
Henrikas Zabulis;
s:.

Antikos ypatumai lietuviškuose vertimuose

Nagrinejant graiku ir lotynu autorius, bene daugiau-
sia problemu kelia epochos koloritas, nes nuo antikiniu
laiku, apvaliai skaiciuojant, mes esame nutole du su pu-
se tukstancio metu. Todel senoves palikimo vertejams
tenka nemažai ka pasverti, gal labiau negu kitiems ru-

. pintis turinio ir formos autentiškumu, idant verciami ku-
riniai išliktu saviti ir kartu be didelio vargo supranta-
mi, ne per sunkiai paskaitomi.

Suprantamas ar nesuprantamas veikalas pasidaro, ži-
noma, savo turiniu, kuri visuose vertimuose stengiamasi
atkurti, sugretinant lygiavertes dvieju kalbu galimybes:
leksines, gramatines, stilistines. Iš cia kyla privaloma vi-
siems vertejams butinybe gerai moketi abi kalbas - ta,
kuria parašytas originalas, bet ne mažiau ir ta, i kuria
imamasi versti. Neišlaikant šios salygos, nera jokios ga-
rantijos, kad vertejas nes.ukurs kito kurinio, kurio pras-
minis ir meninis ekvivalentas bus pernelyg skirtingas
nuo originalo, kuris ir šiaip visados yra pranašesnis už
vertima. Vertimai iš graiku ir lotynu autoriu tuo labiau
skatina moketi tas kalbas, nes beveik nera antikiniu teks-
tu, kuriu išlikusi bukle nekeltu kokiu nors neaiškumu, 0
tarpais netgi nemažu gincu. Neaiškumai atsiranda iš
tukstantmetes rankrašciu tradicijos, kadangi jie per vi-
dur amžius atejo ligi musu laiku su nemažomis sprago-
mis, su gana dažnai pasitaikanciais skirtingo užrašymo
ir velesnio perskaitymo atvejais. Žinoma, susikloste ir
tam tikra tekstu redagavimo bei leidimo tradicija. Ver-
tejui gal ir nebutina tureti prieš akis visa filologine me-
džiaga, kuri per šimtmecius susikaupe apie kurini, pa-
traukusi jo demesi, betgi tas, kas vercia, negali užmiršti,
kad jis savo vertimu netiesioginiu budu priskiria save
prie teksto komentatoriu, nes kiekvienas vertimas pirmu-
ciausia yra tam tikras prasminis teksto perskaitymas.
Vadinasi, nuo vertejo filologinio pasirengimo, jo dvikal-
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1bes ar keliakalbes kulturos priklauso ne vien tiesiogine
'vertimo kokybe, bet ir atitinkamas senoves autoriaus
:moks1inis pristatymas musu dienu skaitytojui: pasenes ar
'atitinkas šiu dienu tyrinejimu lygi.

Kodel mes tiek daug reikšmes teikiame antikiniu au-
t toriu, tekstui? Ogi todel, kad visa antikos literatura pir-

mu pirmiausia yra grindžiama proto logikos, 0 ne jaus-
:mu asociacijos priemonemis. Todel tad vertimuose iš an-
tikiniu tekstu visiškai kitaip atrodo prasminio tikslumo
klausimas. Jeigu naujuju laiku literaturos vertimuose
ypac svarbu atkurti vaizdu ir nuotaiku struktura, tai an-
tikos autoriu verciant, neišvengiamai iškyla minties prio-
ritetas. Noreciau tatai pailiustruoti savo klaidu pavyz-
<ižiu. 1969 m. išejusiame Katulo lyrikos rinkiny) yra štai:kokios eilutes:

Del to buvai, šviesusis imperatoriau,
Kadaise tolimojoje rytu saloj,
Kad pasileides mulkis, šitas išgama
Per gerkle leistu viska - tukstancius,šimtus?

29, 11-14

Nekyla abejone, kad cia svarbiausia mintis perteikta:
.Tulijaus Cezario globotinis Mamura, .nors ir ne tokiais
'sodriais keiksmažodžiais kaip originale, cia išplustas at-
'sakanciai, 0 tai ir yra Katulo 29-osios epigramos esme.
'Taciau del nepateisinamu priežasciu cia padaryti pakei-
timai, lieciantys Cezari, kuris originale vadinamas vie-
ninteliu imperatoriumi (imperator unice) ir siejamas ne su
tolimaja rytu sala, 0 kalbama apie vakaru sala (fuisti in ul-
,tima occidentis insula). Vertejui šie momenta,i tada neat.
Tode labai svarbus, todel. jie buvo paaukoti, eilutes sklan-
desnio skambesio ieškant. 0 iš tikruju tuo buvo padaryta
principine klaida. Katulas negalejo priekaištauti Cezariui
del plešikavimo rytuose, nes pastarasis ten atsirado tik po
Katulo mirties. Atvirkšciai, Cezaris ligi tol vienintelis iš
karvedžiu buvo išsikeles i Britanija, kuria it turi minty
Katulas. Vadinasi, Katulas labai samoningai savo eilese
atsigreže butent i 'ši istorini fakta, nes norejo per ji su-

I Katulas G. V. Lyrika. V., 1969.
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teil~ti savo ironijai itinaštru geluoni, be to, nutaike ji~
tiesiai i pati Cezari. Todel šiandien noretusi šia Katula.
vieta versti tik taip:

Del to gal, imperatoriau vienintelis,
buvai toliausioje tu vakaru saloj,

. kad pasileides mulkis, šitas išgama
per gerkle leistu viska - tukstancius, šimtus?

Nurodytoji klaida yra pakankamai akivaizdi, nes ver-
time yra panaudoti tiesiog kiti žodžiai, negu originalo'
reikšme reikalauja; bet štai kitas pavyzdys iš to paties-
Katulo. Minetame leidiny mes teikeme:

Saule juk nusileidus vel sugrjžta,
bet kai musu dienu nutruks ke1ione,:-
tik naktis Qmžina beliks miegoti.

5,4-6

...

Originale saule šioje vietoje yra pasakyta daugiskai-'
toje (s 0 les occidere et redire possunt), bet vertejui ta--
da atrode, kad daugiskaita musu skaitytojui nereikalin~
ga, nes ji tik trukdo pajusti saules grižimo vaizda. Ta-
ciau taip supaprastintas veiksnys neteko vieno labai>
svarbaus filoso(inio aspekto, kuris, labai galimas. daiktas,.
cia nera visiškai antraeilis. Katulas buvo Lukrecijaus am-
žininkas ir neabejotinai su juo pažistamas, nors niekur
nera jo minejes. Ju poetiniai sutapimai 'yra tyrinetoju:
pastebeti 2, todel verciant derejo atkreipti demesi i Luk-
reciju, kuris, atomistines filosofijos PJ'iemonemis aiškin-'
damas saules grižima, tvirtino, jog aušra pasirodo-

ar tai todel, kad, po žememis vel apsigrežusi, saule
užima dangu, uŽdegt spinduliais ii megindama greitai,.
ar ir todel, kad ugnis susibega ir jkaršcio seklos
gausiossuplaul..Ii jprato laiku tam tikru nustatytu,
versdamos žiburj saules užgimt visuomet vis iš naujo..

. V, 658-662
(Straipsnio aut. vertimas)..

2 Frank T. The mutual borrowings of Catul1us and Lucretius and'
what they imply.- Classical Philology, 28, 1933, Nr. 4, p. 249-256.
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Vadinasi, daug sauliu - ne vien poetinis vaizdas, bet
ir tam tikras filosofinis .turinys, nes saule suprantama
kaip ta pati ir nebe ta pati. Si mintis galejo atsišaukti ir
Katulo meiles eilese. Todel vertima 1977 m. mes taip pa-
tikslinome:

Saules gesta ir vel teketi gali, .

bet kai musu užges trumputes dienos,
tik naktis amžina beliks miegoti! 3

Atrodo, kad yra galimybiu dar ryškiau ta pati vaiz-
<la pasakyti, bet telieka tai kitiems. Cia norima tik pa-
orežti, kad prasmes klausimas yra sudetingas ir nere-
tai - gincytinas. 0 tasai gincas, kuris paprasto meninio
vertimo žvilgsniu gali pasirodyti nevertas didesnio de-
mesio, antikos medžiagoje yra principinis, padedas apsi-
.gaugoti nuo tos epochos modernizavimo ir supaprastini-
mo pavojaus.

Ypatingai daug ir pagristu gincu kyla eiledaros klau-
'simais. Placiai žinoma, kad antikinis eiliavimas remesi
prozodiniu, sakytume, dainavimo principu. Tiek graiku,
tiek veliau ir lotynu kalba, turedamos pabrežtinai ilgus
jr trumpus baIsius, turtinga dvibalsiu' sistema, eilutes
metrika grinde ne naturaliu žodžio kirciu, kaip dabar-
tine tonine eiledara, 0 ritmingu ilgu ir trumpu skiemenu
deriniu. Tokia eilute vis delto galejo suprantamai lietis
tik tuomet, kai buvo dainuojama arba beveik dainuoja-
ma. Ankstyviausiu graiku poezijos raidos metu visos ei-
1es iš tiesu ir buvo dainingu balsu deklamuojamos, muzi-
kos instrumentui palydint, 0 tam tikra ju dalis, vadina-
moji melika, buvo tiesiog dainuote dainuojama arba net-
gi palydima dar ir ritminio šokio (chorine melika). Ve-
1iau muzikinis elementas tolydžio silpnejo, dainingosios
formos išvis išnyko, bet antikines eiledaros esme liko
nepakitusi. Tik viduramžiais prozodija turejo pagaliau
užleisti vieta kitiems eiliavimo principams, nors musu
Sarbievijus sekmingai tese Horacijaus tradicija' dar
XVII a. pirmoje puseje. Vis delto nykstanti naujose kal-
bose ilgu ir trumpu skiemenu sistema ir visiškai kitas žo'-

3 Lemtis. V" 1911, p. 69.
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dines deklamacijos budas galutinai pakirto prozodijos
šaknis musu laiku poezijoje. Susilpnejusi ritmo struktura
pasitelke rimuotus saskambius, kurie gelbejo eiliuotos
kalbos savituma, neleisdami jai suvienodeti su proza.

Beje, prozodija lietuviu ankstyvojoje eiledaroje il-
gokai buvo gaji. Sia proga galima prisiminti, kad lietu-
viškas hegzametras savo kilme buvo prozodinis,- reme-
si ilgu ir trumpu skiemenu ritmika. Prozodiniu principu
vertinant, skiemuo gali buti ilgas iš prigimties, jei ilgas
jo pagrindas (balsis arba dvibalsis), arba ilgas delpade-
ties, jei jis uždarytas keliu priebalsiu. Be to, prozodija
leido šiokias bei tokias sutrumpintas žodžiu formas var-
toti, juoba kad, nesilaikant naturalaus žodžio kircio ei-
luteje, visi žodžiai skambejo nelabai iprastai. Siuos prin-
cipus randame 1589 m. Vilniaus universitete paskelbtame
sveikinime kunigaikšciui Zigmantui 1114:

Linksminktes Lietuos gimines, KungaykfJtysatayti
Jusu Jemesnu; iamuy skaytykte Triumphu.
logela tey mielas, linksri1ibe,tykra malone..'

Tai trejetas eiluciu iš pirmojo lietuviško hegzametro,
kurio kirciuotus skiemenis išskyreme. Matome, kad jis
parašytas rytieciu aukštaiciu tarme, vietoje i dvib.alsiuo-
se vartojama y, nera originaliu ženklu afrikatoms ir il-
giems balsiams žymeti.' Taciau prozodine eiluciu struk-
tura aiški: ' .

,.
..!.._ ..!..I_ ..!..v v ..!..I_ ...!..v v...!..v
-I-_.L _ .L.I !. _.L v v..!..._
..!..v v ..!.._ ..!..I_ ..!.. _ ..!.. v v ..!..-

Kadangi lietuviu kalboje priebalsiu gausu, gausu ir
ilgu balsiu, todel visi trys cituoti hegzametrai sudeti be-
veik ištisai iš spondejiniu pedu (du ilgi skiemenys). Ta-
ciau visur griežtai išsaugoma penktoji daktiline peda
(vienas ilgas ir du trumpi skiemenys), budinga ir klasi-

4 Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija. Feoda1izmo epocha.
V., 1951, p. 114.
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kiniam .hegzametrui. Labai aiškiai išlaikomos klasikines:
cezuros (atokvepiai vidury eilutes). Kaip kiasikiniame-
hegzametre, pasitaiko du kirciai viename žodyje (Jinks-
minktes, žemesnu), nevengiama nenaturalaus kircio (mie-las).

Nors lietuviu kalba buvo kildinama iš lotynu, šitoks
hegzametras Didžiojoje Lietuvoje neisitvirtino, nes ei-
ledaroje eme bujoti iš lenku pasiskolinti principai, pir-
muciausia silabika. Tuo tarpu Mažojoje Lietuvoje jis gy_
vavo ir dav'e mums Kristijono Donelaicio eiledara. Tie-
sa, mes ipratome i Donelaicio hegzametra žiureti kaip
i tonines metrikos pavyzdi, nes jo naturalus žodžiu kir-
ciai visur sutampa su eilutes kirciu. Taciau, pažvelge
i originalo rašyba ir sužymetus ženklus, nesunkiai pa-
matysime, kad Donelaicio grieŽtokai laikomasi ir prozo-
dijos reikalavimu:

- Iau Saulelewel atk6pdamabuddrnoSwieta,
lr jiemos faa/tos Truius pargrdudamii }ukes.
SaalCJu Pramones lil Ledais lugaifat't pagavo;
lr putt6dam's Snieg's willur i Nieka pavirto.
Tu Laukus Orai drungnl gaiwidam( gl61te,
Ir joJeles wil16kias ila Numirriilii faauke5.

Nukrypimu nuo prozodijos principu, kaip matome-,
cia visiškai nedaug, nes po trumpu balsiu Donelaitis var-

toja vokiška priebalsiu dvigubinima, nekirciuotus ilgus
baIsius, nelydimus priebalaiu, vietomis grynai fonetiš-
kai sutrumpina, 0 trumpuskirciuotus prailgina. Tuo bu-
du šiose eilutese turime tokia sChema:

-I- - ...!._ ...!.J_ -I-v v ...!. v v -I-_
-I- - -I- _ ...!.I_ ...!._ ...!.v v ...!._
-I-- -I-_-I-!v v -I-~...!. v v -I-_, , '

1 0 ,- ,vv__, 0
1 , 0.

1 , ,---~ -_VV__
~ V V -I- _ -I- ~ I-I- ~ -I- v v -I-_

5 DoneJai/is K. Raštai. V., 1977, p. 90.
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Žodžiu, grynai prozodiniu aspektu pažeidimai .yra tik šie:
buM/no Jwieta..., Jii ledais JugalJotl"" wilJur i nieka...,
,a laukus orai drungni..., ir j5Ieles wil16kias iJJ llumirri1lu...

~Bet jo yra' gražiai išlaikomos klasikines cezuros, ypac vyriš.
kosios:

SaalCJu Prdmones IIii Ledais lugalJaa pagall'o;
Ir putt6dam's Snieg's IwiJluri Nieka pawirto.

Daug tekste yra ir gražiu dvigubu (vyrišku) cezuru, budin.
gu pirmuciausia lotynu hegzametrui:

Tu Laukus I Orai drungniIgaiwidam(gl6Jte -
Ir PonusItaip, kaip BurusI[gelt' lJJij6jo -
Tu Pulkai Iju pro PlyJoiusI iJolyst't pagawo -

Savotiškai Donelaitis savo hegzametrui, turinciam pro-
~LOdinidaktili tik labai aiškiose vietose (penktoje pedo-
je, antroje - prieš vyriška cezura, kartais - pirmoje),
pritaike moteriška cezura, darydamas ja ne trecios dak-
tilines pedos vidury (tarp dvieju trumpu skiemenu), 0
po trecios spondejines pedos:

Ir ;5ol€leswiJI6kiasI iJgNumirrulil Jaauke-
Werkdams, ar duJaudamsrmus lankyt' ne sugryJo
IJa !aaltos Galpados I wel ilalindiil( radoJ' -

Kai kur jis tokia moteriška cezura dvigubina, nors
klasikineje praktikoje tai nebuvo iprasta:

Ir ney werkdamsI irgt dejUdams I[kamb/noDangu.

"I>

Visu šiu nukrypimu nuo klasikines hegzametro eilu-
tes pernelyg maža, kad butu galima nesutikti su K. Do-
nelaicio amžininkais, kurie jo eiledara laike prozodine.
Kristijonas Milkus savo gramatikoje 1800 m. raše:
" . . . Donalicijus, laisvo lietuviu valstiecio sunus, daug
nusipelnes ir labai gabus vyras, lietuviškais hegzametrais
apraše keturis metu laikus~.." Toliau K. Milkus šitaip
aptare eiledaros principus: "Kai žodžiai sujungiami taip,
kad tam tikru budu kaitaliojasi ilgi ir trumpi skiemenys,
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tai vadiname metru, kuris yra ritmo pagrindas. Todel
svarbiausia skiemenis išdestyti tokiu budu, kad jie butu
tariami taip, kaip ir kasdienineje kalboje - ilgieji ilgai,
trumpieji - trumpai. . . Lietuvis nepakencia neteisingo
skandavimo, kai tenka ilgus skiemenis tarti trumpai, 0
trumpus - ilgai" 6. "Metu" leidejas Liudvikas Reza K. Do-
nelaicio hegzametra vertino irgi iš prozodijos poziciju:
"Graikiškoji hegzametrine eiledara yra vienintelis sve-
timas varžtas, kuri poetas uždejo savo kuriniui. Bet
<. ..> . joje poetas jauciasi laisvas ir nevaržomas.
<. ..> Turbut jokia iš naujuju Europos kalbu negalima
taip tobulai atkurti hegzametro bei kitu graikiškos eile-'
daros formu, kaip lietuviu kalba. Sia pirmenybe jai tei-
kia dvibalsiu ir balsiu gausumas, artikelio nebuvimas,
trumpos dalyvines konstrukcijos, garso kiekybes nepri-
klausymas nuo kircio, eliziju laisve ir daugelis kitu ypa-
tybiu" 7. .

Donelaicio eilutes ir amžininku atsiliepimai apie jo
eiledara mus negincijamai itikina, kad buru poetas ejo
originaliu, lyginant su jo laiku Vakarais, eilutes sandaros
keliu. Tad ji deretu gretinti ne su jo amžininkais, 0 tie-
siog su antikos autoriu pavyzdžiais. Siuo aspektu dristu-
me ji laikyti treciaja antikinio hegzametro pakopa. Grai-
kai šnekamosios kalbos kirciu hegzametro eiluteje išvis
nepaise,. romenai stengesi su proziniu kirciu suderinti
eilutes pabaiga - dvi ar tris pedas, 0 K. Donelaitis už-
simojo su šnekamaja kirciu tekstura suderinti visa heg-
zametro eilute. Žinoma, tai buvo pernelyg sunkus užda-
vinys, todel reikia jam atleisti, jeigu šen bei ten yra
grynosios prozodijos pažeidimu. Galima drasiai tvirtinti,
kad K. Donelaitis surado ir ištobu1ino visiškai savita lie-
tuviško hegzametro forma, bet ji nebesulauke tokio di-
delio masto pasekeju, kaip pats buru poetas, todel liko'
neitvirtinta. . .

Tik šio šimtmecio pradžioje prie hegzametro sugrižo
Jeronimas Ralys, užsimojes originalo metru išversti Ho-
mero poemas. Per keleta kartu vis iš naujo jas vertes,

6 Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija, p. 203.
7 Ten pat, p. 239-240.
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jis sukure grakštu hegzametra, bet jame nebeliko Done-
laicio spondeju, nes juos pakeite ištisai daktilines eilu-
tes. Nebeliko ir rimtesniu pastangu suderinti prozodija
su toniniu metru. Taciau J.Ralys labai vengia sudetin-
gu ir sunkiai kirciuojamu žodžiu. Tai sudaro ispudi, kad
J. Ralio hegzametre yra daug iš prigimties trumpu skie-
menu: I

Vos tik prašvito iš oro užgimus Aušra raudonpiršte,
Soko iš patalo minkšto sunus Odisejo protingas. '
Greitai rubus užsivilko, per peti gi aštruji karda
Sau užkabino, po koju baltu pasirišo papedes.
Ejo iš savo nakvynes gražus kaip jaunasis dievaitis 8.II, 1-5

Matome, kad daktiliniame J. Ralio hegzametre domi-
nuoja moteriškoji cezura, išlaikyta visose cituotose ei-
lutese, 0 pirmojoje ji netgi dviguba:

Vos tik prašvito I iš oro užgimus IAušra raudonpiršte,
Soko iš patalo minkšto I sunus Odisejo protingas. .

I(itaip negu K. Donelaicio, vyriškoji cezura J. Ralio
eiluteje yra reta ir ne visada ryški:

Patys savu kvailumu I užsitrauke jie pragaišti baisia-. Ir 1

Tuokart visi jau, kurie Iprapulties savo buvo išvenge-Ir 11

Hermija siunteme jam I mes akylajj argžudi veiklu. I, 3B

J. Ralio eilutese esama ir vadinamuju bukoliniu ce-
zuru - po daktilines pedos; tik antikineje praktikoje ji
pasitaikydavo tarp ketvirtos ir penktos pedos, 0 musu
vertejas ja ivede po trecios: .

Ilgamet juroje vargusi I šventaja Troja sugriovus- I, 12

Jai debesu varinetojas I Dzeusas atsake tarydams-
Ir 62

8 Homero Odisseja. Kaunas, 1921, p. 16.
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Žiurint klasikinio hegzametro akimis, toks J. Ralio
posukis i grynuosius daktilius yra laikytinas tam tikru
šios kažkada beveik šventos eiledaros supaprastinimu.
Betgi Homero poemoms ir originalo kalboje budingas
daktiliu gausumas, todel lietuviškas vertimas J. Ralio ei-
luteje skamba visiškai itikinamai, juoba kad jis buvo
gabus vertejas, puikiai jautes lietuviu kalbos galimybes.
Visa tai leme, kad nuo J. Ralio prasidejo nauja lietuviš-
ko hegzametro kryptis, kuri gerai pri tiko prie tonines
eiledaros, Maironio itvirtintos lietuviu poezijoje, 0 kar-
tu suartino musu hegzametra su kitomis kalbomis pertei-
kiamu šios eilutes pavidalu. Nera ko tad stebetis, kad
dvidešimtojo amžiaus hegzametrine eilute musu verti-
muose patyre pirmuciausia ne kieno kito, 0 J. Ralio
itaka.

Tiesa, del hegzametro specifikos ir tinkamumo lie-
tuviu kalbai dar vyko ir tebevyksta tam tikra poetu ir
verteju polemika. C Gal ji neišsakoma teoriniu svarstymu
pavidalu, bet mes matome ja vertimu praktikoje. Vienu
metu jaunas Aleksys Churginas buvo megines visiškai
atsisakyti hegzametro. Jis Horacijaus "Poezijos mena"
išverte prancuzu aleksandrino eilute (lietuviškai pailgi-
nes ja vienu skiemeniu):

Jei prie žmogaus galvos tapytojas noretu
Pridurti arklio kakla, pridaigstyti plunksnu
Ir, viena cia, ten kita sanarj sugriebes,
Gražuole lig juosmens užbaigtu it baidykle
Slykšciaja žuvimi,- sakykite, biciuliai,
Ar sulaikytumete juoka, tai išvyde? 9

Ten pat jis Horacijaus satyra patalpino, išvertes net-
gi penkiapedžiu jambu:

Aš vienasyk gatve ejau Sventaja
Ir susikaupes tylomis masciau sau,
Kaip paprastai, apie niekus Kažkokius 10.

9 Horatius Q. F. Ars poetica. Kaunas, 1936, p. 79.10Ten pat, p. 65.
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Veliau A. Churginas ieškojimu atsisake ir epinius
:tekstus perteike visiškai puikiais hegzametrais:

Lai aš atrodysiu tau kartus kaip. Sardinijos lielis,
:Tartum eršketis - dygus, bjaurus tartum dumblas

išplautas,
.Jeigu viena ši diena man daugiau už metus neprailgo. . ,
Eikite, jauciai, namo- prisiganete jus ligi sociai 11,

Krinta i akis, kad visos cituotos eilutes turi vyriška
.cezura: lai aš atrodysiu tau 1 tartum eršketis - dygus Ii
jeigu viena ši diena 1 eikite, jauciai, namo I. Tai nereiš-
:kia, kad A. Churginas atsisake moteriškuju cezuru, ku-
rias buvo pamegEis J. Ralys, taciau vyriškuju gausesnis
"Vartojimas buvo lemiamas veiksnys beisigalinciai dakti-
liu monotonijai nugaleti.

.Beje, naujausieji hegzametriniai vertimai atskleide
musu verteju nora 'grižti ir prie spondejiniu pedu, bent
jau žymiai dažniau jos imta vartoti, negu kažkada anks-
<:iau. Šit kelios eilutes iš Lukrecijaus poemos "Apie daik-
tu prigimti", kuria išverte M. Rackauskas:

Prigimti juk daiktu tvarkai tu viena tik pasauly,
Dieviškos niekas šviesos be taves negali išvysti.
Džiaugsmo nera be taves ir jokio nera malonumo 12.

Daug spondeju iveda A. Rukša, versdamas Vergiliju:

Kaip laimingas tasai, kas esme daiktu sužinojo
Ir kam baimes. visas ir nepermaldaujama lemti
teko po koju pamint ir šniokštima gobšaus Acheronto!
Palaimingas ir tas, kurs kaimo dievus išpažista,
Pana seneli mišku Silvana ir seseris nimfas 13.

Vergilijaus eilute gana gausiais spondejais stengiasi
perteikti ir A. Dambrauskas:

Greit atvirais laukais pulkai patrauke i žygi,
Zvenge risti žirgai, žvilge jo auksu drabužiai.

II Iš antikines poezijos. V., 1957, p. 24.
12Lukrecijus. Apie daiktu prigimtj. V., 1964, p. 33.
13Vergilijus P. M. Bukolikos, Georgikos. Londonas, 1975, p.299-

300.
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Pirmas eiles Mesapas, 0 pastarasiasju tvarko
Tiro du sunus jauni, voros vidury gi pats Turnas
Svaistos guviai ginklu, už kitus visa galva aukštesnis 14.

Sios citatos yra paimtos ypatingai neieškant, bet prin-
cipas, kuris jose atsiskleidžia, nera atsitiktinis. A. Rukša
ir teoriškai pagrindžia savo siekima suderinti vertima
su Vergilijaus eilutes skambesiu 1-5.Kaip klasikines filo-
logijos atstovui, tokios pastangos man teikia pasitenki-
nima, bet kaip vertejui vis delto kelia ir tam tikru abe-
joniu, nes lieka neaišku, ar tatai, kas suprantama ir pa-
prasta lotyniško originalo žinovui, lygiai taip pat su-
prantama eiledaroje ir tam, kuriam vertimas yra vienin-
telis šaltinis senoves autoriui pažinti. Atvirai sakant, ga-
lima rasti gana nemažai eiluciu, kurios, deja, nepasižy-
mi sklandumu ir vien todel, kad pernelyg netvarkingai
jose dalyvauja" spondejai. Neitikina ir anapestines ei-
luciu pradžios, kaip cituotoji: palaimingas ir tas (vv-
vv-). Juk tokiu atveju visa eilute suskamba kaip su-
deta iš anapestu.

Vadinasi, prie hegzametro vertejams dar yra darbo.
Matyt, reikia paieškoti spondejams negincytinos vietos,
ivedant juos labiau atsiremti i prozodini dvieju skieme-
nu ilguma. Verta ir daktiliuose trumpuma, kur galima,
paryškinti prozodiniu trumpumu, nes musu kalba turi
tam tinkamus bruožus. Žodžiu, K. Donelaicio hegzamet-
ras dabartiniuose vertimuose kurybingos savo itakos dar
nera parodes. 0 apgalvota spondejine eilute neretai la-._
bai padetu išreikšti vaizda. Šit, sakysim, Vergilijus "Enei-
doje" skestanciu jureiviu pastangas ne vien aprašo, bet
ir spondejais iliustruoja, 0 cia pat blaškomu išmetytu
smulkiu daiktu daugybe išvardinta daktiliais, lydimais
vaizdingos aliteracijos: .

Apparent rari nantes in gurgite vasto,
arma virum tabulaeaue et Troia gaza per undas.

I, 118-120

14 Vergilijus. Eneida. V., 1967, p. 205.
15 Zr. min. veik., p. 175-191.
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A. Dambrauskas šio ritminio kontrasto nepasistenge
perteikti, 0 nuo to vaizdas gerokai susilpnejo:

Ir negreit kur ne kur išnyra iš sukurio vyrai,
Lentos, kariu šarvai, ir Trojos turtas visokis.

Tai patvirtina išvada, kad lietuviško hegzametro rit-
minis turtingumas nera ligi galo išsemtas ir dar galima
ji tobulinti. Taciau, žinoma, tai turi buti daroma tokiu
budu, kad skaitytojas lengvai suprastu ritmini eilutes
piešini ir justu jos vaizda.

Greta. hegzametro, vienvaldiškai viešpataujancio epi-
neje poezijoje, antikiniu vertimu eiledaroje nemaža vie-
ta užima jambas. Jis dominuoja tragedijos ir komedi-
jos dialoguose. Jam lygiagretus yra trochejas. Kadangi
antikine drama jau turi ivairiu meginimu tradicija, apie
lietuviška jambini metra ši bei ta galima pasakyti.

Beje, jambine eiledara turi ir originali as ištakas lie-
tuviu poezijoje, ypac Mažojoje Lietuvoje. Štai D. Klei-
no jambai, kuriuos jis 1666 m. pritaike "Naujose gies-
miu knygose":

Palaimoj esas nedidžiuok,-
. Nes veikiai gal pražuti;

Bedo j nenusimint dabok,-
Gal kitas oras buti 16.

Nors šis tekstas yra iš religines psalmes, bet cituota
mintis sugražina mus pas senaji jambo pradininka Archi-
locha:

Ne per daug del džiaugsmo džiugauk,
neliudek per daug skausme.

Koks budingas žmogui saikas,
visados gerai žinok 17.

Kleino tipo jCimbai sutinkami M. Švobos giesmese,
1685 m. sudetose i J. Rikovijaus giesmyna:

Kas bus iš didžio to lytaus?
Lauke javai supuvo.

I'

16 Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija, p. 103.
17 Lemtis, p. 38.
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Iš ko žmogus duoneles gaus,
Jog kožnas daikts pražuvo? 18

A. Šimelpenigis nenaudojo moteriško rimo, bet jo
trochejas ne mažiau grakštus negu cituotieji jo teVyIlai-
niu jambai. Šit kelios eilutes iš jo eiliuoto laiško, 1148m.
rašyto busimo Karaliauciaus studento tevui:

Kad, brolel, rašiau tau tai,
Bau tu jau nusimanai,
Kq aš tau primint ketu?
Tiek sakyt tau meiliju:
Buk ant savojo genties
Susimi1stancios širdies 19.

Iš pateiktu ankstyvuju pavyzdžiu galima daryti tvir-
ta išvada, kad originalaus lietuviško jambo pavidalas
buvo kuriamas ne vien toniniu principu 20,_ nesunku pa-
stebeti. ir tam tikra poetu nora atsižvelgti i prozodijos
reikalavimus, ilgu ir trumpu skiemenu ritmika:

Aš tariau: ..Kodel mane
Jis ši žygi aplenke?" 21

Beje, jambo artumas prie šnekamosios. kalbos leido
poetaIIls, rodos, be dideliu sunkumu atrasti gana neblo-
gu tonikos ir prozodijos deriniu, juoba kad graikiškasis
ir lotyniškasis jambo originalas irgi turejo gana daug il-
gu nekirciuotu skiemenu. Žinoma, musu originaliame
jambe nebuvo taikomos sudetingos prozodines formos,
sutinkamos antikineje komedijoje, kur ilgas skiemuo la-
bai dažnai galejo buti keiciamas i du trumpus. Tokio
jambo skandavimas reikalavo daug tiksliau jaustiskie-
menu ilgi negu hegzametre, todel naujose kalbose, tarp
ju ir lietuviu kalboje, jis neprigijo.

18Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija, p. 108.
19Ten pat, p. 157.
20Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija teikia A. Simelpeni-

gio eiluciu, kurios netelpa tonineje strukturoje: "iš savo mokytoju",
"mylima tavo pati" ir toliau "duok šimta labu dienu".

21Ten pat, p. 156.
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Taciau, matyt, originalios patirties buvo mažoka, no-
rint perteikti graiku ir romenu jamba visame tragedijos

..tekste. Vadinasi, vertejai, imdamiesi tragedijos, turejo
savu problemu. Klasikines jambines eilutes struktura yra
šešiapede su moteriška cezura trecioje pedoje:

v-v-vl-v-v-v-
Taigi norint tiksliai išlaikyti klasikini pavidala, visu

eiluciu pabaigos turetu buti vyriškos. Šitaip ir verte So-
foklio tragedijas A. Venclova su A. Rukša, kuriu. knyga
pasirode 1939 m. 22 Štai ju jambai:

Gimimo vaiko dar neskyre dienos trys,
Kai ji tasai, surišes koju sqnarius,
I plyna kalna sviede kito rankomis.
Tad Apolonas neišpilde, kad jisai
Zudikas tevo taptu ir kad Lalus mus
Iš vaiko tai patirtu, ko bijojosi.

Kai kam pasirode, jog vyriškos ei1utes esancios per-
nelyg monotoniškos ir nebudingos lietuviu kalbai. Todel
R. Mironas naujuju kalbu pavyzdžiu placiai taike mo-
teriškas eilutes:

Temidos protingosios vaike aukštaminti!
Variniais panciais aš prie šios niurios viršunes
Tave prieš tavo nora nenorom prikalsiu,
Ir cia nei balso jokio niekad neišgirsi,
Nei mirtinguju veido niekad neregesi 23.

Kaip matome, vertejas sukure visiškai kita jamba,
kuriame vyriškos eilutes beveik atsisakyta. Betgi tai bu-
vo ir ne graikiškas, ir ne koks nors lietuviškas jambas,
greiciau nauju laiku itakoje pakartptas aleksandrinas.
Jeigu, sakysim, rusu poezijoje buvo susifermaves pen-
kiapedis jambas, kuriuI? vertejai megino versti ir dabar
neretai tebevercia klasikine jambo eilute, tai lietuviu
poezijoje neturime nusistovejusios jambo eilutes, nepai-

22 Sofok1is. Tragedijos. Kaunas, 1939.
23 Aischilas. Prikaltasis Prometejas. Kaunas, 1947, p. 16.
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sant to, kad jis musu literaturoje, kaip mateme, gyvuo-
ja jau trejeta šimtmeciu. R. Mirono meginimas taikyti
šešiapedi aleksandrino varianta bene bus padares Itakos
A. Dambrauskui, kuris perdirbo A. Venclovos eilutes sa-
vaip, tolydžio tarp vyriškuju Imaišydamas moteriškasias.
Todel jo versta cituotoji vieta iš "Edipo Karaliaus"
skamba štai kaip:

o kudikiui gležnam trys dienos nesuejo,
Kai tevas jam kojytes suverže diržu
Ir svetima ranka ji išmete kaInuos.
Tad Apolonas neišlaike žodžio sunui,
Kad jis užaugsias tevo žudiku, nei Lajui,
Kad žusias nuo sunaus, ko jis labai bijojo 24.

Nedrasu butu tvirtinti, kad neapibrežtas vyrišku ir
moterišku eiluciu ivairavimas kuo nors gelbsti jambiniu
tekstu vertejus nuo monotonijos, 0 kad suteikia ritminiu
neaiškumu,- negincytina. Todel, manydami, jog lietu-
viu eiledarai tiek kalbos, tiek ir literaturines patirties
požiuriu klasikine vyriška jambu eilute yra visiškai pri-
imtina, mes nesiememe ko nors naujo kurti, palikdami
tai originaliai poezijai. Musu jambas, verciant Euripido
"H1poIita", buvo toks:

Pajury prie bangu, sketlaujanciu krantus,
mes keteras žirgu šukavom verkdami.
Mat praneše tenai ateivis kažin koks,
kad HipolJtas jau nevaikšcios šia žeme,
nes jam nuskyrei tu nedalia tremtiniu 25.

Siame jambe vyriška eilutes pabaiga netgi labai su.
griežtinta, visiškai išvengiant daktiliškai skambancios
galunes, kuriu gausu A. Simelpenigio eilese:

Dar be to, prafesoris
Ir už pamokinimus
Atim savo mokescius 26.

24SofokIis. Tragedijos. V., 1974, p. 50.
25Euripidas. Hipolitas apvainikuotasis. V., 1973, p. 98.
26Lietuviu literaturos istorijos chrestomatija, p. 157.
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Daug ju turi ir A. Venclovos su A. Rukša vertimas:

Pražusime, pamynusios istatyma,
Karaliaus musu valdžia, valia griaudamos.
0, atsimink, mes užgimeme moterys. . . 27

Siandien mes manytume, kad labai jau griežtinti ei-
lutes pabaigas, tuo siekiant. pabrežti antikini jambo ko-
lorita, visiškai nebutina, bet vis deIto atsisakyti jo ir per-
eiti prie abejotinos jambo formos vargu ar reikia. Sia
prasme galima pagirti B. Kazlausko eiliavimo nuosai-
kuma:

Didžiausia juk palaima buna namuose,
Kada žmona gražiai su vyru sutaria.
Dabar - vieni vaidai, ir meJle dingo ju;
Pametes mano ponia ir mažus vaikus,
Jasonas veda karalaite, dukteri
Kreonto, šios Korinto žemes. viešpacio 28.

Panašiai jamba taiko ir J. Dumcius, versdamas, sa-
kysim, Plauto "Pseudola":

Bet nebijok, aš neapleisiu mylincio.
Tikiuos kur nors gražiu ar negražiu budu
Pagalba sidabrine šiandien tau surasi.
Iš kur ateis jinai, nemoku pasakyt,
Bet ji ateis: ne veltui truksi antakis 29.

Iš to nereiketu daryti apibendrinancios išvados apie
vertimo kokybe apskritai, nes ji priklauso ne vien nuo
eiledaros. Ir pati eiledara geresnio meistro rankose su.
skamba sklandžiau ir suprantamiau, 0 mažiau patyres ir
prastesnis eiliuotojas visuomet paliks nemažai sunkiu,
sulaužytu, išgalvotu eiluciu. Mes cia noretume ginti tik
principa: jeigu galima lietuviškai išversti originalo met-
ru, ar reikia stengtis žut but nuo jo tolintis. Kitas daly-
kas, kai lietuviškai nebegalima išversti originalo metro,--

27Sofoklis. Tragedijos. Kaunas, 1939, p. 212.
28Euripidas. Medeja. V., 1960, p. 34.
29Plau/as. Komedijos. V., 1970, p. 220.
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kitaip tariant, 'kai reikia susikurti koki nor~ pakaitala.
Cia nekalbama apie labai sudetingus chorines lyrikos
metrus, kurie visose dabartinese kalbose turi buti savaip
perkurti, bet norime pateikti viena pastovia eilute, var-
tojama tragedijoje giliam susijaudinimui išreikšti, 0 bu-
tent - dochmija, kurio pavidalas originale yra toks:

v-L L...v.1..

Nors, kaip matome, ši eilute susideda iš artimu jam-
bams elementu, bet jos perteikimas ištisiniame tekste,
kur dochmijai eina iš eiles, yra keblus, nes iaudrintas
ritmas supaprasteja, jeigu eilutei suteikiama sklandi tek-
me, arba, atvirkšciai, eilute darosi sunkiai paskaitoma,
jiegu norima joje pabrežti ritmini kontrastinguma. Todel
kiekvienas vertejas ieško savo išeities, 0 galutine ko
gero ir nera surasta.

Stai A. Venc1ovos ir A. Rukšos dochmijai "Antigo-
neje":

0, beproti prote, 0, nuodeme,
Tris Jau nužudei!
Jus, kurie matot cia

Užmuštus' ir užmušejus, gimines! 30

A. Dambrauskas ta pacia vieta išverte. taip:

Proto negudraus nuodeme baisi,
užsispyrusi, mirti nešanti!
O! Pažvelkite jus i žudikus
Ir i žuvusius kraujo gimines! 31

B. Kazlauskas dochmijus pakeite anapestais:

Ar girdi tu vaiku graudulingus verksmus?
Moterie nelaiminga, kokia tu žiauri!
Gal mums eiti vidun? Reikia gelbet vaikus

nuo žudyniu baisiu 32:

30Sofoklis. Tragedijos. Kaunas, 1939, p. 276.
31Sofoklis. Tragedijos. V., 1974, p. 288-289.
32Euripidas. Medeja, p. 104.
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H. Zabulis dochmijus eiliavo dar kitaip:

Kalbi - ypac keistai:
žodžiai - vieni riksmai.

Prabilk, ak, moterie,
ko tu bijai!
Širdi gal slegia kas? 33

Vien minties prasme gal nieko. 'ypatingo neatsitinka,
kad analogiška eilute vienas vertejas pamegina vienaip,
kitas kitaip versti, ypac jeigu kurinys yra kitas. Betgi
originalo eiIedaros prasme, kai ji turi vieninga ir aišku
ritmini standarta, tokia ivairove nieko gero neduoda,
nes ji ne kiek nepraturtina antikinio kolorito musu ver-
timuose.

Keleta pastabu noretusi tarti ir monodines lyrikos
metru klausimu, juoba kad teko paciam su jais dirbti,
rengiant lietuviškai Katula ir Horaciju. Pirmuciausia pri-
simintina, kad Horacijaus strofika, apibendrinusi visos
antikines lyrikos raida, Ilgi šiu dienu laikoma lyrines ei-
ledaros etalonu.. Ilgus amžius pasaulinejepraktikoje ly-
rika, kuri buvo kuriama lotynu kalba, remesi tik Hora-
cijaus strofika. Ja remesi ir minetas Vilniaus universite-
to profesorius M. Sarbievijus. Betgi i nacionalines kal-
bas, blogiau skiriancias prozodinius ilgumus ir trumpu-
mus arba turincias pastovu kirti, Horacijaus eiledara
perkelti buvo nemažu sunkumu.

Pirmas lig šiol žinomas meginimas lietuviškai eiliuoti,
taika]1t Horacijaus strofika, yra pusantro šimto metu se-
numo ir laikytinas vienu iš ankstyviausiu naujuju lite-
raturu raidoje. Jis priklauso Enrikiui Budriui (1783-
1852), kuri 1. Reza, K. Donelaicio leidejas, buvo pakvie-
tes talkininkauti, renkant lietuviu liaudies dainas. Kartu
su liaudies dainomis jis nusiunte 1. Rezai ir savo eiliu,
palydejes jas Horacijaus formos eilerašciu:

Beskaitydam's raddau Jusu Paraszime
J og mes sustum Zedu randamu Lietuvoj',

Pinnanczajam Wainikkui,
Kur zyd€Hube Palowos. . .--

33 Euripidas. Hipolitas apvainikuotasis, p.62.
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Pavadines eiles pupelemis, kaip užnemunieciai vadi-
na medžiu pumpurus, jis baigia savo eiliuota laiška pa-žadu:

Nežinnodam's tiesa Skyrima tikkraji,
Ant mieginnimo sztai suntinnu ben kelles:

Jei isztirczau jas tinkant
. Procawoczaus daugiaus nuskint? ,

Buddrus
Mokytojis Pillupenos,

BredausO Dware

Dedikacija, deja, nepasižymi poetiniu tobulumu, ta-
ciau vienas E. Budriaus eileraštis, kupinas gaivios pava-
sario nuotaikos, vertas demesio: '

Snego Drobe sutirpst', Skreiste Naturos deng'
Zemes Ruba zalleii tukstancza Tukstanczei

Gaun' Butybe isz naujo
Saules spindulus gerdami,

Medzei wel atsigij', Pupeles sprogst linksmai,
Atwer Waisui Durris, Zeda gimdydamoSi

Isz Kruteliu Naturos
Pasisotin kiek Gywastis.

Pempes bluzgin Sparnus, diaugias Pawasario,
Wytureliu Balsai skambin be Palowos,

Gulbes traukia per Ura,
Tewa auksztajI girdamos.

Tai gryna asklepiadine strofa, pagal dabartine klasifi-
kacija - ketvirtoji, bet eileraštukas nera joks vertimas,
nors savo turiniu ir ypac nuotaika labai artimas Horaci-
jui. Štai pavasariui skirtos Horacijaus eiles 34, išsakytos
antraja asklepiadine strofa:

Jau nuti1do marias, vel pusdami bures,
atšilimo šaukliai - vejai nuo Trakijos,
jau nestingsta lanka, upes nešniokštauja,

išsi1ieje žiemos ižu.

34Horacijus. Lyrika. V" 1977.
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Krauna lizda kregžde, gailiai apverkianti
ItI ir amžinai gedos subjaurintus
Pandiono namus, nes nedorai labai

baude barbaro jie aistras.

Ant gležnos dar žoles piemens riebiu aviu
jau raliuoja dainas savo švilpynemis:
dieva linksmina jie, megstantI galvijus

ir Arkadijos kalnelius.
IV, 12, 1-12

Pavasario nuotaikas Horacijus kelis kartus kartojo
dar archilochinemis eilemis. Pavyzdžiui:

Dingo bematant sniegai: I laukus žaluma jau sugrIžta,
o I medžius lapijai

keiciasi žeme visa, ir vandenys slugs1anciu upiu
telpa I savo krantus. . .

IV, 7, 1-4

Tai pirmoji archilochine strofa, 0 štai - archilochine
ketvirtoji:

Tirps!a žvarbioji žiema, pavasariu
vel Favonui dvelkiant. . .

baltai šarmoti lankos jau nustojo. . . ,
Ir 1 ... 4

Šie Horacijaus pavasariniai motyvai DUVOir tebera
-.chrestomatiniai; ne atsitiktinai jie skamba ir mokytojo
E. Budriaus eilese. 'Juk ir M. Sarbievijus apie ,Vilniaus
'krašto payasari lygiai taip dainavo, beje, kaip ir E. Bud-
Tius, ketvirtaja asklepiadine strofa:

Jau senokai dvelksmu šilto pavasario
atgaivino laukus grIže Favonai vel,

vel sužydusios pievos
mirga vasaros spalvomis.

Sunkiaderliais laivais tIsanti Vilija
plaukia palei dirvas malonioje tyloj,

nors kaimynines kalvos
aidi paukšciu ciulbejimu,

I
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nors antai ir piemuo nuo pakylos žalios -
tošele viksvine daina prakalbina,

ir upeivis, kai ilsis, ,

buriu nešamas išpustu.
(Straipsnioaut. vertimas)

Šiuos ilgokus išvedžiojimus pateikeme, noredami iro-
dyti, kad E. Budriaus eiles ne atsitiktinai buvo suklosty-
tos i Horacijaus strofa - jos gražiai perkuria didžiojo
romeno vaizdus; bet tik suteikd1UIlos jiems lietuviška
spalva ir dvelkima. Galetume sakyti, kad E. Budriusejo
tuo pat keliu, kaip K. Donelaitis,- pereme iš antikos
forma ir bendraja ideja, bet regejo, jaute ir mastesavo
žemes vaizdais. Gaila, kad 1. Reza nesusidomejo šia
E. Budriaus kuryba: tarp kitu jo rankrašciu liko tik mi-
neti pavyzdžiai, kuriuos surado ir, dataves 1820-1824 m.,
paskelbe V. Biržiška 35.

Kita vertus, šiais išvedžiojimais norima irodyti, kad
Horacijaus metras jau seniai lietuviu kalba išmegintas,
bet tik, nesurades savo Donelaicio, liko neitvirtintas ori-
ginaliojoje musu poezijoje. Ir i originaluji Horaciju mu-
su verteju demesys pakrypo itin velai, todel šiam rome-
nu poetui dar teko pereiti tam tikrus ieškojimu kelius,
kol jis igijo pi1ietybe musu verstineje literaturoje.
A. Churginas iš pradžiu buvo beatsisakas klasikines stro-
fos ir pritaike Horacijui rimuota posma:

Kas vidurI auksinI pasirinko,
Tasai lušnos nežino purvinos,
Tasai, taciau, vienodas ir saikingas,
Sau negeidauja dvaro prabangos 86.

Veliau jis atsisake jaunystes bandymu ir ne viena
Horacijaus ode išverte originalo metrais. Ka tik pateik-
toji vieta veliau irgi atgavo savo antikini kolorita:

Tas, kuriam brangus vidurys auksinis,
Moka tas lušriu purvinos pastoges

35Tauta ir žodis. Kaunas, 1931. t. 7, p. 310-313.
36 Horalius Q. F. Ars poetica, p. 49.
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Niekad nematyt, ir puikiuju rumu
vengt išmintingai.. .37

A. Churginas nuejo dar toliau ir ne viena savo origi-
II', nalu eilerašti sukure Horacijaus metrais, kurie suskam-
~ bejo netgi naujoviškai. Šit alkajine strofa:

Vienatves laive,
vetro j neskestantis,

žvaigždžiu verpetais
nešk mano nerima

I užmaršties archipelaga,
kur išsipildo

visi troškimai! 38

o štai sapfine:

Akmeneli, ko
tu guli prie kelio

ir stebi šaltai,
kaip viena gadyne

Ikandin kitos
pro tave praeina

it karavanas? 39

'0

Zodžiu, nors ne per daug vertimu iš Horacijaus lyri-
kos paskelbe A. Churginas, taciau jis galutinai irode,
kad Horacijus gali puikiai lietuviŠkai skambeti savo ori-
ginalo pavidalu, nesuniveliuotas naujosios poezijos sa-
skambiu. Tatai paskatino šiu eiluciu autoriu imtis versti
visa Horacijaus lyrika jo paties metrais. Ir dar norejo-
si, kad visas Horacijus butu vieningas - vienu kaltu
kaltas, 0 ne kaip nors sulipdytas. Todel buvo atsisakyta
lengvesnio kelio, atsisakyta rinkti turimus, nors ir ge-
rus, vertimus, juoba kad ju skelbta buvo vis delto labai
mažai.

Iš pasitaikiusiu sunkumu norisi pamineti tik tuos, ku':
rie dave nelauktu rezultatu. Horacijus, iskaitant hegza-

37 Iš antikines poezijos, p. 63.
38Churginas A. Sietuva. V., 1973, p. 13.
39Ten pat, p. 44.
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metra, naudojo iš viso 20 skirtingu ritminiu pavidalu.
Atskiri iš ju turi smarkokai supinta ritmini piešini, ku-
ris vertime neigyja pakankamo kontrastingumo ir lieka
neryškus. Sakysim, ketvirtoji archilochine strofa:

-vv-vv-Ivv-vv I-v-v-v
v-v-v-v-v-v } 2 kartus 40

Sis daktilio, trochejo ir jambo liedinys, kuris origi-
nale suprantamas ir gyvas, lietuviškame vertime buvo
išdestytas ne dviejose, 0 trijose eilutese, ivedant rima
tose vietose, kur baigiasi originalo eilutes:

Savo šokius Venera vel pradeda
prieš menulj vaisku,

aplink Ja Gracijos ir nimfos vaikšto,
kojom j žeme dermingai trepnodamos,

kol degas Vulkanas,
Kiklopu kalve žiurineja sena 41,

Panašiai yra ir dar vienoje mažai kontrastingoje stro-
foje, kuri ir Horacijaus tebuvo pavartota vos viena kar-
ta. Turima minty didžioji sapfine sttofa:

-vv-v-v
-v-v-lvv-l-v0-v-v }

2 kartus

Cia vertejui irgi teko skelti ilgaja eilute i dvi dalis
(po antrosios cezuros), 0 pirmoji (trumpoji) eilute atsar-
giai surimuota su lygiagrecia trumpaja eilute toje pa-
cioje strofoje:

Ko pasislepes tuno,
kaip, anot sakmes, laukdama

Trojos graudaus žlugimo,
slepe Tetide sunu,
kad negriebtu Jo pražutis,

vyru drabužj devint? 42

40Knygoje liko neištaisyta korekturos klaida, todel ši schema ten.
nurodyta netiksliai. 2r.: Horacijus. Lyrika, p. 225.

41Ten pat, p. 44.
42Ten pat, p. 51.
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I Aiškesnes ilgos eilutes tebuvo suskaldytos i dvi:

. Leukono ja, neklausk,
kokia dievai pabaiga skirs abiem 43,

.arba:

Jau trecias lapkritys nupurte išdidžias
garbanas nuo ažuolu,

kai aš Inachija meciau 44,

arba:

Tad dainomis ir vynu nelaimes visas sau palengvink-
tatai klaikiausiam liudesy

saldžia paguoda suteiks 45.

Vadinasi, tik labai nežymus dalykai ir tik tie, kurie
gelbsti ritmineje strukturoje, tebuvo pateIkti prie iprasti-
nio klasikinio arsenalo, bet jie, matyt, neišvengiami,
norint skaitytoja nejucia ivesti i antikines eiledaros des-
ningumus ir drauge paskatinti ji perskaityti vertimo teks-
ta taip, kad naturalus žodžiu kirciai sudarytu prozo-
dinio bangavimo ispudi. Kaip tai pavyko, žino ir mato
tas, kas domejosi ir skaite, bet šioje vietoje tenka pa-
brežti, kad lietuviu kalba yra tokia, kuri duoda daug ga-
limybiu išreikšti gana sudetinga ritmine struktura, 0 to-
del verciant nera butino reikalo eiti antikinio originalo
ritmi.kos supaprastinimo keliu, kaip tai daroma daugely-
je kitu kalbu.

Prie viso šito prisideda dar vienas keblumas, kuri pa-
žymejo dar Vaižgantas, pasakes apie pirmaji J. Ralio
vertima: "Galu gale susivokti juroje 12000 eiluciu, kad
viskas butu nuosaiku, ypac lituanizavime graikiškuju var-
du, buvo labai sunku" 46. Tasai "lituanizavimo" sunku-
mas išliko ligi šiol. Principas turetu buti toks, kad var-

43Ten pat, p. 53.
44Ten pat, p. 23.
45Ten pat, p. 26.
46Homero Odiseja, p. 275.
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das išlieka, koks jis buvo paskolintas iš kitos kalbos.
Deja, antikinius vardus mes skolinomes per ivairias kal-
bas ir ivairiais laikais. Rodos, nusistovejo Egiptas, Eschi-
las, Fedra, bet cia pat vartojamas. Hefaistas, nors yisu
graikiškasis pagrindas yra tas pats dvibalsis aL Tai žino-
mi vardai, befgi verteja užgula gausybe smulkiu vardu,
kuriu reikia žut but lietuvinti tarima, pritaikyti kir-
cius, be to, tokius, kad skaitytojas tik taip, 0 ne kitaip
juos kirciuotu. Tada ir pasirodo, ~ad musu principai dar
neišbaigti, jie neleidžia išlaikyti vieningos linijos, 0 to-
del musu vertimo ir apskritai bendra vardu kultura pa-
sidaro priklausoma nuo atskiru žmoniu nuomoniu arba
istoriniu atsitiktinumu. .

Rodos, vertimu iš antikiniu kalbu lentynele musu li-
teraturoje nera labai didele, rodos, dar tik pradžia pa-
daryta, bet problemu jau yra neIIlažai. 0 gal ju daug
butent todel, kad dar mažokai sukaupta patirties. Tik pa-
dirbeje visi, kas galim, mes daugiau atnešime savo kul-
turai pasaulio lobiu, 0 kartu spresdami gincus, kurie te-
belieka gyvi,pasistumesime ir filologijos dalykuose.
1978


