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LIETUVIU POEZIJA-
VENGRI$KAI

"

Musu spaudoje jau buvo rašyta, .kad Bu-
dapešto leidy,kla "Europa" išleido lietu-

viu poezijos antologija. Apie sudarytojo
E. Bojtaro užmojus byloja ir anotacija šio
puikaus leidinio aplanke. Cia rašoma, jog
"antologijoje stengtasi parodyti, kas žy-
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miausio lietuviu tautosakoje ir rašytineje
poezij?je sukurta per pastaruosius keturis
šimtus metu". Taigi jau vien poetu ir ju
kuriniu atranka tokiam leidiniui - didelis
ir tikrai nelengvas darbas.

Jei keli imones surašytu, sakysim, pen-
kiasdešimt lietuviu poetu - ryškiausiu
reprezentantu - nuo M. Mažvydo ligi
musu dienu, pavardes tuose sarašuose bu-
tu skirtingos. Užtat ir ivairios antologijos,
kurios pagal savo pobudi siekia aprepti
tuos pacius dalykus, buna toli gražu ne-
vienodos. Vengriškoje antologijoje - šie

lietuviu poetai: M. Mažvydas, M. Svoba,
K. Donelaitis, A. Strazdas, D. Poška, S.
Stanevicius, A. Baranauskas, A. Vienažin-
dys, V. Kudirka, Maironis, P. Vaicaitis, L.
Gira, J. Janonis, F. Kirša, V. Mykolaitis-
Putinas, B. Sruoga, J. Baltrušaitis, Butku
Juze, K. Binkis; J. Tysliava, T. Tilvytis, K.
Boruta, V. Montvila, S. Neris, L. Skabeika,
S. Santvaras, P. Karuža, A. Venclova, B.
Brazdžionis, A. Miškinis, V. Sirijos Gira,
J. Kekštas, H. Radauskas, V. Macernis, J.
Mekas, E. Mieželaitis, J. Degutyte, A. Mal-
don is, Just. Marcinkevicius, A. Baltakis,
A. Mackus, V. Simkus, J. Juškaitis, M.
Martinaitis, J. Vaiciunaite, J. Strielkunas,
M. Karciauskas, A. Mikuta, S. Geda, G.
Cieškaite.

Taigi apie poetu atranka butu galima
pasakyli,kad iki XX a. pateikti tik patys
žymiausieji; nuo XX a. siekta kuo pla-
ciau atspindeti visas literaturos sroves bei
kryptis. Tik P. Karužos nesinoretu laikyti
ryškesniu kurios nors sroves atstovu; gal
labiau pasigendi J. Kossu-Aleksandravi-
ciaus. Iš esmes vykusiai atrinkti ir ivairiu
poetu eilerašciai. Nepagirtina tik viena:
kaikurie XIX a. sukurti eilerašciai, life-
raturologu dabar laikomi anoniminiais, šio-
je antoJogijoje pateikiami kaip tam tikru
autoriu kuriniai. Taip "Giesme mužiUlio"
teikiama kaip D. Poškos kurinys, 0 "Var-
nas" - kaip A. Strazdo eileraštis.

Apie žymiausiu poetu kuryba, turejusia
itakos literaturos -raidai, kalbama knygos
pratarmeje. Joje rašoma: "Kiekviena tau-
ta turi savo "vieninteli" poeta; jo vardas
yra poeto, poezijos sinonimas, 0 jo asme-
nybe, lemtis duoda rakta visos nacionali-
nes literaturos, visos tautos pasaulejautos
ir dvasinio pasaulio supratimui". Tokiu
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poetu laikomas K. Donelailis. Taip pat ap-
tariama A. Strazdo, A. Baranausko, Mai-
ronio kurybos, literaturiniu ir visuomeni-
niu sajudžiu svarba.

Lietuviu ir vengru poezija - labai jau
nepanašios. Kitokius ju išraiškos priemo-
niu ieškojimus stimuliavo netgi kalbos
struktura (vengrišku žodžiu kirciuotas pir-
mas skiemuo, taciau poezijoje taikomasi
prie ritmo - jei reikia, kirlis perkeliamas

i kita skiemeni). XX a. abieju kraštu poe-
zija nevienodai veike modernizmas.
Vengru poezijoje mažiau "Vaivorykštes",
"Pirmojo baro" dvasios, jai giminingesni
"Keturiu veju" užmojai. Be to, A. Zukaus-
ko žodžiais tariant, lietuviu poezijai arti-
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mesne kauniške poetine mokykla, 0 veng- I

ru poezijai - vilniške. I visa tai atsi-
žvelgta tiek atrenkant eilerašcius, tiek
juos verciant.

(

Atrodo, lazda niekur neperlenkta-
nediskriminuojama ne viena lietuviu poe-
zijos kryptis. Pavyzdžiui, J. Janonio pa-

teikta šeši, V. Mykolaicio-Putino - keturi,' \
B. Sruogos - septyni, S. Neries - devy-
ni, K. Borutos- keturi, V. Montvilos -
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du, A. Miškinio- du, J. Kekšto- trys,
K. Binkio- aštuoni ei!erašcJai.Pastarojo
visi iš "Simto pavasariu" - tokie, matyt, l
artimesni antologijos sudarytojui E. Boj-
tarui, tyrinejanciam Rytu Europos avan-
gardine literatura. Išversti gerai skamba
tiek dainingi, tik labai neiprasti vengru
poezijos fone B. Sruogos "Supasi, supa!;i
lapai nubudinti", "Mano pily nera lai-
ko", "Okanotoji" (verte D. Vegas), tiek
ekspresyvus K. Binkio,- K. Borutos, V.
Montvilos (verte D. Tando ris) eilerašciai.
Taciau _ daugiausia vietos skiriama naujau-
siajai poezijai (A. Maldonio, E. Mieželai-
cio - po dešimt, Just. Marcinkeviciaus -
trylika eilerašciu).

Antologijoje - aštuoniolika lietuviu
liaudies dainu. Jas atrenkant, atsižvelgta i
lietuviu ir vengru tautosakos panašu mus.
Formos požiuriu panašiausios yra vaiku
dainos (anot Z. Kodajo, jos pacios ar-
chaiškiausios iš vengru dainu) ir raudos
(panašios tiek funkcijomis, tiek forma,
tiek improvizaciniu pobudžiu). Tad ir
vengru skaitytojui bus artimos vaiku dai-
nos "Saulele motule", "Saulyte, saulyte",
raudos "Duktyte mano mieloji", "Oi mum,
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dievui iau" .G~~žiai' išv~rstos dainos "Oi
leki,a,' lekia gulbiu pulkelis", "Dumbluoja
dieneie!", "Ant mariu kraštelio". Visas
dainas verte Z. Rab. Tai labai prityrusi
tiek. poezijos, tiek prozos verteja (yra iš-
vertusi ir M. Sluckio "Milžinai nenorejo
karaliais buti "). Dainu vertimai pasižymi
pagarba originillui - tiek žodžiui, tiek
eilutei, tiek posmui. Sunku pasakyti, ko-
kias asociacijas vengrui sukels musu dainu
Dunojelis ar brolelis dobilelis (lietuviui
tai nuolatinis epitetas, vengrui - tik sa-
vose dainose neapdainuota žole), taciau
pacios dainos turetu atrodyti poetiškos.

1972 m.. Vilniuje viename aplanke bu-
vo išleista penkiu vengru poetu knygos.
Tuo metu gyvi buvo du - L. Nadis ir S.
Verešas. Ju kuryba verte 'S. Geda ir V.
Simkus. Siai antologijai L. Nadis gražiai
išverte šešis S. Gedos eilerašcius; viena
eilerašti išverte ir D. Tandoris, 0 S. Vere-
šas - 'devynis V. Simkaus eilerašcius.

Daugiausia eilerašciu - daugiau nei pu-

se visos antologijos - išverte D. Tando-
ris (dvidešimt keturiu poetu visa kuryba,
dvieju poetu - po viena eilerašti). Tai
Just. Marcinkeviciaus, E. Mieželaicio, H.
Radausko, V. Macernio, J. Janonio, J. Juš-
kaicio, J. Strielkuno ir .kitu poetu eiles.

A. Maldonio kuryba puikiai išverte G.
Garajus, J. Vaiciunaites - G. Kereni, M.
Karciausko ir M. Martinaicio - I. Kormo-
šas, V. Mykolaicio-Putino, 5. Neries, A.
Miškinio, V. Sirijos Giros, 1. Kekšto - A.
Bede.

Matyt, antologija buvo rengiama ne
vienerius metus, nes i ja pateko jau mi-
rusiu verteju darbai - I. Kormošo (1923-
1977), L. Nadžio (1925-1979). Del to ir
bibliografines bei biografines pastabos
kiek senstelejusios. 8

Antologijos komentarai užima viso labo
du puslapius. Juose aiškinamos lietuviškos
realijos (muzikos instrumentu, baltu genciu
pavadinimai) bei tekste minimi asmenvar-
džiai.. Ten ir trumpas pasakos "Egle žal-
ciu karaliene" turinys (tik nesinori pritar-
ti Just. Marcinkeviciaus eilerašciu ciklo
..1946-ieji" I<omentavimui: eiluciu "Autus
džiovina Ažuola.. ir Beržas, ant šautuvo
užmiega jaunas Uosis" nuoroda - apie
Egle ir jos vaikus, paverstus medžiais).
Manding, reikejo dar paaiškinti,' ka ka-

Recenzijos, anotacijos 17'5
daise simbolizavo arklys, 0 ka meška (5.
Staneviciaus "Arklys ir meška "), ir A.
5trazdo "Pagraba Palšio".

Tokio pobudžio leidinyje sunku išveng-
ti netikslumu. Aptariamoje antologijoje ju
palyginti nedaug. Viena kita noretusi nu-
rodyti. Butku Juze cia pasidare Juze But-
ku. E. Mieželaitis po karo nebuvo leidyk-
los direktoriumi (taip teigiama biografi-
nese pastabose). Palyginti taisyklingai ra-
šomi lietuviški asmenvardžiai ir vietovar-

džiai (nors Skuodas padarytas 5kau~u),
taciau lietuviškuose eilerašciu pavadini-
muose (jie irgi pateikiami antologijoje)
daugoka rašybos klaidu. \

Daug jegu antologijai atidave lietuviu
literaturos biciulis E. Bojtaras. Jis sudare
knyga, paraše pratarme, parenge komen-
tarus ir biografines bei bibliografjnes pa-
stabas. I antologija pateko tikrai meniš-
kos lietuviu liaudies dainos, žymiausieji
poetai, svarbesnieji literaturiniu ,krypciu
atstovai. Taigi Vengrijoje išleista antologi-
ja, kurioje iš tiesu atsispindi lietuviu poe-
zijos keturiu šimtu metu kelias.
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