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KIEKVIENAS VERTIMAS
IR VERTEJAS - MISLE

Tikras vertejas, ne duoneliautojas, 0 trokš-
tantis dorai atlikti darba, kad kitakalbis kurinys
iš tiesu 0 "prabiltu" gimtaja kalba, nelaukia
leidyklos sutarciu, raginimu, 0 pats stveriasi
ir savaip "guldo" svetimkalbe knyga. Sitaip
giliais rudens ir žiemos vakarais, kai gatvese
aprimsta užesys ir apmažta miesto gausmas, po
kambari letai žingsniuodamas, kažka po nosimi
pusbalsiu deklamuodamas, bet nicnieka°m ne
žodžiu neprasitardamas, megino ir tikrai iš len-
ku kalbos išverte Adomo Mickeviciaus "Graži-
na" velionis.yrof. Juozas Balcikonis. Kaip apie
tai rašo A. Zirgulys (Juo~- .1)~!!cikoni prisime-
nant.- Musu kalba, 1974, p. 41-42), profe-
sorius iš kuklumo, nenoredamas sakyti vertejo
pavardes, redaktoriui iteikdamas rankrašti.
aiškines, jog "vienas Kedainiu bajorelis išver-
tes Adomo Mickeviciaus "Gražina"; vertimas
buves dar nekoks, taigi daves jam kalba peržiu-
reti ir ištaisyti. Vertejas dabar jau mires, ir jis
noris velionio valia ivykdyti - išleisti vertima".
Nors tokio bajorelio iš tikro ne bute nebuvo,
bet kokia nors proga (arba be jokios progos)
butu ne pro šali daugeliu požiuriu sugretinti
musu turimus Vytauto Sirijos Giros, Just. Mar-
cinkeviciaus ir minetaji vertimus, kurie tyrine-
tojui su kaupu atsimoketu idomiomis išvadomis,
kalbos, stiliaus, eiledaros ir kitais savitumais.

...Stai kažkur Bulgarijoje, nejuciomis vogda-
o mas nuo miego minutes ir valandas, susirupines
savosios literaturos turtinimu naujais kuriniais.
Sideras Florinas (rusu k. išleistos dvi jo knygos:
<llJlOpHHC. MYKHnepeBO.o;qeCKHe:npaKTHJCa
nepeBo.o;a.- M.: Bblcw. WK., 1983; BnaxoB c.,
<llJIOpHH C. HenepeBO.o;HMOe B nepeBO.o;e.- M.:
MeJKAyHap. OTHoweHHR, 1980.) tarsi ne-
drisdamas ir slepdamasis pats nuo saves, taciau
baisiausiai trokšdamas bulgariškai išklostyti lig
šiol dar neskambejusi šia kalba kurini, vercia
indenu epa - Henrio Vordsvorcio Longfelou
"Hiavatos giesme". Su šiuoveikalu jis vargsta
daugiau nei dvidešimt metu, kol galu gale gauna
iš leidyklos oficialu leidima atiduoti rankrašq
spaudai. Tik pamanykit! Žmogus plu§a daugiau
nei du dešimtmecius ir mCI;leKo nežino, kas ta
jo darba išliks, kam jo prireiks! Jam tatai ne-
svarbu. Kad tik butu padarytas darbas, iminta
toji misle... Galime džiaugtis, kad ir mes jau
t)Jrime iš anglu kalbos Aleksio Churgino ir
Karolio Vairo-Rackausko versta ir 1981 me-
tais '"Vagos" leidyklos išleista šios knygos verti-
ma:

Ten, kur Preriju kalnynaj
Kur Raudonos Uolos stukso,

38 Gitce-Manitas galingas,

Viešpats Gyvasties, sustojo
Ant uolos raudono skardžio

Ir saves.pi žmones šauke,
Sauke padermes pasaulio.

Jam po koju upe tryško,
2aidi saulej rytmetinej,
Bego, nykdama bedugnej,
Ir banguodama spindijo,
Tarsi kometa padangej.
lr prie žemes pasilenkes,
Braukdamas pirštu per pievas,

lis nubreže vingru kelia,

Jai sakydamas: ,.Plauki šitaip'"

Nežinia, gal šiedu vertejai kur nors yra prasi-
tare, kaip jiedu rengesi versti šia knyga, kaip
bendravo, kaip surado ta lengva ritma, lankstu
žodi, pamarginta senstelejusiu ,.savespi", tin-
kanciu tokiam tekstui, tokia raiškia minti, laku
vaizda nupieše, bet apie tuos ieškojimu labirin-
tus, tas atradimu nuotaikas ir apie netekties
kilpas niekur skaityti nepasitaike. 0 gaila, kad
tokio ir gal net dešimciu kitu dideliu literat~ri-
niu paminklu atsiradimo istorijos dar neparašy-
tos. Stai turime ..Hiavatos giesme" - viens-
palviais piešiniais nusagstyta (iliustracijos ame-
rikieciu dailininko F. Remingtono) 174 pusla-
piu kurinio Tie kuklus, bet isimintini piešiniai
pagyvina teksta, susieja su indenu buitimi, at-
skleidžia ju realiju esme, todel knyga tampa
reikšmingesne, šitaip prapleciamas jos skaityto-
ju ratas. Kaip reikalingi šioje knygoje atsirade
paaiškinimai, kur išversti indeniški žodžiai,
atskleidžiamos nesuprantamu žodžiu reikšmes.
Taip išvengta daugybes išnašu. Juk kiekviena
žodi (sakysime, adžidoma - raudonoji vove-
raite, ama - bite, cimona - beržo žieves val-
tis ir kiti) butu reikeje vienaip ar kitaip paaiš-
kinti. Informatyvi knygos pabaigoje anotacija,
iš kurios sužinome, kad poema parašyta ameri-
kieciu poeto Longfelou (1807-1882) apie
Hiavata - indenu legendu ir padavimu hero-
ju, kovojanti už laime žeuieje su gamtos stichi-
jomis ir su engejais. Taciau ateityje, mano
supratimu, treciasis leidinys, jei tokio sulauk-
tume, galetu buti dar tobulesnis: juk rusiškasis
sios knygos leidimas (reHpH JIompeJlJlo. necHI>
o raHBaTe.- roc. HSA-BO.o;eTCKOiiJlHTepaTY-
pbl, 1956. nepeBO.o; c aHrJlHiiCKoro H. A.
5YHHH3) turi ne tik trijq puslapiu vertejo
pratarme, bet ir septyniu puslapiu pabaigos žo-
di, neskaitant indeniškuo žodžiu žodynelio. Tad
skaitytojas iš tu priedu daug ka laimi: sužino,
kad amerikieciu knyga išejusi 1855 metais, kad



per pusmeti net 30 jos leidimu pasirode, veliau
nepaprastai greitai paplito Europoje. Tam nei
daugiau puslapiu reiketu, nei le!u: panaudokim
knygos aplanko kraštus, kaip neretai dabar daro
musu leidejai, priešlapi, titulinio, paskutiniu
puslapiu laisvajf plota, kur, be knygos metrikos,
anotacijos, dar deretu ka ne ka tarti ir apie au-
toriu, ir apie verteja, ir apie buvusius ankstes-
nius leidimus, vertimo pasirodymo salygas ar
kitokias idomesnes smulkmenas. Sitaip skaityto-
jas daugiau gautu informacijos, knyga butu
svaresne, ivairesne. Sitokia inforrn~"> ~e pro
šali butu ir knygai.

...Pavartykim beveik pusantro tukstancio
puslapiu turincia dvitome-Dž. Go!svorcio "For-
saitu saga" ("Vaga", 1981. Iš anglu k. verte
I. Balciuniene ir V. Churginaite). Kiek cia
triuso ideta! Verteja, nei kieno ypatingai ragin-
ta, nei su leidykla SUSltarusi, namie puslapis po
puslapio i stalciu krove i planus neitraukta
veikala, kuri tik po gero laiko tarpo i!driso
parodyti leidejams. Ir štai šita Vilniaus univer-
siteto aukletine Irena Balciuniene po kiek metu
jau išverte kapitaliniu kuriniu iš anglu ir ameri-
kieciu literaturos. Idomu, kad verteja ne tik
imasi tokiu, atrodo; tik vyriškiems peciams pa-
keliamu nllŠtu, bet kartas nuo karto nepatingi
ir plunksnos paaštrinti apie viena kita vertimo
muzos užgaida, pasidalinti sukaupta patirtimi
su kolegomis pasitarimuose, konferencijose ar
su studentais auditorijoje.

.Iš tiesu ne vienam nuoširdžiai knieti, nuo ko
ir kaip pradejo ir šiandien pradeda savo darbus
mineti ir nemineti vertejai, kaip metai po metu
jie "irengia savo laboratorija", metodiškai susi-
tvarko; pasirengia ir kantriai veža ši nelengva
vežima.

Teoriniuose veikaluose šia tema esama ivai~
riu nuomoniu ir patarimu. Stai vienas, perskai-
tes vos kelis puslapius, ciumpa telefono rageU
ir klausia biciulio, ka reikia daryti vienu ar kitu
atveju. Kitas pirmiausia ieško, rausiasi encik-
lopedijose, žodynuose, žinynuose tennlnu, .eali-
ju, datu, pavardžiu ir kitokiu duomenu. Tre-
cias, lenkes iši1gai per puse švaraus popieriaus
lapa, ne neperskaites ligi pabaigos savo v,ercia-
mos knygos, ima lieti juodu ant balto viename
šone, 0 kita palieka marginti tuomet, kai du
tris ar penkis kartus taisys, braukys, pildys,
karpys ir vel iš naujo rllŠys tai, ka bus aptares
su ivairiais specialistais, išsiaiškines visa, kas
užkliuvo ar ne taip skambejo, bet neperrllŠines
visko tol, kol nebus ištrintas paskutinis klaustu-
kas, kol iš placiosios paraštes nedings paskutinis
šauktukas. Ketvirtam gal prireiks net viso sasiu-
vinio ar kokio kilogramo lakštu su išmargintais
žodžiais, sakiniais, ištraukomis, virtinemis pava-
dinimu ir ivairiausiu faktu, skaiciu, pastabu.
Penktas, pasiemes ta knyga kelionen, žiurek,
grižta, sOOa prie mllŠineles ar net diktuoja
mašininkei ir po savaites vertimas atsiduria
leidyk1oje. Pasitaiko ir akademiniu metodu.
Ant rllŠomojo stalo atversta knyga, 0 šalia -
švariu vienodo formato lapeliu kupeta, gre-
ta - kelios tušcios deželes su abeceliniais skir-
tukais, 0 pastaleje, lentynose, kur tik pažvelgsi,
tomai, žodynai, išrašu pluoštai, sunumeruoti,
paženk1inti, suskirstyti, sutvarkyti. Netgi atsi-
trauke nuo stalo tokie vertejai valandu valan-
das, 0 kartais savaites, menesius mintyse reda-
guoja, šlifuoja sakinius, ieško ar retesnio žo-
džio, improvizuoja, atkuria situacijas ir neretai
pirmo sutikto pažistamo vis ko nors klausia,
gincijasi, svarsto ir užsirašineja, nam, hibliote-
kose po archyvus ir katalogus. Kaip tueKvienai
daržovei metas,' taip ir kiekvienam vertejui -
savas kelias. Juk vertejas vercia ne vien tik

terminus, realij~, posakius, sakinius, ar pastrai-
pas. Jis butinai tam tikra prasme turi pranokti
visas leksemas, grafemas, pažvelgti aukšciau ir
placiau nei sintagmos ir stilemos, netgi siužetas,
svarbiausios ir antraeiles siužetines linijos,
personažai, fabulos ar kompozicijos elementai.
Kartais net pavadinimo nesiseka .išversti, nors
jau baigta visa knyga. Prisiminkime tuos anek-
dotiškus pasakojimus apie verteju nesekmes,
verciant pavadinimus: "Amerikoniškoji trage-
dija", "Forsaitu sl1ga", "Namas su mansarda",
"Debesys su kelnemis" ir t.t.Veriejui svarbiau-
sia - galutinis tikslas: visas kurinys. Kaip jis
pasiekiamas, kokiais keliais einama ar gali buti
einama, tegali daugiausia atsakyti tik patys
vertejai, ne karta tuos takus myne, megine ir
kasdien ieška nauju budu, nauju priemoniu,
nauju variantu. Bene pats paradok$aliausias
apie vertejo pasirengima savo darbui - Didro
posakis, kad jis, dukart perskaites knyga, per-
prates jos dvasia, užvercia ja ir pradeda versti.
Nors musu dienomis gal taip nesielgiama, bet
viena aišku, kad tiek pasirengimo, tiek darbo
tempas, pati vertimo metodika priklauso nuo
verciamo kurinio, žanro, laiko (semiotiniu
požiuriu - sutampa ar nesutampa originalo su
vertimu laikas), kalbu strukturos, abieju kul-
turu, iš kurios ir i kuria atkeliauja kurinys,
lygis, vertejo pasirengimas, tuometiniu mokslu,
ypac kalbotyros, lygmuo, folkloro, klasiku
veikalu, šnekamosios kalbos ir kitu kalbos turti-
nimo šaltiniu panaudojimo laipsnis, taip pat ir
daugelis kitu salygu. Iš tiesu - kiekvienas ver-
tejas ir vertimas- misle...
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