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Žibutes tiglyje, arba hibridiniai vaisiai
Sklaidant rusu tarybines poezijos aplankus

I
Ižymus rusu poetas, vertejas ir literaturos teoretikas
Valerijus Briusovas kadaise vaizdžiai palygino origina.,
Iaus kurinio vertima su žibute tiglyje *. Girdi, savo kalba atkurti ar per kurti eilerašti taip pat neimanoma, kaip
kad cheminiu budu atgaminti gamtos kurini -,- žieda su
visu naturaliu jo spalvos ir kvapo žavesiu.
Ieškodamas išeities, jis net siule verciant, sakysim,
viena kuri autoriu, labiausiai stengtis perteikti jo minti.
verciant kita - vaizdus, trecia - eiledaros ypatybes, melodika.
Nors vaizdusis Briusovo palyginimas ir turi racijos,
jo siulyti versifikaciniai metodai dažnai atmetami sekmingos tarybiniu verteju praktikos. Verteju, sekanciu
ne raide, ne žodžiu, perteikianciu ne viena kuria poezijos kurinio savybe, 0 visu pirma
jo prasme. Verteju,
pavercianciu kitos tautos kurini (žinoma, salygiškai) savos literaturos lobiu, atskleidžianciu vis' naujas, idomias
gimtojoje kalboje gludejusias galimybes, 0, kita vertus,
praturtinanciu savo menine kalba organiškai joje prigyjanciais kitu pasiektos poetines kulturos bruožais.

-

"Nera

neišverciamu

dalyku I"

-

šis lozungas

tikriau-

siai lydi ir gausejancias musu respublikos poetu-verteju
gretas, kurie ilgam užsidaro savo laboratorijose, kantriai
augindami lietuviškas vertimu žibutes. Kaip jiems sekasi
šis triusas, gal ir nežadas tobulo rezultato?
Turbut daugiausia medžiagos tuo klausimu duoda ir
savo ruožtu nauju klausimu kelia pirmasis rusu tarybines
* Indas iš atsparios ugniai medžiagos, naudojamas kaitinimui ir
lydymui.
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poezijos vertimu aplankas, jungias geru bei ivairiu poetu vardus. Tiesa, rinkineliai nestambus, kai kurie net per
liesi, turint galvoje autoriaus svaruma (pavyzdžiui, Majakovskio).Taciau medžiagos gausu, ir visko, žinoma, neaprepsi. Nepretenduodama i teoretikus, noreciau pasidalyti kai kuriomis savo mintimis, ispudžiais ir pastebejimais.
Gincas, kaip versti viena ar kita poeta - tiksliau ar
laisviau, vertimo teoretiku bei praktiku tarpe dar tebevyksta. Taciau šis klausimas sprendžiamas labai konkreciai. Svarbu kas karta rasti savo instrumente ta styga,
kuri atitiktu verciamo kurinio leitmotyva,- tasyk, regis,
pus pasiekta darna, išraiškos naturalumas, adekvatumas.
Keletas aprioriniu pastabu del verteju parinkimo. Ar
gerai, kad viena rusu poeta vercia vienas ar du lietuviu poetai, 0 kita - visas burys ivairiabalsiu? Pažvelkime konkreciau. Jesenina - Just. Marcinkevicius, Bloka - A. Baltakis ir A. Churginas, Briusova - J. Degutyte. 0 jau Majakovski - V. Montvila, A. Baltakis,
A. Churginas, J. Macevicius, Eug. Matuzevicius, V. Reimeris, V. Rudokas, T. Tilvytis, net P. Širvys. Ziurint
aritmetiškai, labiausiai pasiseke Majakovskiui. Bet ar tai
nebuvo atvirkšciai proporcinga meniškajai pusei?
Del V. Montvilos abejoniu nekyla: labiau "savo" interpretatoriaus lietuviu literaturoje didysis tribunas vargu ar sulauks. Salygiškai artimas Majakovskiui atrode
T. Tilvycio polinkis i publicistini patosa, ataudžiama ekspresyvia realistine metafora, kai kur - tam tikras hiperboliškumas, satyriniai tonai, kai kada -laisvoka
eiledara, asonansai. Neprieštarauja Majakovskiui lakus, atviras, linkes i deklaracija V. Reimerio poetinis temperamentas (jo išverstas "Pasikalbejimas su draugu Leninu"
skamba gyvai, su derama itampa, beveik niekur .neužkliudamas prasminiu, vaizdiniu bei ritminiu atžvilgiu).
J. Maceviciaus pilietiškumas, be abejo, padejo jam skambiai ir energingai išversti Majakovskio eilerašcius, skirtus jaunajai kartai,- "Raudonasis pavydas", "Musu jaunimas". Placiai žinomas A. Churgino versifikacinis meist;.
riškumas, atkuriant ivairiausiu epochu skirtingiausius
poetus,- argi jis neturejo teises pabandyti ir Majakovski?
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Taciau ar kai kuriems santuraus temperamento poe.tams, labiau prisirišusiems prie tradicines poetikos ir eiledaros, neteko laužyti savo balso, tam tikra prasme prievartauti savo pasaulejautos, prisitaikant prie Majakovskio? Užuot perspausdinusi iš seniau išleistos "Rinktines"
daugeli vertimu, redakcine komisija verciau butu leidusi pasigalyneti su Majakovskiu jaunesniems, "kampuotos" manieros poetams, laužantiems klasikines tradicijas,
siekiantiems originalesnio pasaulevaizdžio, sakysime, Gediminui Astrauskui, Vladui Šimkui (deja, i ši darba neisitrauks didžiai gerbes Majakovski Vladas Grybas, visad liekantis jaunas musu atmintyje. . .).
Kita vertus, ne absoliuciai pasiteisino ir principas
"vienas prieš viena". Šalia A. Ba1takio,- kuris neabejotinai daug ikvepimo ir darbo idejo i Bloko vertimus 1,_
prireike ir A. Churgino, naujai išvertusio "Skitus" ; ar
nebutu kai ka giliau, naujau, su didesniu minties kruviu
interpretaves ir A. Maldonis, gilumines mastysenos poetas, potekstes meistras lyrikoje? Tai liecia ir 'dar intelektualesnio poeto - Briusovo - eiles, kuriu daugeli gana
sugestyviai išverte J. Degutyte. 0 jautrus, dainingas',- taip
subtiliai isimylejes gimtines groži J eseninas, daug kur
tolygiu nuoširduinu išdainuotas ir iškentetas Just. Marcinkeviciaus, rodos, prašyte prašesi ir emocionaliai tapybiškos E. Mieželaicio plunksnos (juk savo laiku judvieju posmai artimai "giminiavosi", ir reikia pasakyti, jog
tElineišejo i bloga musu laureatui. . .). Zinoma, tai tik pageidavimai. 0 kalbeti tenka apie tai, kas išleista i pasauli, kas parašyta, taip sakant, juodu ant balto.
.
Kaip lyginamosios eiletyros šalininke bei šiokia tokia praktike, bandysiu iliustruoti keleta atveju, kur vertejo balsas, atrodo, be sunkiu pastangu, su džiaugsmu'
paklusta autoriaus balsui ir adekvaciai, meniškai tiksliai
(ne mechaniškai, raidiškai) gimtaja kalba išsako, išgieda
originalo mintis bei vaizdus. Ir - kas be ko - priešin-

Pradesime garsiaja dramatiška . Majakovskio deklaracija:
H MHe
arUTnpon B 3y6ax HaBJl3,
U MHe 6
CTPOUUTb
.

pOMaHCbl

gllJl Bac,-

goxogHeii

OHO

Ho Jl ce6Jl

U npelleCTHeii.
CMUpJlll,
CTaHOBJlCb

Ha ropllO
co6CTBeHHoii

neCHe.
«Bo

BeCb

rOAOC»

V. Montvi1osvertimas:
Ir man.
agitpropas dantyse ikliuvo,

ir aš
romansais

d a i Ji n c i a U b u v

i*,

nes tai puiku
.
ir pelninga,bet aš
savo dainai
ž a b 0 jau 1i e ž Uv i,
jos gerkle
primyges valingai.

Ir toliau - naturalus
pilietiniam patosui:
Klausykite,

ainiai!

ritmo laužymas, intensyvejant

.

Cia kalba

gai.. .

I Zr. Blokas A. Poezija. V;, 1960 ir šio straipsnio autores rec~
Aleksandras Blokas prabilo lietuviškai.- Pergale, 1961, Nr. 6.

agi/aton

'us
r k 1is,
H ver sto g e
vyriškos.

* Cia ir kitur išskirta straipsnio autores.
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ir kartu labai rusiška poeta, kaip Majakovskis,-

Poezijos garsu sroves

musu

nustelbes
kny

g e 1 kas

1y riš kas.

Nesutaupiau ne rublio iš eiliu,
ne man
raudonmedžio baldus
gabeno.
Ir, be švariu
d r 0 bin i U m a r š k i n i u,
nereik, tikekit,
nieko kunui mano.
I CeKaKa
laiku šviesiuju atsilankes,
viršum ban dos
poetiškuju n e v i don U
aš, lyg partbilieta,
iškelsiu ranko j
partiniu
savo knygu
šimta tomu.

Neslugstancios, išties majakovskiškos energijos sraute,
ikveptame tikejimo komunizmo ideju pergale, kupiname
smogiancios polemikos, i akis nekrinta ir tokie neišra-

-

valingai,

nesudarkytas

- da-

rytas; nesutiždo intonacijos kai kur atsiradusios moteriškos klauzules vietoje vyrišku, nešokiruoja nei gruboka,
sušaržuota jeseniniška poetmarionete (originalo pašaipa
subtilesne,

poeto paveikslas

patetiškesnis

i ji panašesnio. . .

Metas maršui rikiuotis!
Zodžiai
laikui
netinka.
Tyliau, oratoriai!
Jusu žodis,
drauge ginkle.

"Visu balsu"

dingi rimai, kaip pelninga

nerasi

Nemaža dalis Majakovskio poezijos vertimu ydu, re'gis, atsiranda, neperpratus daugelio jo sukurtu kalbiniu
bei stilistiniu konstrukciju, tropu bei figuru, ar del pasitaikanciu amatininkiškumo recidyvu, kai verciama kone
pažodiškai, stengiantis sugrusti viska ir del to prarandant Majakovskio eilutes,- primenancios galinga bangomuši,- intonaciju, l"itmu, saskambiu jutima.
Sutinkant su G. Astrausko recenzijos "Tiesoje" - "Ar
taip verciamas Majakovskis?" pastabomis del atskiru
minciu bei vaizdu iškraipymo ar staciai absurdiško išvertimo (pvz., samdiniu gauja, kuri plieno lydinio akimis
dairosi, peleninis iiaupsinimas ir pan.), tenka konstatuo.
ti, jog "Kairysis maršas", vienas sunkiausiu versti del
trumpu, skanduotu, smogianciu eiluciu ir kiekvieno posmo pabaigoje lyg pasigirstancio sprogimo, T. Tilvycio
atkurtas gana nelygiai 2.

ir perženges

--------------

poetu tarpe šiandien

kitu

- neceHHo.ece-

HeHHbzunpOBUT.R3b;
tokie tropai, kaip dailinciau buvi, agitatorius išverstagerklis, darbo vejai, drobiniai marškiniai
atrodo ir majakovskiški, ir kartu saviti montviliški, lietuviški.
Taciau vertejo ir autoriaus individualybiu, poetiniu
braižu gretinimas, išskyrus V. Montvilos atveji, beveik
neturi. prasmes, kalbant apie toki originalu, novatoriška,

Ritmo inercija iš karto pagauna skaitant, ir tik gerokai veliau pagalvoji: ka reiškia suabstraktinta, kažkokia
neutrali antroji eilute? Kokie "žodžiai"? Kokiam "laikui"? Tuo tarpu originale pasakyta sodriai, konkreciai,
polemiš~ai

aštriai:

C.l10BeCHOu He MeCTO K.l1.RY3e (atseit,

kontekste: ne laikas, ne vieta tauškalams, tušciam rašinejimui).
Arba vel:
Už bada,
už maro
jura
spausk žingsni milijonini.
2 Ritmingesni ir meniškesni "Kairiojo maršo"
teike pats G. Astrauskas (Poezijos pavasaris-67).

vertima

veliau

pa.
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Cia, regis, verteja apgavo rusiško galininko vartosenos
dvilypumas, tuo labiau kad jis neatsižvelge i konteksta; turi buti: Už b ad 0, už maro j Uros (tolyn).
Tai jau ne braižo neatitikimas, 0 prasmines klaidos,
kuriu redaktoriai neturi teises praleisti.
Geriau perteikti prasme ir vaizdus pavyko T. Tilvyciui, ne tiek metaforika, kiek kasdieniška šneka, ironišku
pasakojimo tonu pasižymincioje garsioje Majakovskio
satyroje "Nusiposedžiavusieji" ir iš dalies - "Žodyje
proletariniams poetams". Cia tik kur ne kur prasikiša.
tokie. vulgarizavimai, kaip estradines pergales. .. s m a ug i a (orig. 3agblxaeMCJlOT3cTpagHblx n06eg - suprask, iš
džiaugsmo). Bet ir "Žodžiui", ir Eug. Matuzeviciaus išverstam "Eilerašciui apie taryoini pasa" tarpais kenkia.
ritmine mišraine, padrikumas, tam tikras stilistinis nevalyvumas. Tonines (reciau silabines-tonines) Majakovskio
eiledaros negalima interpretuoti kone laisvomis eilemis.
Jau "Kairiajame marše" vietoje vyraujancio triju pedu
sinkopio su daktiliniu pagrindu retkarciais prasikiša
keturpedis chorejas ar mišrus keturpedis amfibrachis (kas
maršoritmui ypac netinka), 0 platesnes intonacijos kuriniuose vertejai tarpais jauciasi dar laisviau, tariasi gali
daugiau "sauvaliauti ". Pavyzdžiui, dažnai keturiu. akcentu eilute išpleciama i penkiu, netgi šešiu, kuri, perkrauta nereikalingais' epitetais, nuskamba nelyginant antikinis hegzametras:
'

Vienas, girdi, aš'
žynys
poezijos gelmiu slaptingu.
Arba visai be pagrindo toje pacioje frazeje staiga keiciamas ritmas:
-Daugelis
_
naudoJasi
pagyruniška meškere,
tam,.
kad sau
garbes daugiau pridejus.
o juk cia lengvai buvo galima padaryti taisyklinga lietuviška, adekvacios intonacijos bei ritmo fraze, nesigrie206

biant griežto penkiapedžio chorejo, išmetus nebutina žodeli tam, sukeitus vietomis žodžius garbes ir sau, vietoj
formos pridejus pavartojant pridetu (kad garbes sau
daugiau pridetu). Del šios nenusisekusios detales apmaudu
tuo labiau kad vertejas T. Tilvytis cia surado sodru,
a.dekvatu originalui asonansa (tokiu pasitaiko ir kitur),
majakovskiškai pabrežianti reikšmingus žodžius: meškere - proletariški. Vengtinos ir tokios k1aidinancios inversijos, kaip be aplombo profesoriaus (originalo kalkeL
Majakovskis nemegsta tušcia.žodžiavimo, netiksliu epitetu, int.onaciniu "duobiu" (kas kita -logines
pauzes)
taip pat, kaip ir greitakalbes,- 0 vertimuose tarpais žodžiai taip susigruda, jog lipte lipa viens ant kito, skaitant kliuva tarp dantu... 0 gal dinamiŠka Majakovskio
poetika, jo ekspresyvios intonacijos netelpa i lietuviu ar
kurios kitos kalbos stilistines bei sintaksines formas, gal
jis rusiškai tegali gerai skambeti? Vis delto ir musu
V. Montvila, ir kai kurie vokieciu vertejai irode, .kad ne.
SiUos kurybines giminystes ryši pajuntame Just. Marcinkeviciui verciant Jesenina, su kuriuo ji sieja valstietiška stichija - ne tiek tematiškai, kiek iš esmes panašiais poetines pasaulejautos momentais ("Daina apie šuni", "Karve'" "Rausva spai'na saulelydis kelia...", "Tyliai sukasi lapai pabire. . .", "Neapsakomai melsva padangeje.. .", "Aš einu per lauka.. .", '"Laiškas motinai",
"Dek, mano žvaigžde, ir liepsnoki" ir kt.). Isiklausykime:
Aš sugrjšiu, kai bus vyšnios velei
Aps i k 1e t e nuo met a i sba 1t a i s.
Tik nekelki jau manes, kaip kelei,
Tik nežadink Jau manes rytais.

---------------

Ir maldu nemokyk - kq jos duoda?
Teužgesta praeitis visa.
Tu viena man - džiaugsmas ir paguoda,
Tu viena man - nuostabi šviesa.
Tad geriau tu grjžki j pirkele,
Del manes gana jau kankinais.
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II nevaikšciok taip dažnai i keliq,
Aps is u P u ska
i I i n i a i s s e n a i s.

Skamba
lyg
Paryciu miškai.

auksiniai

"Laiškas motinai"

Si vertima jaudinamai persmelkia jeseniniškai giedras
liudesys, toji šypsena pro ašaras,- ir kartu jis suskamba
tokiomis artimomis, savomis lietuviško kaimo spalvomis,
intonacijomis, poetui kreipiantis i motina specifines lietuviškos sandaros liaudies dainu epitetu mano sengalvele (vietoje rusiško
cTapYUlKa- senute), drasiai ivedant vyšnias su nuometais baltais, vaizduojant motina su
kai1iniais senais (vietoje archaiškos realijos B CTQPOMOgROM,BeTXOMUlymYRe). Tas kolorito perkurimas iš dalies
ir daro verstini kurini naciO'Ilalines literaturos faktu.
Stipriai, meniškai perteikia Just. Marcinkevicius subrendusio J esenino blaivesnius, valingus posmus, teigiant
poetui naujo pranašuma prieš sena (kad ir plyštancia tose praeities ir ateities grumtynese širdimi). Vertejas drasiai diegia i lietuviu poetine kalba naujas sintaksines išraiškos formas:

Sokineja zyles
Egliu gaIbanom.
P I i t a I i a mažyles
Sie n p j 0 v i 0 d a i n 0 m.

,"

i
I
I

f

MRe Tenepb no gYUle URoe.. . Man dabaI jau patinka
11 B aaXOTOaROMCBeTe AYRbl
kas kita:
.U epe 3 KaM e R R 0 e
Po ligusta menulio šviesa

B u )KYMO

u CTa Jib R 0 e A š tik i upe
I p I i etUb R pogRoii
n q i I P I Yt q
cTpaHbl. Tevynes j e g a i I tie s a.

Reikia pripažinti, jog vertime pasakyta net idejiškai svariau, originaliau, kartu išlaikant autoriaus tonacija.
Sakysime, J. Degutyte, versdama Briusova, kartais
padaro ji sentimentalesni arba romantiškai miglotesni. 0
Just. Marcinkevicius, dažniausiai jautrus Jesenino ispudingumui, rudeniškiems jo pa1etes tonams, žiurek, ir prislopina ta subti1uma, duodamas persvara valstietiškai
sveikam, grubokam pasaulejautos pradui, kuris, beje, nesvetimas ir Jeseninui, tiktai kitos tonacijos ei1erašciuose.
Sit giedras, nuotaikingas gamtos etiudas:
Balos iI kemsynai.
Melsvuma aukštai.
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GiIgždina at 0 lo
Ratai pievele
ir t. t.
Vos keletas potepiu, vaizdo niuansu skiria ji nuo origi-nalo, bet kaip aiškiai jauti nuotaikos skirtuma I .. Juk,
Jesenino ei1eraštyje šienapjute seniai baiges (TeMHblM'

[

,;

eAp.MCRUTCR/ rOMORKocapeii, TRReTCR0603), ir miškaine skamba lyg auksiniai, 0 skambina
paauksuotais
gelstanciais
spygliais (xBoiiROii n030AoTOii / B3BeHUBaer'
Aec). Velyvo rudens skaidrus liudesys-sapnas
pranyko,
perryškinu.s "nuotrauka".
Tokiame kontekste nesupranta-mu disonansu nuskamba dramatiškas
pabaigos akordas:
o brangi gimtine, užmiIšta v is U (beje, originale daug"
švelniau, asmeniškiau
pasakyta:
Kpaii Tbl Moii 3a6blTblii, '/ Kpaii Tbl Moii pogRoii).
Si Just. Marcinkeviciaus:
darba beveik galima traktuoti kaip laisva vertima.
Ne visur pavyko vertejui atkurti svajinga emocine
gama J esenino meiles lyrikoje iš "Persiškuju
motyvu""
kad ir šioje populiarioje dainoje:
ill araR3 Tbl MOR,ill araR3!
ITOTOMY,aTO R C ceBepa,
aTO AU,
Jl rOTOBpac C K a 3 a T b
Te 6 e no Ae,
ITpo BO Ji H UCT YJO
p 0 )K b n pUA Y R e,
illaraR3 Tbl MOR,illaraR3.

Sagane tu mana, Sagane!
Gal kad šiauIej užaugau,
ant ve jo,.
Pas i pas a k 0 t n 0 I a s
už e j Or
K a i p I Ug i a i g eIt 0nuo j a kal n e.$agane tu mana, Sagane.

Kaip matome, pasakiška,
ilgesinga menesienos
nakties:
nuotaika (Jesenino pratesiama antrajame posme, lyginant.
Sirazo ir gimtines menulius) beveik išnykusi drauge su
metonimija
paccKa3aTb Te6e nOAe (pasekti lauka kaip14. Meninio vertimo problemos
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pasaka), kuri pakeista proziška, buitine fraze. Tegu skaitytojas supras mane teisingai: cia nereikalaujama pažo-diškumo. Taciau originalo emocine atmosfera tokios lyrikos vertimuose turetu išlikti.

:5? ..

Jly u

Savitai, kiek filosofiškai abstrahuodama, bet iš esmes
-nenutoldama nuo originalo minties, su tolygia itampa ir
.-aistra poete išverte eilerašti "Patenkintiesiems" ~ ši
vaizdu .liberaliosios buržuazijos, ieškancios kompromisu
:po 1905 metu revoliucijos pralaimejimo, pasmerkima:
g 0 B 0 A b H bl X
.Bbl, geTIl

n A a.M

ny b e,
A

u š ros

vaikai,

g HR,
.BOCCTaHbTe CMepueM,
Gyve
CMepTHblM
ul K B a A 0 M,
KpYUlUT

>KU3Hb, U C Heu-

m

ties
n imo

Sutlypkit

iI mane

C T P a x,

H 6eccoHHblU 6peg
uCKaHUU?

i I-

Iatu!

s muI kmes SUtlype,

.'

kaltu!

MeHR!

Eug. Matuzevicius, vertindamas J. Degutytes darba,
,apsiribojo pastaba, esa ji vercianti Briusova. "ne tame
rakte". Remiantis' cituotais ir daugeliu kitu jos verstu
'€ilerašciu ("Sed non satiatus", "Slove žmogui", "Men'esienoje"),

su tokiu

apibendrinanciu

teigimu,

veikiau

.-

neigimu galima ir pasigincyti. Vietomis kiek emocingesne
-gaida, kiek romantiškesne spalva galbut daro Briusova
prieinamesni lietuviu skaitytojui, išaukletam Salomejos
Neries, pirmykšcio Mieželaicio' lyrikos. 0 vis delto
Eug. Matuzeviciaus priekaištas iš dalies teisingas. Paskai'.tykime naturfilosofines lyrikos perla - eilerašti "Žemei":
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ver

s m

er

aklqjq su
sau 1e..

'C po C 0 U, 3aplO CO
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Verteja nenusikalto, atsisakydama kai' kuriu šio išples-.
tinio personifikuoto vaizdo komponentu: juk rusiška galininko forma trumpesne. Pridedama gluosniui, tamsai
budingus lietuviu gamtineje lyrikoje epitetus, ji tik su..
teike eiluteikiek
letesni tempa, svajingesni tona. Bet:
romantinis J. Degutytes svajingumas susikerta su inte-.
lektualiuoju Briusovo patosu toliau, iš pažiuros sklan-.
džiai, nepriekaištingai skambanciame posme:

.'/

plieš

C

MpaKOM.

Juk darbas - t a i gau d ž i ant i s var pas,
Juk darbas - tai linkstancios valpos
I I P I a k a i to kar š t 0 t fe s a.

Pakilkit

MaTb, MOAb6y MOlO YCAblUlb, Motin, tu sutuok mane!
OcuaCT AUBb nocAegHuM
Kaip sutuoki tu pasauly
6paKOM! Zaliq gluosnj su
Tbl BeHuaeUlb

J. Degutyte, versdama Briusovo ode "Darbas", atrodytu, gana svetima jos poetiniam braižui, išlaike minties
'vientisuma, imperatyvini griežtum4 be~ intonacijos _cres.cendo, apvilko kai kurias eilutes dar vaizdesniu poetiniu
.rubu:

Ha 3TUX Bcex,

.

...

Ii

-

Tau

sunus.

Kaip

tu

Kaip

ir tu -

-:- smiltis.

grandis

vi.
. satos.-

Tai

iš kur

-

aistra,

v iI t i SI'

Ilgesio užburtas
r a tas?"

Cia verteja nuejo lengviausio pasipriešinimo, 0 ne "be-.
miegio ieškojimo" keliu, neperženge romantines tradici~
jos rato, išsivertusi miglotu, banaloku štampu. Išryškejo.
pasaulejautu takoskyra.
Besiblaškancio, perfrazuojant jo paties žodžius, tarpšypsenu ir kolbu, tarp glamoniu ir knygu Briusovo individualybeje 'protas, intelektas nusveria emocijas (gal.
todel jo poezija ne tokia sugestyvi, kaip gana artimo.
jam Bloko.. .). 0 J. Degutytes interpretacijoje stengiasi.
laimeti širdis, jausmai; tai iš dalies jauciama ir atranko..
je: ji nesieme versti tokiu grynai intelektualios, beveik.
moks1iškos poezijos pavyzdžiu, kaip "Elektrono pasau-lis", arba kitu, pažyIDetu šalto akademizmo ženklu, perkrautu istorinemis asociacijomis ir antikiniais vardais.

- Kaip mateme, bent iš dalies giminingos poetines in<lividualybes vertejui nesunku rasti su autoriumi "bendIa kalba", suvokti jo mintis, perjausti ernocijas ir išsakyti visa tai tokia naturalia, sugestijuojancia skaitytojus
intonacija, kurios niekad neišgaus vertejas, žiuris i originala kaip i kopijuotina dokumenta ir dažnai pasiduo-das svetimos kalbos gramatikos bei sintakses itakai. (toks
formalinis arba "naturalistinis" budas ypac pakenke Majakovskio kurybos vertimams). Net ir kruopšciai išstu.dijuota autoriaus epocha, biografija, leksika, poetika bei
eiledara - visi tie "cheminiai elementai;', mechaniškai
:sudeti i samones retorta, nesusilies i nauja meno kurini
.be kaitrios kurybines talento liepsnos.
Kita vertus, pasikliauti vien talentu, intuicija ir "gi:minyste" - irgi pavojinga.
Reziumuojant šias galbut diskusines pastabas apie
pirmaji aplanka, atminty iškyla vienas vokieciu teoreti:ko Alfredo Kurelos teiginys: .esa vertimas tuo paciu metu yra analitinis ir sintetinis, kurybinis ir mokslinis procesas.

eiledara, nedera del to aukoti autoriaus braižo; užuot stacius tušcia pastata, verciau atkurti viena siena, leidžiancia pajusti jo specifika.
Tegu šio straipsnio autore paveike samprotavimai yra:
diskus iniai (0 kurgi ta absoliucioji tiesa?), taciau musu.
verstines poezijos lygis (kai vis reciau krinta i akis prasmes klaidos, meistriškumo stoka, vertejo "technikos'"
silpnumas) vercia ieškoti ir nauju, d i f e r e n c i juo t U
meniniu kriteriju.

TI
.
Kai kurie vertimo teoretikai siulo vadovautis diferen'ciacija pagristu metodu. Butent: ieškoti d6minuojanciu,
lemiamu savybiu tos ar kitos epochos bei menines krypties poetineje individualybeje, 0 kartais tik atskirame
:kurinyje,- ir stengtis jas perteikti vertime. Tai padetu
išguiti pažodiškuma ar subanalintus, nuglaistytus, iš pir'mo žvilgsnio nepriekaištingus amatininku vertimus. Va.dovaudamasis šia "hipoteze", K. Ciukovskis, sakysime,
perteikti ne
teigia, esa, verciant Moljera, svarbiausia

-

..archaizmus

bei tradicini

prancuziška

metra

- aleksand-

rina, 0 autoriaus žavinti, jau keli šimtmeciai nenutylanti
juoka (studija "Didis menas"). Su K. Ciukovskio nuo~mone, atrodo, solidarizuojasi ir prancuzu poetas bei kritik as Rože Kajua, "Junesko" literaturos sekcijos pirmininkas. 1966 metais Maskvoje ivykusiame tarptautiniame
verteju simpoziume jis pareiške, girdi, kad ir kaip butu
:svarbu išsaugoti "prozodine originalo armatura", t. y.
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Idomu, kad viena seniausiu rusu poezijos kurejuAna Achmatova, kurios tebegedi viso pasaulio poezijos.
myletojai, i lietuviu kalba vercia jauni musu vertejai. Tur-.
but juos - samoningai ar nesamoningai - patrauke stipri gyvenimo aistra, trykštanti net iš paskutiniu poetes.
eilerašciu, paskelbtu 1965 metais išejusiame storokame'
jos lyrikos tome "Laiko tekme" (<<DerBpeMeHH»).Iš tikruju, geriausi Achmatovos kurybos puslapiai sugestijuo-.
ja dramatiška emociju jega, intymiai lyrine meiles ir kan-.
cios melodija, i1gesingu bemieges atminties patosu. Ir išjausti tai nepakanka vien verteju emocijos ir temperamento,- butina aukšta subtili poetine kultura. Tuo labiau kad ir šios intymios lyrikes pasaulejauta per puse
šimtmecio negalejo nesikeisti.. . Itin plati jos tragizmoskale: palyginkime kad ir S. Neries versta impulsyvu,
laku, banguojanti, tartum okarina grojama "Palydekl II'
su blokados meto posmais apie Leningrada, sklidinaih.
vyriškai santuraus, bet sukreciancio sielvarto, ar su.
"Siaures elegiju" baltaisiais jambais,~ kokia baisi ir kerinti' psichologines patirties gelme, galinti varžytis su.
Dostojevskio skausminga psichoanalize! ..
Vis delto, atkuriant Achmatovos lyrika, regis, svarbiausia - emocija ir intonacija.
Achmatovos vertimu knygeles "kamertonu" galima
laikyti itin adekvaciai,- beveik visur tiksliai perteikiant.
originalo vaizdus bei ritma,- Salomejos Neries 19261928(?) m. versta (tarsi lietuviškai parašyta) daininga eilerašti "Palydekl", buties laikinumo motyvu toki artima.
karo mehl jos lyrikai:

(~
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J1UtUb

Palydek, palydek mane, vejau!
Tik vakaras klaidžioja cia.
Draugai artimi neatejo,
o žeme tyli ir kurcia.

L~~.

-

"

-

Teskaito maldas prie manes!
o kad butu lengviau man, vienužei,
Užmigt amžinuoju miegu,Tegu aukštos viksvos suužia
Pavasari mano.. . Tegu. . .

OgRoro

gbzxaRbe

BeeT,

.l1 Y R 0 10,
)f( U B bZ M bZ .l1106oBUlO ogROlO.

Praleide antraji posma, objektyviau vaizduojanti intymia heroju buities situacija, isigyvenkime i paskutiniji,
aistringai teigianti palaima dvasines-kurybines giminystes, pranokstancios nepatvaru žmogiškos meiles ryši:

Dar skaitant pirmasias eilerašcio eilutes, apeme jaus'mas - kažkas panašaus lietuviu kalba jau yra girdeta.
Ir iš tikruju - A. Vendovos paruošto S. Neries raštu
pirmojo pokarinio leidinio II tome randi laisva šio eilerašcio vertima, atrodo, dar juodraštini, netobula, su aiškiais nukrypimais bei ištestais papildymais, kuri teisingiau butu vadinti sekimu:

K v e P u 0 jis a u I etu,
a š - m e nuI i u,
Sapnuoju aš tave ir tik tave myliu.

CTaKaRa

Bu Bogy MbZ, RU C.l1agKoe BURO.
Be nOue.l1yeMC.R MbZYTPOM paRo,
A BBeuepy ile nOr.l1.RguM B OKRO.
Tbz g bZ tU U tU b C 0 .l11'.U e M, .R g bltU Y
Bo

Moe

Mes negersim iš vienos stiklines
Nei vandens, nei sauletojo vyno.
Nepasveikinsim kartu aušrines,
Nei nakties, kur širdis apsvaigina.

Vienintele formos paklaida - silpna treciojo posmo
Tima tarsi atperka puiki pabaiga su tokiu lietuviškai
graudžiu niuansu - "vienuzei", su budingu impulsyviai
S. Neries intonacijai, frazuotei nutrukstanciu alsavimu.
Yra Achmatovos jaunystes metu poezijoje dar vienas
-kurinys, išsiskiriantis nevystanciu emocijos švieŽUInu, išraiškingumu, bet -pagimdytas jau giluminio, konfliktiško
jšgyvenimo ir paženklintas didžia "širdies išmintim" , kurios neidiegs jokia erudicija:
Be 6ygeM nUTb U3

U noeT B M0 u x CT Ux a x,

TBou cyxue, P030Bbzery6bz.

o ranku nera kam sudet.
Sia juodaja žaizda paslepki
Po vakaro pilka skraiste.
Ir melynam debesiui liepki

T B 0

0, eCTb KOCTep, KOToporo Re CMeeT
KOCRYTbC.RRU 3a6BeRue, RU CTpax.
Ii ec.l1U 6 3Ra.l1TbZ, KaK ceuuac MRe .l1106bZ

Aš buvau, kaip ir tu, laisvunas.
Baisiai troškau gyvent ir mylet.
Matai, vejau, atšales jau kunas

0ro.l1OC

B TBOUX CTuxax

~
'oj

Nors Achmatovos pavardes cia nera, nors S. Neris
sauvališkai kaitalioja metra, bet šie posmai skamba intymiai "achmatoviškai", kaip kurejos ir moters išpažintis. S. Neris, toliau gana laisvai pasielgusi su. originalo
tekstu, pritaikiusi ji savo išgyvenimams, pradžioje nepabugo pažodiškumo, tariamai nelietuviško kvepuoji'
saule, tuo išplesdama savo išraiškos galimybes. Ir pabaigoje S. Neris užciuope tai, kas esmingiausia, išvenge
slidaus laisvumo, kad tiktai nesumenkintu gilaus ir
džiaugsmingo išgyvenimo:
Tavasis balsas skamba mano eilese,
o tava kalboje mana siela kvepuoja!
Gal tik antra trecia karta skaitydamas, pastebi ir perdažna s švilpesi pirmoje, ir neteisinga kirti antroje eiluteje. Tokia tad emocijos analogo jega. . .
Lyrine AchInatovos kurybos stichija, savita jos vaizdu plastika musu laikais sugestyviai atkure neseniai
21.5
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<lebiutavusi vertimo mene J. Vaiciunaite. Pradedant
:skambiai trapiu eilerašciu apie okarina - "moline du.dele" ar poemos "Prie pat juros" ištrauka (apie jaunys-te, kuri priviliodavo žalsva žuvI, prisijaukindavo balta žuvedra), baigiant bene paskutiniuoju, dramatiško
prisiminimu uko apgaubtu ciklu "Eršketis žydi",- nors
jame žymesni vertimo nelygwnai. Jai pavyksta pagauti
jaunatviška, itempta poetes sielos virpesi, beveik tolygu
-tam, kuri pajutome pradedanciame rinkini S. Neries vertime "Palydek!". 0 juk J. Vaiciunaitei, jau susiformavu'siai impresionistiškai laisvo, plataus potepio, beveik prozines sintakses poetei, be abejo, teko paklusti ir persikunijimo butinybei, gerokai susivaržyti, apriboti save,
verciant. klasiškai nutekintus Achmatovos posmus. Ir šitaip

save

"suveržiant"

-

pasijusti

juose

laisvai...

f
,
[~

;

J

Stai

o smuikai pro šviesius ukus
Kamuojanciais balsais dainuoja:
"Tebus palaimintas dangus:
Tu pirmakart su mylimuoju."
Vertimo intonacijos naturalumas ne visad gimsta in1:uityviai,- kai kur jis pareikalauja kruopštaus triuso.
Todel apmaudžiai režia ausi tokie stilistiniai ir fonetiniai
disonansai, atsirade per aplaiduma:
nes u s i tik imo

arba
Gal numirsiu tam svetimam, lyg
Na m e, kur viena gyvenu

iš s a p n 0

{geriau gal butu -lyg sapnuotam name).
Betgi tai išimtys. Nulemia kitkas. Perskaicius šia maža - 63 puslapiu, bet svaria knygute, ilgam isimena tokie lyg vienu atsikvepimu atkurti lyriniai šedevrai, sklidini subtilios ir kartu tokios paprastos vitališkos jegos.
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pro elegiška daug brangaus karo metu

netekusios širdies liudesi:

.

Ir Pergales Dienoj, švelnioj, lietingoj,
Kai priešaušris raudonas kaip liepsna,
Pavasaris sutvarko rupestingai
BevardI kapq lyg našle liudna.
Suklupes nepakyla jis ilgai,
Buciuo ja pumpurus ir žieda kelia,
Ant Zemes tupdo nuo peties drugelI
Ir pirma piene glosto atsargiai.
"Draugo atminimui"

vertimo meno paradoksas! Tiesa, kartais tik paskutinis-tarsi giedantis - posmas išperka kitu dvieju triju vidutiniškuma ar trukumus:

Tai cia neg esi n siu

prasiveržiancios

,....

Cia verteja J. Vaiciunaite, garbingai išbalansavusi ant
sentimentalumo ribos, atrodo, visai "ištirpo" autoreje.
Gerai. -0 gal - blogai? ..
Pažinimo patosas vis energingiau išstumia šiandien iš
poezijos emocinio išgyvenimo patosa. Žingeidi, nepasotinama mintis braunasi i opia socialine-etine problematika, naujai gvildendama prikeltas humanistines tiesas,
žmogaus ir visuomenes santyki, smelkiasi i gamtos ir visatos desniu dialektika, ju priežastinguma. Vienas budingiausiu tos krypties atstovu rusu poezijoje yra Leonidas
Martynovas. Stambi jo poezijos rinktine "Pirmagimyste",
aprepianti daugiau kaip keturiasdešimt kurybos metu,
susilauke didelio pasisekimo. besiveržiancioje i progresa
tarybineje visuomeneje, nes joje užsimota pasakoti "apie
pasauli, kas minute nauja".
Taigi - mintis, atrandanti pasauli... To pažinimo ir
iprasminimo diapazonas gana platus. Romantine pasaulejauta, kai išradinga vaizduote, lyg burtu. lazdele palytejusi, transformuoja kasdienine realybe, velesnese Martynovo eilese vis dažniau pakeicia blaivesnis sintezuotas
mokslinis pasaulevaizdis. Atitinkamai ima vyrauti kone
klasikine pusiausvyra, santuri šnekamoji ar aiškinamoji
intonacija, grafiškai tiksli, demetaforizuota poetika. Beje, tarpais poeto samprotavimai tarsi peržengia poetiškumo riba, pasukdami i gryna racionalizma, ir eileraštis darosi panašus i sausa formule. Gerai, kad parenkant L. Mar211

::~

tynovo eiles lietuviškam leidiniui, tokiu kuriniu patek<>
mažiau.
.

Verciant Martynova, šalia kitu, iškyla lietuviu poeti-

nes kalbos intelektualinimo problema, kai atsisakoma
tradiciniu stiliaus grožybiu. Todel desninga, kad didžiaja dali jo eilerašciu verte idomus, ieškantis poetas
V. Simkus. Kupini revoliucinio atsinaujinimo patoso eilerašciai "Antarktida", "Niekados", "Fabrikai", "Pirmagimyste", "Eros pradžia", matyt, nesukele vertejui didesniu keblumu; jie ir skamba daugmaž lygiai, energingai, labai artimai originalams. Socialinio temperamento
jega, saviti ironiški saskambiai puikiai išryškeja šiose
eHutese:

1

t),,~
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.
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Kad .prasmegtu ligos visos,
Nušalimai, uždegimai,
Liežuvavimas
igrJses,
Kad prasmegtu. papeikimai,
Bana1ybe, nuobodybeVisos pave1detos opos;
Kad i kosmine platybe
Nepatektu joks mikro bas!

I

.

~':.~<'

.

'~
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"Eros pradžia"

Laisviau, kurybiškiau interpretuoja V. Simkus filosofinius Martynovo motyvus. Pasiklausykime šios polemiškos, meistriškai nutekintos miniatiuros:

HeT! AUKTyeT UXTO.l1bKO
n po 3 p e Hbe.
Nuolankumas poezijos med ž i 0 ne 1a is t o.

-

nesvarbu,

kas ne1eista,kas

leista.

Sako, panieka teikia ei1erašciams m a i sto.
Ne!
Juos turi nušviest s uvo k imo p a š vai s t e.
Kaip kartais dare J. Degutyte, versdama Briusova,V. Simkus originale gryna savoku kalba išsakytus tei218

(išskyrus

gal paskutine

metafora

- šalt,ai pompas-

tiška, prasmes atspalviu nutolusia nuo autoriaus akcentuojamo "praregeji.mo"). Bet tai dar priimtinas nutolimo
.atvejis.
Kitur gi nutolstant ima irti pats originalo minties,
pagristos, pavyzdžiui, gamtine analogija, pamatas:
'

Y HOaU - MpaK,
Y .l1UCTbeB- U1YM,
Y BeT p a - C B UC T,
Y K an .ii U- g p 0 6 R 0 C T b.
A Y .l1lOgeu-nbIT.l1UBbIU YM
11 )l(UTb ynopHaJl cnoc06HoCTb.

Giria -lapus,
Zyaigždes - naktis,
P u g a -1 auk Us,
o j u r a kra n t ai
o mes ka turime?
Mintis,
Ir sunku ta1entagyventi.

-

Sugretinus ši briusoviškai koncentruota, intelektualiai vaizdinga originalo posma su vertimu, krinta i akis
€sminiu gamtos reiškinIU savybiu išnykimas; šitokia
vaizdo transformacija III-IV
eilutese atrodo beveik
naiviai alogiška viso posmo kontekste,- ir to' nekompensuoja net stipri baigiamoji eilute. Atitinkamai deformuojasi vaizdo prasme ir finaliniame posme:
Bet reikia tik sukl1.1pt,
Ir štaiI š kar t 0 v i ska m s a v 0 v i e tOS:
N a kti S, ir, ž vai g ž d e S, ir kra n tai. . .
Ir šviecia protas v.el kaip švietes.

113 CMUpeRbJl R e n u u1 y T C Jl CTUxoTBOpeRbJl,
11 ReAb3Jl UX nucaTb RU Ra abe YCMoTpeRbe.
fOBOpJlT, aTO UX MO)l(RO nucaTb U3 npe3peHbJl.

Kai rašai

ginius bei neiginius sumetaforino, ir mintis tapo dar itaigesne

.,r

Kaip atsiranda tokia neadekvati painiava? Atrodo,
cia bus pakenkes geležinis ekvimetrijos, ekviritmijos
reikalavimas, vyraves musu praktikoje. 0 i toki metra,
i trumpas, kapotas eilutes su vyriškomis galunemis adekvacios lietuviškos savokos, matyt, netilpo...
Bet ar
tikslinga aukoti minti del kopijuojancios originala, dailiai nušlifuotos formos? Nepaisant susiklosciusios tradicijos klasikines rusu poezijos vertimuose, panašiais atveja~s, matyt, leistina nesilaikyti eiledaros ekvivalentiškumo,- kad 'tik nenukentetu prasmet
219

Kartais išorinis tapatumas, eiliavimo skambumas, sakiniu aptakumas, toji ,;ritmo supuokle", pasak Majakovskio, maskuoja ir stambesnes paklaidas, atsirandancias ir
liekancias del vertejo (ir, aišku, redaktoriaus) neapdairumo. Stai V. Rudoko verstame eileraštyje apie statybostatula iš Rodoso - skaije atkasta meno šedevra
tome:

-

. Ir

žvelgia pro

k 1a i ku m a

Sukurtos genijaus rankomis
A k Y s n eka 1 tos, š v i esi 0 sio s,
T a r s i mas iš kio
n 0 vat 0 r i aus,
Kai rausias griuvesiuose
Duzgedamas ekskavatorius.
"Nerimas širdi apima..."

Atrodytu, viskas tvarkoje: statulos akys panašios i
darbo pirmuno, statybu novatoriaus - ekskavatorininko
akis. Bet, pasirodo, Martynovo. išryškinta visai kita, gilesne mintis - apie amžina meno vidini pereinamuma,
apie didžiojo grožio ženklu pažyIDetu kuriniu giminyste,
nors jie priklauso skirtingiausioms epochoms. Ir jokios
"klaikumos" originale nera:
. . .r ARgUT 3TO HOBoe
AeTuU{e gpeBHero reHUR
r Aa3aMU

~(

HenUHHblMu,

B y g T 0 T B 0 P e H b e H 0 BaT 0 p a.. .

Geriau pavyko V. Rudokui išversti nuoseklesnes kompozicijos, ramesnes intonacijos filosofini "Žingsni", simbolini "Ažuola", nuotaikinguosius "Lapus", nors ir cia
viena kita eilute dar reiketu pašlifuoti, vengiant trumpu
žodeliu samplaikos, priebalsiu spusties. Juk ir tai apsunkina minties suvokima. . .
Menines samones imlumas, noras viska prasmingai atspindeti, deklaruojamas meistriškai V. Simkaus išverstame Martynovo ei1eraštyje "Atspindžiai", liudija šio poeto kurybos (na ir jaunojo vertejo) perspektyvuma. Ir
tas ispudis yra dominuojantis.
220
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"Metafora - formos motoras" - ši vaizdinga, ekscentriška ir neabejotinai XX amžiaus antrosios puses padiktuota formule irašyta vieno talentingiausiu dabartines rusu poezijos atstovu - Andrejaus Voznesenskio - kurybinio credo apmatuose, atsainiai poeto iterptuose tarp
garsiuju keturiasdešimties nukrypimu poemoje "Trikampe kriauše". Žaižaruojantis visomis dabarties spalvomis,
akinantis, maginantis, valiukaujantis, apnuoginantis daiktu ir ivykiu "siela", jo žodis igyja magiška, tiesiog fiziškai juntama veiksminguma.
Beje, šis poetas turejo ir nemaža priešininku, nepriimanciu jo paradoksu ir antiestetizmo apraišku (paimkime kad ir toki palyginima

-

žvaigždes

kaip

mikrobai),

nervingos jo ritmu dinamikos. . . Priešininku, linkusiu sumenkinti drasius jo ieškojimus kaip formos triuku vaikymasi, kaip Majakovskio, Pasternako ir kitu novatoriu
pasiekimu gabu kompiliavima.
Nesileidžiant i diskusijas su skeptikais ir nededant lygybes ženklo tarp visu A. Voznesenskio kuriniu (kai kurie ju, be abejo, yra tik laboratoriniai bandymai),- verta pasidžiaugti, kad keliolika šio poeto kuriniu, atrinkti
paskutiniajam aplankui ir išversti v i e no talentingo
vertejo - Vlado Simkaus, parodo, koks nepanašus i kitu šio poeto veidas. Atrodo, V. Simkus, kad ir susidurdamas su neiprastais sunkumais, šikart galejo labiau atpalaiduoti savo vaizduote ir savita menini temperamenta, gerokai slopinta, verciant, sakysime, Martynova. Jauti, kad buvo dirbama su džiaugsmu, kai kur net pasmaguriaujant. . .
Voznesenskis kažkaip jaunatviškai patikliai ir rizikingai pasikliauja inoringos savo vaizduotes, ekspresyvios
poetikos galia. Jo poetineje tapyboje pirmon eilen iškyla keisto, iracionalaus palyginimo, metaforos, ironiško
(net sarkastiško) saskambio funkcija. Visa tai poetas pažeria dosniai, stebindamas staigmenomis, tarpais groteskine ekscentrika jungdamas su šiurpiu tragizmu. Siuo atžvilgiu itin charakteringas vienas iš nedaugelio jo "istoriniu" kuriniu - "Egzekucine balade". Balades branduoli
sudaras meiles ir mirties paradoksas lietuviu kalba skamba naturaliai, nepritemptai - net ekscentriškiausiomis de221

talemis. Tik dar ne visur sekasi vertejui atkurti idiomatiška metaforos spalva, jos konkretybe. Pavyzdžiui, kai

nukirsta Anchen galvakužda carui Petrui:

.

.. .6a6aR

. .. boba aš

BOT u BCRnpOBUHHOCTb

mano valdos lupose

rocygapcTBa MOUB ycrax

boba aš t a i v i san

R gp0)J{y 6 P YCHUUH0 ii
.
KpOB UH0 UKO iI'
Ha gep)J{aBHblx TBOUX ycax

Dingo ir sukreciantis

-

.

u o-

d e m eusu prigludusi
uj0
d e m e.

prie

valdovišku
,.
aš virpu kaip kra

emocinis mažybines

:nakties - danguje. Tai kiek prislopina šio asociatyviai
talpaus regejimo, poteksteje lyg priešpastatomo atominio
.grybo fantomui, ispudinguma.
Dinamiškai, moderniai, išradingai skamba lietuviu kalba ir Voznesenskio atgaivintas tradicinis chorejas eileIašciuose "Švente Romoje" ir "Marše 0 Pius".. Iš pirmo
:žvilgsnio chaotiškas, nutruktgalviškai smagus margu vaiz<lu ir daiktu "šuoliavimasilši graudi senienu mase,

bliuzas, atmieštas romansu, .
liustros, lekštes žalvarines, staugiantis daiktu
žverynas

formos efektas,

ir iš dalies
ispudinga litote. Nors, kita vertus, kraujo
deme ant valdovišku usu turi gilesne, apibendrinama,
smerkiancia potekste, tik cia vertejo prašauta, nes demesu netaisyklingai jo kirciuojamu žodžiu nuodeme nesudaro "teiseto" rimo.
Ypatingai adekvataus plastiškumo pasiekiama "Lenino sekvojos" - patet~nes vizijos - atkurime:'.

staigiu, bet labai lanksciu asociatyviniu posukiu, "neiš~
krintant" iš vaizdo, tik vos pastebimai pristabdant ritma,
virsta tragišku epochos sunaus susimastymu apie žmonijos likima, kuris velgi staigiai užbaigiamas viltingu asociacijos šuoliu:
. . . mes - tik smi1tys,
mes liudni kaip smi1tys mažos
šitam laikrody baisiam,

Kiekvienq dienq lygiai dvyliktq
viršum dangoraižiu sunkiu

prožektorium - kamienu

ak, nuti1kit!

kylanti
..
su parašiulo vainiku
didinga
amžina
šviesi

mes

.

viena,

smi1tys?
bet patrankos vamzdžiui
susprogdint
smilties gana!

"'i

..Marše 0 Pius"

I

Knygeleje dar nemaža tokiu aukštos itampos prisodrintu eiluciu bei posmu, ar tai butu kupinas susimastymo, elegiškai banguojahtis "Ruduo Siguldoje", ar skubus, hipnotizuojantis, šoktinis "Striptizas". Daugelis ju
vercia papildyti autoriaus formule: juk metafora cia ir
turinio "motoras"l ..
.

Juk šitaip šventišku sietynu
saliutai
virš Maskvos
siubuo ja
Kaip Sodq Sqžine sodinam
Ir kiekVienam sava Sekvoja.
.

Abejoniu kelia tik laiko nusakymas: juk saliutai, prožektoriu švytejimas paprastai išryškeja tamsiame
vakaro,

-
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-

ne amžiai,
mes - akimirka

Sekvo ja
tu vis tiek esi

-

Eiliu prasminga judejima daug kuo nulemia ir pagalbiniai "varikliai" - idomus asonansai bei "šakniniai" rimai: alpi - balti, aikšte - kuždet, žyme - nežinia, skir-
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Taigi preciziškiau formuluojant, atsisakius formaliojo ar pažodinio vertimo, 0, iš kitos puses, laisvojo vertimo, užciuopus ir' atkurus tai, kas svarbiausia verciamo
kurinio (ir apskritai šio autoriaus kurybos) menineje visumoje, iš individualiu poetiniu resursu papildžius ir pakeitus tai, ko neimanoma (ar nepasiseka) ekvivalentiškai
(t. y. .išlaikant visas autoriaus vartojamas vaizdingumo,
kolorito ir kt. priemones) perteikti,- nunoksta ypatingo
skonio, nors ir hibridiniai vaisiai. Realesni negu žibutes

simes - kirviais, plunksnas - plusta, prieki - briede,
duotas - duona; yra idomiu vertejo radiniu vidiniu vaizdo saskambiu srityje. Blogiau skamba byla - yra (ypac
eilerašcio pabaigoje),
bukaprotis -,- prosas, galvoj - galop. Tiesa, ir autorius ne visur šiuo atžvilgiu nepriekaištingas.
Pasitaikantys negausus nesklandumai, dirbtinokos vietos, kuriose dar jauti vertejo "prakaita", tik liudija, kad
V. Simkus dar ne viska suskato padaryti ir galbut sugriš dar prie megstamo poeto. k.urybos su pailsejusia
vaizduote.
*

Gogolis isivaizdavo verteja kaip "perregima stikla,
tokiperregima, jog atrodo, kad stiklo visai nera". Taivienas kraštutinumas. Žukovskis iškele vertejui alternatyva: "Vergas, ar varžovas?" - ir pasisake už antraji
(nors pats ne visur ši užmoji meniškai pateisino). Lermontovas, kaip žinome, pasirode esas vertas Getes varžovas, laisvai atkurdamas jo lyrini šedevra "Dber allen
Gipfeln ist Ruh. . ." - ir paversdamas ji rusu poezijos faktu. 0 tarybinis vertejas V. Levikas pademonstravo puikius "ištikimo vergo" privalumus, itin tiksliai ir kartu
meniškai "nukopijuodamas" nemažai Heines eilerašciu.
Bet tai gana reta išimtis.
Dauguma vertimu, spausdintu rusu tarybines poezijos
aplankuose, yra kažkur vidury tarp tu dvieju poliu. Žinoma, tai nereiškia, kad visi jie pažymeti vidutinybes
ženklu. Atrodo, vidutinybe isivyrauja tada,. kai labiau
linkstama i "vergo" funkcija, verciant tarsi mastoma nebe lietuviškai; dar blogiau, jei verciamas ne eilerašcio,
ne posmo kontekstas, netgi ne vaizdas, 0 atskira eilute,
užsibrežiama perkelti' i vertima visus originalo komponentus. Ir praktikoje išeina taip: visko po truputi ir nieko iki galo. Tokiu atveju vertimas dažniausiai nelygus vienas posmas pavyksta, kitas ne (ypac tai pastebima
Majakovskio, Martynovo kurybos vertimuose).
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tiglyje.

I

'j,

I.

Ir toks adekvatus

-

musu dienu supratimu

- me-

todas yra turbut optimaliausias.
Žinoma, šie vaisiai bus gardus su ta salyga, jei vertejas ir autorius turi vidinio salycio tašku,- nors prakti- .
koje pasitaiko ir priešingu kuriozu. Regis, tokiu sultingu
hibridiniu vaisiu mes paragavome ir "Vagos" išleistos
"RU!3utarybines poezijos" soduose (kai kurie V. Montvilos, T. Tilvycio, A. Miškinio, Just. Marcinkeviciaus,
V. Bložes, E. Matuzeviciaus, J. Degutytes, V. Šimkaus,

A. Baltakio ir kt. darbai).

.

Daugiau drasos eksperimentams,- juk toji drasa beveik kas diena pasireiškia ir - tegu ne taip dažnai - pasiteisina originaliojoje poezijoje!
1962-1966
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15, Meninio vertimo problemos

