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K. Donelaicio poema "Metai" vertimu
deka susilaukia vis didesnio pripažinimo.
Vertimu geografija gana plati: "Metai" išversti i rusu, anSJlu,vokieciu,.Ienku, baltarusiu, latviu, gruzinu, ceku, vengru, japonu kalbas. Sio k'urinio puiku ivertinima
ir populiaruma rodo vien tai, kad Tarybu
Sajungoje rusiškas D. Brodskio "Metu" vertimas yra išleistas net septynis kartus (pirma karta - 1946, paskutiniii - 1984 m.).
Kai kuriomis kalbomis jau turime ne viena, 0 kelis vertimus. I vokieciu kalba "Metai"

išversti

keturis,

i

-

lenku

du

kartus.

1985 m. pasirode naujas poemos vertimas ir i anglu kalba - puošni knyga su
Vytauto K. Jonyno iliustracijomis, kuria išleido "Vaga". Pirmaii "Metu" vertima i
anglu kalba 1967 m. išleido Amerikos lietuviai. Vertimo autorius - Amerikos lietuviu poetas ir vertejas Nadas Rastenis.
Naujojo

vertimo

autorius

- anglu.poe-

tas, žurnalistas Piteris Tempe$fas. Skaitytojams jis jau pažistamas iš A. Baranausko
"Anykšciu

šilelio"

vertimo

i

anglu

kalba.

P. Tempestas domejosi lietuviška klasika,
ja labai vertino ir nepabugo imtis K. Donelaicio "Metu" vertimo -.- milžiniško darbo, reikalaujancio iš vertejo dideles .erudi.,.
cijos, patirties, kr.uopštumo ir talento. LieK ris t IJon a 5 Don e I a i ti s. THE
SEASOM~. Translated by Peter Tempest.
"Vaga", Vilnius, 1985, 160 p.

R e cen
tuviu kalbos vertejas nemokejo (dirbo su
pažodiniu vertimu), taciau, kaip ir versdamas "Anykšciu šileli", turej6 talkininka. Ji
,pastoviai konsultavo taip pat lietuviu pcezijos i anglu, kalba vertejas filologas lionginas Pažusis. Kadangi P. Tempestas mire
išvertes, bet galutinai' nesutvarkes rankrašcio, L. Pažusiui teko ne tik redaguoti poema, bet ir taisyti, užbaigti versti kai kurias
teksto vietas.
Atskleide pirmuosius knygos puslapius,
randame rašyfojo K. Korsako straipsni, kufiš supažindina angliškai skaitanciuosius su
"Metu'" autoriaus biografija ir kuryba. (P.
Tempestas verte iš 1983 m. "Vagos" išleisto "Metu"
leidimo.) Jame nušvieciamos
istorines salygos, kuriomis gyveno ir kure poetas, to meto Mažosios Lietuvos pa-.
detis. Glaustai apžvelges literaturini K. Donelaicio palikima, K. Korsakas placiau apsistoja ties "Metais"; Aptariama poemos
menine verte, jos vieta tiek lietuviu, tiek
pasaulineje literaturoje. Trumpas, bet svarus ižai1ginis žodis suteikia apie K: Donelaiti r$ikalinga informacija, atitinkamai paruošia skaitytoja pažinciai su pacia poema.
K. Donelaicio "Metai" vertejui kelia daug
problemu:
kaip perteikti realijas, specifinius žodžius, vardus, pavardes, pravardes,
vulgarizmus, aforistinius ,posakius ir t. t. P.
Tempestas knygos gale "Vertejo pastabose" raše: "Mano didžiausias tikslas buvo
netrukdyti Donelaiciui pasakoti savai~ lOdžiais, savo tempu". Kaip ši principiI ver-
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ano
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It's wonderful to see the i:>earded pines
In everywood appear with silver crests
And stand like powdered lordlings, hands
on hips (p. 123)
Vertime išlieka ir epitetas "barzdoti",
ir
idomus pušu palyginimas su ponaiciais (tik
garbanoti kuodai virto sidabriniais).
Gražiai perteiktas
vertime donelaitiškas
dinamiškumas, pavyzdžiui, šienavimo epizode:

Ir gaspadoriai su bernais šienaudami
spardes (p. b7)
The mowers threading

on each other's
heels (p. 64)
(Sienautojai lipdam~viens kitam ant kulnu)
Vertime taip pat pabrežiamas greitas darbo tempas, lenktyniavimas. Ne mažiau gyvai perduota Docio reakcija, kai ii "užkalbejimu" imasi gydyti Pakuliene:
Su sykiu nei koh

perkun~

Ledpt out of bed just
(Soko

iš lovos

kaip

iš patalo šoko
(p. 127)
like a thunderholt
(p. 114)

perkuno

trenksmas)

Daugeli poemos epizodu P. Tempestas
išverte su ikvepimu. Jo anglu kalba gyva, turtingai perteikti vaizdai ir emocijos.
Neturedami tikslo trumpoje recenzijoj'e visapusiškai išanalizuoti P. Tempesto vertima, pažiuresime, kaip vertime išlaikytas ;,Metu" koloritas, poemos savitumas. lietuviška
kolorita vertime pirmiausia sudaro, lietuvištejas išlaike?
.
Palyginus' vertima su originalu, matyti,
kos pavardes, 'vardai, pravardes, vietovardžiai. Vertejas juos palieka nekeisdamas
kad vertejas siekekuo
didesnio tikslumo.
rašybos. Pravardes jis paaiškina knygos ga'Išversta kiekviena originalo ,eilute, stengiale. Cia pateikiamas ir lietuvišku vardu bei
rnasi nieko neprideti ir neatimti. Idejinispavardžiu tarties .žodynelis. Moteru pav artematinis poein'os turinys vertime perteiktas
,džiu lietuviškos formos išvengiama. Tik tarnepriekaištingai.
Buru gyvenimas,
buru
nu vardai Slapjurgis ir Susukate pakeisti
paveikslai vertime n'eiškraipyti, nepagražinangliškai maždaug
ekvivalentiškais
pagal
ti.lšlaikytos
ponu ir buru charakteristikos:
prasme Tipp'etom and Fib. lietuvišku pafat paunch, guzz'er, ponpalaididpilvis
kis- a' shabby squire, nenaudelis Plauciu- vardžiu, vardu ir pravardžiu fone jie atronas
shame'ess P'auciunas, neprietelius Do- 'do keistokai.
Keblumu vertejui sudaro ir. kai kuriu liecys - the vil/ainous Docys, tinginys Slunkius - Slunkius drone. Vaizdžiai ir ikvep- tuvišku žodžiu specifine reikšme, pvz., ivartai perteil<i'a'P. Tempestas gamtos aprašy- džio "tu" vartojimas niekinama prasme,

-

-

mus. Stabte'lekim ties žiemos vaizdu:

nemandagiai

kreipiantis

i

žmogu.

Donelai-

tis apie geraii amtsrota rašo:
T'ik dyvai žiuret, kaipo barzdoti pušynili
Su 'savo 'kuodais garbdnotais visur pasirodo
Ir nei puderuoti
ponai ciai stov isireult;
,

(p. 13a)

Jis nesakydavo..

tu". bet vis pasakydavo
..jusu" (p. 55)
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P. Tempestas pasako tai apibendrindamas
ir šiek tiek nutoldamas nuo originalo:

gaus.ybe deminutyvu,
ir. liauc;liški epitetai
(svietelis . margs, saldus. alaseliai), kuriuos
perteikti anglu kalba nera galimybes (nors
He never used contemptuous forms of
vertejas kartais "saule.le" pakeicia "the sun
.
speech (p. 54)
saule, kuria mylime). Dažni
we love"
(Jis niekada nevartojo paniekinanciu
jaustukai, pagalbiniai žodeliai originale taip
.
kalbos formu)
pat turi savo paskirti", yra meniškai reikšmingi, bet vertime jie dažnai dingSta.
N. Rastenis 'šias lietuviškas formas palieApskritai vertejui geriau sekesi perteikka, paaiškindamas jas išnašoje: "He never
ti demokratiška mužikiška kalba, šiurkšfoka
would say Tu but always he said Jus".
nusakymo buda (perteikiant ir vulgarizmus)
K. Donelaicio "Metuose" dažnai pasinegu švelnius, Iyrinius niuansus, susijusius
taiko smulkiosios lietuviu tautosakos - pa- su mažybinemis maloninemis formomis, kutarliu, priežodž!u, garsU pamegdžiojimu.
riu anglu kalboje nera. Neperteikus
kreiPatartes poetas dažniausiai praplecia ir supiniu mažybiniu formu (0 jus vargdiene-,
konkretina iki realistinio vaizdo, kaip, pvz..
liai, ak mano kaimynuciai, ak širdingi bropatarle "Prieš veja nepapusi":
leliai ir pan.), nebe tokia ryški poeto meile' ir užuojauta burui.
Dumples yr naudingas daikts i kamina
Pagrindine K. Donelaicio menine išraišpusti,
vaizdiniai veiksmažodžiai
kos priemone
Bet prieš vejus pust dar jos niekados
arba
pusdalyvio
su
veiksmažodžiu derinys.
nederejo
P. Tempestas veiksmažodžius visada išverIr debesiu greitu žingsnius stabdyt
.
negalejo. (p. 158) cia, bet vertime kartais keiciasi žodžio atspalvis, kokios nors ypatybes laipsnis. Dažniausiai vertime žodis esti neutralesnis, 0
Gana sekmingai tas vaizdas perteiktas
ir
vertime:
kartu ir ne toks vaizdus. Pavyzdžiui, vertime gana neutraliai skamba kai kurie poniškos puotos ruošimo momentai, kurie Prickui
Bel10ws are useful things for fanning fires
But with them no one's ever beaten back
atrode itin šlykštus:
The wind or stopped a stormc1oud in its
path. (p. 140)
Rupuižes baisias i bliuda tarškino' plah!
(p. 1021
Sunkiau vertejui sekesl perteikti onomatopeja - lietuviškos lakštingalos ciulbesio
Was throwing oysters into a wide bow I
pamegdžiojima:
,.
(p.93)

-

-

lr "Jurgut,

"Up, Jurgis,

kinkyk.

whip

paplak, nuvažiuok"
pasakysi. (p. t 5)

your

horse and ride
away!" (p. 21)

Cia, stengdamasis perduoti žodžiu prasme, vertejas labai nutolsta nuo garsines imitaejos. lšradingiau šia eilute yra išvertes
N. Rastenis:
And cal1. "Jurgut,

be good!> Hitch up you I
steed and speed". (p..31)

Dingsta vertime ir tautosakines raudos forma epizode apie geraji amtsrota (p. 54).
Daugelis K. Donel~icio
vaizdingumo prie-

moniu analogiškos liaudies kurybai. Tai ir

(Mete austres i platu inda)
Blankesnis ir tokios eilutes vertimas:
Tam kieme, brolau, kur aš savo šutinu
puodq (p. 118)
Here is this hamletl brother, where I live
(p. 106)
(Stai kaimas.

brolau,

kur aš gyvenu)

N. Rastenis cia mažiau nutolsta nuo originalo:
Now in the thorp where I each day cook
my old pot (p. 93)
(Kaime. kur aš kasdien verrlu savo ~en~
puoda)
Kažkodel -abu vertejai
cia kaimas.

žodi kiemas ver-

R t' cen
Nors vertejas ir sugebejo tiksliai atkurti poemos jvykiu, vaizdu bei minciu. destymo tvarka, stengesi juos perteikti donelaitiška kalba, kurinio bendras skambejimas,
jo intonacija nuo originalo labai nutolo.
vertejas pakeite
Kitaip ir buti negalefo
metra. Hegzametras vertime pavirto popu-

-

liariausiu

anglu

poezijos

metru

- penkia-

pedžiu jambu.
P. Tempestas buvo tvirtai jsitikines, kad
šiuolaikinj skaitytoja hegzametras atbaidys.
Jam šis metras anglu kalba atrode nenaturalus. Tiesa, klasikinis hegzametras netinka anglu kalbos prigimciai, bet juk netinka jis ir lietuviu kalbai..K. Donelaicio "Metai" parašyti ne klasikiniu antikiniu, o novatorišku, lietuviu kalbai pritaikytu hegzametru. Poemos eiluteje kaitaliojasi ne kiekybiniai daktiliai ir spondejai, 0 toniniai daktiliai ir chorejai. 'Toks metras suteikia pa~
sakojimui dinamiškumo, jvairumo, priartina
ii prie šnekamosios
kalbos intonaciju, tai
kalbai budingu pauziu lišsidestymo. .
Hegzametras anglu poezijoje irgi ge',
pažjstamas. Juo anglu poetai raše nuo XV
a. (F. Sidnis, E. Spenseris). Madingas heg.
zametras buvo ir XIX a., 0 XX a. jis atgijo eksperimentineje
R. Bridžiso poezijoje.
Taigi reikia apgailestauti,
kad kol kas ne
vienas vertejas anglu kalba nebande perteikti "Metu" eiledari nes formos. (1967 m.
N. Rastenio vertime "Metai" sueiliuoti nerimuotu dvylikaskiemeniu, vadinamuoju šešiapedžiu jambu.)
Kitas metro keitimo motyvas tas, kad,
P. Tempesto nuom~ne, angl." poezijai nebudingos tokios ilgos eilutes. Knygos. pabaigoje vertejas net pateikia ištrauka iš
"Metu", jrodydamas, kad angliška dešimties
skiemenu eilute sutalpina tai, kas pasakyta lietuviškoje šešiolikos skiemenu eiluteje.
Be to, vertejas jveda rimus, aiškindamas,
kad rimai "užakcentuoja
es~e,
pabrežia

z i jos,

ano
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aforizmus, rezonuoja
pasak'Ojima". Taciau
del sutrumpintos eilutes labai paspart~ja pasakojimo tempas, rimai ta pasakojima be
reikalo nuglotnina, dingsta epinis pasakojimo platumas. P. Tempestas jambu eiliuoja labai sklandžiai ir gana išradingai. Dažnos chorijambines eiluciu pradžios, spondejai eiluteje šiek tiek priartina vertimo rit.
minj pulsavi,na prie originalo kalbos. Kiekviena "Metu" eilut~ yra sintaksiškai vieningas eiledarinis-sfrukturinis
poemos vienetas.
Vertime angliška eilute dažniausiai sutampa su originalo, bet ne visada. Kartais vertejas vartoja perkelima (anžambemana). Perkelimai suteikia kalbai jtampos, sustiprina
jos dinamiškuma ir. taip padeda priarteti
prie originalo intonacijos.
Kita vertus, trumpesne vertimo eilute toli
gražu ne visada perduoda originalo minciu ar emociju kruvj. Da~nai atrodo, kad
vertejas atsisako kokios nors detales til( todel, kad ji nebetelpa' j eilute. Pavyzdžiui,
eilute

.IIlk žinai, brolClII! kaip pernai valkata
Slunkius (p. 66)
vertime skamba
Brother,

YOll know how Slunkius last year
sank (p. 64)

Zodis "valkata" vertime praleistas, nors kaip
vertinamasis
epitetas
jis yra
svarbus.
Veiksmažodžio ir pusdalyvio deriniuose ne
visada išverciami abu komponentai.. Pavyzdžiui, eilutes ,,0 meška vaikus glupus' murmedama žinde". išversfas tik veiksmažodis
žinde -fed
(maitino). .
Sios pastabos jokiu ':budu negali užtemdyti didžiuliu 1(ertejo nuopelnu. P. Tempestas iš tikruju kurybiškai atkure K. Donelaicio "Metus", ir šis darbas gražiai jamžina
vertejo atminima.'
.
.

