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"Vagos" leidylda išleidžia daug ge-
ru versbiniu knygu. Netikusiu. tur
but, ne nebuna. Vis delto vertimas
vertimui nelygu. ypac poezijos. nes
tai dažniausiai gali atlikti poetai arba
išimtiniais atvejais labai išpruse verte-
jai. Si karta turime galvoje poezijos
vertimus. ne kiek, žinoma, nemenkin-
dami geru prozos vertimu. Prozai irgi
reikia daug literaturines kulturos, ži-
nojimo. igudimo, kalbu mokejimo.
skonio ir t. t. Tik labai naivus žmo-
nes mano, kad versti nesunku, kad
pakanka šiaip taip moketi kalba, iš
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kurios verti; jie nepagalvoja, kad ver-
tejas yra irgi kurejas.

Kai pasirodo Homero, Vergilijaus.
Dantes, Puškino, Getes ir kitu didžiu-
ju kuriniu vertimai, reikia ne tik
džiaugtis, bet ir kalbeti apie juos.

Ne per seniai praturtejome Sotos
Rustavelio vertimu "KaTŽygys tigro
kailiu" (verte Jonas Graiciunas, reda-
gavo Eugenijus Matuzevic.ius). --

Didis yra žemiškos meiles ir ištiki-
mybes dainius Sota Rustavelisl Didis
ne Vti.entuo, kad išverstas i keliasde-
šimt kalbu. Didis tuo, kad po aštuo-
neto šimtu metu tebera nemirtinguju
kureju tarpe. Tatai kelia pasididžia-
vima žmQgumi apskritai - žmogumi
kureju, gebanciu prasiveržti ne tik
pro rutinos kiautus, bet ir pro fatališ-
kas griutis. "Zmogu, .šia 'akmenine uo-
la vandenyne, rusciai skalauja ir tru-
pina kasdienybes bangos. Dažnai šia
uola skelia neteisybes žaibas. iš pa-
matu ja sudrebina olimpiniu jegu
griaustiniai. Ir dar dažniau i uola su-
leidžia nagus plešrus godumo paukš-
ciai. Ir nuolat žmogaus tyko nužmogi-
nimo pavojai..." - sako E. Mieželai-
tis ("Poeto likimas'" vietoje ižangos i
.,KaTŽygystigro kailiu" vertima, p. 1).
Sunku butu prie to ka nors beprideti.
Nebent tai. kad ta uola tebestovi ir
stoves, nes, jei ji nestovetu, viskam
ateitu galas.

Rustavelio kurinys, šis rytietiško ti-
po epinis šedevras, stebina mus rite-
riška drasa. rytietiška egzotika-
puošnumu, turtais, brangenybemis -
žemiška meile. ištikimybe. draugyste.
Ištikimybe tarp vyro ir moters, drau-
gyste vyru vyrams. moteru moterims.
Ne taip. kaip, sakysim, vakarietiškuo-
se Nibelunguose. Tarijelis ar Antan-
dilas - ne Hagenas, Nestan-Deredža-
ne. Tinatina ar net !Fatma bei Asmate
- ne Krimhilda. Nuotykiu, kraujo,
tiesa, netruksta ir cia, kai narsuoliai
skina kardais kaip smilgas tukstancius
priešu ir neteisiuju. Svarbii:l.U, kad
poemoje-pasakoje pirmon galvon iš-
kyla grožis ir išmintis, morale, jei no-
rite. Išminties grudu aforizmu pavi-
dalu gausiai pabarstyta Viisame kuri-
ny. Tai del to, ne del ko kito. gruzi-
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nu liaudis ištisus šimtmecius ši kurini
išsaugojo pasauliui savo atminty.

Gruzijon buvau koja ikeles neil-
gam, bet ir prabegomis, turisto aki-
mis žvelgiant, nebuvo sunku pastebe-
ti, kaip gerbiamas Rustavelis. Maciau
paminklus, leidinius, ženkliukus, gat-
ves ir prospektus šio didžio, beveik
legendinio, kartu ir labai autentiško
ju tautiecio vardu pavadintus. Susi-
dariau ispudi, kad ne tik nuo seno,
o ir dabar gruzinu liaudis tebesigai-
vina iš to didelio ir tyro kurybos šal-
tJinio. Betgi palikim samprotavimus,
nes ne jie yra šio rašinio tikslas. Tik
va, susižavi žmogus kerincia poezijos
galia ~r pradedi jausmais dalytis...

Ši karta mums daugiau rupi atsaky-
ti i klausima - kaip skamba Rusta-
velis lietuviškai. Pakanka kurini iš-
tisai perskaityti, ir pajunti, kad skam-
ba gerai. Skaitai ir lyg užmiršti, kad
tai vertimas. Paskaitai viena giesme,
skubi skaityti kita ir trecia, traukia
toliau - kas dar seks, kas dar bus. 0
tu giesmiu, ilgesniu ir trumpesniu, iš
viso net 62! "...Tbilisyje buvau apru-
pintas visais vertimais rusu, anglu,
prancuzu kalbomis ir tiksliu instituto
mokslininku parengtu pažodiniu ir
nuo tada isitraukiau i intensyvu ver-
timo darba. Beverciant teko dar pa-
pildomai apsirupinti ukrainieciu, vo-
kieciu ir lenku vertimais, kaip pagal-
bine kontroline medžiaga. Tokiu bu-
du mano vertimas yra savotiškas hib-
ridas, bet visur išlaikyta originalo
struktura ir adekvatiškumas... Verti-
mo darbas man jau buvo butinybe,
tik su daugeliu problemu: kokia rima-
vimo forma pasirinkti, kokia archaika
pavartoti, kaip poema perteikti lie,
tuviškai, kad ji butu lengvai skaito-
ma, 'nes iš tikruju ji yra tik pasaka,
pilna viduramžišku fi1osofavimu, sen-
tenciju ir aforizmu (J. Graiciunas.
Vertejo žodis. - "Naujos knygos",
1971. Nr. 10, p. 8-9). Šiuos vertejo
žodžius pacitavus, man jau nebereikia
aiškinti panašaus vertimo sunkumu.
Be to, šis rašilnys - ne recenzija, 0

pokalbis apie Rustaveli ir jo lietuviška
skambejima. Nemokant gruzinu kal-
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bos, negalimas yra vertimo teksto.
lyginimas.

Jau sakeme, kad vertimas skaito-
mas sklandžiai. Tai reiškia, ko verte-
jas sieke - pasieke, 1. y. poema at-
kure tikra poezijos kalba, kuri - ne-
užmirškime - skiriasi nuo kasdieni-
nes ir nuo prozos kalbos. Ir ne vien
eiliavima turiu galvoje, 0 visuma. Ei-
liavimas, koki vertejas yra pavarto-
jes, galima sakyti, pavyzdingas. Visa-
me dideliame kuriny nejunti dirbti nu-
mo. Eilutes yra ilgos, po aštuonias pe-
das, be atokvepio nelengva butu skai-
tyti, lengvina tiksliai po kiekvie-
nos ketvirtos pedos išlaikyta cezu-
ra. Tad iš kurios vietos bepaimsi,
skamba gerai, netenka speciaiiai i<=;f,-
koti ,.geru pavyzdžiu":

Pagaliau jie išsiskyre, ,plaukus raudamie:Ji
savo.

Vienas kelesi i kalnus, 'kitas leidos atga-
lios.

Kol abu viens kita mate, 'gražes, šukavo,
mojavo~

Ir su jais drauge liudejo Isaule dangiškuos
keliuos...

Arba:

Lai jai liudija septynios visos dieviškos
planetos:

Saule, Menuo ir Saturnas, ,ir Jupiteris
teisus,

Venera, karingas Marsas ir Merkurijus'
poetas, -

Kaip mane kankina meile, žudo ilgesys
baisus.

Geros poezijos kalbos privalumas

- jos turtingumas, žodingumas. Kuo
jau kuo, 0 šiTIOatžvilgiu ne visi poe.
zijos vertejal gali J. Graiciunui pri-
lygti. Kai kuriuos žodžius, manding, jis.
pats sukuria. Argi tai bloga? Prieš in-

( ~ai. Svarbu, kad kontekste jie ne tik
skamba, bet ir iš karto suprantami.
Retesniu žodžiu vartojimas taip pal
poezijos kalba turtina. Kai ka cia pat
išrašykime - paskiras eilutes ir fra-
zes. Tiksli fraze poezijoje visada daug"
sveria:

"Bet jis panieke kvietima ir uŽfustino
mane:'"

"Ant galvos gobejo šyda, austa aukso gi-
jomis;'"
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"Vengiau rumuose lankytis, iš paskos
gydeivos seke";

"Širdi nustulge skausmu";
"Veltui lukavau jos baJso";
"Glamžiai gaube jos pecius";
"Siaubas nušiurpe mane";
"Kupi gailesciu širdis";
"ir kitoki turta 1ieka";
"glažmoži meistru nagingu";
"ašaros uolas rievejo";
"eme. ilgautis žmonos".

KrI.i kur, tiesa, pasitaiko fraziu ir
žodžiu, del kuriu galetume suabejoti,
kokiu gal ,galetu ir nebuti:
"Sluosles ašaras, graudinos lyg beviltiškas

gyžyS";
"Tvanka ašaru paleido I;
"pavydejo man karštai";
"Sutrypei i toki varga".

Lvilgtelekime iš eiles. Gobšys, sa-
kysime, neblogas žodis, ne blogesnis
už gobšas, taciau gyžys - jau ne vi-
sai. Del to, kad skaitytojui reikia su-
stoti ir pagalvoti, 0 ,gal ir žodyna at-
siversti. Tvanka yra tvanka. "Tvanka
ašaru paleido" pavartota antrine ir
net tretine reikšme. Gal cia geriau bu-
tu tvana ašaru paleido... "Karštai pa-
vydeti" - irgi kelia abejoniu, gal del
to, kad neiprasta. Galima karštai my-
leti, karštai pritarti, karštai gincytis
ir 1. t. ..Sutrypei i toki varga..." Esa-

me iprate - sutrypti i purva, sutryp-

ti po koju,- taip pat abstraktine

prasme - sutrypti idealus ar pana-

šiai. I varga geriau istumti, ivelti ar
kaip kitaip. Man rodos, šitokie abejo-

tinumai pateko per neapsižiurejima
- Hek vertejo, tiek redaktoriaus.
Suprantama, tai smulkmenos, ir jos
neaptemdo viso vertimo grožio. Kai
gerai, tai noretusi, kad ir tu smulk-
menu nebutu. Patarle irgi sako - ge-
rumui galo nera. Ir kalbame apie tai
vien del to, kad, leidžiant, pavyzdžiui,
antraja la~da, butu galima dar kai ka
pabHzginti. Tikime, kad viena ir kita
ivyks.

Poetas Jonas Graiciunas i ši verti-
ma idejo ne tik ketverto metu darba;
idejo daug patyrusio vertejo sumanu- ]
mo, talento ir kurybinio jautrumo. I


