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RADEGASTAS PAROLEKAS

Pasaulio meninio modelio
evokacija vertime

APIE TAI, KAS IS TIKRUJU VERCIAMA

Sis straipsnis - tai kelios pastabos del svarbios problemos, kurios
negali apeiti vertimo teorija, jeigu ji, kaip kadaise yra pareiškes Ims
.Levis, nori buti naudinga ir vertejaIils menininkams. Siuo atveju
mums rupi ne vien tai, kaip vertime "pateikti teksta, bet ir tai, kaip
atkurti, kas slypi už teksto, kas jo evokuota 1. ".

Iš keliu klausimu, kuriu negalima aplenkti, norint pasiekti dides-
nio tikslumo ir išvengti nevaisingu, kad ir drasiu samprotavimu, tuo
tarpu pasirenkame viena, esminio Teisingas jo suformulavimas jau ga-
letu gerokai pagelbeti giliau gvildenti meninio vertimo specifika. .

I. Levis tai bande daryti knygoje "Ar. bus literaturos mokslas tiks-
lus?", išejusioje po autoriaus mirties 1911 m. Skyriuje "Informacijos
teorija ir literaturos procesas" autorius nurode kelias vertingas ide-
jas, kurias dabartine informacijos teorija ir kibernetika gali pasiUlyti
ir išprususiam literaturos istorikui marksistui. Turimas galvoje pro-
cesas, kurio pradžioje autorius sukuria kurin;, 0 papaigoje - skaity-

. tojas ta kurini konkretizuoja. Informacijos teorijos požiuriu supapras-
tintas jo modelis atrodo taip:

r

I Del specifines reikšmes ("vaiZdinio. sukelimas". ."sukelti vaizdinj") cia paliekami
originalo terminai evokaclJa (cek. evokace, iš lot. k. evocatlo "šaukimas, kvietimas"}
ir evokuotl (cek. evokatl, iš lot. evoco, -are "iššaukti, iškviesti").
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Schema, pateikta diagramoje Nr. 2, 1. 'Levio teigimu, marksistinio
literaturos mokslo ir atspindžio teorijos kalba išreiškia, bendraji atveji
(schema Nr. 1). Suprantama, tai tik apy.tikre analogija. 1. Levio api-.
brežimas skamba taip: "Iš objektyvios realybes ir subjektyvios patti.r-
ties elementu (informacijos šaltinis) autorius (siuntejas) atrenka ir per-
kuria elementus (atranka), kad juos išreikštu kalba (kodavimas). Tech-
nine pfiemone (kanalas) literaturos informacijai perteikti yra kurinio
tekstas: teksta, susidedanti iš raidžiu (signalu sistema), skaitytojas s,u-
vokia skaitydamas, interpretuoja ji (dekodavimas), tam tikrais atve-
jais ir neteisingai (triukšmas), jei, tarkim, nežino istoriniu a.plinkybiu,
i kurias kurinys reagavo" 2. Pavyzdžiu nereikia toli ieškoti. Jei, sa-
kysim, žiIioma J. Seiferto eilerašti llpie KarIo tilta skaitys išsilavines
cekas iš' Prahos, tai jam ,iškils daugybe gerai žinomu faktu, turinciu
gilia .emocine ir istorine potekste. Eilerašcio vaizdai ir užuominos su-
žadins jam ištisa asmenybes ir visos tautos patyrimu skale, lygiai

, kaip ir Horos "Giesme gimtajam 'kraštui", jautriai reaguojanti i tra-
giškus Miuncheno ivykius ir po ju. 0 kokiam islandui ar japonui
toks eileraštis, net. ir maždaug teisingai atkurus cekiška teksta, dau-
giu daugiausia tebus poetiškas priminimas, kad yra toks idomus kam-
pelis tolimame ceku mieste Prahoje, kurio fotografija su barokinemis
statulomis ant KarIo tilto jis turi savo albume. Svetimas skaitytojas
tokiu eilerašciu negali suvokti, nesusipažines su realijomis - ir-ne tik
su dabartinemis, bet ir su istorinemis. Jau tai irodo, kokia neapsa-
koma svarba turi realijos vertejui. Kartu tai rodo, kaip nepaprastai
reikalingi dideli realiju žpdynai, kuriu vis dažniau pasigenda tiek,
vertejai, tiek visa ku1turine visuomene 3.

Taciau grižkime pfie pagrindines problemos, prie diagramos Nr. 2.
Jei tarp autoriaus ir skaitytojo iterpsime v'ertimq, tai komunikacine
grandine atrodys kiek sudetingesne:
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2 J. Le v "j.' Bude 'litera.tni veda exaktni vedou? Vybor studii. Praha, 1971, s. 36.
3 Kai kurios šalys turi puikiu savo kalbos žodynu su realijomis; juose atskiri žo-

džiai pailiustruoti šimtais nuotrauku, pvz., žr. "The Random House Dictionary of the
English Language", New York, 1969, 1568 p.
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Kad butume konkretesni, paimkime toki pavyzdi: tikrQve -:-XIX a.
treciojo ir ketvirtojo dešimtmecio carine Rusija, autorius - N. GaRo-,

. lis ir jo "tviirusios sielos" (1840-1842), vertejas - K. Havlicekas-Bo-
rovskis ir jo cekiškos ištraukos iš "Mirusiu sielu" (1849), skaitytojas
- šiu dienu studentas, kuris lygina ši vertima su naujausiu cekišku
"M~rusiu sielu" leidimu (vertejas N. Slabihoudas,' 1915\. Iš karto bus
aišku, kad konkretizuojant reikia atsižvelgti ne tik i didelius ceku ir
rusu realiju pakitimus, bet ir i bendrines kalbos (ceku kalba 1849 ir
1915 metais) bei literaturiniu sistemu pakitimus daugiau kaip ,per šim-
ta metu. t Levio straipsnis labai pravercia panašiais atvejais. Jis ne-
abejotinai padeda li.teraturos moksla ir vertimo teorija padaryti tiks-,
lesne.' Cia smulkiai neanalizuosiu jo pastabu ir aiškinimu prie atskiru
anksciau minetu komunikaciniu grandiniu nariu - meninio vertimo
teorijos požiuriu tuos, aiškinimus laikau a:pskritai pagristais ir dau-
giau ar mažiau adekvaciais.

Noreciau sustoti tiktai prie' pagrindinio ju nario ir nurodyti, kad
I. Levio teorijoje esama ir tam tikro neišbaigtumo. Kartu pabrežiu,
kad neketinu kritikuoti jo vertimo teorijos, kuriai iš esmes pritariu,
bet noriu ja tobulinti. .

Labiausiai pažeidŽiama' I. Levio komunikacines grandines vieta yra
kurinio sqvoka. Ji tarsi liko nuošalyje. Ja slypint grandineje rodo
tik du nariai, 1.y. savoka tekstas ir iš dalies - savokos autorius (sti-
lizacija) arba skaitytojas . (kurinio konkretizacija). Taciau' pagal at-
spindžio teorijq, kuria remiasi pats I. Levis savo realistinio vertimo
teorijoje, visas reikalas atrodo iš esmes sudetingesnis ir kiek kitoks,
'negu paprastoje komunikacijos grandineje, pavaizduotoje diagramose
Nr. 2 ir Nr. 3.

Jei norime tiksliai kalbeti apie menini vertima, turime pirmiausia
sukurti prielaidas tiksliau suvokti pati kurini. 0 cia butina - aksiomu
tikrinimo remuose - dar karta grižti prie atspindžio teorijos taikymo
literaturai. Paprastai atspindžio teorija literaturos moksle taikoma tik
Jšoriniam kurinio aspektui, 1.y. jo santykiui su realia tikrove, visuo-
mene. Sio santykio tyrimas jau dave nemaža gražiu rezultatu, ypac
kovojant su ivairiais vienpusiškumais - tiek vulgariai sociologiniais,
tiek formalistiškai imanentiškais. Galima sakyti, kad meno kurinio
kaip atspindžio suvokimas yra iš esmes isigalejes. Dabar svarbu sub-
tiliau išgvildenti meno kurinio vidiniu ir išoriniu aspektu dialektika
kaip sistema. Polemizuodamos su pozi-tyvistais, kuriems literaturos ku-
rinys dažniausiai buvo ivairiausiu neliteraturiniu faktoriu ir jtaku su-
sikirtimo taškas (iš cia kilo ir suprofanuotos vadinamosios jtakoIo-
gijos kraštutinumai), naujesnes filologines mokyklos kurini suvoke
veikiau kaip ivairiausiu vidiniu literaturos tendenciju ir itaku susi-
kirtimo taška. Taigi turime tarsi kažkoki išvirkšcia pozityvizma, taip
pat aprašomaji ir mažai paaiški~anti. Jau pats literaturos kurinio api-
brežimas kaip "kalbos pasireiškimas su estetine funkcija" buvo iš tik-
ruju tautologija, teigimas, kad meniška tai, kas funkcionuoja meniš-
kai. Bet kodel funkcionuoja meniškai? Gal tatai nulemia paties ku-
rinio esme, apie kuria nieko nekalbama? Teigiamas bruožas buvo tai,
kad literatura suvokiama kaip istoriškai besivystanti sistema. Kurinys
šiuo atveju, deja, buva tik momentas, 1.y. tik iliustravo bendruosius
proceso desningumus nacionaliniu arba pasauliniu mastu. Nagrineji-'
mas turejo parodyti, kaip kurinys šia sistema "pastumia" tolyn prie
teleologiškai iš anksto duoto tikslo. Laimejima' (sistemos suvokima)
lydejo tam tikri nuostoliai. Vienašališkumas cia reiškesi tuo, kad
lemiamas buvo ne požiuris i kurinio ir kurejo individualybe, bet i
sistema kaip visuma ir vidines jos tendencijas. Tai, žinoma, dalykai.
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.geriausiai iliustruojami vidutiniškais ar dar žemesnio lygio kuriniais,
kurie ištikimiausiai laikosi savo meto literaturos normu, tuo tarpu
ižyIDieji kuriniai prieš tokia operacija paprastai šiaušiasi ir visada
kuo nors "pranoksta". Ju paprastai negalima paversti bendruju siste-
mos desningumu iliustracija. Be to, iš lingvistikos arba - kaip šian-
dien daroma - iš kitu sriciu literaturos kuriniui kiek mechaniškai bu-
vo perkelta ženklo savoka. Naujausias "postrukturalistinis" literatu-
ros mokslas ir vertimo teorija, kuri stengiasi iš tikruju dialektiškai
išaiškinti "išoriniu" ir "vidiniu" literaturos kurinio pusiu - t. y. lite-
raturos ir tikroves - santykius, kad apreptu ne tik bendruosius siste-
mos desningumus, bet ir kurybine verciamo veikalo individualybe,
butinai turi aukštesniu lygiu vel grižti prie atspindžio teorijos aksio-
mu, taciau šiuo atveju pirmiausia rupes vidinis jos aspektas, atsaky-
mas i klausima, kuria atspindžio puse literaturine kuryba remiasi, ku-
ria literaturos puse specifiškumo požiuriu pirmiausia veikia. Tai bus
svarbiausia ir meninio vertimo esmei suprasti.

Atspindžio teorijos po~iuriu visas musu mastymas, taip pat ir
meniI)is, kalbant kiek supaprastintai, vyksta tarp triju tašku: nuo ju-
timinio realybes suvokimo, kuris yra maksimaliai konkretus ir indi-
vidualus, einama prie abstrakcijos, 0 paskui vel aukštesniu laipsniu
grižtama prie gyvenimo praktineje veikloje. Savaime suprantama.: vi-
sa tai vyksta daugybe kar\u. Todel kiekvienas naujas jutiminis musu
suvokimas jau turi vienokios ar kitokios patirties, ankstesnes musu
praktikos ir abstrakcijos. Kaskart turime nauja, tolesne musu suvo-
kimo. ir musu intelekto tobulejimo. pakopa. Taip amžinai spirališkai
sukantis, kažkur jutiminio suvokimo ir logines abstrakcijos pusiauke-
leje, yra tarpine stotis, vadinamasis vaizdinys. Kaip tik nuo jo pra-
sideda darbas grožineje literaturoje, iš cia kyla daug atspindžio po-
žiuriu svarbiu specifiniu grožines literaturos ypatybiu. Vaizdinys tam
tikru mastu išlaiko jutiminio suvokimo konkretuma. Jis pats daugiau-
sia yra gautu suvokimu kompleksas musu galvoje, taciau kartu jau
turi aiškiu abstraktumo bruožu. Paprastai jis išlaiko tik kai kurias
konkrecias pirminio suvokimo ypatybes, kitas pakeicia arba pagaliau
prideda. Visa tai priklauso nuo atminties tipo ir stiprumo, taip pat
nuo laiko distancijos ir kitu aplinkybiu. Todel kai kuriuos konkre-
cios realybes bruožus vaizdinys nuslopina arba kontaminuoja su kitais
anksciau išgyventais ar išgalvotais. Vienu vaizdinys yra arciau ab-
strakciojo poliaus, kitu - arciau jutiminio. Cia yra' be galo daug at-
veju, kaip yra be galo ivairiu vaizdu.otes tipu, atspalviu ir potenciju.
Jeigu tai galioja normallems mirtingiesiems, juo didesne reikšme mi-
neti skirtumai turi rašytojams, kurie vaizdiniais operuoja kaip profe-
sionalai. Taigi reikia atsiminti, kad literaturos' kurinys savo esme yra
autoriaus tam tikro individualaus vaizdinio apie pasauli ir žmogu
evokacija. Ši vaizdini evokuoti ir iteigti skaitytojui - svarbiausia kiek-
vieno meninio teksto funkcija. Tai pavaizduoti. galima šitaip (žr. dia-
grama Nr. 4).

Galima sakyti, kad kiekvienas literaturos kurinys turi du pagrin-
dinius planus. Pirmaji plana - skaitytojui ir vertejui tai vartai i ku-
rini - sudaro žodinis tekstas, kuriuo rašytojas formuoja savo menini
pasauli musu galvose (pirminis modeliavimas kalbos ženklais).

Antrasis planas yra tai, 'kas suformuota,' ka akademikas D. Licha-
ciovas labai taikliai vadina "vidiniu literaturos kurinio pasauliu" (pa-
sak J. M. Lotmano, antrinis modeliavinias), trumpai tariant - tai ra-
šytojo duotas meninis žmogaus ir pasaulio modelis. Visa, kas yra
meniniame tekste, funkciškai pajungta šio modelio evokacijai. Nors
priklausomvbe ~ii'\ VT;:I,.!i;:l1",1rHc1r",;,.hdnn<:",_ tpkc:t;:l<:<:l1f"""Tn""';~-~
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niui modeli, 0 šis motyvuoja viska tekste,'- bet tai dar neatmeta tam
tikru prieštaringumu ir sudetingumo 4.

Tas antrasis planas, su kuriuo skaitytojas arba vertejas susiduria,
. mums atsiskleidžia. kaip savotiškas teatro spektaklis arba monologas

(jei kalbama apie lyrika), bet viskas vaidinama ne ~cenoje, 0 musu
galvoje. Ci.a yra galimybiu pažvelgti i kiekvieno veikejo vidu, iš-
girsti ju balsus ir bet kada grižti prie bet~urios scenos. Skaitytojas
kartu yra ir žiurovas, ir veikejas: viska kartu išgyvena, kartu kuria
ir sprendžia. Apmastydamas ši gyvenimo" modeli, kad ir visiškai sub-
jektyviai ar fantastiškai pramanyta, lygindamas ji su savo gyvenimo
patirtimi ir objektyvaus 'Pasaulio judejimu aplink mus, skaitytojas
priarteja prie kurinio prasmes, jo ideju ir bendro visuomeninio skam-
besio suvokimo. Be tokio lygi~imo - 0 kritikui ir vertejui dar pri-
valu atsižvelgti ir i ikišioline pasaulines literaturos patirti - negali-
ma ivertinti rašytojo meistriškumo ir estetiniu kurinio ypatybiu.

Taigi antrajame kurinio plane pirmenybe samoningai teikiame mo-
delio koncepcijai. LiteratI-iros mokslo senosios mokyklos dažniausiai
kalbedavo apie vaizdine sistema arba ženkla, bet ne viena adekvaciai
nesuvoke, kas tai yra iš tikrujl.\' Kiekviena iš ju absoliutindavo dali
tiesos. Vidinis literaturos kurimo pasaulis, ypac realistiniu kuriniu,
dokumentines prozos ir istoriniu rOI{lanu, iš tiesu turi tam tikru
atvaizdo ypatybiu, bet jis turi taip pat ir ženklo ar net simbolio ypa-
tybiu. M. Lermontovd Demonas yra prasimanymas, bet toji pramany-
ta simboline butybe savo likimu ir savo didžiai prasmingais monolo-
gais ir dabartiniam skaitytojui parodo visa, kuo gyveno ir ka jaute
vieniši, maištingi, ieškantys ir dažnai nusiviliantys poeto amžinIDkai
Nikolajaus I reakcijQs metais - ketvirtajame dešimtmetyje po dekab-
ristu judejimo žlugimo, "gyvu palaidotu" epochoje.

Taciau literaturos kurinys nera tik paveikslas, ženklas ar simbo-
lis - jis kažkas daugiau. Modeliuotose situacijose - tiek realiose, tiek
išgalvotose - veikia žmogaus. likimas ir autoriaus pasauliO išgyveni-
mas, jo mat ymas ir vertinimas. Ankstesne literaturos kurinio sampra-

4 Vienas pirmujll Cekoslovakijoje evokacine literaturos kurinio esme nurode prof.
V. Skalicka.
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ta - kaip "mastymas vaizdais" (fHegelis) ar "kalba su estetine funk-
cija" (F. de Sosiuro mokiniai) - jau atsilieka nuo šiandieninio litera-
turos kurinio sudetingumo supratimo. Pirmoji buvo filosofine absO-
liutizacija, pateisinanti iliustratvvumc} literaturoje, antroji vede prie
tendencijos suprastinti, ignoruoti antraji literaturos kurinio plana ar'
ji sumenkinti, suvokiant kaip paprasciausia "tematikos" dalyka.

Modeline savoka "vidinis meno kurinio pasaulis" nera visai nau-
ja. Tam tikru minciu, ax:timu šiai savokai, rastume jau praeitame
amžiuje. Prie jos slenkscio, sa'kytume, buvo jau V. Belinskis, teiges.
kad literaturos kurinys esas tarsi punktyrinis gyvenimo atkuri:a1as (tai
yra vaizdinys) su jo esme ir jo galimybemisl Jis sake, kad meno
kurinys - "ypatingas' uždaras savyje pasaulis, kuris remiasi savais
desniais, turi savo priežasciu ir savo pagrindu, reikalaujanciu,. kad
visu pirma jie butu laikomi tuo, kas jie iš tikruju yra, ir tik paskui
butu sprendžiama apie juos... ." .Panašiai yra sake ir cekai F. K. Salda
bei ~. Capekas 'Penkiasdešimt metu veliau. 0 XX amžiuje tokia pat
minti gražiai išreiške M. Bulgakovas savo "Teatro romane" 5.

Taciau tik D. Lichaciovui pavyko šia minti suformuluoti iš tikruju
'marksistiškai, tik jis visiškai priderino ja piie dabartines literaturos
mokslo tyrinejimu bukles: "Meno kurinio pasaulis reprodukuoja tik-
rove tarsi koki sutirštinta stilimota' varianta, [...1 kartu jis sukuria
savo uždara sistema, kuri vadovaujasi savo pacios desniais Jei ti-
riame kurinio, autoriaus, kry:pties, epochos menini stiliu,. reikia' visu
pirma atkreipti demesi i tai, kaip atrado pasaulis, i kuri tas kurinys
mus veda, kai-p atrodo jo laikas, erdve, socialine ir materialine ap-
linka, kokiais desniais jame vadovaujasi žmoniu psichologija ir ju
mastysena, kaip atrodo tie bendrieji principai, kuriu pagrindu šie
atskiri elementai susisieja i viena menine visuma-sistema" 6. Su tuo,
žinoma, turetu gerai susipažinti ir vertejas, jei nori teisingai supras-
ti, ka iš tikruju jis vercia.

SvarbiJ.I problemu nereikia daug ieškoti. Verteja turetu dominti:
1. Modelio santykis su tuo, kas yra modeliuota, 1.y. iš kokiu ele-

mentu susideda autoriaus meninis pasaulis, kokia yra modeliuotu si-
tuaciju koordinaciu (parametru) sistema jo kurinyje. 1. Leonovas yje-
name pokalbyje puikiai pasake, kad gyvenimas vystosi pa'gal tuks-
tancius kootdinaciu, tuo tarpu rašytojai išmoko ji modeliuoti tik pa-
gal keliolika. Tolesnes raidos galimybes praktiškai neribotos,' ir iš
esmes galima beveik. tiksliai pasekti, kaip vystesi literaturinis modelia~
\rimas nuo Homero iki E. Hemingvejaus. Vertejui, kuris visa tai suvo-
kia, žinoma, kyla klausimas, kaip tuo atžvilgiu konkreciai traktuoti
savo autoriu, kurios literaturinio modeliavimo koordinates yra jam
dominuojancios ir kokiu mastu' tie dalykai imanomi išversti. Reikia
ypac atidžiai žiureti, kaip iš realybes paimtos koordinates vidiniame
kurinio pasaulyje perkuriamo~ paga,l autoriaus sistema ir jo gyveni-
mo filosofija. D. Lichaciovas tiesiog akivaizdžiai nurode, kaip, pa-
vyzdžiui, kinta laikas ir erdve ivairiuose literatu.ros žanruose, epo-
chOse ir ivairiu rašytoju kuryboje - nuo folkloro ir senosios rusu
literaturos iki F. Dostojevskio. Bet tokius pakitimus butu galima aki-
vaizdžiai pademonstruoti, paemus ir visas kitas žmogaus bei pasaulio
literaturinio modelio koordinates. Kartais i ši "vidinj kurinio pasau-
li" idomiai isiterpia ir vertejas, ypac jei jis rašytojas ir jaucia, kad,
pasikeitus epochoms, amžininkams reiketu vienokios ar kitokios kom-
pensacijos. Pavyzdžiui, rusu poetas V. Zukovskis, romantizmo. epo-

h M. I)Y.A.r a lt0B. :H36paBJW1upo38. M., 1966,c. 538-539.
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choje vertes "Iliada" i rusu kalba, Homero vairouotame antikos gy_-:
venime pajuto truks,tant emociniu ir psichologiniu elementu, t. y. tu
koordinaciu, kuriomis kaip tik sentimentalizmas ir romantizmas iš es- 0

mes praturtino literaturini modeliavima. Homero laikais minetus ele-
mentus tam tikru mastu kompensavo muzikinis pritarimas (epas bu-
vo dainuojamas), bet kai muzika palengva atsiskyre ir liko. vien
tekstas, gryna epika jau negalejo patenkinti XIX a. pradžios roman-
tinio skonio; vietoj epo suklestejo lyrine-epine poema, kur truksta-
ma elementa gausiai kompensavo naujoviškas lyrizmas. Tad nereikia
stebetis, kad V. Zukovskio "Iliados" vertimas palyginti su graiku ori-
ginalu daug lyriškesnis, kad antikinis epas cia tarsi atsargiai priar-
tinamas prie romantines lyrines-epines poemos. Panašiai elgesl poetas
P. Kateninas, versdamas Korneli ir Rasina. Klasicizmo literaturoje,
kaip žinoma, pirmu smuiku grieže visuomenine koordinate, reikala-
vusi, kad asmeniniai tikslai ir jausmai paklus tu apšviestosios monar-
chijos idealams. Taip buvo XVII a. ir iš dalies XVIII a. Prancuzi-
joje. Bet Rusijoje P. Katenino laikais klasicizmas jau bleso, ir jo-
visuomenine koordinate eme igauti aiškiai opozicini atspalvi; to opo-
ziciškumo viršune buvo pi1ietine maištinga K. Rylejevo ir V. Kiu-
chelbekerio poezija. Opozicine dvasia nuspalvina P. Kateninas ir savo
vertimus iš Kornelio bei Rasino, nevengdamas antitironiška dvasia
modernizuoti Kornelio tragedijos "Cina" ištraukos (1818). Tik veliau,
dekabristams pralaimejus, pabuges persekiojimu, ta vieta jis vercia
naujai, 'bet jau arciau originalo.

Sie pavyzdžiai rodo, kad pakeitimas koordinaciu, iš kuriu susideda
vidinis meno kurinio pasaulis, yra taip pat atspindži6 ir išraiškos san-
tykio klausimas, santykio tarp to, kas kurinyje realu ir idealu. Visi

. šie santykiai vertejo valia gali buti dar keiciami. Taciau ir šiuos pa-
keitimus galima gana tiksliai nustatyti.

2. Antras klausimas, kuris turetu dominti verteja ir kuris betar-
piškai susijes su pirmu, - tai klausimas, kokia saule šviecia viršum
modeliuoto pasaulio ir kokia šviesa ir šešeliai gaubia visus veikejus
ir ivykius, kitaip sakant -kokiu estetiniu ir etiniu modeliuotos tik-
roves vertinimu randame autoriaus kurinyje. Ka jis myli ir ko ne-
kencia, ka aukština kaip groži ir ka. estetiškai diskredituoja, 0 kam
yra abejingas. Kartais pats autorius kQmentuoja ir atvirai kalba apie
savo požiuri, bet dažniausiai jis tai daro netiesiogiai, užuominomis.

Noredami nustatyti tikraji autoriaus požiuri i modeliuotus veike-
jus ir aplinkybes, literaturos istorikai paprastai puola skaityti jo die-
norašciu, korespondencijos ir teoriniu tpiginiu. Bet, atidžiai analizuo-
dami, kone viska galime išskaityti tiesiog kurinio tekste. Beveik visu
rašytoju kuriniuose rasime visa sistema žodiniu signalu, ivairiu 'epite-
tu, derinamuju ir nederinamuju pažyminiu, nuolat pasikartojanciu
motyvu ir budingu detaliu, per kurias neabejotinai išryškeja tikrasis
autQriaus požiuris, emocinis ir estetinis visu reiškiniu vertinimas. Jau
V. Belinskis yra i tai atkreipes demesi, nagrinedamas N. Gogolio ko-
mizma. Tokiu nuolat pasikartojanciu vertinamuju signalu sistema rusu
klasiku kuriniuose yra gražiai analizavusi E. Cervinskiene 7. Pavyzdžiui,
epitetai švarus, gerai išaukletas, nervingas A. Cechovo kuryboje be-

~ veik visada signalizuoja aukšta teigiama estetinio ir dorovinio verti-
nimo laipsni, tuo tarpu F. Dostojevskiui ir 1. Tolstojui labai dažni3.i
tatai yra itartini požymiai: prisiminkime kad ir švarius nagus, kurie
tiek prikamavo jaunaji 1. Tolstoju, norej\Jsi žut but išlaikyti gera to-

7 Zr. E. C e r v.i n s k i e n e s knygas: EA1IHCTBO xYAo:a<ecTBeHHoro MIU)a. A. n. t{exoB.
Vilnius, 1916j Levo Tolstojaus meno pasaulY1e. Vilnius, 1918. .
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na, kad pagaliau '"Pasakoje apie Ivana kvaileiI" jis šI bruoža suteike
_ nelabajam. Arba prisiminkime itartina švaruma, kuriuo turi taip ru-
pintis Sonia Marmeladova F. Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir
bausme", nes to reikalauja jos "klientai". E. Cervinskiene irode, kad
tai ne atsitiktines detales, 0 budingi "signaliniai motyvai", kurie pa-
sikartodami eina per visa vieno ar kito rašytojo kurini. Vertejas kaip
tik turi stengtis išaiškinti šiu autoriaus vertinamuju signalu sistema.
Cia ir yra tie elementai, kuriuos vertimas visada privalo išsaugoti, 0
reikalui esant - ir išryškinti. .

3. Vertejas turetu buti gerai isisamonines kalbos vaidmeni abie-
juose kurinio planuose. Kai del literaturos kurinio kalbos, tai reika-
las cia keblesnis negu kituose tekstuose, nes kalba kurinyje nera tik
evokacijos priemone (pirmojo plano dominantine funkcija), bet ir vie-
na svarbiausiu žmogaus lr pasaulio literaturinio modelio koordinaciu
(antrojo plano dalykas). Tai ypac sakytina apie kurinius, kur svarbu.
vaidmellI vaidina pasakojimas, kur veiksme dalyvauja liaudies pasa-
kotojai, 0 ju kalba dažnai buna. nuspalvinta folkloriniu, profesiniu ar
regioniniu elementu. Tokio pasakojimo kalba buna ne tik priemone
iteigti mums koki nors ivyki, bet kartu papildo pasakotojo, kaip ku-
rinio veikejo, charakteristika. Tad ji atlieka svarbias funkcijas abie-
juose kurinio planuose. Pavyzdžiui, tai matome N. Leskovo ir M. Zoš-
cenkos kuriniuose rusu literaturoje aTba B. Hrabalo - Cekijoje. Siuo
požiuriu. reikia patikslinti ir musu ligšiolini epiniu kuriniu tekstu san- .
daros aiškinima, ypac skaidyma i pasakotojo grandi ir veikeju gran-
di, taip pat i pereinamasias formas (tiesiogine menamoji kalba ir kt.).
Dauguma musu verteju viso to skrupulingai laikosi. Reikia isisamo-
ninti, kad tai, kas pagal šiuos tradicinius aiškinimus iš esmes tera
pirmojo .plano dalykas, iš tikruju vaidina gana nevieIioda vaidmeni
abiejuose skirtinguose planuose.

Visa, ka iki šiol pasakeme, leidžia vertejui geriau orientuotis lite-
raturos kurinyje. Aišku, svarbiausias jo uždavinys - kuo atidžiausiai
analizuojant teksta, isiskverbti i "vidini meno kurinio pasauli" ir tvir-
tai orientuotis visuose jo elementuose. Tai jam pades visapusiškai su-
prasti teksto motyvavima ir spresti konkrecias vertimo problemas.
Tada paciame vertime rupes pakeisti pirmajj plana svetima ja kalba I
pirmajj plana savaja kalba, bet pakeisti taip, kad butu kuo labiausiai
išsaugo tas antrasis kurinio planas, t. y. rašytojo sukurtas meninis pa-
saulio modelis, kad nebutu suardyta evokacine. ir kartu estetine ku-
rinio funkcija. Evokacine vertimo puse tUretu buti kiek galima lygia-
verte originalui, jeigu ne geresne. Nors Matezijaus juokais pasakyta
mintis "reikia padeti tam vargšeliui" šiandien skamba kiek anekdo-
tiškai (kokiems "vargšeliams" ir kaip buvo padeta, rodo jo puikus
H. Ibseno "Pero Giunto" vertimas, sutrumpintas iš penkiu veiksmu
iki keturiu), vis delto ji turi racionalu gruda. Vertimas iš' tikruju
gali buti geresnis už originala, ir cia nera reikalo prievarta moder-
nizuoti pagal treciojo dešimtmecio principus, kada A. Bloko poemos
"Dvylika" pabaigoje vietoje eilutes ."Priekyje - Jezus Kristus" atsi-
rado i,Lunaciarskis ir Narkomprosas".. Tai ypac sakytina apie poezi-
ja, kur eiliavimo technika ir poetines kalbos melodingumas gali da-
ryti beveik stebuklus (pvz., V. Zukovskio. ir S. Maršako vertimai). Zi-
noma, tai vargu ar galima i.rodyti vertimais iš pažodiniu tekstu. Nors
kartais šie amatininkiški gaminiai buna neišvengiama blogybe, ypac
kai reikia ka nors greitosiomis išversti jubiliejui, bet visi tikTi poetinio
vertimo specialistai tai laiko nedovanotinu barbariškumu. Aišku, tuo
nepaneigiamos išimtys, t. y. tikrai kurybingas poeto bendradarbiavi-
mas su tos literaturos specialistu, 'bet tada vertimas - ju bendras ku-
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rinys. Neužtenka tik išversti eiliuota teksta paprasta proza, 0 paskui
jam suteikti eiliuota ruba. Poetas, kuris, ben~radarbiaudamas su spe--
cialistu, imasi versti kita poeta, 0 jo kurybos nepažista, jo kalbos ne-
moka, paprastai negali iš tikruju gerai išversti. Jis turetu rimtai su~i:
pažinti ne tik su verciamu autoriumi, bet ir su jo epocha, jo tautas
gyvenimu, šaltiniais, iš kuriu. imta medžiaga ir 1.1. Sakykime, ~ad
specialistas vertejui suteiks šiu žiniu, kad jam duos reikiamu konsul-
taciju ir prieinamu pagalbiniu kalbos priemoniu, kad, stropiai ap-
svarstes, parinks iš verciamo autoriaus kurybos pacius geruosius ku-
rinius, kad išaiškins vertejui kurinio poetika, kad pagaliau duos jam
pirmini vertima su daugybe variantu irsinonimu ir kad peržiures
visa vertima - iš vertejo variantu atmes mažiau vykusius, pataisys
galimus liapsusus ir pan. Bet laiko, profesijos ir pa1galiau etikos
požiuriu visa tai yra toks sunkus darbas, kad tiesiog neteisinga ir
morališkai neleistina, jeigu toks talkininkas nefiguruoja kaip bendra-
autoris. Manau, kad tokiu atveju jie abu turetu buti irašyti kaip ver-
tejai - tai atitiktu ir ju padetaspastangas. Galima pasirinkti ir kita
forma. Pavyzdžiui, cekiškame garsios A. Isahakiano poemos "Abu La-
la Mahari" vertime !\urodyta, kad ja verte M. Motalova, 0 sueiliavo
V. Holanas. Viskas priklauso nuo tikro abieju kurianciuju bendradar-

biu indelio. Bet ir šiu~ atveju anaiptol nebuta kokio amatininkiško"pažodinio", tai rodo ir geri vienos M. Motalovos vertimai iš armenu
poezijos. ~aip skiriasi vertimas iš pažodinio ir iš origiIialo, ryškiai
rodo žymiosios K. Donelaicio poemos "Metai" vertimas i rusu kalba.
Pažodini teksta rusu vertejui pateike geriausi specialistai, ir vertejas
konsultavosi su jais del kiekvienos eilutes. Rezultatas buvo apskritai
teigiamas: vertimas lengvai skaitomas, ji visi gyre. Bet vertejas, su-
sidomejes verciamu poetu, nebuvo patenkintas. Jis jaute reikala la..
biau isigilinti i K. Donelaicio menini pasauli. Todel eme mokytis ori-
ginalo kalbos, kuri yra viena sunkiausiu Europoje, ir paskiau versti
tiesiog iš lietuviško originalo. Ir rezultatas - naujas "Metu" vertimas
išejo visa galva aukštesnis už pirmaji. Sie pavyzdžiai ne tik aiškiai
rodo, kokios yra pažodinio vertimo galimybes ir ribos, bet kartu iro-
do, kaip svarbu, kad vertejas teisingai suvoktu abieju pagrindiniu
meno kurinio planu santyki.

Norint isiskverbti i "vidini meno kurinio pasauli" ir jame jaustis
kaip namie, žinoma, reikia nepaprasto meninio jautrumo, vaizduote&
ir sugebejimo persikunyti. Ceku poeto J. Nerudos principas "visa
kuo aš džiaugiaus" vertejui tinka dvigubai. Niekas, kas žmogiška,
jam neturetu likti svetima - tiek menas buti paciu savimi, tiek ir
menas buti kitu. Be to, ir sugebejimas šaltakraujiškai nuspresti, ka
iš autoriaus meninio pasaulio tikrai verta perkelti i savo literatura
ir ko deretu geriau neversti, nes yra mažai veiksminga ir menkai
suprantama. Nepaprastas Matezijaus "Senosios Kinijos giesmiu" ir jo
vertimu iš S. Jesenino ("Melsvoji Rusia" ketvirtojo dešimtmecio pa-
baigoje) pasisekimas rodo, kad jis buvo didis šio meno meistras, kad
jam visada sekesi užciuopti tai, kas esmingiausia.

Ypac pamokomas yra Matezijaus vertimu rinkinys "Melsvoji Ru-
sia", išejes 1940 m. Vidini S. Jesenino kurybos pasauli jis tiksliai ir
lakoniškai apibudino savo pratarmeje -\su visais charakteringais poe-
to motyvais ir spalvomis, tarp kuriu ryškiausiai iškyla melyna ir auk-
sine. Tuo požiuriu Matezijaus pasirinktasis knygos pavadinimas ypac
taiklus. Melsvoji Rusia - tai S. Jesenino kaimo Rusija, kuri užlei-
džia vieta naujai Rusiai, tarybinei, ir sveikina ja. Tai pasitraukianti
Rusia, tarsi nykSt:anti melsvame istorijos, toliu ruke. Kartais galime
su Matezijum ir nesutikti, bet negalime nematyti, kaip apskdtai taik-
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liai jis apibudino meninI S. Jesenino pasauli ir kaip itaigiai tuo at-
"žvilgiu parinko jo eilerašcius. Taip itaigiai, kad ilgus metus smarkiai
veike visa busimaja tada Jauna ceku poetine karta, visu pirma ,,stu-
dentu žurnalo" autorius: jaunaji 1. Fikara, J. Rumleq ir' P. Bojara.
Tada aš pats buvau ka tik iškeptas abiturientas ir žinau, ka šis ver-
timas mums, cekams, tuo metu reiške (neužmirškime, kad tai buvo
1940 metai, hitlerine okupacija, o. S. Jeseninas - tarybinis poetas).

S. Jesenino ..Melsvosios Rusios" pavyzdžiu ir jauciant jos itaka
tada buvo parašyta daugybe teku eilerašciu, netgi ištisu rinkiniu
(pvz., poeto P. Bojaro ..Melsvasis cerkasas"). Tuo noriu pasakyti, kad
geras meninis vertimas, jautriai suvokus ir išgyvenus' "vidini meninio
kurinio pasauli", gali padaryti didžiule itaka ir paskatinti taip pat
originaliaja poetine kuryba. 0 tai juk didžiausia laime, kokios gali
sulaukti vertejas.

Versta iš:
Ceskoslovenska rusistika, 1919, N~. 5. ~
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