ANTANAS GAIUUS'-,
..
INTELEKTUALINES PROZOS VERTIMO
RUPESCIAI

Sapnu ir užjuriu turtus
Nešiau pas teviškes vartus
Ir laukiau kol versmes dugne
Jiems vardq norna ras senaTada jau stveriau juos tvirtai
Ir šviete jais gimti kraštai. ...
Bet syki su tikru lobiu
Grižau iš toliu istabiu
Ir tare man lemties dvasia:
"Nera jam vardo gelmese"...
Sutirpo lobis tas delnuos
Nepuoš jis .teviškes manos. . .
Ir aš nuliudes suprantu:
Kai tyli žodis - ner daiktu.

Sis Stefano Georges eileraštis itin ger?i išreiškia.
vertejo situacija. Juk visi mes esame patyre, kaip
nelengva kartais prakalbinti žilaja gimtosios kalbos
noma, net jei tavo rankose tikras lobis. Juo labiau
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tatai. pasakytina apie intelektualines literaturos ver.
teja.
pabrežti. intelektualines literatu- -- Tiesa, pernelyg
ros --'-kaip grožines literaturos atmainos - savitumo
gal iiginereiketu. Juk tai nera kokia nors speciali ir
ypatinga. literaturos rušis, kartais ja net sunku atskirti, eiikyslln. nuo psichologines ar istorines prozos.
Ko gerO; Vienintelis apciuopiamas intelektualines literaturosbTuožas yra tas, kad joje nagrinejamos pa_

.

cios bendriausios filosofines, etines ir estetines pro-

blemos. Šiuo' požiuriugrožine
intelektualine proza
pasidaro gimininga filosofimam veikalui ar ese. Verti.
. n;1Oaspektu intelektualines prozos specifika, ko gero,
.yra tik ta, kad joje itin gausu abstrakciu savoku, kad
kartais ištisi puslapiai atrodo veikiau panašus ne i
grožini, 0 i mokslini kurini. Jei intelektualine proza
suprasime šia siauresne prasme, tai bus aišku, kad
su jos vertimo problemomis susiduria kone kiekvienas vertejas. Ilgesniu ar trumpesniu intelektualiniu
{kartais, žinoma, ir pseudointelektualiniu} intarpu
aptiksime beveik kiekvieno šiuolaikinio rašytojo kuryboje. Vis' d,ažDiau literaturos objektu tampa ne tik
pirminis gyvenimo sluoksnis, bet ir kultura, net pati
literatura. Kita vertus, daugelis problemu, su kuriomis susiduria grožines intelektualines prozos vertejas, kyla ir verciant moksline, visu pirma - filosofine literatura.
. .
Budamas germanistas, pirmiausiai, be abejo, esu
linkes kalbeti apie vertimus iš vokieciu kalbos. Beje,
ko "gero, vokieciu literatur<?s istorija ir pagimde ižymiausius intelektualines
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prozos meistrus

- T. Mana ir

H. Hese. Prisiminus šiuos rašytojus, dar karta nofisi
nulenkti galva Vytauto Petrausko atminimui,- juk
jis bene daugiausiai ligi šiol nuveike intelektualineS
prozos vertimo baruose. "Lota Veimare", "Užburtas
kalnas", "Stiklo karoliuku žaidimas" (ši romana,
Vyt. Petrauskui mirus, sekmingai užbaige versti kitas
ižymus meistras- Dominykas Drbas) - iš tu knygu
mes turbut dar ilgai mokysimes.
Ko" gi reikalauja iš vertejo intelektualine proza?
Visu pinila - tu savybiu, kurios lyg 'ir savaime suprantamos kiekvienam vertejui: originalo ir-gimtosios
kalbos mokejimo, erudiciios, encik10pediniu žiniu, literaturinio skonio, saik9 jausmo ir geros porcijos ~
intuicijos; Turbut didžiausiu keblumu cia vertejui iškyla, susidurus su neiprastu abstrakciu savoku gausumu, ilgais ir painiais periodais, nelengvai suvald.o::
ma sintakse. Ir cia- nieko nera nuostabaus, jei prisiminsime, kad pirmasis bent kiek rimtesnis filosofinio
veikalo

- 1. Kanto "Proligomenu"- vertimas i lietu-

viu kalba išejo vos prieš trylika metu {1972}.Neretai
vertejui" tenka ne šiaip sau versti, bet leistis i tikra
avantiura, kurti naujus žodžius ar bent jau plesti turimu žodžiu prasmes. Be to, ir skaitytojas nera tinkamai pasirenges priimti intelektualine proza. Lietuviu
originaliojoje literaturoje šios rušies kuriniu tikrai
nera gausu, vertimus irgi galetume kone "ant pirštu"
suskaiciuoti, tad visai suprantama, kad skaitytojas,
iprates prie lengvesnes, vaizdingesnes literaturos, pasigenda" grakštumo, skam.bumo, frazes laisvumo, kad
jam nelengva skaityti kurini, apeliuojanti veikiau ne
i jausmus, 0 i prota. Taciau esu isitikines, kad del vi139

8U tu problemu anaiptol ne visada kalti vertejai.tiesiog skaitytojas irgi turi persiorientuoti, atitrukti
nuo kalbinio ir literaturinio stereotipo, iprasti, kad ir
lietuViu kalba galima rašyti apie "aukštas materijas".
Mums, vertejams, ko gero, didesnis pavojus yra pasiduoti iprociui, iškreipti sudetingo kurinio prasme,
.p'ernelyg subuitinant abstrakcias filosofines savokas.
Taip, sakysim, vienoje H. Heses "Stiklo karoliuka .........
žaidimo" recenzijoje buvo abejojama, ar teisingai pa-dare vertejai, "Geist" ir "Seele" versdami "Dvasia"
ir "siela", ar nevertejo šiu žodžiu versti tiesiog "Protas" ir "širdis",- bet jeigu laikysimes tokio principo,
tai kuo gi tada H. Hese skirsis nuo S. Cveigo "Sirdies neri~o"? Juk cia "G~istll ir "Seele" - tai ne tik
šio konkretaus konteksto, bet viso vokieciu (ir apskritai Europos) filosofinio mastymo kategorijos (beje, jau iprastos ir filosofines literaturos vertimuose
i lietuviu kalba), 'ir vertejai, be abejo, turejo i ta aplinkybe' atsižvelgti.
.
Žinoma, sudetinga intelektualine proza pridaro
mums daug. vargo, del kiekvieno konkretaus atvejo
galima gincytis iki užkimimo. Tuos gincus išspres
laikas, ir jei paaiškes, kad musu šiandieniniai vertimai pasene,- nieko baisaus neatsitiks. Kuriniai bus
išversti iš naujo. Bet, manau, niekas neabejoja, kad
versti reikia ir šiandien.
Intelektualine literatura kelia ypatingus reikalavimus ir vertejo asmenybei. Zinia, irgi jokia naujiena,
kad vertejas turi buti atidus originalui, kad JIs privalo gerbti autoriu, buti kruopštus ir pan. Deja, buda-

.
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mas leidyklos redaktorius, iš patirties žinau, kad ne-'
retai dideles vertejo pretenzijos neatitinka jo ideto
triuso, kad kartais meginama lengvai pelnyti intelektualaus vertejo šlove, pamirštant pacius banaliausius
dalykus. Apie kokias vertimo problemas galima kalbeti, jei originale minimos garsiosios kovo idos leidyklai iteiktame vertimo rankraštyje buvo virtusios
"gegužineInis

pamaidomis"

. Redaktorius,

kiek

leidžia

jo laikas ir jegos, stengiasi lopyti toki vertima, bet
gero rezultato nera ko tiketis. Aišku, prastesnis drabužis ir sulopytas ne taip bjauriai atrodo, bet kas eina

i puota sulopytu fraku? Tad kam kam, 0 intelektualines prozos vertejui tikrai nevalia pamiršti pagrindiniu darbo irankiu: žodyno, enciklopedijos, grama.
tikos.
Intelektualine proza neatskiriama nuo literaturines
ir filosofines eseistikos. Filosofines literaturos vertimo reikalai jau pamaži isibegeja, 0 literaturines eseistikos vertimu iki šiol beveik neturime. Tad malonu,
kad perspektyviniuose "Minties" leidyklos planuose
numatomos ir grynu literatu - T..Mano, H. Heses,
J. V. Getes, G. K. Cestertono, H. Fildingo, Dž. Leopardžio, A. Morua - eseistikos knygos.

o pabaigoje - dar viena visai neintelektuali

pas-

taba apie int~lektualios prozos vertima (adresuojama visu pirma. "Minties" leidyklai). Lotyniškas posakis sako: Homo sine pecunia ima go marUs esi 1.
Tad .sunku tiketis,

kad filosofines

literaturos

ir eseistikos, ir grožines intelektualiosios

-

taigi

prozos-

I Žmogus be pinigu yra mirties atvaizdas.
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.
vertimo reikalai greit pageres, jei bus remiamasi tik
verteju entuziazmu, jei ir toliau G. Hegelio ir I. Kanto vertejui už -spaudos lanka bus mokamas kone triskart mažesnis honoraras nei bet kurio detektyvo ver.

,teju!.

.

