
MOKYKLA, LEIDYELA
IR STUDENTAS

gos recenzija, paremta naujausia moksline literatura,
modemiais tyrinejimp metodais, per visus mokslo
metus igyta nuovoka. '

Džiugu, kad tarp verstiniu knygu galima pamaty-
ti ir buvusiu universiteto vertimo specializacijos stu-
dentu darbu. Štai ne taip seniai "Vyturio" leidykla
išleido N. Felipes knygute "Romanas Ele", kuria iš
ispanu kalbos išverte Lina Bruzgaite, dar studiju lai-
kais pradejusi savarankiškai mokytis minetos kalbos.
Grožines literaturos kuriniu iš vokieciu kalbos
vercia buves šios specializacijos absolventas, poetas
A. A. Jonynas. Iš prancuzu- Liucija Snukiškyte.
Dažnokai vercia Radijo ir televizijos komiteto redak-
torius Algimantas Jokubenas, taip pat VISI ir uni-
versiteto leidybiniu grupiu redaktores. Filosofinio
pobudžio kurinius vercia "Minties" leidyklos redak-
tore Ramute Jakimaviciute-Rybeliene, kuri taip pat
mokesi universiteto specializuotoje verteju grupeje.
Taciau ar pakanka to, kas padaryta? Svarbiausia, ka
ir kaip dar daugiau reiketu nuveikti?

Šiek tiek žvilgterekime i mokyklos ir leidyklos
santykius. Tiek "Vagos", tiek ir naujai susikurusi
"Vyturio" leidykla mielai priima musu studentus at-
likti vertimo gamybine praktika, kilri ligi šiolei buda-
vo organizuojama dukart per penkerius metus. Prak-
tikantai susipažindavo su redaktoriaus, korektoriaus
ir kitais leidybiniais darbais. Šiu istaigu redaktoriai
ir vadovai nepatingedavo papasakoti apie savo dar-
ba, planus, gamybinius rupescius iT naujoves. Ne
karta vertejas Dominykas Urbas buvo atejes su
pluoštu pavyzdžiu, taisymu, šmaikšciu posakiu krai-
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Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete
anglu, vokieciu ir prancuzu specialybes studentams
skaitomi dvieju semestru (IV kurse) vertimo teorijos
ir praktikos kursai. Nuo 1971-72 mokslo metu lie-
tuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo
ministro isakymu Nr. 84 šios aukštosios mokyklos fi-
lologijos fakultete buvo ikurta meninio vertimo spe-
cializacija, kuri išleido 1986 m. treciaja ~erteju laida.
I šia grupe studentai priimami tik kas penkeri metai
ir konkurso keliu. Per pirmaji ir antraji semestra bu-
simieji šios grupes kandidatai stebimi ir, išryškejus
ju gabumams, paaiškejus pažangumo rezu1tatams, at-
renkami pažangiausi bei stropiausi. Per konkursa bu-
davo atsižvelgiama ne tik i jau minetus rodiklius, bet
ir i tarme, bendra išsilavinimo lygi, kaimo, miesto at-
stovus, užsienio kalbos mokejima, vertimo igudžius,
taip pat ir i kitus šiai profesijai reikalingus privalu-
mus. Per ketverius penkerius metus tokia suformuota
studentu grupe nuo antrojo kurso rašydavo speciali-
zuotus vertimo kursinius darbus, mokydavosi anali-
zuoti verstini teksta, ji objektyviai vertinti, 0 pasku-
tiniaisiais metais, kai jau budavo išklause vertimo
teorijos, istorijos, redagavimo, tekstologijos ir kitus
speckursus, išbande savo jegas per praktika leidyE.-
Ioje; imdavo rašyti diplomini darba - verstines kny-
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tele, moke ne tik gimtosios kalbos grožio, gilesniu
" leksikos ir semantikos klodu žvalgybos, taiklesniu

posakiu, tikslesnes minties atrankos, patare, kaip
idomiau rašyti kursinius, seminarinius ir diplominius
darbus, dalykiškai ir apdairiai juos vertino bei re-
cenzavo. Ne syki studentai sulauke sveciu iš užsienio
literaturos, vokieciu filologijos, kitu katedru, iš lie-
tuviu kalbos ir literaturos instituto, Vyriausiosios En-
ciklopediju redakcijos ir kitur. Visa tai praplete šios
grupes studentu akirati, leido susipažinti su literatu-
riniu darbu, šiuolaikinemis kulturos problem,omis. Stu-
dentui žymiai idomiau nueiti i spaustuve paciam, kur
sukasi smagraciai ir konvejeriu plaukia naujai spaus-
dinamos knygos lankai, negu išgirsti nors ir idomiau-
sia paskaita apie knygos redagavima ar leidybos
procesa.

Kaip butu gera ir naudinga, jei vienakart kuris
nors iš redaktoriu ar redakciju vedeju sutiktu musu
Alma Mater paskaityti speckursa ar bent viena kita
cikla paskd'ttu, vadovauti kursiniam ar diplominiam
darbui. Tai butu tikrai neikainojama parama ir aki~
vaizdi nauda busimiesiems vertejams, isimintina teo-
rijos ir praktikos derinimo pamoka. Be to, grožines,
politines ar pedagogines literaturos leidyklos iš anks-
to galetu susitarti su universitetu ir leistu parengti
grupei ar bent keliems studentams vidine vertimo re-
cenzija. Tatai butu ne sausas, akademinis kursinio ar
seminarinio gynimas, bet konkreti. užduotis, reikalau-
janti iš studento visapusiško pasitempimo, žiniu pa-
tikrinimo ir- dalykiško ju ivertinimo. Kaip gali nesi-
gereti, kai eidamas J. Paleckio gatve, pamatai banko

sienoje sekmingai realizuota Dailes instituto studento
darba. Juk panašiai butu galima paskatinti bei pa-
drasinti jaunuosius filologijos specialist\ls: Rašytoju
sajungos rupesciu organizuoti nuolatinius kurybinius
jaunuju verteju seminarus, vasaros stovyklas, vers-
tiniu knygu aptarimus. Arba, pavyzdžiui, "Vagos",
"Vyturio", "Minties", (,Sviesos" leidyklu planuose
numatyti kokia nors viena knygele, kuria kolektyviai
galetu išleisti busimieji absolventai. J. Jablonskio ir
J. Balcikonio biografijose tokiu dalyku pasitaike. Gir-
tina, kad tokiu atveju nepamiršo "Vaga", kai univer-
siteto destytoju Ramunienes, Dantaites, Vengrienes
vadovaujami stUdentai išverte nedideles knygeles.
Tiems studentams tai buvo ir tera ne tik malonus
studiju prisiminimas, bet ir visuomenei atliktas nau-
dingas darbas, konkretus ju pastangu ivertinimas.

Jau ne karta buvo minimas vertimu kritikos sty-
gius. Nežinia, kiek metu dar lauksime specialaus lei-
dinio; skirto vertimo reikalams, bet juk ir tomis pa-
ciomis lešomis, iprastinemis salygomis ir priemone-
mis galetume šias spragas be dideliu sunkumu
palopyti, tik nereiketu kai kurioms periodikos redak-
cijoms užsitverti "aukštais slenksciais", gerokai nusi."
devejusia recenziju rašymo forma ir neretai pasikar-
tojanciomis tomis paciomis pavardemis ar net abe-
jingumu ir tiesiog ignoravimu. Kodel redakcijos
negaletu paskelbti ir verstines knygos recenzijos
konkurso? Butu dar gražiau, kad periodiniai leidiniai
iš ariksto paskelbtu recenzuotinu knygu sarašus ir
paprašytu autoriu atsiusti joms recenzijas', kurios bu-
tu spausdinamos ivairiai: jei idomi, dalykiška, nauja
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. ar kitokiu privalumu turinti,- visa, jei tik kur ne
kur vertinga - tai tik kelios ištraukos, citatos ar pan.
Pagaliau ne pro šali spausdinti gera seminarini, .kur-
sini ar net diplomini darba apie verstine knyga. Re-
dakcija galetu pasiulyti: štai mums reikalingos šiu
knygu recenzijos. Kurias galite ivertinti~Ar šios ir
kitos priemones nepaivairintu musu dabartines re-
cenzijos formos? Taip prastplestu ir bendradarbiu
tinklas, ir recenzuotinu knygu vertinimo kriterijai,
temos, aspektai ir t. t.

Dabar, kai konfrencijose ir tarptautinio masto su-
sitikimuose dažnai kalbama, kad truksta verteju iš
daugelio kalbu, vertimo kritiku, butina kuo greiciau
atnaujinti vertimo specializacija universitete. -Mat ši
akademine grupe 1986 m. pradžioje žodiniu rektora-
to atstovu paliepimu panaikinta be oficialaus isaky-
mo neribotam laikui. Kai ji bus atkurta, butina per-
tvarkyti tokiu specializaciju absolventu idarbinima.
Juk ligi šiolei tokie specialistai buvo skirstomi bend-
ra tvarka i mokyklas. Jei taip bus ir toliau, tai veltui
eina aukštosios mokyklos pastangos, rengiant verte-
jus, kuriu paklausa nepakankamai respublikoje iš-
tirta ir todel jie priversti dirbti ne pagal savo spe-
cialybe.

Be to, vertimo specializacija vienoje aukštojoje
mokykloje irgi ne išeitis. Siuo metu leidžiamu kny-
gu skaicius, ypac verstines literaturos, nepakankamas
kritinis ivertinimas, moksline ju analize ir apibend-
rinimas yra tokio lygio, kad butina net vertimo ka:.
tedra, kuri kartu su ikurtu Mokslu Akademijos sis-
temoje specialiu skyriumi ar sektoriumi galetu
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bendromis jegomis imtis sistemingai, nuosekliai, tikrai
moksliniais pagrindais taisyti tas spragas, kurias mu-
su visame kulturiniame gyvenime paliko nepakanka-
mai demesio ir rupescio sulaukusi ši kulturos sritis.
Jei nebus platesniu valstybiniu mastu imamasi radi-
kaliu priemoniu šiam darbo barui pagerinti, mes ir
toliau verkšlensime, kad del dirbtinu barjeru, ivairiu
biurokratiniu priežasciu ir kliuciu negalime išsiusti
specialistu mokytis persu, tadžiku, uzbeku ir kItu
kalbu i Vidurines Azijos universitetus, i užsieni.
Tikrai neturesime nei rimtu monografiju, nei solidžiu
studiju, nei šios srities mokslo kadru, jei verstine
knyga, vertimo teorija, vertimo mokslas nesulauks
pelnyto demesio ir lešu.


