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LIETUVIU NAUJOJI POEZIJA

LENKU KALBA

Tai neleistina musu laikais, kai eiliuotame vertime

reikalaujama išlaikyti originalo metra ir rimavimo
buda arba rasti šiems dalykams ekvivalenta. Labai
nukencia vertimai ir del ivairiausiu "pagražinimu"

bei "priedu". Pavyzdžiui, paprasta mintis: "...likima
burdama aIda" - šitaip suraizgoma: "...drumsdama

aIdo likimo rytmecius" (!, p. 90). Del viso to vercia-

mieji autoriai vietomis darosi panašus i viens kita
ir, nekalbant apie ju atskiru subtilesniu metaforu

(pagristu tolimom asociacijom) ar kitu poetiniu
priemoniu perteikima lenku kalba, kartais nustoja
net pagrindiniu savo charakteringu žymiu.

Vertimuose vartojama nemaža tokiu asonansu,
kuriuose skaitytojas nebepagaus jokio saskambio,

juo labiau kad lenku poezijoj netikslus rimai varto-
jami palyginti atsargiai. .

Antologijoj yra ir vienas kitas gerelesnis vertimas,
taciau, apskritai paemus, pasiskaicius ja negalim
susidaryti net apytikrio lietuviu naujosios poezij~s
vaizdo. Matydami vertejo gerus norus, turime, deja,
konstatuoti literaturinio skonio ir lietuviu kalbos

mokejimo stoka.

[1935]

Maloniai nustebome išgirde,kad esanti išleista lie-
tuviu naujausios poezijos antologija lenku kalba,
taciau, pamateminetaji leidini, gerokainusivylem.

Visupirma- autoriu pasirinkimas.Knygojrandam
net dvidešimt penkis musu poetus, tarp ju ne viena
paskutiniausios rušies eiliakali, tuo tarpu keli geresni
poetai pamiršti. Vis delto geri vertimai galetu šita
nuodeme iš dalies atpirkti.

Vertimu technika. Palygine viena kita išversta ei-
lerašti su originalu, matom verteja labai menkai te-
mokant lietuviu kalba. Jis painioja lietuviu kalbos
žodžius del ju panašumo ir todel dažnai prirašo
nesamoniu, visai iškreipdamas sakinio prasme. Pa-
vyzdžiui, "krykšte" išversta "chrzcila" (t.y. "krikšti-
jo", p. 80), "klausti" verciama "sluchac" (t.y. "klausy-
ti", p. 63),"stabai"- "cuda" (ty. "stebuklai", p. 18)ir tt

Kai kuriu ei1erašciu beveik visas strofas vertejas
papasakoja proza, suska1des ja "poetisKomis" eUu-
temis, visai nevartodamas nei ritmo (metro), nei rimo,

nors originaluose randam tuos abu elementus (plg.
18 ir 86 puslapiu vertimus su lietuvišku originalu).
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