
PADARYTA DAUG. 0 TOLIAU?
Grožll1es literaturos vertimai yra

te.rsi tiltas tautu bendravime: per juos
tautos geriau pasižista savo tarpe, vie
nu tautu kulturos lobiai tampa prieI
nami kitoms. Išnyksta sienos. kurias
sudaro kalbu skirtuma!. Pušklnas ir
Donelaitis. Navoji ir Rustaveli, Fedl
nas ir Lacls verteju tarpininkavimo
deka pasidaro savI visoms Tarybu Sa
jungos tautoms.

Per Lietuvos taryblillo gyvenimo
dvidešimti metu verstines literaturos
srltyje yra nudlrbtas didis darbas. Kad
geriau suprastume to darbo apimti ir
pobudi. paimkime kiek statistlniu duo
menu. Iš viso per ta laikotarpi yra
iŠeje Iš spaudos. priskaitant ir šiu me
tu derliu, apie tris tukstancius grožl
nes literatnros veikalu. kuriu bendras
tiražas - arti 37 milijonu egz. Iš ju
orginaliajal lletuviu literaturai tenka
arti 1200 velkalu pavadinlmq ir be
veik 15 milijonu egz. tiražas, 0 lIku
sioji dalis - verstinei literaturaI. Pa
lygine skaicius, matome, kad vertimu
iš rusu litera turos išleista beveik tiek
pal, kiek ir lietuviu orginalioslos lite
raturos raštu ir maždaug dvigubai dau
giau, negu veikalu, verstu Iš visu už
sienio lIteraturu. kartu paemus. Dabar
masinis musu skaitytojas gali savo
gimtaja kalba skaityti bemcj.ž visa did
žiosios rusu literatfIros aukso fonda - I
clbllotekose jo laukia ,.Sakme apie
Igorio žygi". Krylovas. Fonvizinas, K1f
ramzinas, Puškinas. Lermontovas, Go
golis. Turgenevas. Nekrasovas, Dosto
jevskis. SaItykovas-Scedrinas. Tolsto
jus, Cechovas. Gorkis. Majakovskis,
A. Tolstojus, taip pat Belinskis, Gerce
nas, Cernyševskis. Dobrollubovas, 0 iš
tarybines literaturos - bemaž visi ge·
rlausleji rusu rašytojai ir pagrlndinia!
ju veikalai. Ižymiauslejl rusu kla'slkl
nes literaturos veikalaI. kaip antai,
Pušklno .. Eugenijaus Onleginas", Go
galio "I\Iirusios sielos", L. Tolstojaus
.. Ke.ras ir taika", ..Ana Karenina",
..Prisikelimas", Turgenevo .•Thai ir
vaikai". Gorkio .•l\lotina" ir kt.
išleisti po kelis kartus. Reikia pa brežti,
ke.d rusu klasiku raštai. taip pat lei
džiami tomlnials leidiniais.

Salia didžiosios rusu tautos, versti
neje musu literaturoje dalyvauja taip
pat ir kitos Tarybu Sajungos broliško
sios tautos. Ligi šiol turime lšsiverte
abchazu, adigeju, armenu, azerbaldžilf
nieclu, baltarusiu, buriatu, ciukciu,
estu, gruzinu, kazachu. kirglzu, latviu,
moldavu. tadžlkq. tuvieciu, ukralnle
cill. uzheku ir kitomis kalbomis rašy
tu kuriniu. Tiesa. ne visus šiu tautu
literaturos kurinius galejome išsiversti
Iš originalo - daugelio ju kalba rl~r
musu vertejams yra neprieinama, lr
todel šia literatura tuo tarpu vercia-
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mes Iš rusišku vertimu. Vis delto balta
rusIU. estu, latviu, ukrainieciu lr žydll
rašytoju veikalai jau daba'f yra verclit
ml Iš originalu.

Iš užsienio šaliu literaluru daugiau
sia turime išslverte lenku, prancuzu,
anglu ir vokieciu kuriniu, bet reikš
mingos yra ir ispanu. italu, švedu, nor
vegu. kinu, Indu pozicijos; turime po
kiek suomiu, vehgru, turku, j<iponu.
korejieciu. vlelnamleclu ir kt. knygu;
Iš viso musu verstineje literaturoje yra
reprezentuojamos trlsdešimt keturios
t;žsienio tautos. Jei cia pridesime jau
mlnetas d~vynlollka Tprybu Sajungos
tautu. 0 taip pat antIkines senoves
graikus ir romenus,' tai viso la bo lu
reslnle penkiasdešjmt pepkias tauta~.
kurIu lIteraturln~s kurybos lobials
turtina musll skaitytoja versllne .lite
ratura. Reikia tiktai pagalvoti, kiek
šitai prisideda prie tautu draugystes
ugdymo, kiek pakelia bendraii skaity
tojo !wlturinl lygi. !Caip pleci;i jo aki
rati, ypaciai, kal· turime galvoje. kad
pas mus atrenkamos versti ne JJet kQ
kios knygos. 0 tik pacios geriausioI:,
idejiškai sva rios ir meniškai brandžios.

Tarybines santvarkOS deka tiek pa
sikeite musu verstines grožines litera
turos bukle. jog net ir lygiJ].ti sunku
su buržuazinials laikais. Tada LIetuvl)
je nebuvo institucljos, kuri planuotu.
kontroliuotu, prižiurelu grožines lite
raturos veikalu vertlma bel leidIma,
ir atsktros leidyklos šioje srlty je dar
bavosi taIp, kaip kuri lšmane, pagal
ta1, kaip diktavo ju finansiniai ište
Kliai. iqeologinjiI.i sumetimai ir Iwltu
rinls lygis, Verstines ljteraturps veika
lu kiekis, išleistas per visa buržuazlnes
Lietuvos laikotarpi, yra visGII mažas.
PrisiminkIme, pavyzdžiui, kad ir toki
fakta: stambiausia to meto leidykla
..Sakalas" per visa savo gyvavimo lai
ka Išleido vos 600 leIdiniu. skaitant )1'.

orglnalius lietuviu rašytoju veikalus,
ir šiaip knygas, neieinancjas i groži
nes literaturos rubrika. Venltiniu kny
gu tir;ižai budavo maži. Pavyzdžiu1,
Gogolio "Mirusios sielos", Spaudos
Fondo išleistos 1938 m., buvo išspaus
dintos vos 2000 egz. tiražu, Reimonto
"Kaimieciai" (..Sakalas") - :3200 egz,
tiražu, 0 šiaip vidurkis buvo dar ma
žesnis, Tuo tarpu dabar vertimu tlra
žo vidurkis. rodos, eus apIe 10 lfJks
tanclu egz., 0 šiaip spausdinama 15
tukstanciu, net 25-30 tukstanciu, 0
kai kada, ypac vaiku ir jaunimo lite
raturos leidiniu. tlražal siekia ir 50
tukstanciu! VadinasI, grožlnes llleratu
ros vertimu leidyba pasidare tikraI ma
slne, šios knygos pasleke alel kampe
li, ale! biblioteka visoje respublikoje.

Reikia pažymetl taip pat ir nepa!y
ginama vertimo kokybes pagerejima
taryblnlais laikais. Cia bent kells daly
kus reikia akcentuoti. Visu pirma 
ir sva.rblausia - yra taL kad grožlnes
literaturos leidimo darbas yra svarbus
valstybes reikalas. Mes turim tokia
institucija, kaip valstyblne leidykla,
kurioje šis darbas yra organiZUOjamas.
Verstlnitl vei~alu parInkimas, JU leidi
mo planavimas yra viešas dalykas. ja
me dalyvauja visuomenines-kuryblnes
organizacijos ir mokyklos. Verteju dar
ba dirba kvallflkuotl žmones. Leidyk
loj kiekvienas vertimas yra redakto
riu ištisai peržiurimas ir prireikus tai
somas. Tokiu budu šis darbas yra dau
giau mažiau apdraustas nuo l1apsusu
bel klaidu. Tuo tarpu buržuazlnials
laikais to ne)JUvo. Leidyklos. tiesa,
turedavo literaturiniu darbuQtoju. bet
redaktoriu Institucijos kaipo - tokios
nebuvo. taq nebuvo ir kam kiekviena
vertima ištisai peržli:lretj. su origlnalu
sulyginti ir kiekYiena detale apsvarsty
ti. Viskas eidavo vertejo atsakymu. 0
vertejals velgi dažnai pasišaudavo
atsitiktiniai žmones. gal turi geru noru.
bet ne visada - kvalifikaciju. Verti
mo kokybe, trumpai tariant. prlklause
nuo verteju Iniciatyvos. geros va1l:)s
ir, kas be ko. nuo atsitlktlnumu. Už
tlft daug buVO prastu vertimu, maža
geru. Dar pridurti na: anais laikais, pa
vyzdžiui. neatrode skaRdalas. jeI ver
tejas ar leldejas paemes verciama vei
kala sutrumpino, sul<upiUravo. Taip
buvo padaryta, pavyzdžiui, su V. Hu
go "Vargdieniais" lr •.DevynIasdešimt
treciaisiaIs metais". dar su kai kuriais
leidiniaIs. Net laba! rimti llleraluros
darbuotojai nebuvo laisvi nuo tos ne
geroves.

Apžvelge derliu verstlnes literatu
ros baruose. turIme Iš tiesu kuo pasi
gereti, pasidžiaugti. Beje, yra cia ir
tokiu dalyku, kurie sudaro sunkumlj,
kurie kelia tam tikru uždaviniu atei
ciaI, del kuriu daug dar reikes tartis.
diskutuoti, 0 svarbiausIa - daug ir
atsidej us dirbti.

Pirmiausia - llteraturlnlo vertimq
lygio klausimas. Musu vertIma!. kaip
jau mlneta, dabar nepalyginamai ge
resni už priešk~rinlus. !:let vis de1to
da.r nec;l~1ig teturime vertimu. ~uriuos
Iš tiesu I~letume v~Qjntl tobula.ls. Mu
su vertlma1l'lS de.r neretai trfi.l<sta. kO-



rybingumo: skaitome, pavyzdžiuI. kur~
nors V. H~go romano vertima, ran~
da~~, k.a? Jame nera nei praleidimu.
neI zo?m~~ prasmes iškreipimu, 0 vii
del~o JaUCIame, kad vertimo darom.s
sk,altyt?jui poveikis yra daug menkes.
ms neI onginalo. Iš kur eina tasaf
skIrtumas? Iš to, matyti. kad vertejas
nesuge9ejo 'perteik~~ autoria us patoso.
jo ugmes. JO poeZIJOS, tos vidines at.
mosferos, kuri tvyro, sakytumei, ore.
kuri betgi nesiduoda fiksuojama leksi.
ko~. ,:ienetais .ar sintakses junginlals.
o Isel~a iš VIdiniu dialektinlu žodžiu
santykIU .. iš .mokejimo operuoti žodžiu
asoclatyvmlals krC1vials. iš sugebejlmQ
kurti gyva, sugestyvia. nuotaikinga
fraz~. ~as p:ats pasitaiko ir su poezijos
vertimals, tIk gal dar dažniau ir ryA.
kiau.

- l\lusu llt~raturines kalbos ugdyma
klausImas VIS dar tebera mums aktua.
I~s. Versdami aukštos Ilteratilrines kul.
t~ros <tutorius (Tolstoju, Flobera. PUŠ.
kIna, Bloka. Gete ... ) neretai susidu.
riam.~ su tokia idejine bei vaizdine
medzlaga, kokia vos pirmajt karta tu.
rim.e ivi.lkti i l1etuviška ruba, lr cia ne
sykl pajuntame. kad, renkantis prie.
~nones tai medžiagai išreikšti. išsenka;
lr mC1su leksikos rezerval, ir frazes
komponavim_o gabumaI. Tai yra ypa
tingai sunkus slenkscial vertejams
Cia gali buti taip, kad vertejas dei
sa".o . indi,:,idualiniu savybitI yra per
mazaI. paJegus ar per mažai pasiruošes
tan: tlk~am veikalui versti. - tada
m.aza ~eda: nepajegiantis tegu užIei.
d~ia Yleta paj.egia~ciam. Taciau gali
hut~ lr taip. Jog lr geria usiu kval1fi.
kacljtl ve_rtejui pristinga ištekllu, nes
Ju. gal ~ut. I1gi šiol musu llteraturine.
je k~.lboje ne nebuvo. Tokiais atvejais
\,erteja,s tu.rl parodyti lr kalbInIo kury'
!Jln.gumo. lr s~gebejlmo pritaikytI jau
tunm~s k.al~mes_ priemones, iT taip
pamazu plestI musu literatilrlnes kal
~os baze. Tai yra be galo atsakingas
lr. sunkus uždavinys. Jo sprendimu!
reikallngas d!?eIis f1lologinis išprusl.
ma~. dideUs zmllI bagažas.

Kad. \'ertejas savo nelengvame dar
be turetII ~el~ia.mos paramos. buti.
nai relkl~ .Islelstl daugiau žodynu, ne
gu d~bal. JU yra. Yi~u pirma, reikia
da~glau _Ir ~Idesniu dvlkalblu žodynlI~
tur~tll buti zymiai pad!dintas ir pato
bulmtas l1etuviu dabartines Ilteraturi
nes. kalbos žoclynas. Be to, jau seniaI
paslgendam lIetuviu sinonimlkos žO

dyno. be kurio daugely atveju vene.
~as -:. tiesiog kaip be nagu. Laikas
Jau butu paruošti ir i~leistl l1etuviu
frazeologijos žodyna. Rodos. visi su
prantam. kad be tok-iu žodynu yri!l
labai sunkus kelias musu kalbos kultu
ros pažangai, 0 vis delto ju kol kas
nematyti. Tad tenka save turtinti Iš tu
šaltiniu. kurie šiuo metu prieinami _
iš gyvos.io~ .. kalbos, l1etuvlu rašytoju
raštu. dldzlOjO akademinio lietuviu
kalbos žodyno.

Dar apie vert~Jq kilar-us - pora žo
džiu. Turime daug ir· geru vertejq Iš
rusu kalbos; nestingame verteju ir iŠ
kitu slavu kalbu. Daug mažiau tera.
kas pajegtu gerai versti iš Vakaru
Europos kalbu - prancuzu. anglu,
skandinavu tautu, visiškai mažai - iš
italu. Ispanu. portugalu, 0 kas verstu
Iš Kaukazo. Vid. Azijos tautlI kalbu,
taip pat iš kinu. japonu. arabtj. turkq,
Indu - tokitj tuo tarpu neturime vi
saI. Cia yra gera dirva pasidarbuoti
musu fllologinlam jaunimui. Galetu.
sakysim. but! organizuotas apsikeiti.
mas studentais su Vid. Azijos šalitj ar
Kaukazo tautu aukštosiomis mokyklo
mis; musiškiai išmoktu anlI šalIu kal
bu, 0 ju studentai - lietuviškai; dillis
jaunu fllologu galetq elU mokytls
Maskvos bel Leningrado svetimu kal
bu Instltutuose. Galimybiq yra, reikia
naudoti jas. Aplamai. norettjsl. kad
studijuojantis ar studijas baigiantis
jaunimas daugiau domettjsi vertimo
darbu. negu dabar. Siuo metu. tiesa,
prieauglio iš jaunimo yra, bet jis ga
lettj bnti gausesnis ir sparciilu augti.

Prie vertimo darbo turp.tu daugiau
detis ir musu poetai. nes be ju niekas
ižymiuju poezijos veikillu nelšvf'rs.
Dabar' su poezijos vertimais. deja. yra
nepatenkinama padetis .. Juk faktas lie
ka faktu, kad mes neturime 11clu\'iš
kal .. Eneidos". 0 ka Jau besakyti a Die
..Georglkas" ir .. Bukolikas" ... Nedo
vanotinai mažai tet uril11e Lerl11ontovo
poezijos vertimq. mažoka Nekrasovo,
taip Pat na ujtI,j tj laiku I'usq poetu
(Briusovo, Jesenino. Majako\'sklo\.
Gerai. kad sulaukem Getes ..Fausto"
I d. vertimo. tuo !TIes džiaugiames. bet
netureti Getes' iyrikos vertimtj - vis
gi didelis apsileidimas. Relketq dau
giau Silerio poezijos, 0 taip pat pran
CUZI!. anglu, ceku ir kt. Vilkarq tautu
poezijos vert1mtj. Pabl"ežkll11e: niekas
šitu darbu nenudirbs be I1111Slj poetu.
o mQstj poetai - daugumas - labai
vangtis šisje srltYJe .. Jie turetq imtis
pavyzdžiu latviu poetus Ralni. Aspa
zija, kurie. šalia dideliu savo kQrybos
cllj.rpu. užteko lalko tel energijos ir
vertIma.ms. .
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