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Verstine lietuviu knyga turi gana ilga istorija. Kartu su ja vys-
tesi ir teorine musu vertimu mintis. Taciau, verciant vis daugiau
knygu, teorija eme atsilikti nuo praktikos. Nesigilinant i vertimo
minties raida, galima tik pasakyti, kad XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje verstines knygos budavo menkai recenzuojamos, 0 bend-
raisiais vertimo klausimais dar mažiau domimasi. Per paskutinius
tris dešimtmecius teorine :vertimo mintis paliko gilesni pedsaka
musu krltikoje ir negausiuose šios srities mokslo darbuose. Musu
vertimo teoriniam pagrindui formuotis dideles itakos turejo tarybi-
niai mokslininkai. 1940 m. del nauju tarybinio vertimo moksla tei-
giniu itvirtinimo vyko net diskusijos.

Ypac aktualus ir naujas buvo ketvirtojo dešimtmecio pabaigos
reikalavimas vertejui, kad jis perteiktu originalo stiliu, nuotaika,
temperamenta. Tai aktualu ir šiandien, 0 tuo laiku, kai neretai dar
budavo verciama pažodžiui, kai kritineje literaturoje šiuo klausimu
nebuvo tarta svaresnio žodžio, tokie aiškiai suformuluoti principai
buvo itin svarbus. Antanas Venclova trumpai yra išdestes, kas
butina kiekvienam vertejui, prieš pradedant versti: "Vertimas iš
vertejo reikalauja ne tik laisvai valdyti poetine technika ir buti
ne tik paviršutiniškai pažistamam su verciamuoju tekstu. Kiek gali-
ma giliau išstudijuoti verciama autoriu, jo epocha, verciamojo kuri.
nio idejini-tematini turini, smulkiai pažinti visas kurinyje esancias
realijas, išstudijuoti verciamojo veikalo poetine technika aš laikau
kiekvienam rimtam vertejui con d i t ios ine q u ano n. Imant
specialiai Puškina, reikia pasakyti, kad vertejui i pagalba cia ateina
didele daugybe ivairiu tyrinejimu ir komentarinio pobudžio leidiniu,
kurie žymiai padeda jo darbe. Kritiko V. Belinskio, puškinistu
N. Brodskio, V. Briusovo, V. Veresajevo ir daugelio kitu darbai, taip
pat akademinis A. Puškino raštu leidimas, duodas visus jo kuriniu
variantus, atidengias jo darbo laboratorija, buvo nuolatiniai pade-
jejai. . ."1

1 A. V e nei 0 v a. Kai kurie Puškino poezijos vertimo klausimai. - Puški-
nas ir lietuviu literatura, Vilnius, 1950, p. 95-96.
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Lietuviu spaudoje daugiau nepasirode išsamesniu tokio pobudžio
darbu; šiais klausimais yra raše nemaža užsienio bei tarybiniu rašy-.
toju, poetu, vertimo specialistu, kaip antai F. -Kempas, R. Klepferis,
R. Rait-Kovaliova, 1. Mkrtcianas, J. Etkindas, K. Grigorianas ir kiti.

Ivairiu nuomoniu buta del originalo sintakses perteikimo. Straips-
nyje "DaiIiosios literaturos vertimo menas Tarybu Sajungoj ir
LTSR-oj"šiuo klausimu rašoma: ,,(. ..) jei verciamasis autorius megs-
ta ilgus, sankabinius sakinius, tai tokius sakinius reikia palikti ir
verotime"2, Skaldyti sakinius buvo didžiausias nusikaltimas. Lietuviu
mokslineje literaturoje, skirtoje vertimo reikalams, šie klausimai
beveik netyrineti. Taciau, peržvelge bent kelis vertimus ir keleta
teorinio pobudžio veikalu, nesunkiai pastebesime, kad vertejai ilgus
sakinius dažnai peI1tvarko. Teorineje literaturoje tatai vadinama
sakiniu skaidymu arba sintaksiniais transformais. Kai kurie vertimo
teoretikai taip sako: tiksliai kopijuoti negalima ne tik sakiniu, bet
ir žodžiu, atkur,ti kitos kalbos visu niuansu neimanoma. Iš tik-
ruju i tokius specialius klausimus galetu atsakyti tik kruopštus
sintaksiniai vertimu tyrinejimai.

Minetame straipsnyje taip pat išdestytos pažiuros i vertejo indi-
vidualyibe: "Musu laikais vertejas turi išmokti imituoti svetimus
gestus, intonacijas, pozas, manieras, užmiršes savo paties Aš". Kan-
didatineje disertacijoje ir E. Kuosaite mano, kad verciant "Icuo
mažiausiai turi atsispindeti vertejo individualybe". Ji tai megina
paaiškinti istoriškai: ,,(...) kalbant apie XIX a. pabaigos verti-
mus i lietuviu kalba (...) to meto vertejai turejo kitokius tikslus.
Jiems buvo ne tiek. svarbu supažindinti skaitytojus su verciama
autoriaus kuryba, kiek, pasinaudojant. originalo medžiaga, iškelti
tuometines, Lietuvos salygomis aktualius klausimus, reikšti savo
paties pažiuras ir mintis. (...) verciamieji kuriniai neretai buda-
vo perdirbami ir labiau pritaikomi Lietuvos gyvenimo salygoms"3.
Del to vyravo ivairios laisvo vertimo rušys: sekimai, perdirbimai,
papildymai. Kitaip šiandien. Dabar skaitytojui verstine knyga yra
ne vien kitos tautos grožines literaturos veikalas, bet ir tiks-
lus dokumentas, atspindintis vaizduojamos šalies paprocius, gy-
venimo buda, žmoniu mastysenos savitumus. Vadinasi, dabar ypac
svarbu perteikti autoriaus individualybe, nes ji turi daugybe savitu
bruožu, iš kuriu skaitytojas susipažista su kitos tautos dvasiniais
lobiais, istorijos, kulturos, buities savastimi. Taciau ir šiandien kai
kurie musu vertejai tvirtai laikosi priešingos koncepcijos: ,,(. . .) ve[-
time menine vertejo individualybe butinai turi buti akivaizdi. Tikra
menine vertejo individualybe teisingai ir visai teisetai pasireiškia,
jeigu žmogus, skaitydamas išversta knyga, tolydžio pagalvoja apie
verteja, tolydžio prieina išvada, kad talentingai išversta, kad meni-
ninko išversta. Gerai išversta knyga tik tada, jeigu skaitytojas
niekaip negali atsigereti ne tik paciu kuriniu, bet sykiu ir vertejo
darbu, menine vertejo individualybe"4, Panašios nuomones šalininku
yra ir daugiau, Sitaip netinkamai suprasti bendrieji vertimo princi-
pai gali visiškai pakeisti vertimu linkme ir profilio Prieš puse ar visa
šimtmeti toks požiuris i vertejo individualybe, savaime aišku, buvo

2 ..Raštai", 1940, Nr. 1, p. 111-115; Nr. 2, p. 254-258.
3 E. Kuo s a i t e. Užsienio literaturos vertimai i lietuviu kalba (1880-1905).

Kand. disert., 1958, p. 3-4 (Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto MB rank-
rašciu skyrius). .

4 V. Dr a z dau ska s. Vertejo pastabos. - ..Literatura ir menas", 1969. II. 1.
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laiko dvasios vaisius, 0 šiandien jis prieštarauja mokslinei tiesai,
dokumentiškumui, tikslumui ir kitiems šiuolaikiniams vertimo prin-
cipams. Jau V. Belinskis yra rašes: "Ge1!esvertimuose mes norime
matyti Gete, 0 ne jo verteja; jei net pats Puškinas verstu Gete,
iš jo pareikalautume, kad jis parodytu Gete, 0 ne sav.e". Panašiai
'rašo ir Ižymusis "Iliados", vertejas I rusu kalba N. Gnedicius:
,,(. ..) vertejas turi be atvangos kovoti su savo dvasia, su savo vi-
dine jega, kurios laisve reikia negailestingai žaboti". Verteja gali-
ma pateisinti tik tokiu atveju, kai individualybe išryškeja nesamo-
ningai, nes, noretu ar nenoretu to vertejas, kiekvienas sakinys,
kiekviena jo išversta fraze atspindes ir ji patI... Todel vertejui
nederetu samoningai ryškinti savo individualybes; tegu jis rupinasi
vien objektyviai ir tiksliai perteikti originala, nes visados vertin-
gesni bus tie darbai, kur mažiau bus vertejo savivales, 0 daugiau
Lukrecijaus, Dantes, Servanteso ar Paustovskio individualybes. . .

Todel iš viso abejojama, ar Imanomi tokie objektyvus - ypac
poezijos - vertimai, yra meginama tai pagrIsti teoriškai. Ir šiandien
tokiu minciu pasitaiko kai kuriuose užsienio mokslininku darbuose
(L. Vaisgerberio, B. Vorfo ir kitu). Remdamasis M. Gorkio, A. Belo
ir kitu vertimo specialistu mintimis, A. Churginas raše, kad tuo
neretai meginama "pridengti savo nenusimanyma, ignoracija, nepa-
siruošima, 0 dažnai ir tiesiog apsileidima, nesažininguma"5. A. Chur-
gino mintys gana artimos šiuolaikiniams vertimo principams, pa-
vyzdžiui: ,,(...) jeigu nukencia autoriaus stilius, tonas, ritmas, jo
Ivaizdžiai, jo minciu reiškimo budas, jeigu iškraipoma jo tikroji
socialine ar menine prigimtis, - tuo atveju vertimas nebepataiso-
mas, jis esti beviltiškas". Taigi cia akcentuojamas svarbus bendrasis
vE:rtimo teorijos principas: vertejas turi perteikti autoriaus indivi-
dualu stiliu, jo tona, ritma, Ivaizdžius, psichologine minciu tekme
ir menine asmenybes prigimtI. Teorines ir kritines lietuviu vertimo
minties kurejai mokydavosi iš kitu šaliu mokslininku, ypac iš savo
artimiausiu kaimynu. Lietuviu vertejai, poetai, rašytojai ir kritikai
savo strai'psniuose ir recenzijose dažniausiai remdavosi A. Fiodo-
rovo, 1. Kaškino, G. Gaceciladzes, E. Etkindo, V. Nabokovo, K. Ciu-
kovskio, I. Braginskio ir kitu vertimo teoretiku bei praktiku darbais.

Vertimo principai, savokos ir terminai neišvengiamai keiciasi.
Tiktai lietuviu kritineje literaturoje menkai apie tai rašoma, todel
šI keitimasi sunku pastebeti. Dažniausiai teorines mintys buna frag-
mentiškos, nenuoseklios, placiau nepagrIstos, 0 tik konstatuojamos,
nors praktikoje reikalavimai vertejui griežteja, ir ju atsiranda kas-
kart daugiau. Pagrindiniai vertimo principai dar nepakankamai aiš-
kus ir tikslus, bet jau gana konkreciai apibrežiamas vertejo darbo
'laukas - nurodomos jo laisves ribos. Jei anksciau vertejas vers-
davo, pasikliaudamas intuicija, išsilavinimu ir tuometiniu literatu-
rines kalbos lygiu, tai dabar ši laisve suvaržoma: iš vienos puses,
jam neleidžiama vergiškai kopijuoti žodžiu, originalo minciu, 0 iš
kitos puses - beatodairiškai savavaliauti: savo nuožiura taisyti,
daiIinti, papildyti. Pasak A. Churgino, abu kraštutinumai "lygiai
baisus verciamojo autoriaus priešai". Tiedu priešai graso vertejui
ir šiandien. Tik dabartinis vertejas labiau filologiškai išpruses, pla-
tesnio akiracio, jis daug atidžiau ir rupestingiau dirba, todel
minetas pavojus kur kas mažesnis. Štai P. Povilaitis tarp daugelio

5 A. Ch u r g i nas. Vertimo menas seniau ir dabar. - "Tarybu Lietuva",1940.X. 15.
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kitu dalyku megino apibrežti tikslaus vertimo metoda, raše apie
vertejo pasirengima, pabreždamas, kad vertejas lIne tik turi tobulai
pažinti abieju kalbu morfologija, sintak~e, leksika ir idiomatika,
bet ir gerai suprasti abieju kalbu sistemu santyki, jis turi kiekvienu
atveju rasti savo kalboje atitikmeni rusu kalbos žodžiui ir sakiniui"6.
Vadinasi, palyginus su ankstesniu vertejo pasirengimo supratimu
ir to meto reikalavimais, P. Povilaitis reikalauja iš vertejo ne tik
tobulai moketi abi kalbas,. bet ir žinoti ju panašumus ir skirtumus,
ne kai kurias detales ar ypatybes, 0 sistemas, nes, "nesuprate kaip
reikiant žodžio, sakinio prasmes, mes negalesime teisingai perteikti
veikeju charakteriu, autoriaus sukurtu vaizdu, kurinio dvasios, kolo-
rito ritmo", Taciau visa tai savaime neateina. Todel P. Povilaitis
šitaip grindžia savo minti: "Vertimas reikalauja iš vertejo didelio
pasiruošimo, gabumo, kartais tiesiog ir talento. Vertejas neturi už-
miršti, kad jam paciam reikia nuolatos lavintis, literaturiškai prusti.
Jis turi tolydžio studijuoti, gerai pažinti tos epochos literatura,
kurios autoriu jis vercia ar numato versti. Vertejas (...) turi buti
ne. tik literatas, bet ir mokslininkas, (...) suprasti ta gadyne, kuri
jo verciamame veikale vaizduojama, (...) prieš pradedamas darba,
turi iš pagrindu susipažinti su verciamo kurinio ideja, stiliumi, su
visais autoriaus literaturines technikos savotiškumais" . Cia aiškiai
suformuluotas vienas iš pagrindiniu nudienos reikalavimu vertejui:
buti menininku ir mokslininku. Nors šis klausimas musu periodikoje
jau ne karta keltas ivairiu autoriu (J. Šimkaus, A. Žirgulio, A. Chur-
gino ir kt.), bene geriausiai ji bus apibendrines P. Povilaitis. E. Ma-
tuzevicius viename iš reikŠIningiausiu savo straipsniu "Teorija ir
praktika (Kai kurie meninio vertimo klausimai)"7, susumuodamas
lingvistines ir literaturines vertimo teorijos šalininku diskusijas,
vienokia ar kitokia forma retkarciais pasireiškiancias dar ir šian-
dien, spresdamas vertimo vaidmens ir vietos klausima, vertima vis
delto priskiria literaturos mokslui.

Teorinei musu vertimo minciai augti daug yra padeje musu ver-
tejai A. Žirgulys, E. Viskanta, D. Urbas ir kiti. A. Žirgulys, daugelio
verstiniu knygu iš rusu, lenku, vokieciu, latviu kalbu kruopštus ir
atidus redaktorius, savo straipsniuose yra palietes nemaža aktualiu
vertimo problemu. Pats budamas išradingas ir produktyvus vertejas
iš latviu kalbos, apie vertimus daugiausia rašo kaip praktikas, rem-
damasis tais vertimais, kuriuos jam prisiejo redaguoti (N. Gogolio,
A. Cechovo ir M. Gorkio knygos). A. Žirgulys, kaip ir kiti musu
vertejai ir rašytojai, reikalaudamas gerai moketi originalo kalba,
pabrežia, kad vertejas turi naudotis turtinga gimtosios kalbos lek-
sika, pažinti jos vaizdines priemones, nuolat turtinti vertimo kalba
naujais žodžiais iš gyvosios kalbos, iš klasiku raštu, kurtis naujada-
ru. Be to, jis gerokai praplecia kitus tradicinius reikalavimus, kurie
budingi kiekvienam grožines literaturos "padoriam" vertimui: "ta-
lentas, pakankama erudicija, geras literaturinis skonis, subtilus, la-
kus žvilgsnis, lankstumas, išradingumas ir 1. t."s. Vertas demesio ir
kitas A. Žirgulio teiginys apie originalo stiliaus ypatybiu, ir nuotai-
kosperteikima: ,,( ) tegu atskiros vietos bus labai tiksli<:>s,1;>etjei

6 P. Pov i I a i tis. Kelkime grož1nes prozos vertimu lygi. - "Literatura ir me-
nas", 1950. III. 19.

7 ,,Pergale", 1962, Nr. 3.
8 Zr. A. Zir guI Ys. Prozos vertimu klausimu. - "Literatura lr mE!llasn,

1951. VYL22.; N. Gogl!llislietuviškai. - "Literatura ir menas", 1952. m. 16.
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nebus to, kas sudaro originalu, savita (...) stiliu, vertimai netures
sugestyvios menines jegos, (...) bus tik blankus originalo atspin-
dys"9. Tiek A. Zirgulys, tiek ir E. Viskanta (žr. E. Viskanta. A. Ce-
chovas lietuviškai. - "Pergale", 1962, Nr. 5, p. 140) yra keles labai
subtilia ir gincytina vertimo tikslumo problema. Pirmasis apie tai
yra ne karta užsimines ir pasakes gana nedviprasmiška nuomone.
Aptardamas ir sugretindamas A. Cechovo kuriniu dvieju dešimtto-
miu leidimus (1946 ir 1960 m.), A. Zirgulys pastebi šios savokos
istoriškuma. Minetas autorius ypac akcentuoja: ,,(...) pažymetinas
didesnis reikšmes ir vaizdo tikslumas". To dabar ir siekia musu ver-
tejai.

Kalbedamas apie vertimo tiksluma, A. Zirgulys mini lietuviu
vertimo teorijoje nauja dalyka - vertimo vieneta, kuris paprastai
praktiku retai vartojamas. Jis sako: "Dažnai verciami ne prasminiai
ar stilistiniai vienetai, bet atskiri žodžiai, neišsiaiškinant ju ryšio
sakinyje" 10. Savo nuomone A. Zirgulys yra pareiškes apie daugeli
kitu vertimo principu: apie butinuma visapusiškai pažinti verciamo
autoriaus gyvenima, jo kuryba, skoni, epocha, kalbos ir literaturos
istorija, mena; apie buitiniu, istoriniu, moksliniu realiju ir terminu

" vertima, žodžio atrankos butinuma ir sakinio šlifavima, dialogo ir
monologo kalbos ypatybes, žodžiu daugiareikšmiškuma, apie tarmy-
biu, žargonizmu, idiomu, frazeologizmu perteikimo galimybes ir kt.
A. Žirgulys su E. Viskanta savo straipsniuose kovoja del lietuviu
kalbos vaizdingumo, jos turtingumo. Pasta\-asis ypac pabrežia nerei-
kalingu tautologiju vartojima, neteisingus tarmybiu, barbarizmu
vartosenos atvejus ir kitas negeroves.

Vertimo teorija negali apsieiti be originalo ir vertimo kalbos
teksto lyginimo. Vertimo atkarpos lyginimas su originalo atkarpa
itikinamai atskleidžia nukrypimus, netikslumus, kurie neretai keicia
idejini personažo paveiksla, menkina emocini poveiki ir silpnina
verstines knygos vaidmeni. Gaila, kad lyginti musuose neiprasta. 0
be to neimanoma" rimtesne verstines knygos analize, išsamesnis
straipsnis, mokslinis darbas.

Peržvelgus keliu paskutiniu dešimtmeciu teorinius ir kritinius
straipsnius bei kitokia medžiaga, galima sakyti, kad musuose iš
esmes dar nebuvo kalbeta nei apie vertimo principu raida, nei iš
viso apie specifines platesnio pobudžio teorines problemas. Šitai,
atrodo, salygoja nemaža priežasciu. Vertimo teorija, 0 iš dalies ir
vertimo istorija reikalauja ne vien plataus literaturinio, bet ir lingvis-
tinio, ir apskritai filologinio akiracio. Vertimo teorijos ar istorijos
specialistas turetu buti ne tik geras vertejas praktikas, bet literatas
ir kalbininkas placiaja šiu žodžiu prasme. Tokiu žmoniu šiuo metu
Lietuvoje tikrai atsirastu, bet... cia skersai kelio stoja kitos kliu-
tys. Mieliau rašoma recenzija apie origimuia knyga, negu gera,
dalykiška anotacija ar teorinis straipsnis apie vertimus. Mat,
tam neretai prireikia didesnio atsidejimo ir daugiau laiko. Juk ver-
tima prisi eina sulyginti su originalu, kuris taip pat iš karto po ranka
nesipainioja, reikia ieškoti papildomos medžiagos. 0 vertimo teori-
jos specialistu, vertimo kritiku verkiant reikia. Zinomas ceku ver-
timo teoretikas T. Levis teigia, kad teoriIU vertimo darba pirm1ausia

9 A. 2;i r gui Ys. Kai kurie M. Gorkioraštu vertimuklausimai.- "Pergale",
1955,iNr.4, p. 83.

10A. 2;irgulys. Prozos vertimu klausimu. - "Literatura ir menas", 1951.
VII. 22.
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turetu varyti specialus vertimo fakultetai universitetuose. Musu uni-
versitete isteigta specializuota verteju grupe, kuriai jau skaitomi
papildomi dabartines lietuviu kalbos, stilistikos, tam tikri užsienio
kalbos ir specialios vertimo teorijos, istorijos, redagavimo pagrindu,
tekstologijos ir kitokiu disciplinu kursai. Vienas kitas l,lniversiteto
aukletinis siunciamas i broliškas respublikas, sakysime, Moldavijon,
Armenijon ir kitur, kad greta studijuojamos anglu, rusu, prancuzu
ar kitos kalbos išmoktu ir toje respublikoje vartojama kalba, iš
kurios veliau galetu versti. Tai vis praktines priemones ruošiant
naujus vertejus. Taciau šiandien ši klausima butina spresti opera-
tyviau. Ar negaletušiuos reikalus tvarkyti koks nors centras, saky-
sim, vertimo katedra (tokios yra Maskvoje, Kijeve, Tbilisyje ir ki-
tur) universitete? Vertimo katedra galetu nuveikti ne tik naudinga
mokslini, bet ir organizacini darba: rengti konkursus, konferencijas,
seminarus vertejams, aptarti geriausius vertimus, rupintis moksli-
niais pagrindais paremta vel1timu atranka, taip pat spresti daugybe
kitu praktiniu ir teoriniu reikalu. Teoriniams vertimo tyrinejimams
istatyti i konkrecias, mokslini kryptinguma turincias vežes pra-
verstu perspektyvinis mokslinio tyrimo planas, kad busimieji diser-
tantai ir šiaip besidomintieji vertimo klausimais, galetu rašy.ti moks-
linius darbus iš vertimo teorijos, istorijos ar kritikos.

.


