VYT AUT AS KUBIliUS

VERTIMU REIKšME NACIONALINEI
STILISTIKAl
Pasaulines literaturos ižyIDiuju kuriniu vertejams
ne karta teko patiems kaltis vaizdines ir sintaksines
išraiškos pabuklus, kuriu nebuvo musu nacionalines
stilistikos arsenaluose. Kaip išreikšti specifines Europos viduramžiu realijas, terminus, savokas, retorines figuras, jei lietuviu knyga 'gime, jau pasibaigus
šiai epochai? Kaip pakartoti lietuviškai XVII a. valdžios istaigu pavadinimus, isakus, kanceliarini žargona, jei lietuviškas raštas tuo metu viso to nepažino
ir neturejo? Reikejo iš tiesu giliai pažinti lietuviu kalbos žodyno atsarginius fondus ir sintaksines dinamikos galimybes, reikejo tureti "dievo duota" vaizdines ekspresijos galia, kad iškiltu visiškai nauji
stilistiniai ansambliai ten, kur nebuvo net pamatu.
Vis atsimenu, kaip J. Galvydis, susitikes prie Spenglos sena dzuka, visa pusdieni kamantinejo, kaip vadinami pakinktu ir vežimo dalys, koks šitas ar anas
žoleles

vardas...

Džiugina,

kad vertejai

-

tiek vy-

resnes, tiek ir jaunesnes kartos (pvz., D. Sirijos Gi~
raite kn. "Suomiu noveles"), stengiasi išlaikyti literaturineje apyvartoje musu liaudiškosios kulturos išugdyta žodyno, sinonimikos, metaforikos turtinguma, kuris vis labiau sekleja originaliojoje literaturoje, dingstant iš akiu senosios agrarines sanklodos
rakandams (ne vieno verstinio romano kalba yra vaiz-

. ,dingesne,

gyvesne, naturalesne, negu kai kuriu ori-

ginaliu romanu).

.

.

Pasileides kelionen i tolimus laikus, dabartinis lietuviu istorinio romano kurejasj be abejones, jau gales' pasistemti iš vertimu ne tik ginklu pavadinimus,
etiketo formules, bet ir kalbesenos maniera, budinga
to meto žmonems. Filosofuojantis intelektas, besiveržias i apmastymu konstrukcijas, atras vertimuose
ne tik naturalizuotu teoriniu savoku aibes, bet ir visiškai laisva abstrahuojancios minties poleki. Tokie
vertimai, kaip F. Rable "Glirgantiua ir Pantagriuelis", A. Tolstojaus' "Petras Pirmasis", M. Prusto "Svano puseje", Ch. Kortasaro "Žaidžiame "klases", išpletojo daugiaaukšti ir daugiašaki retorini perioCla
kaip melodinga ritmine struktura, .anksciau mums
nežinoma, 0 dabar vis dažniau naudojama musu originalioje prozoje. (pvz., S. T. Kondroto "Ir apsiniauks
žvelgiantys pro langa"). Verlibras, placiai išsišakojes
dabartineje lietuviu lyrikoje, gavo pilietines teises
1959 m., pasirodžius lietuviškai V. Vitmeno knygai
. "Zoles

jutimu

~
,

I

lapai".

Noreciau stabteleti prie vieno kito vertimu poveikio nacionalinei stilistikai pavyzdžio.
Išvertes i lietuviu kalba tris amerikieciu rašytojo
E. Hemingvejaus knygas, R. Lankauskas jo kurybos
kontekste ieškojo pats saves, savo tipažo ir intonacijos. Kaip išreikšti techniškosios civilizacijos išugdyta
nauja gyvenimo buda ir miesto žmogaus jutimu
spektra, vis dar neiprasta lietuviškame žodyje?
E. Hemingvejus surado tokias itaigi as menines priemones charakterizuoti XX a. jaunajai kartai, kad jos
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atrode staciai neatplešiamos nuo tos apnuogintos' egzistencijos be kietu ideologijos šarvu, nuo putojanciu

I

.

itampos,

nuo kalbos

manieros

-- banaliu

sa-

kiniu kapoto ritmo. R. Lankauskas taip pat naudojasi
tomis priemonemis, kurios priklauso šio amžiaus pro~os posukio taškui.
Vaizdas nesismelkia anapus konkreciu, matomu,
apciuopiamu dalyku, 0 atidžiai fiksuoja mechaninius
žmogaus judesius, kuriu tas net nepastebi. "Aš nusiprausiau, užsivilkau marškinius ir išejau pasivaikš-'
cioti" 1.Jaunas žmogus pirmiausia turi pats savo rankomis paliesti daiktus, judeti' ir kažka veikti, kad
suvoktu, jog iš tiesu gyvena, 0 vizualinis vaizdas galetu konstatuoti jo buvima. Tai E. Hemingvejaus prozos principas ("Aš nusivilkau mundura ir marškinius
ir nusiprausiau šaltu vandeniu iš dubens" 2). Toks
pat netiketas, kaip ir bereikšmiai standartiniu fraziu
dialogai, nusiklausyti iš kino, laikrašciu, jaunImo
kalbos. Zmogaus viduje skaudžiausia grumtis, 0 lupose eiline banalybe - tokiu kontrastu grindžiama
ši stilistine priemone. Ja naudoja ir R. Lankauskas. ,,Kaip tau sekasi? 1- Šiaip sau./ - Bet galetu buti geriau. Ar ne'? 1- Tikriausiai" 3. Tokiomis frazemis herojai tik prisidengia kaip skydais, neparodydami nei
savo veido, nei .busenos, nereikalaudami iš aplinkos
supratimo ar gailescio. Jie nekalba ir negalvoja apie
save, 0 tik dairosi po gatves, žiuri pro traukinio ar
I Lankauskas. R. Klajojantis smelis.- V., 1961, p.' 21.
2 Hemingvejus E. Atsisveikinimas su ginklais.- V., 1911,
p. 16.
3 Lankauskas R. Netiketu išsipildymu valanda.- V., 1915,
~~
.

f
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. . automobilio langa, ir tie slenkantys reginiaiužpildo
akis ir samone, nuslopindami koki nors sunku rupesti,
kuri norisi užmiršti, ar pratesdami vidine nuotaika.
Tg.iirgi E. Hemingvejaus px:ozos meninis principas;
objektu kaleidoskopas, detaliausiu aprašymu serijos,
ekskursai i autentiška faktografija, bet viska persmelkia nerimas, buties pilnatves ilgesys, nuo nevilties iki ekstazes siubuojanti intonacija, ir tada pasakojimas gali blaškytis i visas šalis - jis vis tiek liks
vieningas. R. Lankauskas, lyrines bei tapybiškos prigimties talentas, linko butent i tokias laisvas konstrukcijas, niekindamas racionalistiškai disciplinuotas
epinesforma$, kaip ir E. Hemingvejus ("Visi blogi
rašytojai isimyleje epika").
"Mano troškimas sudeti i viena sakini viska ~
ne tik dabarti, bet ir visa praeiti, nuo kurios ji priklauso" 4,_ sake V. Folkneris. Tai išsišakojes, prisitaikes prie kiekvieno personažo samones, pulsuojantis
vis kitokiu ritmu periodas, nešantis likimu ir detaliu verpetus, šnekamosios kalbos gaudesi, palyginimu
ir epitetu kaskadas, abstrakciu savoku retorine didybe ir poetinio vaizdo poleki. V. Folkneris paraše pati
ilgiausia sakini amerikieciu prozoje - iš 1600 žodžiu,
kurie užima šešis puslapius ("Lokys"). R. Granauskas
sukure visa apysaka "Jaucio aukojimas" iš triju panašaus ilgio sakiniu, kur taip pat išlaikoma uždara
vidinio monologo tekme, naudojamos pirmapradiškumo savokos ir ivaizdžiai, 0 tos pacios busenos, mintys, vaizdai kartojami ir laipsniuojami iki dramatiško
'

4 Cowley M. Foulkner--Cowly file: Letters and Memoirs.
1944-1962.- N. Y., 1978, p. 192.
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apogejaus. V. Folknerio periodas buvo, aišku, tik
akstinas ieškoti visiškai nauju ,li,etuviu prozos sakinio
intonavimo ir sandaros galimybiu. Bet jis paženklino
krypti: jokios aprašinejimo ir konstatavimo statikos,
o tik vidine ekspresija; šnekamosios kalbos fragmentai pereina

i poetines metaforas;

viešpatauja

ne em-

pirine, 0 abstrahuojanti intonacija: "tykus žmogaus
šuktelejimas, net negalima suprasti, ka jis išreiškia,'
aišku vien tai, kad kaime anapus kopos jau atsivere
pušiniu lentu durys: i ta pilkšvai violetini švytejima,
i keista gamtos buvima be šešeliu, i laiko tarpsni,
vis dar tinkama kam nors )Ižgimti ar pasikeisti. . ." 5
Plg.: "Ir tada, besedint tamsiame kambaryje ant
lovos, jam pasivaideno, kad jis girdi miriadus tokiu
pat bekuniu garsu - girdi balsus, šnibždesius, kuždesius, kurie sklinda nuo medžiu, iš tamsos, iš žemes; girdi žmones, savo balsa, kitu balsus, prikeliancius jam vardus, laika, vietas, visa, kas jam istrigo per ilga laika, paciam to nejauciant, visa, kas

buvo jo gyvenimas; ir I jis eme galvoti: gal dievas ir
aš taip pat šito nežino"...
šviesa.- V., 1965, p. 82).
,

(Folkneris V. Rugpjucio
'

Ilga sakinio bangavima, alsuojanti poetine energi-

ja ir susimastymo riintimi, mego ir B. Radzevicius,
romano "Priešaušrio vieškeliai" autorius, skaites
V. Folkneri ("Pastovia meile pelne Folknerio "Triukšmas ir iJiiršis"), bet labiausiai pamiles kita amerikieciu romanista - T. Vu1fa, kurio romanas "Žveik, angele, i savo busta" taip pat pasirode lietuviškai.
5 Granauskas R. Duonos valgytojai.9. Meninio vertimo akiracial

V., 1975, p. 139.
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Nacionaline
"

.

tradicija

-

gyvybinis originaliosios

kurybos pagrindas. Siandien jis jau kitoks negu prieš
50 ar 30 metu. Tai, kas kitados atrode atnešta iš šalies, nusedo per vertimus i nacionalines kulturin~s
saVimones dugna ir tapo naturaliu stilistikos demeniu. Egzistuodama sudetingoje XX a. literaturiniu ryšiu sanklodoje (daugianacionalines tarybines literaturos aplinka, Vakaru bei Rytu kulturos), nacionaline
tradicija yra nuolat veikiama galingu impulsu plesti
savo skale, atkurti nežinomas gilumas, išbandyti naujas strukturos galimybes.

