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Poezija
ir jos vertimai
METRO PROBLEMA LIETUVIU POEZIJOS VERTIMUOSE I ANGLU
KALBA
Lietuviu poezijos vertimu i anglu kalba jau susikaupe nemažai. Angliškai. išversta turime A. Baranausko "Anykšciu šileli" , Just. Marcinkeviciaus eilerašciu TIDIkin~"Tokia yra meile" ,;poezijos rinktine "Gmtaro verinys" ir net solidžia XVIII-XX a. lietuviu poezijos antologija
"Gintarine lyra". Netrukus .pasir<i:lySK. Dooelaicio "Metu" vertimas.
Kai kUTiu stambesniu poezijos kuriniu ir eil1erašciu, turint ome.nyje ir
užsienio leidinius, yra po pOTa vertimu. Vieni ju geriau pavy'ke, kiti
prastesni. Vienus skaitydami, aJtJpažistame originalIa, kiti atrodo visai
svetimi. Jau .pakanka meldržiagos,!kad galetume ja apžvelgti, iškelti kai
kurias problemas, su 'kuriomis susidure vertejai, pasidometi, kaip jos
sprendžiamos, pasvarstYtti !kitas šiu sprendimu .galimrybes. Kadangi paetimo vertimo problemu ratas laibai ipilatu8,cia band)'iSiu panagrineti tik
viena pbetines formos perteikimo

klausimu

- metro

klausima.

Ir lietuviu, ir angliu poezijoje vyrauja sil1albotonika,kurioje labai didelis vaidmuo tenka metrui. "Vis delito sHaibotonines eilledaros intotie desn.ingi dinaminiai
nc1cini savituma galiausia,i Ilemia jos metTas
impulsai, kuriais remiasi realJ.aus kuTinio sk.amlbegimas",- rašo eiletyrininkas J. Girdzijauskasl. MetTas sUlponuoja IbendJriausia eiUuoto kurinio skambejima, todel vertejai turetu steng1tis originalo metra išlaikyti.
LiErtuviu 'poezijos vertimuose i anglu Ik.allbaoriginalo meiras dazniausiai išlaikomas. Bet ne visada. Kodel taip atsitinka? Kokios metro
perteikimo galimybes, vercianJt: 'lietuviu poezija i aIDIg1ukalba? Kokios
metro keitimo tendencijos? Kiek nukencia vertimas, jei nepaisoma originalo metro? Ar visada vertime perteikti originalo metra butina?

-

Tokie ir panašus kdausiri1aikYJla,a,p7we1gusturimus ver.timus.

.

Paly.gmus, 'kokie mE!!tTaivartojami XX a. lietuviu ir anglu poezijoje,
matyti, kad ir vienur, ir !kitur vyrauja dviskiemeniai metrai. Lietuyiu
poezijoje jie sudaro 69 proc. visos silabotonikos, iš ju 61,2 proc. tenka
jambui2. Nors ir lIle~alime pateikti ana.'logiškai tiksliu cIIIlglupoezijos
1

J. Girdzija'uskas.

Lietuviu eiledara. XX amžius.-V.,

1979, p. 160.

:' Visi lietuViupoeujos statistiniaI duomenys imti iš: J. Gird z j jau ska s. lietuviu eiledara. XXdmiiu,>.- V.. 1919.p. 163.183.
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taciau yra Zinoma, kad vyraUljaDJtisšioje poezijoje metras penkiapedis jambas. Trys 'ketvir!tadaliai anglu /poezijos yra parašyla
"blanlk vers~"- ne;rimuO/l:uIpenkia/pedžiu jamJbu3..1$triskiemeniu metru
anglu poezijoje populiariausias aiIlalI>estas.(A'PskTitai anglu poezijai
budingi kylantys ritmai) Lietuviu poezijaje. triskiemeniai metrai šio
amžiauS poezijoje sU1darotilk 21,4 proc. visos si1aJbotoniko'S.Pastaruoju
metu populiariausias me.tras anapestas, toliau eina amfiJbrachis ir
dak.tilis (amžiaus p;ra:c:lžiojevyravo amfibrachis). Taigi bendras metru
pasiskirstymas a!bie~upoeziju sjJlalbotonikoje laibai panašus. Atrodo,
kad, verciant musu Ipoezija I ang'lu kaJ!ba, metra perteikti vertejui neturetu buti itin sunku. Ju'ksi'lalbo'l:onika ir ang.lu, ir lietuviu poezijoje
grindžiama .tuo paciu principu - desningu kirciu išsidestymu ir pastoviu skiemenu skaiciumi elkvimetriškose posmoeNutese. Taciau del kdlbu fonetiniu ir intonaciniu 5Ildrtumu, del skirtingu poetiniu tradiciju
toje -pacioje angl~ ir Ueituviu ipoeziljos eilerlaTos sistemoje atsiranda diaeliu nevienbdybiu. Jos ir lemia tuos sunkumus, su kuriais susiduria
lietuviu poezijos i anglu !kailibavertejas (~r, žinoma, anglu poezijos i
lietuviu !kalba vertejas), SlpTesdamasmetro problema.
Anglu poezijoje kdrUsvaiklina IkUTkas ididesni ritmini vaidmeni negu lietuviu. "Angliškai kalbantysis kirci~s suvokia kaip ritmo pulsa, 0
tarpkirtiniai intervalai jieIns atrodo ritmiškai ekvivalentiški (nors nebutinai 'lygus) "4. Nors falkitinioizocMOIIliSkumoang'lu kaJlbos ritmikoje nera, k.irciuoti, skiemenys suvokiami kaip pasikartoJantys maždaug vienodais laiko tarpais, 0 prie ju .prisiSlie.jusiu.nekirciuotuju skaicius neturi y.patin~os reikšmes - jei ju skaicius didesnis, jie greiciau ištariami. Nek'irciuotiskiemelDYs damai 'l"edukuojami. Menkesnis ne.kirciuDtu
skiemelDUvaidmuoir.poezijoje.
Kartais dei met.'l"inesnormos išJaikymo
tokie skiemenys !ir visai ,praleik:lžiami.Taigi sila.bizmui anglu sila:botonikoje .tenka. antraeiJIis vaidmuo. Lietuviu poezi~oje nekirciuoti skiemenys )'!Tareikšmingi.
Lietuviška' silab6tonika yra silalbiš1keSiO.e
negu angliš:koji.' Anglu ir
lietuviu silabotonikos skirtumas gludi jau pacioje ju genezeje: lietuviu
poezijoje siia:botonilkos pirmJtakas silalbilka, anglu ~ :tonika.. Todel
lietuviu poeZijoje (ypac kaasikill1eje) silaJbotonilka yra išgryninta, taisyklinga, ,sUa!biškai.o1iganizuobesne, ia'biau pakr1ustanti metro kanonui.
Anglusilabotonika turi daugiau :sinlkopio ypatYbiu. Angliškoje eiluteje
rHminiai vienetai (damiausiaivienskiemeniai,.
dviskiemeniai. žodžiai)
trumpi, todel kirciu variaciju galimybes juose nedideles, neišvengiamaiatsiranda nemetdniu klirciu.
.Sk4Iitingos anglu :ir .lietuviu kaJibu :prozodines ypatybes salygoja ir
tam til&ru metru savituma, .todel gaUma kallbelti apie tu metru spedfika, i kuda visada turi ats~eligti vertejas. Pavyzdžiui, taisylclin,gas, nenukryipstantis nuo metrill1es schemOs 'lambas angiluigali atrody,ti labai
monotoniškas. Tr:iskiemeniai metrai all1iglupoezLjoje dažniausiai vartojami -gyvam ritmui, Igreitam tempui perteikti (nekirciuoti skiemenys ištariami greiciau negu kirciuoti), vaikiškuose eileraštukuose lnursery
rhymes), baladese, dainose. Tokia yra !triSkiemeniu mellru atžvilgiu susidariusi" anglu poetmetra.dicija.
'Lietuviu ,poezijoje nekirciuotu skie:'
menu ilgumas triskiemeniuose metruose dažnai eilutes tempa suletina. Vadinasi, lie.tuviu ipOezi!josttriskiemeniu metru perteikimas angUškame vertime susijes su ipa.vojumi, kad anglu skaitytojui jie iš anksduomenu,

-

-

3 Pau 1 .Fu s s e J. The HistoricalDimension.- The Structure of Verse. New York,

1976, p. 41.
4 D. At tri d g e. The Rhythms ofEngli~

Poetry. -

London-New

York, 1982, p. 72
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toasodjuojasi su gyva, Žaisminga eilerašcio intOlIlacija,greitu tempu ir.

savaime suprantama, atitinkamu tolk.ioeilerašcio turiniu.

_

Tai tik keletas pastCllbu.Detailiau ištyre ir- palygine atskiru metru
~pedfinius desningumus, tUTetume tikslesni ir aiŠ1kesnibendra vaizda,
žinotume, ko galime ;reilkaJlau:tiiš verti;mo.
J;>ažiurekime,kaip Jaikomas~ originalo met-ro, vercidlIlt musu dldžiuosius poetus Maironi, V. Mykdlaitj-Putina, S. Neri. Siupoetu ei1erašciu
vertimu i anglu kalibaipas mus Ikol kas paskellbta labai nedaug: šeši
Maironio, trylika V. Mykolaicio-Pwt:ino ir !penkiolika S. Neries eilerašciu. Juos verte labai patyres verrte,jas Piteris Tempestas ir Lionginas
Pazusis. 1. Pažusio veIltiniuose origina'lo metras visada išlaikomas. Vertejui lietuviu ikallba y~a ,gimtoji, !todel jis .puikiai jaucia eil~rašcio intonacija, visus jos niuansus lir stengiasi kuo mažiau ta intonacija pažeisti. P. Tempesto vertimuose (vexsta iš paiodmio) iš :penkiu Mairo.
lli(;eilerašciu originalo metras pakeistas trijuose, iš dešiinUes V. Mykolaicio-Putino - pen!k.iuose, iš devyniu S. Neries - septyniuose.Pa-1yginuseilerašciu originailus su ju vemmais, matyti, kad metras keiciamas eilerašciuose,. sueiliuotuose amf~brachiu lir mišriaisiais metrais.
Amfibrachi vertejas yra ipriverstas keisti, nes šis .metras svetimas ang-.
lu .poetinei tradicijai. Anglai amfibrachio, kaip ats:ldro metro, rtel\:uri.
DaŽI1iimsiaijis yra keiciamas dvis'kiemeniu metoru penki.u 'ar keturiu
kirciuotu skiemenu jamlbu (pvz., V. Mykolaicio.Putino "Margi sakadai"
vertime - keturpedis jamlbas, "Zemei"- penkidipedis jambas). Jambu
k(~iciami !ir mišrieji lieturviu ,poezijos metrai (pVz., Mai'ronio "Traku pilis", S. Neries "Mano vailke!lis"). Kartais mišrieji me!tTai virsta chorejai~ (pvz.,'Maironio "Vasalfos naktys"). Dvislkiemeniai metrai, ypac jambas, geriausiai atitinka anglu k.albos prigimti, juo patogiausia eiliuoti,
todel Ji taip megsta vertejai. Tai ipaTodo ir anglu grO'Žines'pTozos ritminis žodynas, kmiame vyrauja jambiniai, vienskiemeniai ir chorejiniai žodžiai. Sunkiau lPaa~kmti, kodel verteljas kartais atsisako jambo,
'0 'keicia ji mišriuoju metru (pvz., S. Nelfies ."Pavasario tostas").
Kaip ir kodel keiciasi eilerašcio imonacija, pakeitus originalo metra, pažiurekime, lygindami Maironio eilerašcio "Vasaros naktys" originala su vertimu.
'
"Vasaros naktys"parašyltos
mišriuoju metru. Kielkviena eilerašcio
eilute susideda iš dviskiemenio lir triSkiemenio metro desningai pasikartojdlIlciujunginiu. Visu eiluciu metrine schema vienoda: -V V-VI
-v v-.v.
Kiekviena dešimties skiemoou eHute griežtai simetTiškai
dalijama moteriškos cezuros i du puseilius. Eileraštis nerimuotas, su moteriškomis visu eiluciu kadencijomis. Jam budinga letas tempas, tekantis ritmas, pastovus ly;gus !bangavimas. KJirciai eileraštyje nera pabr~ti, didesne reikšme cia igauna muzikinis žodžio skamlbejimas. Metrine
schema pui:lciai atliepia lkupilIla ramyJbes, nesuprantamo ilgesio bei Uu-'
desio eilerašcio nuotaika. Kartoja~i di1I1aminesžodžiu fonnos, mOtyvai,
nusakantys vasaros naktu ramy!be (nutiolo,nurimo, užmiJgo; ramios, vienodos, malonios); kartojasi ilgesio motyvas (ko gi taip liudna, ko man
taip liudna, ko man taip ilgu, ko gi taip ilgu), kyla ir nyksta nauji emociniai m.otyvai.
Vertimo eHute sutrumpeja iki septyniu skiemenu. Ryški simetrija,

-

.

'

,tokia'budinga Ma~roniui,dingsta. Vertejo lpasliri1i~tasis
metras -- chorejas. Eilutes metrine schemaatorotlo tailp: -v-v-v -. Nors metras,
atskirai paimtas, 'Pastovaus sti[istinio vaKlmens ir neturi, cborejas, palyginus su originalo meJtru, ejIIUltessugriežtma, jos skamba la'biau staccato. Prie to daug prisideda ir vy;rliikos eiduciu kadencijos vietoj originalo

moteriškuju,

taip

pat

-

eilutes

patrumpinimas.

Vertime

platus

.as
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mostas,lramus banga'Vi1i1asdilntgsta, tempas pas:parteja. SklanJdžios anJgliškos strofos, artimos salVo semantilk.a OIiJgina!ui, bet /tolimos emocines
intonacijos ban-gavimu, -atrodo, nebeturi su Maironio eio1eraSciunieko
b('ndTo. Taigi vertejo pasirilnktasis mebras šiuo atveju vargu ar tinka-

miausias perteikIti origilIl.alui.

.

Peržiurejus lietuviu !poezijos vertimus. i anglu kalba antologi1oje
"Ginta.rin.e lyra", pastebimos šios maTO kei.timo tendencijos: triskiemeniai ir mišrieji metrai keiciami dviskiemeniais metrais, dažniausiai jambUi chorejas dažnai keiciamas jambu; dviskiemeniai metrai kartais keiciami mišriuoju metro; dviskiemeniai metrai triskiemeniais nekeiciami.
Minetiems vertimams !budingas dar vienas bruožas: jei originalo
metIas ir išlaikomas, eilute dažnai sutrumpeja. Perteikti lietuviško eilerašeio eilute <mgliškai, jos nesutrumpipus, yra vienas didesniu stmkumu veI1tejui. Anglu kalbos vidutinis žodžio i'lgis (Skiemenimis). yra daug
mažesnis

negu lieltu'Viu (lietu'Viu

-

2,23, anglu

-

-

1,35). Lietuviu

kaJlJbo-

j(' vyrauja triskiemeniai žodžiai, alDiglu dviskiemeniai ir vienskiemeniai. Jau vien perskaite keleta išverstu lietuvišku eilerašciu pavadinimu, aiškiai matome, kad angliškai jie tromrpesni: "Užmigo žeme" (5
"Earth sleeps" (2 skiemenys), "Vasaros naktys"-(5 skieskiemenys)
menys) --"SummeT niJgihts" (3 skiemenys), "Pusletosioms rankoms" (6
skiemenys)"-"Blistered PaIms" (3 slkiemenys) ir t. t. Vadinasi, verUme .
eilerašcio eilute gali sutalpinti daugiau anglišku žodžiu. Kartais vertejas angHskai išsamiai išvercia ori1gina'lo eilutes turini, 0 jos metrine
schema lieka neuia>ildyta. Tada reikia parody:ti daUlg išradingumo: pertcjkti poeto minti kitais žodžiais ar prideti koki elpitetta, jungtu.ka. Tai
.ypac opus dalykas, iš vertejo reikcrlaujas jauJtrlos menininko klausos,
.
skonio, subtilumo.
Ceku vertimo teoretikas I. Levis teigiaG, kagp verci~t poezija, reikia
remtis ne formalia schema (metru), 0 konkrecia jo realizacija (ritmu,
tempu ir pan.). Idealiai pakartoti arngliškame vertime lietuviško originalo ritmika del kalbu skirtingu prozodiniu savy1;>iuyra neimanoma (ir
nebutinai tikslinga). 0 bemlriausio ri.t.minio oriJginalo ir ver.timo panašumo dažniausiai gadi'ma pasielkti kaip tilk.remiantis oritginalo metro. Kai
kuriais atvejais, jei originalo met-ras vertime igyja nepageidaujama,
t. y. neJbudinga originalui, stiUstiIne 'reikšme arba labai kertasi su anglu
p')ezijos tradicijomis, jo renka atsisakyti. Tada vertejui lieka siekti, kad
maksimalus originalo ir vertimo ritmikos panašumas butu perteiktas
kitu metru, stengUs kompensuoti oriJginalo me~rine išra~a papildomo.
mis priemonemis (galbut papildomais kirciais eiluteje, poetiniais perke.
limais, rimavimu ar pan.).
Grižtant prie lietu'Viu poezijos vertimu i anglu kaJlba, kyla abejoniu, ar visada mišriuo&tus metlfus a'l1baamfiibrachi anglišk.ame vertime
tikslinga .keisti grynu jam!bu ar choreju. Juk ei:lutes jambiniq ir chorejiniu žodžiu !kombilnacijos, kurios pasitaiko anglu:poezijoje, gaU duoti
pallašesni i originala rltminI piešini negu taisykqingas jambas ar chorejas. 0 dabar susidaro iSIpUdhl,kad vertejas, atsisakes originalo metro,
visai nebepaiso ir ritmillles 'jo išraiškos, konikretaus kurinio skambejimo.
SvarSll:ytdamimetro perteikimo !klaUsima poetiniame vertime, neišvengiamai susiduriame su išanlk.stiniu vertejo apsisprendimu: a.r jis siekia
priartinti originala prie skai'tytojo, ar stengiasi peI1keIJ.tiskaitytoja i
nauja originalo aplinka. Lietuviu poezijos vertimuose i anglu kalba
poetines formos perteikimoaltžvUgiu vieni vertejai (P. Tempestas) tai-

-

kosiprie iprastu aDJg1lišku
poetines išraiškos formu (ir originalo metro

kartais nepaiso), kiti (L. Paž11sis)stengiasi sUipažindinti Skaitytoja su Ue5

H. JI e B Lt A. HcKyCCTBOnepeBo.u.-

M,

1914. c. 254.
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tUVIUpoezijos ir atskiiru poetu eileda'ros !bei stiliaus ypaty.bemis, kiek
imanbma tiksliau laiiko!,!ioriginalo formos (ir jo metro). Kuriai šiu dviejl' tendenciju atiduoti pirmenybe?
Turime gražu A. Baranausko "Anykšciu ši,leiio" vertima,. kuno autorius P. Tempestas aitsisalke oritginalo metro. Kaip žinia, "Anykšciu ših~lis" parrašytas sHa!bineeUedara, over.time - }pras.tas penkialpedis jambas. Perteik.ti silalbika <il11Iglu
kaIJba ga1but neJle.IllgVa,bet imanoma. Tai
Amerikos
irodo ,,Anykšciu šileUo" 1935 m. vertimas, kurio autorius
liet.uviu;poetas Nadas Rastenis. Silcilbillleeiledara netinka germanišku
kalbu .prigimciai, taciau, veikiant prancuzu poezijos itakai, po Restauracijos, maždaug iki 1740 m., silaJbizmas anglu poezijoje buvo ga~a
papliJtes. Ieškodami naujoviu, eksperimentavo XX a. anglu poetai Robertas Bridžisas, Dilanas Tomas, Vistanas Hju Odenas. Taiogi silabine
eiledara, nors ir neiprasta XX a. skaitytojui angliškuose kraštuose (neiprasta ir Lietuvos skaitytojui), va!I1guar j4 šokiruotu. Nors esame de..
kingi vertejui už vykus:i vertima (daugel}iuaJtžvilgiu pranašesni už N.
Rastenio), vis de1to reilkia apgaj,}eataud:i,kaid nepertei!ktas A. Baranausko eiliarvimo budas.
Ta :pat butu gaUma pasalkyti ir iiIpie K. Dooelaicio "Metu" vertima i
anghI ka1lba (spaudoje Ipas:irode tik vertimo ištrauka), kur P. Tempestas,
noredamas priartinti 'poema prie šiuolaikinio slkaitytojo, taip pat naudojasi megstamiaushi :penkiatpedžiu jain!bu. Manyciau, kad donelaiUškas hegzametras šiuolaikiniam aJDJgQu
Skaitytojui negaH pasdrodyti nepriimtinas. Juk šis maras s1kamlbaneiJprastai ir lietuviu skaitytojui.
Hegzametras aI1lglupoezijoje neTa naujas dailykas. Juo anglu poetai
raše nuo XVI a. (F. Siidnis, E. Spenserls). Ypac ma.dilll.~ashegzametras
buvo XIX a. (nors poetas A. TenisOlll.asir laikesi lIl.uomones, kad hegzame1l:rastinka vaizduoti tik !komišik.iemsdalykams).. XX amžiuje ši.s
metras atogijo poeto R. Brik:Jtž.iso
eksperim€ll1ltineje poezijoje. Taigi galimybiu, K. Donelaiti verciant, eiliuoti hegzametru buvo. (K. Donelaicio
,.ME-tai"yra išversti i an:gtu kalba N. Rastl:enio1967m. Vertimas sueili\1otas šešiapedžiu jam!bu. Jame išlaik~tas !bent jau eUu,tes ilgis.)
J ei~u ir . galima sutilkti su K. Donelaicio "Metu" ir A. Binanausko
..Anykšciu šilelio" vertimo penkia.pedržiu jambu, tai tik tuo atveju, kai
vertimas pateikiamas skaitytojui ciJtskliraknyga, !kaip vienas iš vertimu
(ne pirmas ir ne paskutinis). Taciau vaTlgu.ar pateisinama, kad šiu vertimu ištraukos itraukiamos i 1ietu'Viupoezijos antolo.gija anglu kalba.
Sudarinejant anto'logi;as ar mažesnes apimties poezijos rinkinius, ku-

-

riais siekiama

parodyti

musu poezijos

ivairove,

ypac

-

jos raida, met.

ro problema iškyila visu aštrumu. Nelpaisanlt orbgin.alo metoro, griebiantis vertimui pa,togiausio penkiapedžio jambo, ik.uris supanašina eiliu
skambejima, poetai sUlll.iveliuojami.'Ne tik atskiru lietuviu poetu, bet.
hetuviu poezijos a.pskritai 'Veidas nublanksta.
Anglu, amerikieciu skailtyttojas su lietuviu poezija.iik.i šiol buvo nepažistamas arba laibai ma!Žai pažistamas. Reikia manyti, kad, paemus
i rankas .lietuviu poezijos rinkini, jam pirmiausia smalsu sužinoti, kokia
tai poezija, kuo ji skliriasi nuo anglIu poezijos lir t. 1. Jis skaito musu
poezija, atsimindamas, kad tai vertimas, ieŠIko joje na.UJjosinformacijos ir, be abejo, viso to, ko s'kailty1tojasieško poezijo;e apskritai. Kita
vertus, lietuviu poezija i aIl1Ig:lu
kailiba'Verciama ne del to, kad angliškai
skaitantiesiems labai tr.ulktu pOezijos, 0 todel~ kad norima juos supažindinti su mus U poezija. Ti:iiigiverte~ui turetu fUipeti kuo tiksliau per'"
teikti nacionalini musu poezijos savit~a,
iSI'yškinti poetini autoriu
braiža. 0 tai galima pasiekti tik perteikiant originalo turinio ir for m 0 s
ypatumus, kurie poezijoje neatskiriami.

