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IV Motiejus Miškinis

Susižavejimas ir supratimas
J

Kiekvienas jautrus skaitytojas jau yra potencialus
1iteraturos kritikas, vienas iš "pašauktuju". Tik iš jaut-
riu, supratingu, mastanciu skaitytoju tarpo gali atsirasti
talentingu kritiku. Kažkokia literaturos kritiko talento
kibirk~tis privaloma ir geram vertejui. Skirtumas tarp
vertejo ir literaturos kritiko tera kiekybinis. Didžiuju žo-
džio meistru kuryba reikia giliai suprasti, reikia ja susi-
:žaveti, kartais net apsvaigti nuo jos. Susižaveti galima
:ir matematikos formule, bet tik tada, kai ja gerai suprasi,
{) poezijos kurini suprasi tik juo susižavejes. Sus i ž a-
v e j i mas ir su pra tim a s šiuo atveju sudaro tam
tikra neskaidoma suma. .

Kaip viena skambanti styga pagal rezonanso desni pri-
vercia suskambeti kita styga atsakomuoju atgarsiu, taip
ir didelis rašytojas pagal kažkoki labai subtilu, nesuvo-
kiama psichini desni sugestijuoja v~rteja. Vertejas ~už-
dega savo kuklias žvakutes nuo skaisciai liepsnojancio
fakelo ir neša jas i pacius tolimiausius, dar neapšviestus
kampus. Tokia yra kilni vertejo misija. Vertejas - kuk-
lus kurejo bendradarbis.

* "
i

Siuo metu vertimu jau tiek esama, jog su ju daugu- ,.'.
ma ne apgraibomis susipažinti nebepajegiu. Ir daugelio
verteju pavardes man negirdetos, tad apie nudieniu dau-
gumos vertimu lygi ka nors pasakyti negaliu. Anksciau
leidyklos redaktoriai - etatiniai ir neetatiniai - nusi-
skusdavo kai kuriu verteju negabumu, nerupestingumu,
netgi nesažiningumu, Ne karta redaktoriai man yra rode
nemokšu verteju "klasiško" darbo pavyzdžiu. Tokiu ver-
teju dar ilgai buta.

Nesakyciau, kad šie budavo tik nestropus ir nesaži-
ningi. Ne, jie dažnai budavo tik labai naivus, imdavosi
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darbo, kuris jiems atrodydavo nesunkus. Visada buda-
vo, yra ir, deja, gal visada bus (tegu ir daug mažiau) to-
kiu verteju, kurie ne jau c i a verciamo veikalo dva-
sios, nesupranta, kame jo didybe: jie tik žin 0, kad štai
šitas kurinys autoritetingu asmenu laikomas šedevru. Jie
panašus i ta Cechovo heroju, kuris Puškina laike dideliu
psichologu todel, kad jam Maskvoje pastatytas pamink-
las. Tokio žinojimo nepakanka. Naivus vertejai imasi
darbo ne pagal savo pajegas, jiems neprieinamos origi-
nalo stiliaus subtilybes, jiems, kaip prieblandoje, visos
kates atrodo vienodai pilkos. Vercia jie - dažnai labai
sažiningai vercia - ta pacia miline kalba ir lyrines dig-
resijas, ir dialogus, ir gamtos aprašymus, ir dar nežinau
ka. "Ikvepimo" semiasi tik t a i žodynuose, žino tik t a i
vadinamosios normines kalbos kanonus. Tokie vertejai
panašus i sienu tinkuotojus, kurie tiek persistengia, jog
užtinkuoja ir kambario langus. Jie galetu gana žmoniškai
išversti koki antraeili ar treciaeili autoriu, nereikalaujanti
iš vertejo platesniu užmoju. Tokiems vertejams patarti-
na perskaityti ta Kuprino "Dvikovos" vieta, kur genero-
las moko kareivi, kaip reikia badyti durtuvu iškamša...

*

Sakoma, kad nera didesnes kancios, kaip žodžio kan-
cia. Šiaip ar taip galvosime, dalies tiesos cia esama. Leng-
vai, tiesiog grynrašti, nedaug kas raše. Lermontovas kar-
ta ekspromtu sukure eilerašcio posma, kurio vienoj vie-
toj buvo nAQMJlvietoj nAQMeHU (U3 nAQMJl U CBeTQPO)I(-
geHHoe CAOBO).Išbraukes vardininka ir iraŠes kilmininka,
poetas suarde ritma, bande ji kaip nors gelbeti, bet tam
prireike pertvarkyti visa posma ir sumenkinti jo išraiš-
kinguma,- ir paliko nAQMJl. 1. Tolstojus, Cechovas, Go-
goUs kantriai, atkakliai taise savo rankrašcius. Tolstojui
nesisekdavo tvarkyti antrojo laipsnio šalutiniu sakinIU,
šalinti prancuziškas konstrukcijas (He MO.>KeTgblUlQTb
OT BOAHeHUJlCUQCTbJl).Galicizmu esama grožinej Puškino
prozoj, Gogolio veikaluose - netaisyklingu sakiniu...
Verciant juos i lietuviu kalba, tie nelygumai nejuciomis
išsilygina.
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Vertejui tikra kancia prasideda tada, kai jam pritruks-
ta vieno kito žodžio, nelyginant kertinio akmens, ant ku-
rio rymo visas pastatas - koks ypatingas, dažniausiai.
"apvalus", t. y. periodinis sakinys. 0 verciant perioda,
nera iš ko pasimokyti, nes lietuviu literaturoje ju beveik
nera. Stvertumeis tokio žodžio kaip skestantis skiedros.
Nepadeda joks žodynas, nors jame ir randi to paties žo--
džio sinonimu. Trukstamo žodžio tenka ilgokai paieškoti
nerašytiniame savo tarmes žodyne, kai kada pavyksta.
rasti, bet tuli redaktoriai žiuri i ji itartinai arba tiesiog
išbraukia. Keletas mano rytietybiu taip ir dingo be ped--
saku tik del to, kad rašytiniuose žodynuose ju nera.

- Normine kalba - tikiu - gali be tu siauru tarmybiu.
lengvai apsieiti, bet vertejai (ir originalios beletristikos
autoriai) - anaiptol. Zinoma, visur reikalingas saikas.

Va, vel man nesinori tenkintis tarptautine ko n-
te m p I i a c i j a (rusiškai - C03epl1,Wwe), reiktu lietu-
viško žodžio (ar dažnas skaitytojas ana supras?L 0 jo ne-
ra. Barono žodyne - "pasyvus stebejimas". Bet argi ga-
limas aktyvus stebejimas? Pasyvus stebejimas - kažkoks.
pleonazmas, man visai nereikalingas. Tuo tarpu belieka.
tenkintis tarptautiniu žodžiu.

Nuosaikiai galima ir barbarizmus panaudoti. Štai Rei-
monto "Kaimieciu" vertejas isileido ir "gaspadoriu", ir
"atpuskus", ir dar neatsimenu ka,- ir šitos svetimybes
savo vietoj: jos ne tik suteikia tam tikro kolorito ano'
meto Lenkijos kaimui, bet primena mums ir musu paciu,
lietuviu, kaimo ne taip jau sena praeiti.

Naujus žodžius svetur kuria ižymus rašytojai, ir nie-
kas ten už tai ju nepeikia. Zinoma, tam reikia ypatingo-
gimtosios kalbos jausmo ir gero skonio. Tumas-Vaižgan-
tas irgi yra sukures vykusiu nauju žodžiu. Tai kodel gi
ju negaletu sukurti ir vertejas? Negi šventieji puodus
žiedžia.

Yra žodžiu, kurie vieniems patinka, kitiems ne. Cia
skonio dalykas, 0 del skonio nesigincijama. Tas pats žo-
dis viename kontekste atrodo vienaip, kitame kitaip. Jei-
gu yra didesnis žodžiu pasirinkimas, nepatinkamus žo--
džius galima, netgi reikia pakeisti gražesniais, skambes-
niais, kiekvieno vertejo širdžiai mielesniais. Bet ir sko-.
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nio skirtybems yra riba. Aš labai abejoju, ar gali kam
;patikti bendratis puikoriautJ. ir jos vediniai. Mane šitas
žodis tiesiog šokiruoja. Tegu man atleidžia už atviruma
tasai, kuris arba pats sugalvojo, arba kur nors nugirdo
:šita k,erepla. Kai man kur pasitaiko rusiškas zuero)HITb,
tai ilgesniame sakinyje ji kaip nors sutirpinu, trans for-
muoju, kitu veiksmažodžiu pakeiciu, iš jo kita vedini pa-
>da.rau,i kuria tolimesne sakinio kerte nugrudu. Dabarti-
lles kalbos žodyne šito invalido - aciu žodyno sudaryto-
jams - nera. Rusu zuerOJl.RTb turi dvi prasmes. Rusai
:griežtai skiria zuerOJl.RTb3HaHueM rjJpaHUY3Koro .R3blKa (su
inagininku) nuo zuerOJl.RTbB HOBblX 6plOKax (su prepozi-
tyvu). 0 mes "puikoriaujame" paprasciau.

Vel štai kad ir rusu CMUPUTbC.Rir CMupeHue, kuriuos
verciame nusižeminli, nusižeminimas. Ne visai taip. Dos-
10jevskio CMUPUC.R,ropgbul ueJlOBeK! toli gražu nera "nu-
:.Sižemink, išpuikes (išdidusis) žmogau!"

~CBeTcKuu ueJlOBeK - nebutinai aristokratas, aukštuo-
menes atstovas ar panašiai. Dažnai jis reiškia draugijos
-žmogu (pranc. --:-mondain), be to, kartais truputi tušto;
ka "bonvivana". Kokie gi aristokratai apskrities miestu-
:ko Skotoprigonjevsko jaunuomenes atstovai, kuriuos
Dostojevskis vadina CBeTCKa.RMOJloge)l(b.0 kaip išversi-
me L. Tolstojaus OHBeJlpaCCe.RHHYlocBeTcKYlO)l(U3Hb?Ir
dar tokius paprastus žodžius, kaip ropgblu, ropguTbC.R.. .
Ar juos visada lengva išversti? Musu žodynininkai kai ku-
Iiuos žodžius vadina pasenusiais, bet rusu klasiku verte-
jams jie visada jauni, visada aktualus.

Dar pa,prastesniu dalyku esama. Ne visada lengva iš-
-versti OTua.RHUe,npuxoguTb B OTua.RHue.Pakaitu jiems Ba-
.Tono žodyne esama, bet gyvu, vykusiu beveik nera. Cia
tik žodžiu komentarai. Seno vertejo jie nei sužaves, nei
'sUklaidins, 0 jauna, pradedanti gali supainioti. Žodyno
.teikiamieji kristi i depresijq, i nevilti perdaug dirbtiniai.
.() jeigu nebijoma desperacijos, tai juo labiau nereikia
bijoti kontempliacijos. Abudu žodžiai nelietuviški, bet
be pirmojo galima lengvai išsiversti, 0 be antrojo neima-
.noma. Ir mes turime žodžiu, tikslesniu už verciamuju au-
1:oriu žodžius - pvz., ir "tauta", ir "liaudi" - ir apsieina-
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me be lotyniškojo nalio. Verciant klasikus, žinoma,.
turime žiureti, katras iš ju ir kur pavartotinas.

Pagaliau dar vienas ikyrus maž!nožis. Kaipgi musiškaL
OH CTaJl pa3geBaTbcR, OH CTaJl npozuaTbC.R? Kai kas vercia.
eme nusirengineti. Nei šis, nei tas... Tai kiek gi trUko.
šitas veiksmas? Kiek sykiu jis buvo kartojamas? Ilgame-
sakinyje galima tuos tris žodžius kur nors nuslepti. 0<
trumpame? Bedosl -

Sunkoka su cerkvines kalbos žodžiais ir aplamai - su:
archaizmais bei ju lytimis, nes musu archaines kalbos
tradicijos siekia nelabai toli. Bet cia dar puse bedos.

*

J'
'\1

Tuli vertejai daro .klaidu del to, kad nepakankamaI.
susipažine su ikirevoliucines Rusijos istorija ir ano me-
to jos socialiniais santykiais, valstybes santvarka, ku1tu--
ra, buitimi. Daug kas, pvz., klaidingai vercia (bent anks.-

. ciau dažnai versdavo) 3eMcKuu HauaAbHUK- zemstvosvir-
šininkas, 3eMCKa.RCTpax(Q- zemstvos policija. Zemstvu.
valdantieji organai buvo renkami (valdybu pirmininkai ir
nariai), tad viršininku ten nebuvo. 3eMcKuu HauaJlbHUK--
valdžios skiriamas teisejas; 3eMCKa.RcTpa)l(a- apskrities.
policija Lenkijos gubernijose, taigi ir musu Suvalkijoje-
(zemskiai Kudirkos raštuose). TIOCOJlbCKUUnpuKa3 -ligL
caro Petro I reformu - užsienio reikalu ministerijos pava-
dinimas. Dabar jau kai kas vercia: oberoficierius (jaunes-
nysis karininkas), štaboficierius (vyresnysis karininkas),.
prikazas. Ir gerai daro. Nuo šitu smulkmenu, žinoma, dan-
gus negrius, bet ju ignoruoti negalima. Tada kurgi bus ri-
ba visokiems nukrypimams?

Patarles ir priežodžiai - ne taip jau opus dalykas, nes.
ju beveik tolygiu turime ir mes. Jas iš bedos ir pažodžiuL
išvertus, nedaug ko nustojame. Sunkiau su idiomomis..
Barono žodyne ju esama šiek tiek, bet ju lietuviški ekvi-
valentai. ne visada vyke. Kai kuriu tik prasme paaiškin-'
ta, ir vertejams iš ju ne kiek naudos. Esama per daug:
presku ir gal net klaidingai suprastu. Idioma kartais sun-
ku atskirti nuo šiaipjau taiklaus, originalaus posakio.
Stai ir senelis Krylovas ju yra sukures. Kas žino jo pa-
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:sakecia "Žasys", tam aišku, ka reiškia "sukiršinti ža-
sis", bet jeigu, pvz., kas rastu tuos du žodžius kokiame
rusiškame sakinyje, 0 pats pasakecios turinio nežinotu,
tai ir visas sakinys jam butu nesuprantamas, net mislin-
gas. Vertejas turbut turetu kokios lietuviškos idiomos
paieškoti.

Teko man kitados redaguoti Kuprino "Dvikovos" ver-
tima. Ten yra vieta, kur pulkininkas bara paporuciki:
flpOCAY)KUAU6e3 rogy HegeAlO,U Y)Ke B oTnycK npocu-
AUCb (cituoju iš atminties, bet daugmaž autentiškai). Be3
rogy HegeAJl - labai populiarus rusu posakis. Jis išraiškus,
samojingas, originalus ir suprantamas. Jo logika nesvar-
bu. Neatsimenu, ar vertejo buvo toji be metu savaite, ar
.aš, kaip redaktorius, ja pasiuliau, bet veliau radau šia vie-
ta pataisyta. Kažkas, gal kitas redaktorius, iraše kažkokius
bendrinius žodžius. Jeigu jau jis išbrauke tai, kas jam ne-
patiko, tai reikejo ko nors originalesnio paieškoti. Lietu-
viška ekvivalenta nesunku buvo rasti. Svetimos kalbos po-
'Saki lietuvinti galima, kartais butinai reikia, tik nereikia
jo banalinti. Ne kiekviena kama tinka vyžos pynei. . .

Cia vel palieciau tokia smulkmena, kuri kai kam ga-
les atrodyti neverta demesio. Sitaip gales pirmiausia pa-
galvoti tie skaitytojai, kurie niekuomet nera verte, reda-
gave, ir dar tie vertimu skaitytojai, kurie gal su malonu-
.mu naudojasi išleistomis knygomis, bet nežino, kiek i jas
ideta verteju ir redaktoriu darbo. 0 vertejai, tikiuosi, do-
vanos man už nukrypima nuo temos. -

Per didelis pesimistas nesu. Patys geriausieji pastaru-
ju 10-15 metu vertimai gali irodyti, kokios turtingos
.€sama musu gimtosios kalbos. Geri vertejai ja tobulina
jr turtina.

*

Kad musu kalba ir toliau turtetu, nereikia jos, anot
V. Drazdausko (Lit. ir menas, 1969, vasario 1), destiliuoti.
Vertejai diletantai, jeigu jauciasi turi pašaukima vertejo
-darbui, gali sau vieni išbandyti savo jegas šioj srity ir
tik po to debiutuoti leidykloje, kuriai geru verteju nie-
.kuomet nebuvo per daug ir, manau, dar ilgai nebus. Di-
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deli talentai neužgožiami. Hansas Sachas buvo ir šiau-
cius, ir nemenkas poetas.

Be kita ko, iš V. Drazdausko straipsnio sužinojau, kad-
svetur (Anglijoj) esama verteju, kurie visa amžiu, pa-.
vyzdžiui, vercia tik Cechova. Mums, žinoma, apie tokia.
prabanga - kad vienas vertejas verstu tik viena kuri au-
toriu - nera ko ne galvoti, jos mums dar ne nereikia.
Bet kodel Cechovo raštai jo šimtuju gimimo metiniu pro-
ga išejo išversti tokio didelio verteju burio (bene kelio-.
likos asmenu), turbut daugeliui šio rašytojo megeju te-
bera misle. Turiu galvoj pirmiausia Cechovo apsakymus.
ir smulkius vaizdelius. Nesakau, kad visi jie išversti blo-
gai, esama ir gerai perteiktu, bet ten netruksta ir vadi-
namuju "otsebiatinu". Isivaizduoju, koki sunku darba tu-
rejo atlikti kad ir prityres redaktorius, kuriam reikejo
pašalinti daugybe šiurkštumu, buvusiu prieš keliolika me-
tu gana paskubomis išleistuose raštuose, prie kuriu ver-
timo darbo prisidejo tiek daug talkininku. Antra leidima,
ruošiant vertimo darba, galima buvo pavesti trims~ke-
turiems vertejams. Vienam gal tai butu sunkiai pakelia-
mas kruvis. Turetume dabar gražia šio nuostabaus rašy-
tojo bibliotekele. 0 kada gi veliau ja turesime?

Redaktorius sugaišo prie savo darbo ne mažiau dienu,
kaip butu sugaiše tik trys ar keturi vertejai. 0 gal šitaip'
buvo daroma išlaidu taupumo sumetimais? Jeigu ti:lip, tai
galima buvo tuo tarpu atsisakyti nuo išleidimo vienos
kitos ne taip jau aktualios knygos. Tokiu knygu, kuriu
nelabai kas pasiilgsta, vis delto esama.

f.

f

1969

.J

,.I


