
'Eugenijus Matuzevicius

Poetinio vertimo pamokos

Devintoji Antano Venc1ovos Raštu serijos knyga "Ar-
timi balsai" (1973) apima verstine poezija, kuri kelis de-
'šimlmecius buvo spausdinta ir pasklidusi ivairiuose at-.
:skiruose leidiniuose bei periodikoje. Kaip pažymeta kny-
gos komentaruose, i ši toma surinkti beveik visi rašytojo
poetiniai vertimai, išskyrus pluošteli paciu ankstyv"iau-
'siuju (H. Heines, Š. Bodlero) ir dar viena kita visiškai
.atsitiktini, progini. .

"Artimi balsai" idomiai, ivairiais aspektais atskleidžia
A. Venc1ovos- poezijos vertejo - darba,' trukusi dau-
giau nei keturiasdešimt metu. Visu pirma mes turime
:progos susipažinti su šio darbo ištakomis - ankstyvojo
laikotarpio vertimu pavyzdžiais: knygoje pateikiama
V. Vitmeno "Dainos apie paroda" ištrauka ("Trecias
Jrontas", 1930, Nr. 2), J. Becherio poemos "Didysis pla-
nas" fragmentai ("Socialdemokratas", 1931, gegužes 2),
.R. Prosto "Out, out", "Samdinio mirtis" ("Kultura", 1936,
Nr. 11, 12). .

Pagrindine ir reikšmingiausia šio tomo dali sudaro
poetiniai kuriniai, A. Venc1ovos išversti pokario laiko,,:
tarpiu (1944-1971). Todel šie vertimai gana akivaizdžiai
.atspindi ir. bendraja musu poetinio vertimo raida pokario
metais, pagrindines šio darbo tendencijas ir naujos ver-
timo mokyklos formavimasi. Jeigu prozos vertimai-(lie-
tuviu kalba) pokario metais, galima sakyti, beveik iš kar-
to iejo i tam tikro metodo vaga, susirado daugmaž pa-
grindine meninio vertimo krypti,- tai poetinio kurinio
vertimo principai, 0 taip pat poezijos vertimu redagavi-
mo metodai gime ir formavosi daug sunkiau, leciau ir
sudetingiau. Bet kartu tai musu poetams, poezijos ver-
tejams, redaktoriams buvo didele ir gera literaturine mo-
kykla. 0 jau šiandien mes galime drasiai kaIbeti apie
lietuviškojo poetinio vertimo principus bei n:ietodus, nes
tai jau p~grista daugelio verteju rimtu patyrimu! gana
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sistemingu ir atkakliu darbu, konkreciais verstines poe-
zijos leidiniais. Pokario metais musu lietuviškojo meni-
nio vertimo, raidoje, naujo kurybinio metodo ir naujos:
vertimo pre.ktikos formavimesi reikšminga vieta šalia:
kitu verteju darbo užima A. Venc1ovos išverstoji poezi-
ja, dabar išleista šiuo atskiru tomu.

Kai skaitai šia knyga ir isigilini 'i A. Venc1ovos poeti-
nio vertimo metoda, principus, i vertimu chronologija,
i verciamu autoriu pasirinkima,- gana aiškiai gali su-
vokti vertejui iškilusias problemas, jo darbo metodo for-
mavimasi, jo vertimo IIlokykla, jo estetines tendenci-
jas. . . Zinoma, poetinio vertimo praktikoje, verciant ivai-
ritI Iaikotarpiu poetus (nuo A. Puškino, N. Nekrasovo,
T. Sevcenkos ligi P. Tycinos, N. Tichonovo, Maksimo.
Tanko, J. Sudrabkalnio ir kitu autoriu), ieškant poezijos
atkurimo "rakto", A. Venc10vai savaime iškildavo ne-
lengvai išsprendžiamu ir nauju, ir "amžinu" poetinio ver-
timo problemu. Vienas pagrindiniu klausimu: poetines
originalo formos išsaugojimas (atkurimas), originalo met-
ro, ritmo,' bendrosios eilerašcio intonacijos perteikimas.
Tai, deja, sena, bet kiekvienu konkreciu atveju iš nau-
jo sprendžiama problema.

Verciamo eilerašcio ritmines ypatybes, matyt, i,rgi yra
sudetine suvokiamo nacionalinio savitumo dalis, nes rit-
mika, versifikacijos sistema susieta ne tik su tradicijo-
mis tos literaturos, iš kurios verciama, bet ir su tos lite-
raturos kalbos ypatybemis, su poetines kulturos išsivys~'
tymu ivairiais istoriniais laikotarpiais. Pavyzdžiui"
A. Venc1ova. su šiais klausimais susidure, versdamas.
A. Puškino "Eugeniju Onegina", genialu poetini kurini,
anot V. Belinskio, XIX amžiaus pradžios "rusu gyvenimo.
enciklopedija". Visu pirma vertejas turejo organiškai pa-
justi vadinamos "oneginiškosios strofos" skambejima ir-
jos. atkurimo lietuviu kalba galimybes. A. Puškino sukur-
ta keturpede jambine "oneginiškoji strofa" susideda iš.
keturiolikos eiluciu su atitinkama rimu sistema. A. Venc-
lova savo straipsnyje "Kai kurie Puškino poezijos verti..
mo klausimai" pa~i: "Si judri, pilna išraiškos strofa
lengvai leidžia pereiti nuo Vien.os intonacijos prie kitos,
dažnai kaitalioti ivairias nuotaikas, lengvai ivesti "lyri-
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Jlius nukrypimus" ir sužereti Puškino samojo kibirkštims
<. . .> Klasikiniai tikslus vyriški ir moteriški rimai savo

:paprastumu neblaško ir neatitraukia skaitytojo demesio ir
puikiai harmonizuoja su strofos turiniu, leisdami jai te-
keti nevaržoma srove... "Oneginiškosios strofos" struk-
tura iš vertejo reikalauja maksimaliu pastangu griežtai
:išnaudoti "esamaji plota", nes jis neturi beveik jokios
galimybes i kita strofa perkelti neitilpusios minties arvaizdo. "

Kaip matome, A. Venclova puikiai suvoke "Eugeni-
jaus Onegino" formos specifika, "oneginiškosios strofos"
'Struktura ir prasme. Jis parode nemaža išradingumo, poe-
tinio meistriškumo, atkurdamas lietuviu kalba šios stro-
fikos ritmini skambesi, poetines frazes žaisminga laisvu-ma. Pavyzdžiui:

Vel dykinejimas ii eda,
Jo dvasiai tušcia, nuobodu,
Jis su geriausiais norais seda
Užpildyt ja kitu ProtUi
Nustate knygomis lentyna,
Vis be naudos skaityt megina:
Apgaule cia, nuobodulys,
Ten ner prasmes, ten kliedesYSi
Ir visos jos jam nepatiko:
Vienur senove per sena,
Kitur naujove nejauna.
Kaip moteris knygas paliko _
Dulketas ištisu pulku
Užtrauke gedulo šilku.

Atkuriant, perteikiant poetine originalo forma, jo
metra, ritmika, visa vidine intonacija, poetinio žodyno
turi, paprastai tarp verteju pasireiškia kelios tendencijos.
Vieni bando visomis turimomis poetines kalbos priemo-
nemis atkurti originalo "ritmini piešini" ir intonacijos
dvasia. Kiti stengiasi verciamo kurinio ritma "isprausti"
i gimtosios literaturos eiledaros schemas, tam tikra pras-
me "niveliuodami" ritmine originalo specifika. Treti dau-
giau demesio kreipia i funkcini vertimo atitikima, ieško
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savo gimtojoje eiledaroje analogišku formos perteikimo
galimybiu. Siuo atveju, aišku, "specialiu receptu" negali
buti. 0 ir patys vertejai neapsiriboja tais "receptais"...

Praktiškai dirbant, dažniausiai turbut savaime susi-
daro šiu keliu tendenciju sinteze, nes kiekvienam saži-
ningam ir kurybingam vertejui-poetui rupi ir emocinis
verciamo kurinio poveikis, ir jo suprantamumas, ir nau-
jos (tam tikra prasme gal neiprastos) jo poetinio turinio
bei poetines formos ypatybes. Ypac toji sinteze savaime
išryškeja ir igauna neabejotinu kurybiniu "teisiu", kai
verciami bei reprezentuojami gana ivairiu poetiniu brai-
žu ir ivairiu krypciu poetai. Be abejo, daug ka lemia
poetinis vertejo meistriškumas, jo kurybine intuicija, jo
sugebejimas "isikunyti" ir atkurti. Ir, aišku, kiekvienu
konkreciu atveju svarbu vaidmeni suvaidina individua-
lusis poetinio teksto visumos, visu jo pagrindiniu kom-
ponentu suvokimas, individualusis vertejo "raktas" i ver-
ciama teksta, i žodyna, i poetini verciamo autoriaus pa-
sauli.. .

Pavyzdžiui, A. Puškino "Eugenijaus Onegino,i kalba
sukaupe bei išryškino platu ir vaizdinga leksikona, kuris
toje epochoje jau buvo sukurtas ir ištobulintas visos ru-
su poezijos. Todel A. Venclovai, verciant ši kurini i lie-
tuvit} kalba, iškilo nelengvas uždavinys surasti atitikme-
nis dažniems žodžiams, idiomoms bei posakiams, atspin-
dintiems epochos dvasia, to meto Rusijos buitine aplin-
ka, vaizdingai ir taikliai išreiškiantiems ivairiausius reiš-
kiniu ir daiktu konturus bei minties atspalvius...
A. Venclova anksciau jau minetame straipsnyje teisin-
gai pastebi: "Prieš verteja stovintis uždavinys visiškai
galetu buti realizuotas, jei musu poezija savo metu bu-
tu sukurusi platu poetini žodyna, iš kurio butu galima
pasisemti tai, ko prireikia kiekvienu atveju. Deja, lietu-
vis vertejas šioje srityje turi pernelyg negausu literatu-
Tini palikima, kad galetu juo pasinaudoti. Musu poezija
XIX a. pirmojoje puseje buvo labai ribota tiek savo te-
matikos, tiek poetiniu priemoniu atžvilgiu. Tiek temati-
kos, tiek poetinio žodyno, tiek formos atžvilgiu musu
poezija žymiai pastumejo pirmyn Maironis. Taciau ir jo
poetinis žodynas, palyginti su Puškino žodynu, yra labai
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ribotas. Maironis nesukure daugybes tu poetiniu ivaiz-
džiu, kuriais tokia turtinga klasikine rusu poezija ir ypa-
ciai Puškinas." .

Zinoma, lietuviu kalba yra pakankamai turtinga, kad
dauguma tu A. Puškino poemos-romano bei kitu jo poe-
tiniu kuriniu žodžiu ir posakiu galetu buti i ja išversti.
Taciau šis vertimas lyg ir netures savos, lietuviškos tra-
dicijos, ateinancios iš musu klCisikines poezijos paliki-
mo. Kaip tokiu atveju pasielgti? Kaip praplesti, pratur-
tinti savosios poezijos tradicija, 0 kartu ir poetinio ver-
timo galimybes? Juo labiau kad reikia išlaikyti žodyno.
poetines frazes naturaluma, toki budinga A. Puškino ori-
ginalui. Kaip pažymi pats vertejas, jis darbo procese sten-
gesi .pirmiausia pasinaudoti kaip galima išsamiau musu
klasikines poezijos žodžiu ir posakiu arsenalu. Deja, šito
buvo per maža. Ir vertejui labai dažnai tekdavo ieškoti
lietuviu kalboje gal dar ir neišmegintu priemoniu per-
teikti A. Puškino ivaizdžiams. Zinoma, šis klausimas daug
sudetingesnis, negu iš pradžiu gali atrodyti.

Visu pirma lietuviu kalba, susikloscius istorinems sa-
lygoms, nesukure leksikos daugeliui savoku, kurios pa-
naudojamos, pavyzdžiui, "Eugenijaus Onegino" dvarinin-
kiško ir diduameniško gyvenimo aprašymuose. Antra,
šiuo atveju, pleciant, papildant poetinio žodyno arsenala,
netinka vertime per gausus naujadarai, kurie tuojau sa-
votiškai iškristu iš paprasto, naturalaus ir harmoningo
A. Puškino teksto. Vadinas, pagrindinio šaltinio reikia
ieškoti gyvojoje kalboje, stengtis cia surasti paprastus,
vaizdingus, aiškius ir naturaliai i konteksta isiliejaIicius
žodžius, kurie kaip galima tiksliau ir vaizdžiau perteiktu
A. Puškino savokas ir intonacija. To ir sieke A. Venclo-
va, versdamas "Eugeniju Onegina" ir kartu praplesdamas,
praturtindamas musu klasikines pQezijos tradicijas, jos
poetinio žodyno galimybes. .

Kaip matome, ivyksta idomus "grižtamasis procesas":
vertimas, kuriame panaudojamos gimtosios klasikines
poezijos tradicijos, papildant naujais sluoksniais, smar-
kiai praplecia ir praturtina jas. Šiuo atžvilgiu A. Venc-
lovos - poezijos vertejo - darbas yra suvaidines nema-
ža vaidmeni, ypac verciant A. Puškino kurinius - "Euge-

410

.1

't
t.

niju Onegina", "Varini raiteli" , "Borisa Godunova" ir ly-
rinius eilerašcius.

Tiesa, šia proga noretusi atskirai pažymeti, kad
A. Venclova pirmasis ištisai išverte i gimtaja kalba "Eu-
geniju Onegina". 1946 m. A. Venclova pradejo skelbti
periodikoje šio kurinio ištraukas. Pirmasis pilnas "Eu-
genijaus Onegino" vertimas lietuviu kalba su gana pla-
I;iais S. Bondžio paaiškinimais, komentarais ir puikiomis
M. Dobužinskio iliustracijomis išejo 1947 m. Veliau, ge-
rokai vertejo paredaguotas, patobulintas vertimas buvo
skelbtas A. Puškino Rašhl III tome (1955), iš kurio mu-
su aptariamoje knygoje jis perspausdintas drauge su pa-
aiškinimais. A. Venclova taise, tobulino ir kai kuriuos
kitus A. puškino kuriniu vertimus (pvz., "Varini raiteli" ,
lyrinius eilerašcius), rengdamas juos naujoms laidoms.

Apskritai kai kuriu šiame tome publikuojamu verti-
mu paskutiniosios redakcijos gerokai nutolusios nuo pir-
minio pavidalo; A. Venclovos daug taisyta, dirbta, ieško-
ta (ypac tai pastebim, skaitydami ir lygindami "Eugeni~
jaus Onegino" teksta). Atrodo, kad ir kai kuriuos kitus
tekstus, išverstus anksciau, buvo .ketinta redaguoti, to-
bulinti, bet rašytojo mirtis (1971 m.) nutrauke užsimota
darba. Todel, aišku, šiame tome .paskelbti ivairiu auto-
riu kurybos vertimu tekstai nera vienodo lygio. Kai
kurie ju (ypac išversti seniau) tarpais prasilenkia su vie-
na ar kita dabartines literaturines kalbos norma ir su
šiandien poetiniams vertimams keliamais reikalavimais.
Taciau visa tai objektyv.iai ir istoriškai atspindi keliu de-
šimtmeciu lietuviškojo poetinio vertimo raida, naujos
vertimu mokyklos formavimasi, kurybinius ieškojimus,
meistriškumo brendima ir pažanga. Pagaliau tai yra sa-
votiškos poetinio vertimo pamokos, padedancios geriau
ir giliau suvokti vertejo darba, atsakomybe, meistriškumo
ugdymo galimybes. -

Pagrindine šio A. Venclovos tomo dali sudaro A. Puš-
kino poetiniu kuriniu vertimai. Bet šalia jo cia yra M. Ler-
montovo, N. Nekrasovo, T. Ševcenkos, J. Kupalos, N. Ba-
ratašvi1io, G. Leonidzes, O. Tumaniano, A. Isahakiano,.
A. Graši, P. Tycinos, M. Rylskio, M. Svetlovo, N. Ticho-
novo, S. Scipaciovo, M. Tanko, J. Sudrabkalnio ir kai
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kuriu kitu poetu kurybos vertimu. Kai kurie ju repre-
zentuojami gana fragmentiškai - vienu, dviem eileraš-
ciais. Kitu pateikta šiek tiek daugiau. Taciau tu vertimu
visuma, ivairiaspalvis ir turtingas poetu vardu vainikas
yra idomus bei vertingas inašas i internacionaline litera-
turu sandrauga.
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