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Toli už juru mariu begyvendamas
SNO bibliotekos rupesciais, Levas Vla-
dimirovas nepamiršta ir senosios Vil-
niaus universiteto Mokslines bibliote-
kos, praturtindamas jos fondus vis
naujais užsienietiškais leidiniais. Be
kitu vertingu knygu, jo deka buvo
gauti Franko Jakšto lietuviu poezijos.
vertimai i anglu kalba.

Tai plataus diapazono, ivairiu lai-
kotarpiu ir kurybiniu braižu, skirtin-
gu lyriniu nuotaiku rinkinys, apre-
pias tiek lietuviu klasiko Maironio,
J. Macio-Kekšto, J. Janonio eiles, tiek
šiu dienu poetu Just. MMcinkeviciaus,
E. Mieželaicio poemu ištraukas, A. Mi-
kutos, J. Vaiciunaites ir Vyt. Bložes
šviesaus skambesio lyrinius eileraš-
cius.

Sunku pasakyti, kodel F. Jakštas
emesi versti tuos, 0 ne kitus poetus.
Gerai mokedamas lietuviu kalba ir da-
rydamas didele atranka, vertejas išsi.
rinko eilerašcius, artimesnius savo
dvasia bei ideja jo paties kurybinei in-
dividualybei. Jo pasirinkima, matyt,
apsprende ne koks nors stilius ar mo-
kykla, 0 pasikartojanti budinga nuo-
taika - lyrine, veržli, nuoširdi, ro-
mantiška, taciau ne retorine, pompas-
tiška.

F. Jakštui, išaugusiam svecioje ap-
linkoje, atrodo, nebuvo svetimi gilus
lužiai lietuviu tautos visuomenineje
samoi1eje, jos poezijoje. Poetui, nema-
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ciusiam savo tevynes. rupi giliau su-
vokti ne vien lietuviškos literaturos
kilme ir pirmasias ištakas, bet ir pa-
jausti nudienes poezijos ritma ir skam-
besi, ."poezijos, kuri dygsta iš žemes ir
širdies, kuri neskrajoja taip aukštai,
kad jos negali ižiureti" (A. Mikuta).

Švytinciai vaiskia nuotaika dvelkia
nakties liuciu nuplautas vasaros rytas
A. Mikutos eileraštyje "Lyrinis pokal-
bis su tabelininke".

Klausyk,mergyt,
Vidurnakty linksmai nulijo. . .--------
Oman, praverusiam duris i ryta,
Užlipde linksmas oras lupas ir ausis,
I plaukus nuo stogu skambedami. nukrito
Salti lašai ir žvirbliu cirškesys.

F. Jakštas pasirenka dažniausiai ur-
banistinius vaizdus, kuriu gausu pas-
kutiniuju metu lietuviu poezijoje.
A. Mikutos "Šoferiai pradeda die-
na", "Miestu statytojai", Vyt. Bložes
"Eisiu basas per miesta", J. Vaiciunai-
tes "Saulegražos" - trapus, gyvybin-
gi, pilni saules ir pieniu "tavo ir ne
tavo" miesto eskizai, perpinti sugesty-
via poetu nuotaika. Juk "paukšciai
kaip varpai", tik reikia žmogiškuos
deInuos sušildyti:

Jie suciulbo ant akmens frontono,
ant metalo,

Ir ištirpo gatves - skubancios,
triukšmingos, gyvos...

(J. Vaiciunaite)
Poeta-verteja jaudina amžina buties

ir nebuties problema, gyvenimo ir mir-
ties paslaptis, kuria galima užciuopti
eileje pasirinktu J. Macio-Kekšto,
J. Janonio eilerašciu. Romantikas
(koks ir buvo F. Jakštas) pasakytu,
kad jis visuomet jaute lemtinga gyve-
nimo pabaiga, kaip Lorka regejo mir-
ties - bendrakeleives vizija. Bet po-
ezija, kuria F. Jakštas mego ir verte,
vaizduodama mirti, kalba apie gyve-
nima:

Tai atsistokimepagerbt gyvu
paminklu,

pagerbti motinu, suradusiu kapus,
kur ilsisi ju sunus,

ir neradusiu -
jos turi teise i galutine pergale,
ja sunus, jauni ir gražus, dar

tebekovoja ir siekia pergales.
(Just. Marcinkevicius)



Ir, gal but, ne vien bendraŽInogiškos
mintys, bet ir neabejotini visuotinai
pripažinti lietuviu poezijos pasiekimai
patrauke lietuvio vertejo demesi.

"Kas žeme? Kas ji be manes?" -
suskamba F. Jakšto vertime Mieželai-
cio "Zmogaus" išdidus balsas, nuaidin-
tis ir eil. "Aš stoviu kaip tiltas tarp
žemes ir saules", ,;Tu man tokia atro-
dai".

Ak moterys,
atsiminimuose gyvenancios,
tiek daug atsimenancios
ir todel
tiek daug atleidžiancios!

girdime ramu Just. Marcinkevi-
ciaus filoscfini balsa poemoje "Siena".

Iš ankstyvesnes ikitarybines lietuviu
poezijos F. Jakštas išverte Maironio

. "Jurate ir Kastyti", po kelis J. Macio-
Kekšto ir J. Janonio eilerašcius. Taigi:
nuo romantiškosios Maironio balades
iki revoliucinio poeto Juliaus Janonio,
,.tiesaus be galo, tragiško ir savo" (VI.
Šimkus). Vienas stipriausiu savo poeti-
ne itaiga, atspindis autoriaus moralini
ideala ir beveik tiesiogiai susišaukias
su F. Jakšto dvasiniais išgyvenimais,
kur "valia ir ryžtas iškyla kaip pati
stipriausia ŽInogiška galia" (V. Kubi-
lius), rinkinyje išverstas J. Janonio ei-
leraštis "Jis":

Nemokejo jis lenkti prieš didžiunus
galvos,

Nemokejo jis niekint mažuju,
Nemokejo lyg nendre pavejui

linguot,
Bet, vejui apstojus, ir vel atsistot.

F. J akštas vercia ir priešmirtine
J. Janonio elegija "Ave, vita, moritu-
rus te salutat", ramia ir šviesia, alsuo-
jancia meile gyvenimui, ištikimybe
savo principams, nepalaužiamu tikeji-
mu ateitimi, kur "milžinu darbai vai-
dinos", bet, nesuspejus ju atlikti, nusi-
nešami jie i "šalta kapa".

Demokratinei lietuviu poezijai verti-
me atstovauja Jonas Macys-Kekštas,
"i kurio širdi taciau ne vien jo as-
mens, bet ir jo tevynes, ir visu varg-
dieniu vargai it durtuvai isismeigda-
vo" (G. Petkevicaite-Bite). Nuoširdus
lietuvio poeto skundas del veidmai-
nystes jo meto visuomeneje, cia krin-
tantis i juoda nevilti, cia vel pražys-

tantis "tos meiles šventos, tos meiles
ugnines" žydraja liepsna, rado atgar-
si eilerašcio "Sunkioj valandoj" ver-
tejo sieloje.

Nors ir negausi ais poezijos posmais,
poetui-vertejui iš esmes pavyko pa-
gauti lietuviu poezijos nuotaikas, jos
subtilu žavesi ir perteikti ji anglu kal-
ba. 0 juk versti poezija nei dekinga,
nei pelninga, ypac ja versti sunku poe-
tui, niekad nevaikšcibjusiam taja že-
me, kur

arkliai brenda i Nemuna
geria tekanti ruka,
geria ryto aušra
plaukiancia Nemunu

(Vyt. Bložej

Tokio likimo poetas ir buvo Frankas
Jakštas, gimes 1913 m. gruodžio 18 d.
Niujorke, Bruklino Grinpointo rajone,
lietuviu Marceles ir Mykolo Jakštu
šeimoje, gimes tuo metu, kai savaiti-
nio tevu uždarbio užteko tik egzistavi-
mui palaikyti. Taciau vaiko gabumai
ir nenumaldomas noras mokytis atvere
jam mokyklos (Public School) duris.
Beveik nemokedamas angliškai (ka-
dangi sunkus imigrantu tevu gyveni-

.mas nedave galimybiu geriau susipa-
žinti su naujos šalies paprociais bei
.kalba), vis delto Frankas nesunkiai su-
sidorojo su placia mokymo programa,
kiekviena proga savarankiškai semesi
žiniu iš knygu.

Baiges vidurine mokykla, F. Jakštas
istojo i aukštaja, kuria baige su pagy-
rimu. Butent tuo metu F. Jakštas la-
biau susidomejo poezija, kalbomis, li-
teraturiniais tyrinejimais, dalyvavo
ivairiuose socialiniuose ir kulturiniuo-
ose lietuvišku organizaciju renginiuo-
'se.

Istojes i Long Ailendo universiteta,
F. Jakštas emesi itin rimtu studiju,
kiek tik leisdavo laikas ir salygos, ra-
šydavo straipsnius lietuvišku periodi-
niu leidiniu angliškoms skiltims, reda-
gavo amerikieciu lietuviu žurnala
"Balsas" ir "Tiesos" angliškaja dali.

Kaip daugelis amerikieciu, F. Jakš-
tas II pasaulinio karo metu tarnavo
ketverius metus JAV Karinese Oro
pajegose, 0 pasibaigus karui, toliau te-
se studijas, gilindamasis i kalbas, lite-

ratura. Taeiau, deja, jo gyvybe nutru-
ko paciame dvasios brandume-
1967 m. rugsejo 2 d., kai studiju ir ieš-
kojimu metai jau buvo praeityje, 0
apmastymu ir kurybos laikas - pa-
ciameklestejime.


