
Metai, -1993, Nr.' 89

JONAS ZDANYS

Apie' .poezijos' vertima

Per kelis pastaruosius menesius ir anglu, ir lietuviu kalba pasirode nemaža
straipsniu apie poezijos vertimus iš lietuviu kalbos ir i ja. Apybraižos "Aiduo-
se", "Akiraciuose", "Journal of Baltic Studies" ir "Metmenyse" išnagrinejo, kar-
tais labai negailestingai, vertejo vaidmens ir pasiulytu vertimu gyvybingumo
klausimus. . Diskusija kilo svarstant skirtingu požiuriu teisinguma ir lyginant
originalaus eilerašcio bei jo perteikimo kita kalba eilutes ar net žodžius. 1 tai
ir buvo sutelktas demesys. "

Nors aš neiinkes veltis i ideologines peštynes del to, kad ju dalyviai per-
nelyg dažnai priverciami ginti nelankscias nuomones, del prieštaravimu, kuriu
reikalauja polemika, paaštrejimo ir del bendro nepasitikejimo poetu parašytomis.
"pažiuru deklaracijomis", kuriose jie apibrežia savo paciu darba, ši karta aS.
esu sujaudintas to ankšto meninio priimtinumo narvo ir tarnybiniu pareiškimu
šiuo klausimu ir noriu pateikti kai kuriuos savo, kaip vertejo, stebejimus bei
mintis.

Turbut akivaizdžiausias dabartines diskusijos bruožas - teoriniu nuostatu
vyravimas. Nors pagal išsilavinima esu literaturos tyrinetojas; vis delto isitiki-
nu. kad dauguma literaturos teoriju geriausiai tinka kokiai nors Platono kara-
lystei. kurioje grynumaS yra apciuopiamas. Cia, plunksnos, popieriaus ir rašalo
pasaulyje, teoriniai samprotavimai daugeliu atveju yra tik intelektualus žaidi-
mas, kurybinio proceso iškraipymas, pozavimas ir putimasis, sukiojantis' vadi-.
namojo literaturinio darbo pakrašciuose. Nereikia labai subtilaus proto, kad
suprastum, jog aptariant. literaturini darba esmines problemas visada sudaro
ivairove ir subjektyvumas, visiška laisve suteikiama perkeltinei prasmei ir kad
išankstines teorijos tampa nepagristais reikalavimais, del kuriu atsiranda .apri-
bojimai ir iškraipymai. Tai ypac teisinga tada,' kai vertimas yra vertinamas.
taikant kurios nors egzistuojancios teorijos principus ir paskelbiama, kad jis
geriausiu atveju yr~ originalo aiškinimas, nes netelpa i tos taikomosios teorijos
remus. .

Del šiu ir del kitu priežasciu cia ir tikiuosi išvengti teorijos, kuri siektu
visam laikui pasiulyti ,.teisinga" poezijos vertimo modeli, koks jis gali ir turi
buti. Si nuomone, 0 gal net tikejimas, kad mene egzistuoja tokia tiesa, man
atrodo, per daug griežtai apriboja ,.kurybingumo" savoka ir, dar blogiau, nu-.
stato meninio priimtinumo ribas. Visiškai aišku, kad daugelis iš musu (galbut
visi), dirbanciu literaturini darba, turi toki potrauki: tereikia tik peržvelgti bet
kuria polemika, kad pamatytum, jog labiausiai isitvirtina subjektyvios nuomo-
nes, neatšaukiamai pasiskelbusios galutinemis ir teisingomis. Grižtant prie šios
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diskusijos, pakanka pažvelgti i socialistinio realizmo dogmas, kad suprastum
privalomos, vyraujancios, pretenduojancios i abso1iucia tiesa teorijos pada-
rinius.

Man labiau patinka irodineti, kad meno 'klausimai apibrežiami kaip sub-
jektyvus, santykiniai ir asmeniniai; kad jie didžiaja dalimi glaudžiai siejasi su
neapibrežiama ir dažnai nepagrindžiama "skonio" tema; kad juos ne taip lengv"
i~ paprasta išteisinti ar nuteisti; ir daugeliu atveju analizes metodas. kuriu."
siekiama paaiškinti meno reiškinius, nera geriausias budas suprasti ir išreikšl
menini impulsa.. Atstumas tarp jausmo, ~ lygio, kuriame veikia menas, - ir .

analizes yra didelis. Teorijos dažniausiai neužpildo ši~s spragQs, 0 intelektualines
kategorijos ne visada ja paaiškina.

Pateikiant pirmini paaiškinima, ka galetu apimti vertimo procesas, butina
aptarti kai kurias teorijas. Viena iš dabartiniu vertimo teoriju postuluoja skir-
tuma tarp dvieju priešingu vertimo mokyklu: Vakaru mokyklos (praktikuojama,
pvz., Jungtinese Valstijose) ir Rytu mokyklos (kokia praktikuojama buvusioje
Sovietu Sajungoje) - dabartines literaturines tradicijos šaltinio tiems, kurie mo-
kesi vertimo technikos Lietuvoje. Trumpai sakant, pagal šia teorija Vakarlj
poezijos vertimo mokykla siekia atkurti tam tikra kalba tik eilerašcio žodžius;
vertimas šiuo požiuriu mažai skiriasi nuo pažodinio vertimo - užduoties, kuria.
atrodytu, lengviausia atlikti, naudojant bejausme žodyno ekvivalenciu fraziu.
žodžiu, kai kuriu metaforu ir ivaizdžiu programa. Pagal Vakaru poezijos mokyk-
los apibrežima, verteja, .igudusinaudotis vakarietiškuoju metodu, galima paly-
ginti su trimitininku, kuris turi pats vienas perduoti didžiules simfonijos garsu
ivairove; visiškai aišku, kad vienas muzikantas negali atkurti simfonijos, ati-
tinkamai Vakaru .mokyklos vertejas negali adekvaciai išreikšti eilerašcio pil-
natves. .

Tai tikriausiai teisinga. Vertimo procesas - tai nebutinai lingvistiniu ekvi-
valentu ieškojimas abipus prarajos, skiriancios. strukturiškai skirtingas kalbas
(nors man atrodo. kad sintaksine-analitine anglu kalbos struktura tai skatina,
netgi to reikalauja). Tai - užduotis tiems rašytojams. kurie laimingiausi tada,
kai su žodynu rankose, švytedami reikšme~ atradimo džiaugsmu. ieško žodžiu.
kurie abiejose kalbose reiškia ta pati. Tie, kurie reikalauja tokio isivaizduoto
tikslumo, išreiškia poezijos. meno ir vertimo samprata, kuri. švelniai tariant,
yra trumparegiška. Vertimo procesas yra kur kas sudetingesnis; vertejas iklimp:
ta kur kas giliau i ekvivalentišku žodžiu. surašylu naujausio dv~kalbio žodyn,
puslapiuose. paieška. . ,

Man atrodo. kad vertimas turi apimti pai ei;ku. C) kili rcikid, ir J)i)kI.~tjtUiI
ne lingvistiniu, 0 jausminiu ekvivalentu, ivaizdiil). hiLj~ ktlip Elinto "objf'l;;ly-
vus koreliantai" (objective correlatives) atspindi cnt()(:i jas, ir link ori~ini)J"'"
pažintiniu reikšmiu, kiek tik imanoma. Jei ši paieška reikalauja pakeist j Ii(~$io-
gine reikšme. apibrežta sudarytuose lingvistinia ekvivalentlI sarasuose, toki pa-
keitima reikia padaryti. Zinoma, tai 'neturi buti daroma nepagristai arba i1tsitik-
tinai; pakeitimas nera savitikslis; nemotyvuoto pertvarkymo. ieškant jausminiu
ekvivalentu, negalima pateisinti. Toks pakeitimas daromas siekiant sukurti eile-
rašti. kuriame reikštusi tos kalbos vyraujancios. poetines tradicijos reikšmines
mtonacijos ir ypatybes ir kuris butu atitinkamai skaitomas. Tai yra poezija.
verciama i šiuolaikine amerikietiškaja .anglu kalba, tampa dalimi tradicijos
(arba vyraujancios literaturines bukles), kurioje titmai yra laisvi, kuritje nera
lingvistinio kircio pojucio arba butinos metaforos išdestymo tvarkos. Vertimo
skaitytojas turi jausti, kad jis skaito originalu, šiuolaikini amerikietiška eilerašti.
Stiprinant ši poj'Uti, kalba neturi buti pompastiška ar dirbtine; tai laiduoja

. Kalbu apie mena. 0 ne apie kica; manau, kad mes visi suprantame, kas iš tikruju yra
geras ir prastas menas, ir nenoriu ginti prastojo.
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Žodžiu. fraziu ar ivaizdžiu pakeitimas taip, kad atsirastu iš tikruju naujas eile-
raštis kaip sudetine šiuolaikinio. gyvo. tos kalbos poetinio peizažo dalis.' priso-
tinta to paties idiomo. kuris apibudina -šiuolaikini poetini veržluma.

Be abejo, kyla ištikimybes originalui klausimas.. Panaudodamas savo darba
kaip pavyzdi, galiu pasiulyti prasminga atsakyma i toki reikalavima. Versdamas
išbandau ivairiausius variantus ir požiurius, visada pradedamas paraidiniu per-
teikimu, variantu, paremtu žodynu ir žmonemis, kuriems ta kalba yra gimtoji
(iskaitant ir mane pati). Siekdamas išvengti kalbos iškraipymu, aš keiciu pa-
~odini vertima, kaip man atrodo, labiau tinkanciomis frazemis ir ivaizdžiais--
jausminiais ekvivalentais, kurie perteikia eilerašcio esme, kaip aš ja jauciu ir
isivaizduoju, ir iš k~riu atsiranda naujas eUeraštis - Amerikos poezijos dalis.
Aš manau, kad šis procesas meno požiuriu yra priimtinas, Patikimumo šuolis
nera per didelis. . .

Man atrodo, jausminiu ekvivalentu paieška tam tikra prasme siejasi su
Rytu poezijos vertimo mokyI-tla, bet, mano laimei, jos nesusikryžiuoja. Si mo-
kykla apibrežia vertimo ~ocesa kaip išsamesni (ir :todel geresni) simfonijos.
kuria sudaro eileraštis, perteikima. Taciau šis perteikimas. !'per daug užsiima
formaliais dalykais: metraisj rimais ir kitais formos aspektais. Rytu mokykla
savo pastangas, kaip man atrodo, per daug koncentruoja i išorini eilerašcio
karkasa ir nepakankamai i smulkmenu apdorojima,' kai, netiesiogiai atkuriant
turini ir ivaizdi, vaizduote itraukiama i jausminiu '. ekvivalentu gaminima. Sie
jausminiai ekvivaleIitai turi isikomponuoti i poetine struktura, kurinepakartoja
originaliosios, bet tiksliai sutampa Su vertimo kalbos poetine idioma. Dalispa-
žodiškumo ir formos gali buti paaukota, kad sukurtum gera amerikietiška-ang-
liška eil~rašti, susidedanti iš pažodinio perteikimo ir rinktiniu jausminiu ekvi-
valentu. 0 Rytu mokykla aukoja pažodiškuma, dažnai ignoruoja stiprius. .ryškius
ivaizdžius ir daro pakeitimus. kad adekvaciai atgamintu eilerašcio piešini.

Abi - Rytu ir Vakaru - vertimo teorijos atrodo netobulos ne tik todel.
kad kiekviena reikalauja iš vertejo tam tikros iš anksto apibrežtos veiklos.
Vakaru vertimo mokykla yra per daug mechaniška. Taciau kaip tik todel ji yra
tipiškas savo amžiaus produktas, kai rankiniai kompiuteriai pateikia žodžiu
atitikmenis dviem ar trim kalbom. Si mokykla ir jos reiklus šalininkai, man'
atrodo, ignoruoja formuojancia ir pertvarkancia menininko samone, kuri per-
auga vertimo samprata, tenkina vien kompiuterio programuotoja. Taip atsiža-

.dama perkeltines kalbos reikšmes arba dar blogiau - ji ignoruojama ir kieta-
kaktiškai reikalaujama tikslinti ir vis labiau riboti reikšmes, Rytu mokykla.
griežtai besirupinanti piešiniu ir užsiemusi forma - eilerašcio oda, dažnai su-
kuria pompastiška ir dirbtine poezija, gražia kaip paukšciu iškamšos, patupdytos
užmirštu vitrinu lentynose. Daugelio eilerašciu vertimai iš lietuviu kalbos ar
i ja skamba taip, tarsi juos butu atlike tie, kuri'e kalbos žiniu semesi skaitydami.
o ne klausydami ~r kalbedami, iš pameis~riu .,formu" dirbtuveje, kuriu kitos
kalbos žinios yra akademiškos ir negyv~. Rytu mokyklos dogmos ir menines
prielaidos mane taip pat jaudina ir kita prasme: kokios rušies protas reikalauja
formos, 0 ne turinio vyravimo; kokia visuomene akcentuoja strukturos virše-
nybe. Kurgi menine laisve, jeigukurybingumo ribos iš anksto nubrežiamos
netgi alinancioje vertimo praktikoje?

/ '

Vertejai neturetu laikytis

]
' vienos iš šiu ir jokios kitos apibrežtos teori-

jos. Svarbu yra kitkas .-- organ'škas kiekvieno vertimo išsirutu

,

liojimas iraso-
ciatyvi jausminiu ekvivalentu aieška. kuri suteikia forma vertimui. suprie-
šindama ji Sll originaluir šiu laikine tradicija. Vis delto pradejes rašyti šia
apybraiža apie tai, ka, mano n,uomone. reiškia vertimas.. ir noredamas sufor-
muluoti kai kurias savo minti~ apie ji. aš norejau akcentuoti ir ana1itiškai
nuosekliai apibudinti iš esmes ~ubjektyvu procesa. apimanti protines veiklos
sfera, kuri. kaip pasakytu nauja1padiški psichobiologai, nera tiksliai ir lengvai

\ '
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išmatuajama. Kaip paversti kurybinius matyvus, vidinius meninia praceso rit-

mus, kuriu esme neracianali ir nepa~istama, racionaliais, paži~tamais, anaUzua-

jamais terminais? Aš manau, kad tam reiketu pasistengti apibrežti ir paaiškinti

kurybinguma, a šita aš netgi nenariu meginti, pagaliau ir nesugebeciau padaryti.

Geriausiu atveju aš galiu pateikti trumpa reziume ta, kas, mana nuamane,

sudara verteja darba pracesa. Taigi:

1) Pirmaji verteja pareiga -parašyti eil~rašti,kuris, nars ir yra tam tikra

kalba egzistuajancia eilerašcia vertimas, gyvuaja ir užima kuklia vieta kitas

kalbas paetineje tradicijaje. Sia prasme vertejasperžengia kalbines ir kulturines

kliutis ir vienu šualiu pereina prie paralelinia. nars ir savarankiškai egzistuo-

jancia ei1erašcia farmulavima. .. .'

2) Igyvendindamas tai, vertejas ieška pažadiniu atitikmenu, kurie garan-

tuaja vertima ištikimybe .originalui. Tais atvejais. kai pažadinia v~rtima efektas

verteja akims ir ausims' yra. nepriimtinas ar sumenkina nauja eilerašti, reikia

surasti jausminius ekvivalentus, kurie pakeistu pažadinius. Tai garantuaja, kad

naujas ei1eraštis bus, savaimine vertybe ir neskambes kaip vertimas.

3) Visi pak~\timai - ivaizdžiu, žadžiu ar fraziu - turi buti matyvuati. Va-

dinas, jie turi afitiktiverteja menini jautruma, padeti jam sukurti gera ei1erašti

kita kalba. kuris, vertima metu tampa ,verteja eilerašciu, a ne paprasta paeto

darba trans1iteracija. Siua pažiuriu vertejas yra ne pasyvus, a aktyvus; autarius.

a ne perdavejas: .pertvarkytojas ir kurejas, a ne vergas, besiknaisiajantis ja ža-

dyne ir užrašinejantis lingvistinius atitikmenis.

4) Verteja balsas vertima metu takspat svarbus, k!iip ir .originala autoriaus.

Vertejas moduliuaja ir interpretuaja teksta, .suteikia jani farma ir skambesi.

Taigi vertimas tam tikra prasme tampa., s~v'otiška parakalbas rušimi. Tai ne tik

, "vertimas". bet ir verteja ei1eraštis,menp fak;ta,s,kuri reikia aptarti kaip meni-

nes kurybas pradukta. a ne tik lyginti kaiIl'p~adipi 'perteikima, perkurta kar-

kasa ar lingvistini šablana. Veitejas šiuo' požiuriu yra menininkas. tolygus.

verciamam paetui. '." .
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