskiemene lygsvarabe gailescio ir valdiškai
stumia alogiška keturskiemene pusiausvyra, savavaliavimas laikomas geresniu už sauvale ir t. t. Buna,
kad kalbininkai pliekia iš racionalistiniu pabuklu

i keistesnes metaforas.
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Kai kur per anksti sunormintas kirciavimas. Antai pirmajame skiemenyje kirciuojamuju daugiaskiemeniu žodžiu beveik neimanoma itraukti i reglamen150
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