
VALDAS PETRAUSKAS

PASTABOS APIE LOTYNU AMERIKOS
LITERATOROS VERTIMUS

I LIETUVIU KALBA

Musu kulturinis gyvenimas vargu ar isivaizduoja-
mas be Lotynu Amerikos literaturos, nors i Lietuva
ji atejo palyginti neseniai, ilgai netrukus po vadi-
namojo "burno", pagarsinusio ja visame pasaulyje.
Iki tol, t. y. iki septintojo dešimtmecio pradžios, tiek
pas mus, tiek kituose kraštuose buvo žinomi tik pa-
skiri, gana egzotiški vardai - Ernandesas Kata, Ro-
mulas Galjegas, Migelis de Karionas, Alfredas Vare-
la, Chose 'Mansisidoras, Karlas Luisas Faljas,- dau- .
giausia ateje per rusu kalba. Tai buvo padriki lite-
raturos faktai, iš kuriu neimanoma susidaryti bendro
vaizdo, 0 juo labiau ižvelgti literaturinio proceso iš-
taku, vystymosi desningumu, krypciu, perspektyvu.
Per pastaruosius trisdešimt metu (1955 m. išejo
A. Vaivutsko iš ispanu kalbos verstas Alfredo Vare-
los romanas "Tamsioji upe") pasirode palyginti ne-
maža kuriniu, atspindinciu kurybines minties raida
nuo Rio Grandes del Norte iki Ugnies žemes. Aišku,
dar labai daug ko.truksta ir, man regis, truks, bet vis
delto planingos leidybos deka musu savastimi tapo
reikšmingiausi kuriniai, atstovaujantys daugeliui lite-
raturos krypciu ir žymintys Lotynu Amerikos kureju
nueita kelia nuo pirmuju primityviuju nativistiniu
romanu (K. Loveira "Chuanas Kreolas~', A. Blest-Gana
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"Martinas Rivas") iki šiuolaikines literaturos viršu-
niu - G. Garsijos Markeso, Ch. Kortasaro, K. F:uen-
teso, A. Karpentjero, A. Roa Bastoso, Ch. Rulfo,
M. Vargo Ljosos. Studijuojantys Lotynu Amerikos
literatura šiuo metu gali lietuviu ka1ba su~ipažinti
su Naujojo pasaulio romantizmu (Ch. Isaksas "Mari-
ja"), indeanizmu (S. Alegrija "Pasaulis platus ir sveti-
mas", "Alkani šunys", "Auksine gyvate"), gauciu
I:omanu (R. Gviraldesas "Donas Segundas Sombra"),
vadinamaja "žaliojo pragaro" literatura (E. Rivera
"Akivaras"), naturalizmu (M.de Karionas "Bešloves
moterys"), "magiškuoju realizmu" (G. Garsija Marke-
sas "Šimtas metu vienatves"), filosofine proza
(Ch. 1. Borcheso apsakymai kn. "Lotynu Amerikos
noveles") ir t. t.

Su nelengvu, atsakingu uždaviniu susiduria verte-
jas, pasiryžes. savo kalba perteikti ta, pasak A. Kar-
pentjero, "stebuklingosios tikroves kronika", ra~oma
nuo konkistos laiku. Galima sakyti, jog tokie pat sun-
kumai iškilo pirmiesiems ispanams, kai jie megino
raštu ar žodžiu išdestyti tai, ka regejo ju akys. Erna-
nas Kortesas, laiške Ispanijos karaliui Karoliui V iš-
skaiciuodamas tai, ka mate Meksikoje, prisi pažista,
jog ispanu kalba jam per skurdi: "Aš nežinau, ko-
kiais žodžiais tai pavadinti, todel ir neminiu to, ko
nesugebu pavadinti." Sunkumai vertejui prasideda
drauge su naujaja literatura, galutinai nusikraciusia
europinio mastymo standartu, kai rašytojai suvokia,
jog neimanoma pažinti, atskleisti aplinkines tikroves,
neturint savito žodyno ir savitos pasaulejautos, cha-
rakteringos tik tam žemynui, kur "neliesta gamta,
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.istorinio proceso ypatybes, buties specifika, faustiš-
kas elementas indeno ar negro asmeny, paties žemy-
no atradimas, ivykes palyginti visai neseniai, vaisin-
gas rasiu susimaišyma-s", visu tu aplinkybiu deka su-
sikaupee gausus mitologijos lobynas skatina kureja
ieškoti nauju raiškos priemoniu, 0 svarbiausia - ru-
pinti:; kalba.

Sakau "kureja", turedamas galvoje ne tik origina-
lo, bet ir vertimo autoriu, nes daugeliu atveju ver-
tejui tenka "verstis per galva" (geraja prasme) ieš-
kant toli gražU ne pažodinio atitikmens, kai ka
praleisti, kai ka prideti. Vertejas, užsibrežes tiksla
perduoti viska, visus originalo elementus, rizikuoja
prarasti tai, kas esminga tame kurinyje, nes visu ele-
mentu suma anaiptol netolygi visumai: siekiant adek-
vatumo, reikia moketi ne tiek viska išsaugoti, kiek
ši ta paaukoti (tarp ivairiu kulturu negali buti lygy-
bes ženklo). Siuo požiuriu paminetina Ch. Travieso
apysaka "Užmuškime vilka" (iš i$panu k. verte
E. Treiniene), meistriškas jaunosios kartos kubieciu
rašytojo "introspektyvinis-re'trospektyvinis" kurinys
apie pogrindine kova diktaturos metais: verteja su-
maniai atsisake vietu, iprastu Naujojo pasaulio lite-
raturai, bet prieštaraujanciu musu doroves sampra1ai.

Labai taikliai apie kalba yra pasakiusi žymi tary-
bine ispanu ir Lotynu Amerikos literaturu tyrineto-
ja I. Terterian, atsiliepdama apie O. Silvos romana
"Lope de Agire, Laisves kunigaikštis": ".. .tiesio-
giai. .. vyksta tik kalba. .. Ir, susiduriant visiems
tiems kalbos srautams, savotiškai žaidžiant kalbos
klodais, kuriamas autoriaus požiuris i istorija." Sie .
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žodžiai taikytini ne vien žymiajam venesuelieciu ra-
šytojui, 0 apskritai visai Lotynu AmQrikos literaturai.
Meksikieciu rašytojas K. Fuentesas, piešdamas šiuo-
laikine Meksikos visuomene, visus jos sluoksnius,
susimaišiusius Mechiko mieste, sukure ligi tol nere-
geta romana "Skaidriausio oro sritis"- romana-srau-
ta, kuriame gaivališkai liejasi cia filosofiniai apmas-
tymai, cia lyriniai monologai, cia buitines scenos, cia
i~toriniai ekskursai, tycia maišomi ivairus stiliai: do-
kumentinis, epinis, lyrinis, laikraštinis. Tiek skaitytO-
jai, tiek kritikai buvo priblokšti neiprasto kurinio,
kur patetika eina šalia vulgarios šnekamosios kalbos,
publicistika su sodriu buitiniu aprašymu. Verciant ši
romana, butina ne vien gerai moketi ispanu kalba,
bet ir sugebeti meistriškai manipuliuoti ivairiais gim-
tosios kalbos stiliais, kad musu skaitytojas irgi pa-
justu daugiau ar mažiau panašu efekta. Romana
verte B. Dovydaitis, kuriam šis uždavinys vis delto,
mano galva, buvo per sunkus.

Sis savotiškas stilius, pasižymintis raiškos prie-
moniu sodrumu, gausumu, netgi perteklium, kubieciu
rašytojo A. Karpentjero pavadintas barokiniu, cha-
'rakteringas daugeliui "naujojo romano" atstoVU, ta-
ciau jo ištakos siekia vadinamaja "žaliojo pragaro"
literatura, kurios pavyzdiniu romanu laikomas kolum-
biecio E. Riveros "Akivaras", irgi verstas B. Dovydai-
cio. Sis stilius budingas ir M. A. AsturijW., ir G. Garsijai
Markesui, su kuriu kuryba man paciam teko tiesio-
giai susidurti. Prisipažistu, jog tai buvo patys sude-
tingiausi dalykai, pareikalave nepaprastai kruopštaus
darbo, bet drauge nepaprastai idomus versti. Gal to-
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:del, kad ju kuryboje, beje, kaip ir didumoje "nauju-
ju romanu", jusij muzika, poezija (ne veltui "Patriar-
cho rudeni" G. Garsija Markesas vadina "poema apie'

. diktatoriu"). .

"Aš - "klausantysis" rašytojas, - yra pasakes
11. A. Asturijas.- Parašes laiška, romano puslapi, ei-
lerašti, butinai turiu perskaityti ji balsu. Jeigu skam-
besiu jis man patinka, vadinasi, geras. Jeigu ne, imu
ieškoti nevykusios frazes ir tolkeiciu žodžius, kol iš-
girstu darnu skambesi." Savaip jam pritaria G. Gar-
sija Markesas: "Mano galva, mums reikia itin glu-
dinti kalba ir raiškos priemones, kad fantastine Loty-
nu Amerikos tikrove organiškai ieitu i musu knygas
ir kad Lotynu Amerikos literatura iš tiesu atlieptu
Lotynu Amerikos gYVenima, kuriame kas diena
vyksta nebuti dalykai." '. .

Galeciau pacituoti ir daugiau pasisakymu apie kal-
ba - ji esminis mums, vertejams. Remiantis tais
pasisakymais, 0 ypac - savo klausa ir nuovoka, ga-
lima tvirtinti: Lotynu Amerikos proza ir poezija turi
nepaprastai daug panašumo, kitaip sakant, prozoje
esama "pasl~ptinio" ritmo, kuri, truputi atidžiau, isi-
klausius, nesunku "išgirsti". Tik'poezija remiasi Jam
tikrais pasikartojanciais elementais, kurie saviškai
"užkeri" skaitytoja ir isispaudžia jo pasamoneje. Per-
ženge tam tikra slenksti, visi nejucia imame kalbeti
poetiškai. Tik reikia isiklausyti i balsus' - pykcio pa-
gautu žmoniu, isimylejusiu, nerupestingai vaikšcio-
janciu,- ir visur išgirsime poetine ritmika. Todel,
kaip buvo sakyta anksciau, bergždžiai stengiasi ver-
tejas perteikti visu originalo elementu suma, jeigu
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jis neturi klausos ir.gimtesios kalbos nuovokos: mao.
no nuomone, galima atleisti vertejui viena kita pras-
mes klaida, jeigu ji neiškreipia kurinio esmes, bet
nedovanotina, kai suardomos ritmines strukturos, nu-
glaistomos vaizdingos raiškos priemones, taip suni-
veliuojamas stilius, kad "barokinis" rašytojas atrodo
tik megejas, prisiplakes prie literaturos.

Nemaža Lotynu Amerikos literaturos turime lie-
tuviu kalba, taciau dar nepakankamai atskleista
atskiru šaliu ir rašytoju kuryba, visu pirma Argen-
tinos ir Meksikos.

Man rodos, jau seniai pribrendo laikas leisti jei
ne vertimu žurnala, tai bent almanacha, kuriame bu-
tu galima supažindinti ir su naujausia literatura, ir su r
grožinio vertimo laimejimais, ir su teorine mintimi,
kad - 0 tai svarbiausia - jaunoji verteju karta gale- I
tu mokytis to meno, kuris kartais nusmunka iki pras-
to amato lygio, kai viršu ima nemokšiškumas, aplai-
dumas, vadinamasis "duoneliavimas" ir visiškas abe-
jingumas kurybiniam darbui.


