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LIETUVIU
LYRIKA
VOKISKAI

Vakaru Vokietijoje. Miunchene,
praeitais metais pasirode dvikalbe,
lietuviška-vokiška lietuviu poezijos
antologija, kuria sudare ir išverte
L. Baldauf. Ir laiko ribomis, ir apim-
.timi tai didele knyga, prasidedanti
trimis liaudies dainomis, toliau per
Strazda, Vienažindi, Maironi, Putina,
Baltrušaiti, Neri atvedanti skaitytoja
i musu dienu poezija.

Sudarytoja, cituodama K. Korsako
minti apie idomu, kondensuota laiko
atžvilgiu mažu tautu literaturu vys-
tymasi, šia antologija pateikia kaip
atspindi "universalios", jei taip gali-
ma sakyti, lietuviu men() srities, ku-
ri, k'<lip pabrežia verteja, nuo seno
yra suaugusi su kitomis sferomis: lie-
tuviams budinga lyriška proza, ly-
riška tapyba.

Tai buvo didelis uždavinys - at-
rinkti ir išversti i svetima kalba vos
ne pusantro šimto skirtingu epo-
chu, skirtingu autoriu, skirtingo brai-
žo kuriniu. L. Baldauf pažymi bend-
rus vertimo sunkumus, išplaukiancius
iš skirtingu kalbu ypatybiu, kurios
"daro vertima beveik ,neimanoma,
norint visiškai išla,iKyti eilerašcio
minti". Ta minti išlaIkyti šioje anto-
logijoje stengtasI' tikrai kruopšciai.
Jos labui verteja pirmiausia atsisako
rirnavimo, žadedama laikytis tik rit-
mo. Taciau ir tuomet, siekiant minties
tikslumo, vaizdu neperkuriant, 0
juos greiciau tiksliai atpasakojant,
sunku yra perteikti eilerašcio intona-
cija, jo nuotaika. Cia išryškeja ap-
skritai kiekvieno poezijos vertimo
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paradoksas: vertejui beveik visad
prireikia daugiau žodžiu, negu origi-
nale. Ir tai, tur but, jau ne kalbos
ypatybiu reikalas, nes, vokiecio eile-
rašti verciant i lietuviu kalba, pasi-
rodo, kad "perkrautos" buna lietuviš-
kos konstrukcijos.

Taip visus pažodinio vertimo pri-
valumus turintys !vlaironio ar S. Ne-
ries eilerašciLI vertimai vis delto ne-
tenka savo skambejimo. Pvz., pirma-
sis S. Neries eilerašcio "Prie šaltinio"
posmas: .

Die Tulpen bliihen und die
Brennesseln wachsen. . .

\Ver wird es verbieten, wer wird es
verbieten?

fneinander ranken die Weiden und
Birken

An der fief1en Quel1e.

Negalime buti maksimalistai ir
šiuo atveju tiketis, kad vokiškame
tekste butu išlaikytos visos originalo
vertybes. Taciau tuomet gal ir prasmi-
niu nukrypimu galejo buti dar ma-
žiau. Atrodo, netikslus tokie S. Neries
metaforu vertimai, kaip:

Rudens aguona _.
Lapa geltona
I mano plaukus slapta jpyne

Eine rate Mohnblume von Feld,
Ein gelbes BIaU vom Baum ,
Hat el' mir in das Haar gebracht.....

. . (,;Veja!;"»

Cia vienas dalykas -- aguoMJIa-
pas virsta dviem: aguonait lapaS'.
Tas pat eil. "Kai numirsiu": .: 1. I ,

, :.:i.;i
Dulkes tas paleisk it vejam, -
Laisves paukšciaan ant spa.rnu..;-,
Diese Aschp. f1iegen in den ""indo, :. ,.
Freie Vogel sonen diese Asche .

weiter tragen.

Eileraštyje "Klajunelis" neliekadia-
logo, 0 "Prie šaltinio" šauksmininkas
"Ilgesy, ilgesy!" išverstas laiko Jlu-
rodymu: ,:Wenn ich mieh sehnte.
wenn ich mich sehnte".

Kitas, ja.u ne prasminiu, 0 intona-
ciniu nukrypimu atvejis yra daUg
kur itarpuota inversija, perkeliai1t
epiteta: pvz., apskritai gražiai išvers-
tame S. Neries eil. "Palydek": "Siige
dem Schilf, dem hohen, 'Es soU rau-
schen den Friihling, den memen";
eil. "Kodel tyli žeme?" - ".. .ihren
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Gang, den ewigen", arba lakoniška
S.dNeries eilute "Kas ta širdgela ru-
d~ne besupras?" - "Wer wird die-
ses Herzeleid, dies herbstliche, auch
verstehen" . Nuo to, atrodo, vokiškas
tekstas igyja kiek nereikalingo sen-
timentalumo. Taip pat atrodo ir mai-
roniškos "jaunos krutines" vertimas
"das sehnend Herz" arba tokie pa-
kartojimai su jaustukais kaip J. Balt-
ru§aicio "Vienatveje":

Kibirkštele, ko tu taip laki,
Zemes verga vIena palieki. -
Oh Stern, oh meIn Sterl1, warum

fliegst du 50 schnel1-
'Wamm liisst du mich im Dunkel auf

Erden allein...

Labai graži.ai vokiškai skamba
S. Neries eil. "Palydek", bet ir cia
eilute ,,0 žeme tyli ir kurcia" vercia-
ma "Und die Erde - sie ist versch-
wiegen und taub". Tuo tarpu geriau
butu paprestai - "Und die Erde ist
taUb und stumm".

Iš S. Neries poezijos pluošto gražiai
išversta, išlaikant ir prasme, ir intona-
cija, "Baltoji poema", "Nebark ma-
nes", ciklas M. Katiliutei, "Ar žibure-
lis lauks". Atsimenant, kaip sunkiai
S. Neris iš viso verciama i svetimas
kalbas (prisiminkime kad ir ilga ru-
sišku' jos vertimu istorija), reikia pa-
sakyti, kad šios antologijos vertimai,
nors daugiau pažodiniai, atlikti su
poetine nuojauta, taktu ir pagarba
autoriui.

Stebetinai gražiai vokiškai suskam-
bejo visas penketas V. Macernio eile-
rašciu. Gal todel, kad jo poezijoje
ypatingai ryškus yra ne tiek for-
mos, kiek vidinis minties ritmas -.
muzika, kuri ir tiksli ame vertime
.geriau išlaikoma, kai ypac svarbu yra,
kas pasakyta, 0 ne tik svarbu -
kaip. Eilerašciu "Žmogus","Sielos
paveikslas" vertimai, 0 ir XI giesme
iš 'ciklo "Songs of Myself" daro ori-
ginalo ispudi. Tas pat pasakytina ir
apie A. Jasmonto ciklo "Giesmiu gies-
me" vertinia.

Be A. Jasmonto, antologijon pa-
teko dar keletas emigracijoje .gyve-
nanciu lietuviu poetu -. J. Kuosos-

Aleksandriškio, B. Brazdžionio, Ve-
nancijaus Ališo, L. Andriek.aus, pora
K. Braduno ir vienas H. Radausko
eileraštis.

Lietuviu tarybinei poezijai anto-
logijoje atstovauja dideliu pluoštu
eilerašciu J. Degutyte, ideta keletas
Just. Marcinkeviciaus, E. Mieželaicio,
V. Bložes, V. Karaliaus, V. P.alcins-
kaites, po viena J. Vaiciunaites ir A.
Bukonto eilerašti.

Kaip S. Neriai teko didžioji dalis
puslapiu iš prieškarines poezijos
(39 eilerašciai), taip iš šiuolaikines-
J. Degutytei. Tad šios antologijos
veidas gal kiek pernelyg moteriškas,
ir Lietuvos skaitytojui gali pasirodyti.
kad joje daugiau ko pasigendi, n~u
randi. Gal per mažai (3 eil.) repre-
zentuojamas Maironis, gal, užuot
vertus senadvariška M. Peckauskaites
eilerašti, reikejo paskirti vietos B.
Sruogai, F. Kiršai... Nepateko anto-
logijon daugelis dabartiniu poetu, be
kuriu musu poezija, tokia, kokia ji
šiandien yra, sunku isivaizduoti. Ta-
cioauL Baldauf pirma karta atsklei-
de dideli ir gana ivairu pluošta musu
lyrikos vokieciu (ir ne tik vokieciu)
skaitytojui, kuriam musu poezija iki
šiol mažai žinoma. Kaip primena au-
tore, Vakaru Vokietijos enciklopedi-
niuose leidiniuose lietuviu literatura
iki pastarojo laiko labai mažai tebuvo
atspindima, 0 ir VDR iki šiol yra iš-
leista tik pora muslI poetu knygu.
Tad šiantologija - tikrai' svaJ:lbus
žingsnis musu literaturos kelioneje i
pasauli.

Didelis antologijos privalumas yra
dvikalbis jos išleidimas. Tai padeda
netgi nemokanciam kalbos arba ja
vos apgraibomis išmananciam skaity-
tojui, nekalbant jau apie literatus,
mokslininkus, poezijos vertejus.

Knygos pabaigoje pridetas šaltiniu
sarašas ir trumpa lietuviu poezijos
apžvalga rodo, kad autore susipaži-
nusi ne tik su Vokietijoje, bet ir
Tarybu .Lietuvoje išleista literatura,
su musu poe7.ijos leidiniais. Ir tikrai
galime pasidžiaugti, kad jos didelio
darbo deka gausus ir ivairu!? lietuviu
poetu burys pasiekia nauja skaitytoja.


