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VLADAS ŠIMKUS

VERTEJO MISIJA

, Ir didejantys leidybos mastai, ir auganti verteju
šeima liudija geranoriška visuomenes demesi musu
profesijai, palanku -kurybini klimata.

Lietuviu literatura dar labai jauna, besistiebianti
kitu literaturu paui1ksneje. Mums truksta ne tik pa-
tirties" ne tik daugelio tradiciju, bet ir žodžiu, savo-
ku. Prozininkai kartais ima ir nusiskundžia, kad juos

,varžo 'kalbos galimybes, ka sakyti vertejams" ku-
riems dar dažniau tenka ivardyti daiktus ir reiškinius,
mfisu istorijoje nei žinotus, nei girdetus. Ka daryti,
kai susiduriama su' Europos aukštuomenes etiketais
ir tualetais? Arba su Amerikos jaunimo žargonu?

.Bet kaip tik vertimai ir padeda užpildyti tautos
kulturos ir apskritai pažinimo spragas, skatina grei-
ciau išaugti is to nelemto kudikystes amžiaus. Todel
su ypatinga pagarba šiandien minime tuos, kurie klo-
jo pirmuosius - kad ir kukIius - lietuviško vertimo
meno pamatus. Lenkiame galvas prieš ižymius klasi-
kus ir Visus vyresniuosius kolegas - ju triuso deka
mes paveldejome tai, ka šiandien drasiai galime va-
dinti lietuviškaja vertimo mokykla. Ir tikrai didžiuo-
james, kad pagrindiniais tos mokyklos principais ta-
po aukšti meniniai reikalavimai, meile ir ištikimybeverciamam objektui.

Buvau moksleivis, kai i mano rankas atsitiktinai
pakliuvo knyga "Puškinas ir lietuviu literatura". Lei-
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.dih.ys buvo skirtas šimtaspenkiasdešimtosioms di-
džio~ poeto gimimo metinems. Žinoma, vertejo duo-
na tada man mažiausiai rupejo, bet knyga perskaiciau
su tik~a nuostaba. Ypac idomus buvo Antano Venc-,"
lovos ~traipsnis. Autorius dalijosi turtinga patirtimi,'
kurios buvo daug sukaupes, versdamas "Eugeniju
Onegina". ~tanas Venc1ova, su pavydetina erudi-
cija išnagrinejes kai ,kurias iš pirmo žvilgsnio ne vi-
sada ir pastebimas Puškino romano subtilybes, ap-
tare svarbius vidinius poezijos vertimo mechanizmus.
SmuIkmenu A. Venc10va nepripažino, vienodai butiD.i
jam atrode visi komponentai: ir vertejo talentas, ir
ikvepimas, ir kruopštus originalo studijavimas, ir at-

,kaklus triusas šlifuojant kiekviena eilute: "Per dide-",
liusosunkumus ir kurybines pastangas poetinio kuri-
mo verte jas eina prie niekad pilnai nepasiekiamo
idealo - savo kalba sukurti lygiaverti hriginalui poe-
tini šedevra. Kada vertimas, perejes nesuskaitomas
redakcijas vertejo, galvoje, širdyje, rašomajame po-
pieri:uje irkorektutose, pagaliau pasirodo knygynu
languose, pats vertejas aiškiau už kitus mato savo
darbo netobulumus. Ir vis delto jis jauciasi laimingas,
jeigu jam pavyko bent iš tolo priarteti prie genijaus
sukurto originalo, jeigu jis nuvokia padares kad ir
kuklu žings~i pirmyn savosios tautos literaturos ple-
toteje, jeigu jis gali tiketis savo liaudžiai daves nau-
ja gi:nkla jos kelyje i aukštesne kultura".

Vargu ar galima aiškiau ir giliau apibrežti poezi-
jos'vertejo situacija ir tiksla.

Jau, ne karta esu kalbejes apie tam tikra nudie-
nio ver.timo kolektyviškuma. Ir dabar noreciau pa-
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dekoti daugeliui savo artimesniu ir tolimesniu pa-
. galbininku. Vieni yra renge pažodinius, kiti p~deje -

- ivairiausiomis konsultacijomis, treti geru arba kri-
tišku žodžiu atsiliepe apie mano vertimus. Ir cia tie-
siog negaliu nepamineti žmoniu, su kuriai~ tenka
nuolatos bendradarbiauti ir nuo kuriu tiesiogiai' pri-
klauso darbo kokybe. Kalbu apie "Vagos" leidyklos
verstines poezijos redaktorius. Juk šiam darbui bu-
tini ypatingi sugebejimail Kiek cia reikia išprusimo,
intuicijos ir universalumo, tolerancijos ir reiklumo,
takto ir mokejimo argumentuoti savo nuomone. Ma-

-lonu,_kad "Vagoje" nusistovejo tikrai geros tradi-
cijos.

Taigi turime Visas salygas dirbti geriau ir galbut
_ kryptingiau. Ir vilties, -kad musu gretas vis drasiau
papildys gabus jaunimas. Juk, peržvelge kad ir apy-
tikrius leidyklu plaIlus, matome, kaip reikalingos nau-
jos jegos, kaip laukiami nauji talentai.


