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vertimo. santyki su originaliu kuriniu, galetume papildyti ketvirta grandimi ir gautume tokia grandine:
autorius

RYTU PROZA

.

Kruopšciai peržiureje ka tik išleista verteju bibliografini saraša, kuriame atsispindi didžiulis ne tik
vertejo, bet ir "Vagos" leidyklos ("Mintis" isijunge
neseniai) darbas leidžiant grožine pasaulio literatura,
galime akivaizdžiai isitikinti, kad nemažai išleista ir
Rytu tautu literaturos. Kaupiantis vertimams, pamažu pleciasi .pažintis su Rytu regiono ir tarybinio
Oriento literatura ne tik erdves, bet ir laiko požiuriu,
kaskart atrandami vis ankstesni jos klodai, atskleidžiami senesni vienos ar kitos nacionalines literaturos istorijos puslapiai.
Apžvelge, kas pastaraisiais metais išleista, surasime nemaža unikali,U leidiniu, apie' kuriuos anksciau
galejome tik svajoti. Tai Nizami lyrika ir poema "Leili ir Medžnunas", "Giesmiu giesme", XVII a. japonu
prozininko Iharos Saikakaus apysakos "Penkios mylincios moterys", Chajamo, Hafizo poezija ir kt.
Tad vertimai gali buti vertinami ne tik kaip Rytu
ir Vakaru kulturu suartejimo rezultatas, bet ir kaip
to suartejimo kanalas, per kuri šis suartejimas vyksta.
Nors ir kaip džiaugiames kiekybiniais laimejimais, vis
delto turime prisipažinti, kad Rytu kulturu regionas nuo musu gana toli ir todel priartejame prie
jo ne visada tiesiogiai. Labai dažnai tarp originalo ir
vertimo i lietuviu kalba isispraudžia tarpininkas. Ceku vertimo teoretiko I. Levio schema, vaizduojancia
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ba: originalas - vertimas tarpininkas - II vertimas - skaitytojas. Beje,' Vidurines Azijos proza, su
kuria man daugiausia tenka: susidurti ir kurios paVyzdžiais cia remsiuos, verciama i rusu kalba paprastai iš pažodiniu. Vadinasi, versdami ne iš originalo,
o iš tatpines kalbos, susiduriame jau su antru vertimu, dar' labiau nutolusiu nuo originalo. Taciau munis
svarbu ne tiek konstatuoti nutolima nuo originalo,
o atkreipti demesi i pakitimus, kurie del to Gltsiranda
kurinyje.
Dažniausiai pasitaikantys pakitimai susije su veikeju charakteriais, ju mentalitetu. Visi puikiai žinome, kad užtenka pakeisti viena kita štricha, ir charakteris keiciasi: moterys praranda savo rytietiška' drovuma, nuolankuma, sentimentaluma (beje, nepriklausomai nuo istorines epochos ir veiksmo situacijos);
gudrus, išmoningi klastunai dvasininkai virsta itužusiais, rusciais, nepaslankiais fanatikais, turtuoliai
tampa tik nuožmus, gobšus, žiaurus, kietaširdžiai. Pavyzdžiui, romano veikejas, iskundes mokslininka,
kad išgelbetu savo sunu, paskui, kai suimamas ir jo
sunus, atgailauja: ,,0 alache I Pasigailek manesl Kain
aš jiems pasakiau apie Ali? Kam išdaviau jo paslapti?" Tarpiniame vertime šie žodžiai išvis praleisti. Vadinasi, šio veikejo jokios abejones nekamuoja, jis
tampa tiesmukiškesnis, vienareikšmiškas. Kitas veikejas, aukšto rango dvasininkas, budamas kažkuo nepatenkintas, susivaldo ir tik "žybteli savo gražiomis
10. Meninio vertimo aklraclal
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akiniis". Tarpiniame vertime ne karto neužsiminta
apie gražias šeicho akis, nors autorius jas mini dažnai, 0 toje scenoje jis virsta itužusiu žverimi. Kalvis
Timuras su gilia pagarba kalba apie valdova Ulugbeka ir megina pateisinti ji: "Toks protingas žmogus,
o pasitikedamas maitvanagiais karvedžiais, kraštui
užtrauke gausybe nelaimiu." Tarpiniame vertime in.tonacija keiciasi - kalvis smerkia valdova, kaltina.
Azerb~idžanieciu rašytojo 1. Efendijevo romano
"Meile už septyniu kalnu" pagrindine veikeja Salima - aukštaja mokykla baigusi zootechnike, bet lai.kosi seniai nusistovejusiu paprociu. Cia gludi ir pagrindinis romano konfliktas. 0 tarpiniame vertime
Sa1ima pasidariusi grubesne, vietomis net vulgari.
Kitas

dažnai

pasitaikantis

pakitimas

-

originalo

papildymas pub1icistiniais samprotavimais (dažhiausiai konjunkturinio pobudžio), autorinio teksto komentarais. Pvz., 1. Efendijevo romane "Meile už septyniu kalnu" .randame prirašyta nesiderinancia prie
romano stilistikos pabaiga. Originale herojai parjoja
namo, Salima po dvasines traumos atsigauna ir susimasciusi pažvelgia i žieda, kuri jai gražina kaimyne.
Sachlaras per visa ta scena apie joki žiedCIne neužsimena, 0 tarpiniame vertime jis kamantineja leisgyve
drauge, kur padejusi ju sužadetuviu žieda. Be to, vertejas dar prikuria du puslapius teksto, tarytum autoriaus komentara, ne itin taktiškai pašmaikštaudamas,
apeliuodamas i Senoves Romos laikus, demonstruodamas lotynu kalbos mokejima ir pan. Visa tai atrodo.
ganetinai juokingai, kai veiksmas vyksta toli Kauka146
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zo kalnuose. .. Beje, autorius sako, kad jo tokia pabaiga taip pat nepatenkina.
.
. Trecias neatitikimas - kompozicijos keitimas. Sukeisti vietomis skyriai ir Ch. Guliamo "Nemirtingume", ir O. Jokubovo "Ulugbeko lobiuose", ir S. Achmado "Horizonte". U. Umarbekovo romanas "Žalioji
žVaigžde" del pasikeitusios komp9zicijos iš psichologinio virto detektyviniu.
Labai. dažnai pasitaiko, kad tarpiniame vertime
herojams keiciama plauku, akiu spalva, amžius, apranga. Dažnai vertimuose auga kiti medžiai, gieda kiti paukšciai, pateikiami kiti mato vienetai.
Literaturos kritikas J. Abizovas, rašydamas "Lite- .
raturnaja gazeta" apie vertimus, pažyInejo, kad
nudienos vertimuose realijos lieka vietoje, nenukencia, bet. požiuris i dalyka, vertybines kategorijos sukeiciamos, pasitaiko stilistiniu anachronizmu, del netiksliu intonaciju pasikeicia kurinio atmosfera. Kaip
mateme, net realijos ne visada vietoje. Teisybe, jos
kartais net neišverstos. Matyt, saugant "ištikimybe"
originalui. Lietuviškame tekste vertejas, nesuprasdamas, ka vienas ar kitas paliktas originalo žodis
reiškia, taip pat palieka ji neišversta, tuo sumažindamas jo semantika,. apsunkindamas skaitytoja. Pasitaiko ir kurioziniu atveju. Stai vienas vertejas sutikes rusiškame vertime žodi "palvan", nusprende,
kad cia korekturos klaida, ir visur ištaise i "bolvan",
atitinkamai išversdamas "žioplys". Tuo tarpu "palvan"- karžygys, stipruolis, galiunas. Gerai, kad laiku buvo apsižiureta. . .
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Ta neva ištikimybe originalui turi, matyt, rodyti
gausybe tiurku. bei kitose Rytu kalbose vartojamu,
tarpiniame vertime visada išsaugomu žodžiu, žyminciu giminy.stes .laipsni ar pagarba. Vargu ar juos verciant galima viena kokia geležine taisykle, bet principine nuostata turetu galioti. Man r~gis, teisingiausia butu kuo labiau tu žodžiu vengti arba surasti
jiems lietuviška atitikmeni. Pvz., "chanim"- žodis,
reiškiantis "ponia", "darna", žymintis pagarba vyresnio amžiaus moteriai. Lietuviškos knygos skaitytojui
reikšmingiau skambes "gerbiamoji Sa1ima" negu "Salima chanim". Ir jau jokiu budu ne Salima chanima,
Salimos chanimos ir t. t. Tas pasakytina ir apie tokius
žodžius kaip aga laka, ake/, ata lotal, amaki, ažaga,
džene ir kt.
.
. Beje, šiandien rusiškai rašantys rytiniu respubliku rašytojai savo kuriniuose beveik visiškai atsisake. tu žodžiu, ir ju kurybos savitumas del to ne kiek

nenukentejo.

.

Paminetos aptartos problemos gali iš pirmo
žvilgsnio atrodyti mažmožiai, kuriuos vargu ar reikia
aptarineti. Bet kasdieniniame aarbe jos nuolat iškyla ir yra -sprestinos. Tai dar syki rodo, kad vertimas
iš Rytu kalbu šalia bendru desningumu turi ir kebliu
specifiniu dalyku. Geriausias budas jiems išsprestitureti bent po viena verteja iš kiekvienos Rytu kalbos. 0 toliau galetume svajoti ir apie redaktoriu

specializacija.

