
DANGUOLE KUISIENE

REDAKTORIUS IR PRADEDANTIS
VERTEJAS

Pastaruoju metu ivairaus masto verteju pasitari-
muose vis dažniau keliamas klausimas apie augancia
verteju karta. Toks jau gyvenimo desnis, kad vy-
resnieji darbininkai iš aktyvios veiklos traukiasi, 0
juos pakeisti turi nauji. 0 nauji, tai jauni imones, ir
reikes daug laiko ir pastangu, kol jie iš tiesu gales
testi vyresniuju darba. Siuo atžvilgiu musu darbas.
~pecifinis. Daugelio sriciu specialistai gali pakeisti .
vienas kita be ilgesnio pasiruošimo, 0 vertejui, re-
daktoriui išaugti reikia keleriu metu. Apie. vertejo
darba neimanoma kalbeti atsietai nuo leidyklos.

Ankstesnioji verteju karta augo šiek tiek kitokio-
mis salygomis negu mes, ju negine ta baisi sparta,
kokia jauciame šiandien. Musu dienu literaturinio,
kaip ir viso gyvenimo tempai tokie dideli, jame kas
diena tiek daug nauja, jog mes, vos speje susipa-
žinti su vienu autoriumi, išgirstame apie kita, 0 kol
knyga išverciame ir ji išeina, ir visai toli buname
atsilike. Taigi i leidybinius planus iš to didelio lite-
raturos srauto stengiamasi itraukti tik reikšmingiau-
sius, geriausius kurinius, 0 kas geriausia - paprastai
ir sunkiausia. Ir vertejas, vos tik pradedamas darba,
dažniausiai gauna tokia knyga, kokia pasitaiko. Iš
savo, redaktoriaus, darbo praktikos galiu pasakyti,
kad neretai. pradedanciam vertejui darbas tenka toli
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gražu ne pagal jegas, nes nera galimybiu kiekvienam
pradeti nuo lengyo. Natural,u, kad gaves suredag'uota
rankrašti, dažnas visai sutrinka, nes pasiklysta tarp
redaktoriaus taisymu ir pastabu ir, žinoma, moralinio
pasitenkinimo nepajunta. Iš visu tu pastabu nepaty-
rusiam žmogui paciam tikrai sunku atsirinkti, ka jis
privalo isiminti kaip negincijamas taisykles, kas. ateis
savaime veliau, igijus patirties, 0 kas yra atsitiktine
smulkmena. Štai nuo to redaktorius ir turetu pradeti
,dirbti su verteju, nes vienas dalykas, kas popieriuje
parašyta, ir visai kitas - gyvas pašnekesys. Juk tik ,
konkretus darbas gali duoti vertejui apciuopiamos
naudos. Deja, turime su gailesciu pasakyti, kad ga-
mybiniai terminai redaktoriu taip spaudžia, jog lai-
ko tokiam qarbui nelieka. Leidykloje darbas su ver-
teju visai sutapatinamas su rankrašcio paruošimu
gamybai. Redaguojant pirma antra vertejo darba, bu-
tina duoti bent kiek daugiau laiko, kad butu galima
skirti demesio ir žmogui, ne tik rankrašciui. Juk ver-
timai isilieja i bendra knygu 'srauta ir Ju negalime
pažymeti ženklu, kad tai pirmas vertejo' darbas.

Puiki proga su vertejais padirbeti, kai viena knyga
vercia keli, pavyZdžiui, šiuo metu leidžiamoje nove-
liu serijoje. Juk jeigu ne visai tie patys, tai panašus
klausimai kyla daugeliui. Tuo isitikinau, kai sureda-
gavusi anglu noveles, kurias verte net septyni prade-
dantys vertejai, pameginau apibendrinti klaidas.

,Tada visi susirinkome ir pasišnekejome. Pasirode, kad
šneketi tikrai buvo apie ka, sumanymas pasiteisino.
Dirbdami drauge, radome, vieni kitu paž6diškai iš-
verstu sakiniu, panagrinejome -ištisas sudetingesnes
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pastraipas, išrfnktas iš ivairiu noveliu, ir vertejai
patys pastebejo, kur nevykusiai perteikta mintis, ne-
teisingas loginis sakinio kirtis, kur fraze negailestin-
gai nuskurdinta. Daug dar išsiaiškinome tokiu klau-
simu, kuriu nerasi teoriniuose straipsniuose nei vado-
veliuose, nes jie iškyla tik praktiniame darbe ir kas
karta kiti. Toki pašnekesi ar aptariII1a savam specia-
listu (anglistu, germanistu) rate galima suorganizuoti
suredagavus bet kuri rankrašti. Juk visada naudinga
pasimokyti iš klaidu.

Iš savo. darbo praktikos galiu pasakyti, kad turi- .

me verteju, išvertusiu jau ne viena dešimti knygu,
o žiurek, iš ju rankrašciu reikia šluote šluoti elemen-
tariausias klaidas, taisyti tokius dalykus, kuriems jo-
kiu moksliniu teoriju nereikia - paprasciausiai tada,
kai buvo laikas, i tai niekas neatkreipe demesio.

Taciau esti ir tokiu verteju, kurie, iteike leidyklai
rankrašti, manosi jau viska atlike, su redaktoriumi
dirbti jiems atrodo visai nebutina. Tada, žinoma, re-
daktoriaus darbas lieka atlikt9s tik sau - iš pokalbio
su verteju aiškiai matai, jog i tavo taisymus jis ne-
isigilino, gerai, jei iš viso peržvelge. Ir išeina taip,
kad žmogus išvertes daug, patirtis lyg ir nemaža, 0
sudetingos, sunkesnes knygos versti nepajegus, nes
jis vos pradejes. dirbti buvo isitikines, jog yra iko-
pes i reikiama aukštuma.

Kokios budingiausios klaidos jaunuju vertimuose?
Bene blogiausias dalykas, kai vertejas neistengia

išsiaiškinti originalo teksto, pasiklysta jo labirintuose.
Žinoma, jei autoriaus stilius nesudetingas, kurinys
lengvai perkandamas, tada dar puse bedos. Bet susi-
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durus su povandeninemis semantinemis uolomis, su-
tikus ilgus periodus, netenkama pagrindo po kojom.
Tada, žiurek, sakiniai neleistinai suskaldomi, dingsta
autoriaus stiliaus specifika, neretai iškreipiama ir pa-
ti mintis. Dar didesne beda, Kai vertejas viska supra-
tes, nieko 1iepraleides ir visus žodžius pavyzdingai
surikiaves, bet nesugebejes pajusti kurinio n}lotai-
kos. Tada su juo ir prasideda nebyli diskusija. Jis
Jauciasi. išvertes visai gerai, nes ir redaktorius iš es-
mes beveik nieko nepataises. Iš tiesu tokio darbo pa-
taisyti neimanoma, ji reikia dirbti iš naujo, ir verte,
jui išaiškinti šito neimanoma, jeigu jis, išvertes visa
knyga, taip ir nepajuto jos dvasios. Juk tai tas pats,
kaip muzikini kurini pagroti be klausos.

Daug kalbama del pažodiškumo. Aš pradedancio
vertejo už tai labai nesmerkiu. Juk jis, savaime su-
prantama,' stengiasi neatitolti nuo originalo, išversti
sažiningai, 0 tada nejuciom ir atsiranda ši beda. Juk
pripažinkime, ir patyrusiam vert~jui dažnai sunku
rasti ta pusiausvyros taška tarp pažodiškumo ir adek-
vatumo. Be abejo, i tai vertejo demesys turi buti
griežtai atkreipiamas nuo pirmuju darbu, nes jeigu
jis šito nepajus, laikui begant tai taps didele yda.
Juk pažodiškumas - tai slydimas teksto paviršiumi,
toks vertimas visada bus bespalvis. Taciau šitai bedai
iveikti reikia bent kiek praktikos.

Visi šie ir dar kiti trukumai pamažu dingsta, ga-
biam vertejui stropiai dirbant ir gi1inantis i darbo
paslaptis, 0 pirmieji vertimai taip ir lieka pirmieji,
juose aiškiai jauciama igudžiu, patirties stoka. Tai
labai akivaizdžiai mums matyti dabar, kai senus ver-
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timus ruošiame pakartotiniam leidimui Pasaulines
literaturos bibliotekoje. Jei kurinys neverciamas iš
naujo, 0 faisomas, jis ir lieka tik pataisytas.

Vertejas neišaugs, jei nedirbs pats. Bet ir redakto-
riaus indelis i ši bendra triusa yra nemažas: juk be
jo neišejo ne viena knyga, jis ta' pradedanti žmogu
veda po laipteli aukštyn, kiekvienam atiduodamas
dalele savo proto ir širdies.
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13. Meninio vertimo akirac1al


