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Kārlis Draviņš

Brāļu tauta paver mūsu 
dzejas klēti

4 LATVIJA

ANDREJA EGLĪŠA DIEVS, TAVA ZEME DEG! LIETUVISKI
Mūsu trimdas presē laiku pa lai

kam tiek rakstīts, ka būtu vēlams 
nodibināt jo tuvas attieksmes ar mū
su kaimiņiem un likteņbiedriem 
igauņiem un lietuviešiem. Praksē to
mēr iznāk, ka mūsu periodikā par 
abu šo tautu mākslu, rakstniecību un 
aktuālām sabiedrības problēmām pa
rādās visai skopas ziņas. Pārlūkojot 
pieejamos lietuviešu vai igauņu 
trimdas izdevumus, jākonstatē, ka 
arī tur aina šinī ziņā nav neko labā
ka. Neiztirzājot speciālo trimdas ap
stākļu ietekmi, še tomēr jāatzīmē 
valodas grūtības. Ja igauņu prozas 
darbi, piem. Aug, Gailīša romāni, 
mums tulkojumos kaut cik pieejami, 
tad ;labi lietuviešu valodas pratēji, 
kam būtu iespēja vai vēlēšanās lite- 
rātūrā vai žumālistikā darboties, nav 
Viegli sameklējami. Lietuva no Rī
gas gan bija, tā sakot, laba akmens 
sviediena tālumā, ari Latvijas Uni
versitātes slaveno „Rožu gaiteni“ pil
dīja baltologu simti — bet .vai mūsu 
augstskolas vadība kādreiz bija arī 
padomājusi par kaut ko līdzīgu bal- 
toloģijas studentu apmaiņai ar Lie
tuvas universitāti?

Draudzību, kas nebija nodibināta 
jau agrāk, un labu pazīšanos, kuŗai 
nav ilgāku tradiciju, nav viegli uz
reiz plašāk un dziļāk izveidot. Tāpēc 
jāapsveic katrs vērtīgāks sasniegums 
šinī virzienā, kaut arī dažkārt nācies 
ņemt palīgā kādu svešu valodu.

Tā plašāku informāciju par lat
viešu rakstniecības un mākslas sa
sniegumiem trimdā iespiedis lietu
viešu žurnāls Lietuviu Dienos, kas 
iznāk Holivudā, savā 1960. g. 9. (108.) 
numurā. Īsajiem, bet lietpratīgi ko
dolīgajiem apskatiem (tos žurnāla re
dakcijai sniedzis Anšlavs Eglītis) pie
vienota rinda raksturīgu attēlu (dažu 
mūsu teātru izrāžu skaiti, baleta 
mākslinieki, gleznu reprodukcijas), 
kas lietuviešu lasītājam ļauj gūt zi
nāmu ieskatu par mūsu labākajiem 
sasniegumiem mākslā un rakstnie
cībā.

Žurnāls sniedzis ari kādu latvie
šu daiļdarbu — Andreja Eglīša 
Dievs, Tavā zeme deg! atdzejojumu 
lietuviešu valodā. Dažas lappuses tā
lāk uzejams arī pats autora attēls 
(kopā ar Vilmu Tenesi Stokholmas 
pretkomūnistiskajā izstādē).

Arī Lietuvju Dienu redakcijai, kā 
redzams, nav bijis iespējams atrast 
kādu literātu, kas spētu Andreja Eg
līša darbu atdzejot tieši no brāļu 
tautas valodas un tulkojumam pa
matā ir angļu teksts (attiecīgā norā
de 14. lpp.).

Katrai valodai, īpaši vēl poētiskas 
izteiksmes modulācijā, ir savs īpat
nējs mūzikāls plūdums, teikumu ri
tums, vārdu savienojumu grupu spe
cifiskās kadences, vārdu poētisko 
asociāciju vienreizība — viss tas tik
pat kā neatdarināms kādā svešā va
lodā. Andreja Eglīša Dievs, Tava 
zeme deg! jau angļu tulkojumā, kā 
katrs var pārliecināties, ir daudz 
zaudējusi savā poētiskā izteiksmē. 
Tas pats, diemžēl, jāsaka par kantātes 
lietuvisko atdzejojumu. Andreja Eg
līša darbs iezīmīgs ar savu aumakai- 
no, vietumis pat apbrīnojamo izteik
smes spēku, kas dažuviet, valodas 
plūdumam ik pa laikam pārsviežo- 
ties no viena pantmēra otrā, aizrauj 
lasītāju ar fascinējošu dinamiku. 
Lietuviešu tulkojumā no šīs brāz
maino pantu ekstatiskās trauksmai- 
nības daudz kas zudis. Mūsu brāļu 
tautas valodā paši vārdi, kaut arī 
daudz gadījumos pavisam tuvi mū
sējiem ( saule — saule, maža tauta 
— maza tauta, žali beržai — zaļi bēr
zi utt.), visumā tomēr ir gajāki, gau
sāki un rāmāki kopskandējumā, salī
dzināsim kaut vai pašu titulu, kas 
lietuviski skan Dieve, tavo žeme de
ga! Tā nu tulkojumā nav maz to 
rindkopu, kas ne tuvu nespēj sa
sniegt Andreja Eglīša izteiksmes 
skaudri krāšņo un vietumis bībelis
ko varenumu. Dažai labai teksta vie
tai, kas latviešu oriģinālā aizplūst 
ķā monumentāli akordi, būtu nākusi 
par labu, vedas domāt, brīvāka iz
teiksme, vaļīgāka atkāpšanās no pa
rauga teksta, lai arī lietuviešu valo
dā dotu vietu atbilstošam poētiskam 
cildenumam, kantātiskai pacilātībai.

Dzejas cienītājam vai poētisko 
problēmu pētniekam bez tam vēl ir 
iespējams šinī lietuviešu tulkojumā 
lieku reizi pārliecināties, cik liela 
nozīme darba struktūrā, pantu orga
nizēšanā, daiļskanības kāpināšanā

un valodas kolorēšanā ir atskaņām 
vai rimoīdiem (pusatskaņām). Lietu
viešu pārdzejojumā šos iespaidīgos 
dzejas līdzekļus nav izdevies, diem
žēl, meistarīgā pakāpē un pilnvērtī
gi izlietāt.

Ar visu to tomēr jāpriecājas par 
katru mēģinājumu atslēgt mūsu dze
jas klētis asinsbrāļiem. J.ācer arī, ka 
nākotnē radīsies konģeniālāki mūsu 
dzejdarbu atdzejojumi lietuviski — 
un mums labi lietuviešu poēzijas tul
kojumi. Kas  attiecas uz lietuviešu 
valodu pašu, tad nav it nekādu šau
bu, ka arī tanī var gan izsacīt ēteris
kas jūtu nianses, gan radīt darbus, 
kur mutuļo pravietiski cildena patē
tika.  


