
HENRIKAS ZABULIS

VERTE,JO KULTORA IR JO VAIDMUO
KULTOROJE

.-

Kad ŽInOgUSgaletu bendrauti su kitais Ž1nonemis,
. dalyvauti visuomenes gyvenime, ji turtinti ir pats iš
jo šio bei to pasisemti, jis privalo moketi viena ar
kita bendravimo kalba, laikytis tam tikru elgesio tai-
sykliu, atitinkamai rengtis. Jeigu kuriu nors šiu bruo-
žu žmogus 'neturi arba tiesiog nevertina, jis praranda
visuomeninio kontakto gijas. Visuomeninio bendra-
vimo normatyvus formuoja aplinkos ir epochos kul-
tura, kuria pasverti geriausiai gali, gal tai ir labai
keistai skamba, ne kuriamos kulturos amžininkai, 0
jos paveldetojai. Tikroji kultura. yra tam tikras pra-

.eities ir gyvenamojo laiko audinys, kuri velesnems
kartoms palieka žmogus, tauta, kraštas, žemynas,

. epocha savo pedsako pavidalu. .
Zmogaus, . tautos, krašto, žemyno, epochos palik-

tus pedsakus istorija ištrina,- jeigu jie negilus, 0 gi-
lius dar -labiau išryškina, nes amžiu tekme atrenka
ir surikiuoja tikrasias vertybes.: Iš tu. vertybiu susi-
kuria pasaulinis kulturos lohynas, iš kurio sau gerio
gauna visos tautos. Homeras; Sofoklis, Vergilijus,
Dante, Sekspyras, Gete, Puškinas; Balzakas, Tolstojus
ir daug kitu pasaulinio garso literaturos korifeju ne-
bepnkla.uso vien toms tautoms, kurios juos pagimde.
Ta pati ,reikia sakyti apie Aristoteli, Kopernika, Ga-
lileju, Niutona, Marksa, kitus mokslo žmones. Tai
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asmenybes,- kurios leme ir lemia viso pasaulio kultu-
rini ir socialini progresa. Priartejimas prie šiu asme-

. nybiu mastymo ir estetinio suvokimo lygio pakelia
aukštyn ištisu tautu kultura ir kurybines galias.

Semtis kulturos turtu iš pasaulinio lobyno galima
dViem budais: 1) išmokus kalbu ir skaitant didžiuju
autoriu kuryba iš ju paciu surašyto teksto arba 2) iš-
sivertus juos i savo kalba ir skaitant kaip gimtaja
raštija. Pirmasis kelias yra imanomas tik nedaugeliui,
o viso pasaulio kalbu ivairoveje - niekam nepasie-
kiamas, antrasis - aprepia liaudies mases, visa skai-
tanciaja .visuomene. Dar daugiau. Pirmuoju keliu ei-
dama tauta nepakelia savo tradicines kulturos lygio,
nes vienas ar kitas poliglot'as visuomet liks panašus
i Robinzona, kurio sugebejimai ir fizines pastangos
nyksta džiungliu aplinkoje. Antruoju keliu pasukusi
tauta gauna galimybe ne vien palyginti savo nacio-
naline kultura su pasauliniais standartais. Jos pacio~
kulturoje greta savu poetu ir prozininku kaip auten-
tiška sudetine dalis iškyla didieji pasaulio poetai, ku-
riu minties ir jausmo grožis ima funkcionuoti kaip
nacionalines kulturos vertybe. .

. Tokia ižanga turi patvirtinti teze, kad vertejo dar-
bas šiandien yra kulturos elektronika, kuri padaro
pasaulini kulturini procesa vieninga, valdoma, logiš-
kai turtejauti viso pasaulio mastu ir turtina atskiros
tautos kulturine logika. Taciau elektronika yra tokia
informacijos apdorojimo priemone, kuri panaši i mesai
malti mašinele: kokia ikimši mesa, toki veliau gausi
ir kepsni. Vertejas, mokedamas daug kalbu, tureda-
mas -galimybe pirmas pasverti vertybe, kuria jis no-
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ri pateikti savo tautos kulturai, privalo buti princi-
.pingas teisejas, duoti savo tautai tik labai geros ko-
kybes dvasini pena. Vadinasi, meninis vertimas ir
vertimas apskritai yra sudetingas nacionaliIies .kultu-
ros turtinimo veiksnys, daugeliu 'aspektu veikia~ jos
turini ir išraiškos formas. 0 tai reiškia, kad vertejas
yra ypatinga figura, nes jis ikunija kulturu bendra-

. vimo ideja, jo talentas ir protas lemia, ar kulturos
vienijasi, ar jos konfliktuoja.

Didele. vertejo socialine atsakomybe turi skatinti
kitoki visuomenes požiuri i ji ir kitoki. jo paties po-
žiuri i save. Vertimo menas nera tik papildomas šal-
tinis užsidirbti pinigu, 0 dideles valstybines reikšmes .
darbas, kuri dirbti turi tik tam tikru bruožu asme-
nybe.

1. Vertejas gali buti tik asmuo, tobulai mokas sa-
vo kalba ir juntas jos vaizdcrvimo budu turtinguma.
Mokslo veikalu vertejas pirmas atneša i savo kalba
tarptautine terminologija, savo kalbos priemonemis
apibudina naujausius technikos ir technologijos,
mokslo' ir kulturos procesus, o. grožineje literaturo-
je - pirmasis kitomis kalbomis vaizduota pasauli
išreiškia' sav<:>kalbos vaizdais. Todel vertejas turi
buti didelis šnekamosios kalbos žinovas, 0 kartu ir
jos autoritetas: juo reikia tiketi, kaip tikima moks-
lininku. J~igu vertejas tokio pasitikejimo nekelia,
jam negalima patiketi ir vertimo funkcijos.

2. Vertejas turi tobulai moketi ir ta kalba, iš ku-
rios .im~si ka nors versti, kad galetu ja.usti visa ver-
ciamos 'minties ir vaizdo subti1ybe. Tai svarbu ne
vien meniniame vertime. Butina tiksliai jausti ir filo-
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spfines minties gelme, rasti tinkamiausia kitu moks-
,lu teksto formuluote. Me~ dažnai nepakankamai ar
išvis blogai 'vieni kitus suprantam vien ,todel, kad
vertejas, pats gerai nesuprates, iš pat pradžiu mus
suklaidino, 0 karta padaryta klaida nežinia kas ir ka-
da: beatitaisys. .

3. Vertejas privalo tobulai' išstudijuoti autoriu,
kuri vercia, pažinti jo epocha, patikslinti realijas,
ivertinti net ir labai netiketas užuominas. Ta spalvu
ir atspalviu ivairove jis privalo savo kalba perteikti,

, kad skaitytojui nereiketu ilgai galvoti, kaip skaityti
eiles, kaip suprasti. ir kirciuoti vardus, nereiketu to- '

lydžio žiureti i .komentarus, ne. tik padedancius, bet
ir tinkancius sklandžiai skaityti pati teksta. S~tos stu-
dijos priartina verteja prie moksliniu darbuotoju,
0' jo vertimas dažnai virsta rimta moksline veikla.
Protingas' vertejas kaip ir mokslininkas turi tureti
savo koncepcija ir moketi ja apginti.

Siais trim aspektais apibudine verteja, galime
pagristai saves paklausti, 0 kas vis de1to yra verti-
mas: amatas, mokslas ar menas? Tikriausiai - jame
yra visko po truputi, 0 jeigu vertimo sudedamuju
elementu butu dar daugiau, už tai skaitytojas tik pa-
dekotu. Vertejo darbas yra gausiai prakaitu palais-
tytas, reikalauja dideles kantrybes, žiniu ir tam tik-
ru praktiniu igudžiu. Nemažiau svarbus ir vertejo
talenta.s: juo didesnis jo kurybinis potencialas, tuo
geresnis ir darbo rezultatas. Lietuvos ir pasauline
praktika rodo, kad grožine literatura geriausiai vercia
rašytojai, 0 mok.sline - mokslininkai. Gaila tik, kad
tokios kurybines asmenybes' retokai imasi vertimo.
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Lietuvoje esame išsiugde nemažai gabiu ir patyru-
siu verte)u. Taciau ju atrankos ir parengimo siste-
mos neturime. Dauguma ju savo iniciatyvos žmones.
Kartais priekaištaujama, kad ju neruošia aukštosios
mokyklos. Betgi aukštoji mokykla ruošia tik valstybi~
ne tvarka skirstomus i darba specialistus. Vertejas,
deja, tik retas yra profesionalas, visi kiti ta darba
dirba laisvalaikiu. Vadinasi, turetu buti surasta kito-
kia ju ruošimo tvarka: reikia pradeti dirbti su verte-
jais tuomet, kai jie pirmaisiais savo meginimais jau
parode ne{l.bejotinus sugebejimus. Juk poetu mes irgi
neruošiame, bet jie išauga, jei turi talenta. Esami li-
teraturinio parengimo institutai tik padeda jiems
itvirtinti savo profesini igudi. Vertejus irgi reikia
rasti ir ruošti.vienetiniu principu, 0 ne srautais. Srau-
tas gabu, bet drovu žmogu užslopins, 0 akiplešiška
nevykeli apginkluos dokumentu, kad 'jis atseit aka~
demine apimtimi parengtasJvertejas.

Nors ir turime daugelio šimtmeciu vertimo tradi-
cija Lietuvoje,- musu visa raštija prasidejo nuo ver-
timo/- mes vis delto nesukureme rimtesnes teorijos,
'talkininkaujancios šiai kurybines veiklos sriciai. Ne-
turime it mokslininku, kurie nuolat tyrinetu vertimo
teorijos ir praktikos reiškinius. Vienas kitas straips-
nelis ar net JU rinkinukas problemos neišsprendžia,
nes kiekvienas autorius, pakviestas pakalbeti apie
vertima, išdesto tik savo empiriška nuomone. Gal ga-
lima galvoti apie problemine Mokslu Akademijos ir
aukštuju mokyklu moksliniu darbuotoju grupe, kuri
planuotu' ir dirbtu ši darba, pasiremusi solidžia moks-
line koncepcija.
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Neturime ir vertimo recenzavimo tradicijos. Gal
butu per didele prabanga aptarti kiekviena vertejo
darbeli. Taciau buna kapitaliniu darbu, kai skaityto-
jams pirmasyk pristatomi labai dideli autoriai, paren-
giami ir išleidžiami daugiatomiai ju kurybos rinki-
niai, 0 išsamesnio jiems skirto kritikos straipsnio ne-
ra. Mažesnes recenzijos irgi pernelyg retai pasirodo,
tai dvejopai mums kenkia:. mes neugdome nei verte-
ju, nei skaitytoju. Galutinis rezultatas tas, kad nema-
ža dalis musu visuomenes net ir nežino, kokius pa-
saulines kulturos lobius ji gali šiandien skaityti lie-
tuviškai. 0 kokia . tu vertimu kokybe, lyginant su.
pasauline vertimo praktika, negali pasakyti beveik
niekas. Tai jau bendras ir labai didelis musu kulturos
nuostolis.


