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BRONYS RAILA

. Prieš šešis
dešimtmecius...

ŠIEK TIEK KUKLAUS VERTEJO PRISIMINIMU

Pernai viename Vilniaus laikraštyje pastebejau skelbima, kur keliu naujai išejusiu knygu

rikiuoteje buvo paminetas ir E. M. Remarque'o romanas "KELIAS ATGAL" vertimas. Ncga-

lejau nesusidometi. Prieš daugiau nei šešis dešimtmecius (tiksliai-1931 metais) kaip tik ta vokiška

romana aš buvau išvertes, 0 štai dabar tas pats veikalas vel išleidžiamas lietuviškai. Nejaugi kas

pakartojo mano vertima? 0 jei tai kito vertejo darbas, butu labai idomu susipažinti ir palyginti.

Ir ar buvo verta, ar butinai reikejo ta pati romana dar karta versti ir išleistipo šešiu dešimtmeciu?

Paprašiau Vilniuje mano raštu malonia redaktore Rita Kubiliene paieškoti ir atsiusti

Amerikon šia knyga ir - labai jai dekoju! - pernykšciumetu pabaigoje siuntini gavau. Kai
pavarciau, patikrinau ir palyginau abu vertimus, neslepsiu -manyje sukilo tolimu laiku prisimini-

mai, šilti išgyvenimai ir kartu problemos, kaip nutinka skirtingiems vertimams, ju vertejams ir

kaip kartais keistai palužta gero vertimo teorijos.

Kad ir ne kažin kaip tobulai, bet vokiškai buvau pradetas mokyti dar pirmuose pradžios

mokyklos skyriuose, 1916-1918 metais, kai kaizerio užimtoje Lietuvoje Rozalimo pradžios

mokyklai vadovavo vokiete mokytoja ir mus ten iškart skubejo vokietinti. Ir šiek tiek pasieke

tiksla: nu? tu laiku per gimnazija ir veliau vokieciu kalba buvo mano pirmoji svetima kalba (šalia
anglu ir iš dalies rusu), kuria daugiausia naudojaus literaturos, politikos, kulturos akiraciams

plesti. TIk gerokai veliau vokiškaja nugalejo prancuzu ir galiausiai anglu kalba.

Studentaudamas Kaune, uždarbio tikslais ar kartais malonumo delei dažniau pradejau iš

vokieciu kalbos versti musu Ligoniu kasu propagandines brošiuras sveikatos klausimais. Dar

dažniau apdorodavau estradiniu daineliu tekstus, 0 Konservatorijoje, kur pora metu mokiausi

dainavimo, versdavau itališkus romansus ar operu arijas (sau paciam ir kolegoms studentams).

Viska dirbdavau greit, grynai megejiškai, be jokiu vertimo teoriju ir,aišku, dar be gilesnio vokieciu

kalbosplonybiuišmanymo. .

TIk truputi galejo padeti vertimu "technikos" paslaptys, kai prieš tai nueidavau pasiklausyti

doc. J. Balcikonio paskaitu VD universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, kur jis tuo metu deste
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lietuviu kalbos bendraji kursa. Per tas paskaitas jis su studentais itin ~umaniai nagrinedavo

lietuviu kalbos gramatines ir stilistines plonybes, cia pat .pavyzdžiams paskaitydamas, kaip jis
vercias ~ vokieciu kalbos Broliu Grimmu bei kitas pasakas -ir neva teiraudamasis, kaip mes tuos

tekstus galetume dar tiksliau ir gražiau ~ersti. Bet tai buvo ne vokieciu, 0 lietuviu kalbos

pamokos.

Tai toks tebuvo visas mano, kaip vertejo, pasiruošimas. Aiškiai per menkas. Buvau tik

megejas ir verciau, kiek pats išmaniau ir kaip atsitiktinai pavykdavo. Tuo metu buvau išvertcestik

viena stambesni veikala, antraeilio vokieciu rašytojo Ludwigo Wollfo menkos vertes romaniuka

"Drasiau, Šar1y!"U7Mkovas buvo "Naujo žodžio" magazinas, kuris ta romana šalia kitu dovanojo

savo metiniams prenumeratoriams.

Tuo metu Vokietijoje, Europoje ir pasaulyje staiga ~garsejo jaunas vokieciu rašytojas Erich

Maria Remarque (jo pavardcedabar sulietuvino~ i Remarka), 1929 metais parašcesPirmojo
pasaulinio karo nuotykiu ir vaizdu romana "Vakaru fronte nieko naujo". Nieko labai genialaus

ar ypac idomaus šiame romane ir nebuvo, betautorius vykusiai pataike ilaiko aktualijas, nuotaika

ir savo paties u~ibrežta tiksla -pavaizduoti pacifizmo dvasia žiauru ir beprasmiška kara savo

patirtais ar kitu personažu intymiais ~gyvenimais.

Romanu susižavejo ir noriai skaite ne tik vokieciai, bet vertimus ir kiti europieciai, 0

Holivudas netrukus paruoše ir per visa pasauli paskleide itin nusisekusi filma. Mes ji matem

Kaune ir taip pat žavejomes, 0 patsai romanas tuojau buvo išverstas i lietuviu kalba (buvo

parašyta, kad verte J. Kalnenas, bet tikrai žinau, jog vertimo dideles silpnybes ir netikslumus prieš

spausdinant pataise mano moksladraugis J. Kazenas, gerai mokejcesvokiškai ir veliau išvertces

keleta kitu knygu).

Vos porai metu prabegus, sužinom ~ Berlyno, kad E. M. Remarque'as baige rašyti nauja

romana -"Vakaru fronto" tcesinbkuri pavadina "Kelias atgal" (Der Weg zurQck), ir kad tasai

romanas pirmiau busias spausdinamas Ulsteino leidyklos Berlyne leidžiamo, rodos, "Vossische

Zeitung" dienraštyje, tik veliau bus ~Ieistas atskira knyga. Po "Vakaru fronto" ir ypac po

holivud~o filmo rodymu visoje Europoje ir Kauno ekranuose, kaip minejau, naujam to paties

rašytojo veikalui demesys ir pas mus buvo ypac gyvas.Reikejo tuo pasinaudoti. Kauniške "Naujo

žodžio" leidykla, ~ tikruju - vienas ~ jos tarnautoju ir redaktoriu, buvees keturvejininkas J.

Petrenas (Tarulis), man u7Mke tuoj pradeti romano vertima, nelaukiant knygos pasirodymo, ~

greit Kauna pasiekiancio laikrašcio atkarpu, kuriomis mane kasdien ir aprupindavo. Pasiule ir
atlYginima- 700 litu, ne kažkiek, bet kaip studentui be tarnybos užtenkama.

Tar;l ir kibau i darba "spartuoliškais tempais" -kasdien verciau po romano atkarpa ir tuoj

nešdavau "Naujo žodžio" rinkyklon. 0 kad išvengciau vertimo klaidu, del visa ko pats kasdien

pirkdavau Rygos rusakalbi dienrašU "Segodnia", kuris "Kelio atgal" rus~ka vertima taip pat

spartuo1iškai skelbe, netgi keliom dienom anksciau už mus. Bijojau, kad romano originale gali

pasitaikyti man nepakankamai suprantamu kalbiniu retenybiu, tai tokias frazes tuoj patikrinda-

vau, kaip jos buvo verciamos i rusu kalba. Mano vertimas turejo ir, tikiuos, galejo buti ganetinai
tikslus, be ~pymu. TIk veliau, knygai ~jus, tikrindamas teksta pastebejau padarces viena

kvaila klaida: u~imiršces pora kartu budvardi :,grau" ~erciau ne pilkas, kaip turejo buti, 0,
"rudas"... "Naujas žodis" ta romana ~Ieido dviem tomeliais, skirdamas savo prenumeratoriams,

rodos, apie 2000 egzemplioriu. Bet juo taip pat susidomejo ir budrus "Sakalo" bendroves

savininkas A Kniukšta.Jis pasiule buti romano leidi~o dalininku, panaudoti ta pati mano vertima
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ir švino rinkinb viska sudeti iviena toma (405 puslapiu) ir savo firmos vardu paleisti rinkon, regis,

dar SOOOegzemplioriu. Bendrai susitare leidejai už vertima man paž3dejo padidinti honorara iki

1000 litu. Jo puse, t. y. Soo litu, A Kniu~ta bematant sažiningai sumokejo, bet "Naujas žodis"

beged~kai nusuko: del bendrove užgriuvusiu "finansiniu sunkumu" atlygino tik 300 litu, 0 du

Aimtuturejau "padovanoti".

Del to buvo kalti naujažodininkai J. Paleckis ir J. Petrenas, bet ka galejau jiems padaryti?

"Kelias atgal" turbut labai palankiai buvo skaitytoju sutiktas, nes daugelb kaip minejau,

domino tuo metu Lietuvoje teberodomas filmas "Vakaru fronte nieko naujo", todel nestigo
demesio ir naujam to paties autoriaus veikalui.

Bet netrukus mums Kaune kilo viena moraliAkai skaudesne beda. Lietuva nebuvo

tarptautines autoriu teisiu apsaugos sutarties (vadinamosios Berno konvencijos) signatare.

Uleisdami Lietuvoje anuomet svetimu veikalu vertimus, nei jiems, nei ju leidykloms mes

paprastai nieko nemokedavom. Ne visada teises versti ir leisti iAanksto ,paprašydavom, kaip
bent jau mandagumas to butu reikalaves. Taigi elgdavomes "pirat~kai". Musuose nei

"Naujas žodis", nei "Sakalas" del to galvos berods nesu ko. 0 vis de1to ši karta Remarque'o

romanu leidykla Berlyne Ulstein Verlag musu nepamiršo ir atitinkamai reagavo. Be abejo,
kokie nors vokieciu žvalgai mus apskunde.

Laimei, ta pati romana tokiom pat aplinkybem jau buvo ~Ieidusi ir viena leidykla Latvijoje,

kuria Ulsteinas pirmiausia ir patrauke i teisma, reikalaudamas atsilyginti už vertimo bei ~Ieidimo

teises. 0 Latvija tada irgi dar nebuvo Berno konvencijos dalyve, tai ieškovai nelaimejo bylos

Rygoje, turbut nieko ir negavo. Taciau leidykla savo ir Remarque'o vardu vis tiek ,,~ principo"

raštu praneše musu "Naujo žodžio" leidyklai (ir man kaip vertejui), kad reikalaus atlyginimo ir

dargi nuostoliu padengimo. Taciau po pralaimejimo Rygoje mums bylos teisme nebekele.

"Naujo žodžio" bendroves juriskonsultas advokatas J. Abramavicius ~ikviete ir supažindi-

no su Berlyno leidyklosskundu, kuriuo ir man buvo daromas tiesioginis priekaištas, kad romano,
teksta išverciau iš laikrašcio atkarpu; atsirade netikslumu, nes leisdamas knyga autorius savo

veikale kai ka pakeite (~tikruju gal tik papilde). Nors jauciaus del to nekaltas -tik buvau keistai

susidejusiu aplinkybiu auka, pats priekaišto faktas man buvo labai nemalonus. Vadinasi, buvau

išvertes ne veliausia autoriaus veikalo teksta, 0 tartum koki neužbaigta juodrašti ~ laikrašcio.

Juriskonsultas betgi patare del to nesijaudinti ir nesirupinti, nes joklos bylos greiciausiai nebusia.

Jis ne<abejojo,kad Ulsteinas pasitenkins tik savo protesto ,,~ principo" pare~mu, 0 mes, girdi,

jam visus dalykus paaiškinsim ir gražiai atsiprašy8im...

Taip ir buvo. Jokios bylos vokieciu leidykla mums nebekele, ir veliau niekad ~ niekur

negirdejau prieka~to, kad netiksliai išverciau, ne ta teksta, kaip reikejo.

Ir vis tiek su "Keliu atgal" irjo autoriaus likimu veliau dar teko ~gyventi pora tegu ir nežymiu

salyciu.

Erich Maria Remarque'as, kaip minejau, gabus prancuzu kilmes vokieciu raAytojas,buvo

gimes 1898 metais (mire Sveicarijoje 1970 m.). Abiem karo nuotykiu romanais staiga ir netiketai
jis pasire~ke kaip itin karštas pacifistas, karu smerkejas ir neabejotinas Vokietijoje tada stipre-

jancio nacionalizmo, ypac militarizmo ir hitlerizmo priešininkas. Teisingai nujausdamas, kad

Hitlerio isigalejimas jam. nieko gero nežac1ts, jis ~ anksto, jau 1932 metais, persikele i Šveicarija,
tada veliau per Ptancuzija išvyko i Jungtines Amerikos Valstijas ir galiausiai apsistojo Los
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Andželo miesto garsiame distrikte -Holivude, kur spietesi ir daugiau Vokietijos vokieciu ir žydu
rašytoju, filmu režisieriu, aktoriu, žurnalistu ir kitokiu begliu nuo hiUerizmo.

Savo garsu ir pažymetinais literaturiniais lobiais Remarque'as veliau neprašoko pirmaju

kariniu romanu sekmes. Bet jis ir toliau uoliai dirbo ir paskelbe keleta nauju kuriniu, kuriu jau

ketverta vertimu, kaip skaiciau skelbiant, Lietuvoje išleido "Spindulys". Tai ,,Juodasis obeliskas",

"Naktis Lisabonoje", "Laikas gyventi ir laikas mirti", 0 dabar. "Kelia atgal". Man betgi labiau

patiko jo romanai "Trys draugai" (Drei Kameraden) ir ypac "Triumfo arka" (Arc de Triomphe),
pagal kuri 1946 metais Holivude buvo sukurtas ispudingas filmas.

Savo keliamom problemom, idejom ar kurybiniu ugiu ("stature") Remarque'as, be abejo,

neatsistojo didžiaju I?asauliniu literaturos korifeju ar kIasiku eisenoje, bet jis buvo ir turbut išliks
kaip šiaipjau idomus, stiprokas, vertas skaityti romanistas, raiškus paciflZmo ir tauraus humaniz-

mo tendenciju skelbejas. Beje, taip pat ir kaip sklandus, šiltas, poetiniu polekiu stilistas. Tuo

požiuriu, kai anuomet versdamas romano sakinius turejau. isigilinti i jo kalbos ir pasakojimo

manieru struktura, aš dar ilgaijutau kažkokia vidine paskata galvoti ir rašyti kaip Remarque'as...

ŠissaIytissu rašytojo likimu nebuvo vienintelis. Maždaug po dešimtmecio, kai Remarque'as

jau seniai buvo išdumes iš suhit1erejusio Berlyno itolimuosius Vakarus, man teko nedelsiant begti

nuo kitos, šiuo atveju stalinines Maskvos gresmes Lietuvai ir 1940-ais, rudeniop, ieškant darbo

atsidurti kaip tik toje kadaise Remargue'o knygas leidusioje žydu kiImes Ulsteino leidykIoje

(Berlin-Mariendorf), kuri dabar buvo naciu nacionalizuota ir perkrikštyta i Deutscher Verlag

(Vokiška leidykla). TIk cia apie pusmeti mano darbas buvo gerokai kuklesnis: iš pradžIU ten

spausdinamu savaitrašciu ir žurnalu pakuotojo (daugiausia "Berliner ll1ustriete Zeitung", kuri

nuo 1925 metu dar gimnazistas pradejau skaityti), 0 veliau ruošiau leidyklos knygu siuntas, ka

užsakydavo knygynaiar atskiri stambesni pirkejai. Vadinasi, buvo ir ,,žurnalistine", ir "literaturi-

ne" veikla kaip tik toje leidykIoje, kuri buvo išleidusi Remarque'o "Kelia atgal" ir paskui mane

kaltinusi kaip nesažininga verteja...

Kitas "saIytis" galejo buti gIau,(tesnis. Dar po dešimtmecio ir po keleriu prieškario bei '

pokario metu, praleistu Paryžiuje (irgi ties ta pacia "Triumfo arka"), atkakom i Niujorka ir 1949

metu vasara persikelem i Los Andžela, paties Holivudo pašoneje, Pietu Kalifornijon. Vadinasi,

apsigyvenom tame paciame mieste, kaip ir Remargue'as, apie kurio darbus ir laikysena ne karta

rasdavau žinuciu vietos filmu ir literaturinio gyvenimo kronikose. Kartais kildavo mintis, gal

reiketu paieškoti ir aplankyti rašytoja, susipažinti, pasišneketi apie daugeli bendru dalyku musu

kryžiaus keliuose.

Bet vis neprisiruošiau, vis kažkaip vengiau. 0 jei jis mane prisimins ir pakaltins kaip anajo

romano verteja-pirata, dargi vertime sugadinusi jo veikala? Žinoma, tokios smulkmenos jis

neprisimins, gal apie tai ne nežinojo. Galu gale dabar ir mano vokiškoji kalba jau labai aprudijo;

kelerius metus jos niekur neprireike ir vokiškai neskaiciau; per daug ja užgože prancuzu, paskui

anglu kalba. Turbut nebegaleciau ne sklandžiai germaniškai pašneketi. Aš nebuvau toks gabus

ilgai išlaikyti svetimu kalbu igudžius kaip A Churginas...

Tai gal verciau nesusi tikti, nes nebus daug gero iš tokio rendez-vous. 0 veliau rašytojas

visam laikui iš Holivudo išsikele Europon...

Bet gal jau užteks tu nereikšmingu "memuaru". GI"ižkimprie "Kelio atgal" vertimu.

Adomas Druktenis romana verte (kaip supratau iš pažymos knygoje, p. 4) pagal "Utstein

Bueh, 1982" metu teksta. Tai butu jau labai veIyvas leidinys, gal po visokiu taisymu bei inašu ir
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po autoriaus mirties.Lietuviškojinaujovertimoknygaturi 244puslapius(manovertimasturejo
405 p.), bet tai normalu, nes jos formatas kiek didesnis,0 eilutes labiau suglaudintos:mano
vertimopuslapyjebuvo28 eilutes,0 A Druktenio-apie40.

Bet nieko neišteisinsi. Iš dienrašcio atkarpu mano išverstas tekstas šen bei ten tikrai

skiriasi nuo to, kas pasirode knygoje netrukus ar kiek veliau autoriui dar ja paredagavus.
Per daug reiketu gaištinorint tuos ivairiuspokyciusdetaliaisuregistruoti. Kas labiausiaikrito

demesin, tai kad mano turetame tekste dar nebuvo nei ten pridetos keliu puslapiu i ž a n g
o s, nei galu gale prikergtos trumpesnes pab a i gos. Tiedu priedai, kaip dabar paskaicius
atrodo, romano visumai nekenkia, bet ir nieko esmingiau nekeicia, nepapildo, gal net
nereikalingi,ypac ižanga. Ankstyvesniojiromano pradžia buvo visiškaigera, net geresne,
tiesiog iš karto atskleidžianti veiksma. 0 ir pirmosios redakcijos romano pabaiga turinio
atžvilgiu meniškai ryškiau užsklende pasa ka, -gal net geriau be to papildomo nieko daugiau
nepasakiusiopriedelio.

Mano anuometinio vertimo 7000 egzemplioriu tiražas visiškai pasotino skaitytoju rinka -ir

tai buvo didelis tiražas! Tos knygos turbut nebera jokiame knygyne. . 0 "Spindulys" dabar

pakartotinio "Kelio atgal" išleido net 30000 egzemplioriu! Man tai tiesiog fantastiška! Nejaugi
toks didelis galetu buti tegu ir gero, bet jau kiek senstelejusio veikalo tiražas? Argi tokios placios

ir reiklios skaitytoju paieškos? Taciau jei tat tie s a, tai -sveikinu, nustebes ir nudžiuges, kad toks

dar gali buti demesys ano prieškarinio rašytojo graudžiai pacif1stiniamromanui ir kad taip išauge
musu skaitancios visuomenes kulturiniai poreikiai.

Be gincu sutiksiu, kad ir mano vertimo kalba jau bus kiek senstelejusi. Tai juk mano tada

išmoktoji ir vartota šnekamoji musu 1930-1931 metu miestieciu (ar ir "miescioniu") kalba -
visiškaiautentiška, be kalbos taisytoju ir redaktoriu pagalbos, tokia"kaip prieš 60 metu pats buvau

išmokes ir kalbedavau. Juk tie šeši dešimtmeciai turejo kiek pakeisti ivairiu žodžiu ir ju kombi-

naciju vartosena, 0 ir gramatikos bei stilistikos kaprizus -nors nebutinai viska ir visur gerojon
pusen.

Taigi jei "Spindulys" butu ne naujam vertejui uŽ8akesatlikti ta pati uždavinb 0 mano vertima

be atlyginimo pakartojes, jis butu turejes duoti daug papildomo darbo ponioms lietuviu kalbos

ir stiliaus redaktorems (kas dabar madoj ir gal ne be reikalo). 0 ši SYkipats vertejas pabuvo
redaktoriumi, kaip knygoje informuojama.

Matyt, atejo sunkus laikai autoriams: be redaktoriu taikos ne viena knyga negali pasirodyti...

Galiausiai dar norejau palyginti kai kurias vertimu vietas.

Mano laiku kalbos žodynas, matyt, buvo kiek skurdesnis, ,,senoviškas" . Šiu dienu vertejas

jau vartoj~ ne viena žodb kuris mano jaunystes metais dar buvo nežinomas, nepadarytas ar

pamirštas. Tokiais modemiais žodyno pavyzdžiais Druktenio vertime galetu buti, pvz., "palapin-

siauste", "runkelinis maišas", "gagesys", ,,stovesena ant ranku", arba puikiai skambantis žodis
"sankasa". Ir daug kitokiu.

VISiškaiaišku, kad mano vertimas buvo labiau pažodinis. Atsimenu, kad stengiausi versti

kuo tiksliausiai pagal originalo teksta. Del to kai kurie posakiai buvo gal tartum ,,sausesni",

dirbtinesni. Neturedamas nei savo senojo, nei dabar Druktenio naudoto vokiško teksto, vengciau

· Amerikoje tik uolusis lituanistikos raAtukolekcionierius dr. Kazys Pemkus per stebukla surado abi
senasias "Kelio atgal" laidas ir man padovanojo kopijas.
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griežciau ka spresti, bet atrodo, kad jis verte laisviau, ir todel jo sakiniuose tartum daugiau

"poetiškumo" , gal ir vaizdingumo, bet tikrai mažiau sauso pažodiškumo.

Šen ten musu vertimai net prieštarauja vienas kitam. Pvz., mano vertime buvo sakinys: "Kita

va kar a pasiekiame Vokietija". Ta pati sakini Druktenis vercia taip: "Kitos dienos ryt a

pasiekiame Vokietija"... 0 gal Remarque'as buvo taip ištaises. Arba vel, mano vertime: "lik

Lederhoze linksmas kaip civilis". 0 kolegos Druktenio tas pats sakinys: "lik Lederhoze žvalus
kaip vovere"...

Labiausiai ryškus skirtumai su rizikingais žodeliais ir wlgarizmais. Pagal anu laiku skoni ir

gal mano per dideli drovuma aš verciau: "Nusispjaut mums ant šito". 0 kolega dabartiškai: "Šikt

mums ant viso šito". Ir kai veliau aš vis verciau droviai: "Nusispjaut ir dar karta nusispjaut", tai

mano kolega aiškiai modemiau: "Šudas, šudas ir dar karta šudas"...

o gal Remarque'as bus taip paryškines savo leksika?

Pastebejauirvardubeipavardžiuvertimoskirtumus.Vienaromanosvarbuherojuišverciau
,,Jurgis Rahe" -pavarde kaip romane, 0 varda "Georg" sulietuvinau i ,,Jurgis"... Kolega Adomas

nutare priešingai: pavarde jis sulietuvino i "Raje", 0 varda paliko vokiškai -"Georgas". Neatspe-

ciau, kaip butu geriau. Gal mes abu pasielgem netiksliai?

Pabaigoje norejau palyginti, kiek romane išvisbuvo tikslus, poetiški gal verteju ar autoriaus

keli knygos pabaigos sakiniai. Paskutine pastraipa apie leitenanto Georgo Rahes nužudyma A
Druktenis taip išvercia:

,,Jo galva nusvyra, viskas aptemsta aplinkui, jis krenta kniupscias, žygiuoja kartu su visais.

Kaip koks po ilgu kelioniu pargrižes i namus keleivis guli jis žemeje, išsketes rankas, akys jau

sustingusios, vienas kelias suriestas, kunas dar karta suvirpa, paskui viskas pavirsta miegu, tik

vienas vejas dar laksto virš nykiu, tamsiu toliu, jis siaucia ir siaucia, virš debesu ir danguje, virš

lauku i~'begaliniu Iygumu, nusetu kapais, sviediniu duobemis ir kryžiais" (p. 236).

Ypac tas paskutinis sakinys atrodo toks ilgas ir gerokai susukaliotas, stingas geresnio

ritmo, 0 gal taip paties Remarque'o buvo pakeistas. Aš verciau iš dienrašcio atkarpos teksto,

kur jis buvo mažiau supainiotas, paprastesnis, trumpesnis ir stilistiškai bene sklandesnis (p.
405). Palyginkime:

,,Jo galva nusvyra, aplinkui tamsu, jis puola i prieki, jis žengia kartu su jais...

Jis griuva ant žemes, jo rankos išsitiesia, išsitempia keliai, akys užgesta... Kunas dar karta

trukteli, paskui nusileidžia miegas... Ir tik vejas skrenda per tušcias, tamsias tolumas, skrenda

per debesis ir dangu, skrenda per laukus ir begalines lygumas su apkasais, daubom ir
kryžiais" ...

Palyginti tuos kai kur. gerokai skirtingo vertimo pavyzdžius -ju butu gausybe -man buvo

idomu ir beveik smalsu. Ne del kokios polemikos,kritikos ar "teisybes ieškojimu",bet tik
pavaizduoti, kaip ivairiaislaikaisskirtingivertejai iš kitu kalbu skirtingaivercia tuos pacius
literaturiniustekstus.0 ciajuk proza,kurverstilengviau.Kaipsupoezija,kurpažodiniaivertimai
neimanomi.Mano branguskolegapanevežietisD. Urbas tikriausiaigeriau žinosir nujaus.

Ir išviskaipbutu teisingiausiairgeriausiaelgtis,jeiguvertimomeno irmoksloekspertaitatai
konkreciaipakratytuseminaruosesu studentais,paaižytudaugiaupavyzdžiu,ivertintu,gal ir ka
mandagiaipatartu kitiemsšio nedekingoverslolažininkams.
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