Birute Masioniene
Salomeja Neris - rusu klasikines prozos verteja
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Poetes amžininkai prisimena, jog ji atkakliai tvirtindavusi: ..vertimas, net ir pats geriausias, niekados neprilygsta originalui" - arba - geniju kurinius reikia "skaityti ju paciu kalba!" 1. Taip ir darydavo S. Neris - poezija ir proza skaite lenkiškai, rusiškai, vokiškai. Šitoks
nusiteikimas, matyt, neskatino imtis vertimu, taciau
1931-1934 metais, kai poete, išejusi iš Lazdiju gimnazijos, apsigyveno Kaune, reikejo kaip nors verstis. Tada,
po posukio i kaire, ji nutrauke ryšius su buržuazine spauda ir mažiau eiliu teraše. 1931 m. vasara P. Cvirka teiges A. 'Liepsnoniui, kad S. Neris ..klerikalineje spaudoje
savo eilerašciu nespausdins, dirbs "Spaudos fonde", užsi ims vertimais" 2. Ta pacia vasara poete sakesi vercianti
"viena knyga "Naujam žodžiui" 3. Kas tai buvo per knyga, kol kas nepavyko išaiškinti.
Kaune šiokio tokio uždarbio jai parupindavo V." Kreve ir poetas M. Vaitkus. Matyt, 1932 m. gale jai pasitaike perskaityti žymaus XX a. pradžios rusu kritinio realizmo atstovo A. Kuprino (1870-1938) apysaka "Sulamita", buvusia asmenineje M. Vaitkaus bibliotekoje.
P. Orintaite, prisimindama tuos metus, teigia, kad poete
pamegusi "Sulamita". Taigi ne vien materialinis interesas skatino versti. Graži karaliaus Saliamono ir. mergeles
iš vynuogyno meiles istorija, parašyta biblines "Giesmiu
giesmes" motyvais, sužavejo §.. Neri. Poete net pageidavo, jog artimesni draugai ja vadintu Sulamita. Taip
yra kreipesis laiške V. Mykolaitis-Putinas (1936.II.19)4.
Salomeja Neris tarpais šiuo vardu pasirašydavo laiškus
P. Orintaitei, abiem Kazanaviciams, V. Krevei, V. Didžiulytei-Albrechtienei (III, 446-474).
I Literatura ir kalba. V., 1959, t. 4, p. 145, 111.
2 Ten pat, p. 241.
3 Neris S. Raštai. V., 1951, t. 3, p. 462. Toliau cituojant nurodomas tomas ir puslapis.
· Mykolaitis-Putinas V. Raštai. V., 1969, t. 10, p. 692.

A. Kuprino "Sulamitos" vertimas i lietuviu kalba buvo išleistas .1934 metu vasara. Antroji S. Neries vertimu
knyga - V. Korolenkos "Baisioji naktis. Makaro sapnas" - išejo "Spaudos fondo", lešomis 1936 m., kai S. Neris jau mokytojavo Panevežyje. Verciant naudotasi tu
paciu V. Korolenkos apsakymu rinkineliu, išleistu 1914m.
Sankt Peterburge. Lietuviškame vertime po "Baisiosios
nakties" yra 1934.III.26, 0 po "Makaro sapno" 1936.III.6
data, bet pastarasis apsakymas buvo išverstas Kaune (tai
nurodo MLTE), 0 1936 m. tik galutinai paruoštas spaudai.
V. Korolenkos (1853-1921) kuryba jau buvo šiek tiek
paplitusi Lietuvoje. Pirmasis "Makaro sapno" vertimas
pasirode net 1912 metais. 1931 m. lietuviškai išejo dar
kelios rašytojo knygos. Kauno universitete rusu kalbos
lr literaturos grupes studentams lektorius M. Banevicius
kuri laika skaite speckursa apie Korolenka.5 Taciau ar
pati S. Neris doniejosi V. Korolenkos raštais, sunku pasakyti. Versti minetus apsakymus veikiausiai pasiu1e
V. Kreve. Laiškuose iš Pam!vežio, adresuotuose V. Krevei (1934.x.9 ir 1935.II.14), poete taresi, kur geriau spausdinti vertima - Panevežyje ar Kaune,- teiravosi apie
korekturas ir honorara (III, 465, 461).
,

Atrodo, jog S. Neris dar verte 1. Bunino (1810-1953)
apsakyma "Ponas iš San Francisko". 1933 m. rašytojui
buvo paskirta Nobelio premija. Ši žinia atejo ir i buržuazines Lietuvos literaturinius sluoksnius. 1934 m. pradžioje ..Lietuvos žinios" raše: "Poete Salomeja Neris vercia
i lietuvill kalba šiu metu Nobelio laureato Bunino ..Zmo-

gus iš San Francisko" premijuota veikala, kuri neužilgo ..
/

"

..

išleis Spaudos fondas "Pigiuoju knygyneliu" 6. Bet žadetasis vertimas nepasirode. Gal del to, kad 1933 m. žurnalas ..Naujoji Romuva" jau buvo paskelbes ši apsakyma,

išversta P. Povilaicio.
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"Kiekviena jai duota išversti kurini, net ir visai sve. tima jos sielai, ji verte labai sažiningai" 1,_ rašo O. Šis Žr. L. U. Humanitariniu mokslu fakulteto 1929 metu pavasario
semestro paskaitos. K., 1929, p. 8.
,
6 Lietuvos žinios, 1934, sausio 4. Cia yra netikslumas: pagrindas
Nobelio premijai buvo ne šis apsakymas, 0 autobiografinis
"Arsenjevo gyvenimas".
7 Literatura ir kalba. V., 1959, t. 4, p. 184.

maite. "Daug' dirbu, vis su tais vertimais",- prisipažino'
:5. Neris laiške P. Orintaitei (III, 463). Daugelis tuometiniu vertimu iš rusu kalbos nepasižymedavo tobulumu,
vadinasi, mokytis vargu ar buvo iš ko. Tiesa, buvo šiek
tiek rusu-lietuviu
kalbu žodynu, S. Neris jau Alvito
liaudies mokykloje pradejo mokytis rusu kalbos ir nuolat tobulino šitas žinias, skaitydama klasikus. Galimas
daiktas, kad ji konsultavosi su artima biciule O. Juodeliene 8. Lankydavosi S. Ciurlionienes "šeštadieniuose",
kur rinkdavosi vertejai ir kalbininkai (J. Talmantas,
A. Salys, F. Neveravicius), rašytojai (V. Mykolaitis-Putinas, K. Korsakas ir kt.). Vakaroniu dalyviai skaitydavo
ir analizuodavo rankraštinius ar jau paskelbtus vertimus,
dif?kutuodavo apie vertimo mena, stilistika, svetimuju kalbu ir gimtosios kalbos gramatikos ypatybes. Atrodo, jog
i ..šeštadienius" S. Neris pradejo ateidineti 1932 m. gale, nes išejusiame "Gimtosios kalbos" pirmajame num€!Tyje (1933 m. pradžioje) greta kitu S. Ciurlionienes vakaru lankytoju minima S. Bacinskaite. Toje draugijoje
poete laikesi kukliai, daugiau klausydavosi, negu kalbedavo, taciau sutiko perskaityti savo išversta V. Korolenkos ..Makaro sapna".
Kokie yra S. Neries vertimai? Skeptiškai žiuredama
i vertimo galimybes, S. Neris kele itin didelius reikalavimus sau, kaip vertejaL Ji .domejosi vertimo paslaptimis. Artimiausiems draugams ..kalbedavo apie vertimu
mena, technika"9. Ir tai suvaidino teigiama vaidmeni.
O. Šimaites nuomone, A. Kuprino "Sulamitos" vertimas esas "tikras šedevras", nes "nelengva versti V. KoTolenka, bet dar sunkiau A. Kuprino "Sulamita", kurioje
reikia pajusti poetini biblijos stiliu" 10. Anuometine periodika, supeikusi knygele del, erotines meiles šlovinimo,
pati vertima taip pat gyre 11.

romanas

..Sulamitos" vertime siekiama kiek imanoma tiksliau
.perteikti or!ginalo prasme ir menines ypatybes. S. Neriai
8 O. Juodeliene- veliau
VVU rusu literaturos
destytoja,
lietuviu klasiku knygu verteja i rusu kalba. Dabar pensininke. Gyvena
Vilniuje.
9 Literatura ir kalba, t. 4, p. 184.
10Ten pat, p. 185.
11Žr. Vairas, 1934, Nr. 4, p. 541; Zidinys, 1934, Nr. 7, p. 102.
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pavyko svarbiausias dalykas - nuotaikos atkurimas, kas,
S. Ciurlionienes žodžiais, esas "didžiausias vertejo kurybiniu gabumu irodYmas" 12. Ši mintis ir dabar .ne kiek
nepašeno. Paskutiniuju metu teoriniuose darbuose apie
vertimo mena akcentuojama bendrosios nuotaikos, estetinio ispudžio atkurimo butinybe, kuri yra "pirmoji vertimo salyga <.. .>, taip dažnai pažeidinejama "tikslumo" ir "tikrumo" vardan" 13.
"Sulamitos" nuotaikos budingieji bruožai - iškilmingumas, pereinantis i monumentaluma, lyrizmas. Autorius
išryškino "didinga, kupina energijos senuju legendu
skambejima" 14. Cia neišvengiamai prireike stambiu konturu piešinio, archaines leksikos ir žodines ornamentikos.
Visa tai iš vertejo reikalauja jautrios klausos, nemažo
Rytu kulturos, ypac poezijos, pažinimo. Kaip teigia
V. Kubilius, S. Neris susipažino su Rytu poezija O. Ši-

kuris cia tarytum palydi praeitin ivairias laiko ir erdves

atkarpas ir teikia savito -iškilmingumo. Kartojasi panašaus tipo poetiniai palyginimai. Ritmo ispudi galutinai
itvirtina specifine (dažniausiai pastovi) kircio vieta bei
vyriškuju ir moteriškuju galuniu desningas kaitaliojimasis. Pirmojo sakinio žodžiuose (su nedidele išimtimi) kirciuojami tik paskutinieji skiemenys (vyriškoji galune);
antrajame - kaitaliojasi vyriškos ir moteriškos galunes,
vyraujant moteriškajai, kirtis dažniausiai krinta ant balsio a (uapcTBa, OCTaJ10Cb,
cJ1ega,np06e)l(aBUlero). Paskutinysis sakinys - analogiškas pirmiesiems, melodija "veda"
balsiai a, 0, u, e. Visur laikomasi asonansinio skambejimo.
Turime vos ne eilerašcio ritma. Šitaip supratus teksto
strukturos ypatumus, t. y. suradus "rakta", kupriniškas
ritmas gali sekmingai persikunyti i kita kalba. Pažvelgsime i S. Neries vertima:

J
J

maites deka 15.

Daug amžiu praejo nuo to laiko. Buv 0 kalalystes
iI karaliai, i I ju nebeliko žymes, kaip vejo, pralekusio
peI dykumq. Buv 0 ilgi negailestingi kalai, po kUliu kaIvedžiu valdai spindejo peI amžius, talsi kruvinos žvaigž-.
des, bet laikas nutlyne net ju atminimq,11

Ritminga, darniai banguojanti žodžiu tekme - esmine A. Kuprino apysakos ypatybe. Ritmas paryškina .desningai besikartojancius poetines sintaks~s, fonetikos ypatumus; ritmas sustiprina kiekvieno vaizdinio elemento estetine reikšme, funkcionaluma bei itaiga. Pacituosime pavyzdi:

Atkarpele verciama pavydetinai

MHoro BeKOB npoUlAo C TOU nopbl.
B bl A U uapCXBa
U uapu, u OT HUX He OCTaAOCb cAega, KaK OT BeTpa, npo6e)l(aBUlerO Hag nYCTblHeu. B bl A U gAuHHble 6ecnow,agHble BOUHbI, nOCAe KOTOpblX UMeHa nOAKoBogueB
CWIAU
B BeKax, TOaHO KpOBaBble 3Be3gbl, HO BpeMJ! CTepAO ga)l(e
caMYlO na~RTb 0 HUX 16.

Ištraukeleje

periodiškai

nuskamba

inversiškai

sudary-

originalo

{

ti sakiniai, - iš kuriu antrasis ir treciasis jungiami pasikar'tojanciu anaforišku
veiksmažodžiu
6blAU. Juose
u, budingas bibliniam
, bimai išskirtas jungtukas

pastestiliui,

1-2Ciurlioniene
S. Apie vertimus.Gimtoji kalba, 1933, Nr. 8,
p. 115.
-13 MKPT'HI1l J1. TI033HSIB nepeBOAe.- KH.: MaCTepCTBO nepeBoAa.'
M., 1970, c. 8.
14 BOllKOB A. TBOp'leCTBOA. 11. Kynpmla. M., 1962, c. 291.
15 Kubilius V. Salomejos Neries lyrika. V., 1968, p. 262.
16 KynpuH A. H. Co6paaue C01Jlmemm B 9-n TOMaX.M 1972 T 5
c. 36-37.
.,
,.,
~16

~.\

formos? Pirmiausia

-

tiksliai. Kas liko iš

ta pati triju sakiniu struk-

tura, tas pats inversiškumas, tas pats kitu sintaksiniu
ypatybiu atkartojimas. Išliko butinoji anafora buvo bei
jungtukas iI, atliekantis ta pacia funkcija. Tiesa, kiek
kitokia kircio vieta žodžiuose ar tu vietu kaitaliojimasis,
bet tai priklause nuo gimtosios kalbos ypatybiu, 0 ne
nuo vertejo. Pirmajame vertimo sakinyje nera kupriniškojo paskutiniojo skiemens (vyriškojo) pabrežimo, 0, atvirkšciai, isivyrauja moteriškoji galune (amžiu, praejo,
laiko). Atrodo, del to vertimas nenukentejo - sakinys ta~
po dar dainingesnis. Sekanciuose jauciamas visumos ispudis/ charakteringoji Kuprino "muzika". Taip pat, kaip ir
ru~škame t~ste, skamba balsiai, ypac dažnai a, e. Pabaigoje žaismingai "pasigirsta" priebalsiai k, I, raiškiai
susijungiantys i grupes žodžiuose k a Iai, k a I vedžiu
17 Kuprinas

A. Sulamita. K., 1934, p. 66.

27. Meninio vertimo problemos
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ta r si. k r u vinos. "

Prispausk mane, kaip antspaudq

Poslinkis i allteracija

. kaip

yra.ir Kuprino tekste (KpoBaBble, BpeMR, CTeplJ.o), bet lietuviškame ar tik nebus jis ryškesnis. Taigi skoningai, bet
ne itin pabrežtinai sustiprinamos kai kurios garsines ori.

gii1al0 puses.
Iki šiol turejome autoriaus tono pavyzdi. Bet panašiam ritmui Kuprinas pajungia ir heroju kalba. Pavyzdžiui:
.
.
o HeT, U a p b M o.u, BO 31J.10 61J. e H H bl U M 0 U, R He
JKalJ.e1O. E C 1J.U 6 bl T bl ceuuac JKe BCTalJ. u YUlelJ. OT MeHR u e C 1J.U 6 bl R oCYJKgeHa 6bllJ.a HUKorga nOTOM He
BugeTb. Te6R, 90 go KOHua Moeu JKU3HU 6ygy npou3HoCUTb
c.61J.arogapHocTblO TBoe UMR; COlJ.OMOH18.

. Ji aiškiai patetiška, leksiniai-sintaksiniai
pasikartojimai dar akivaizdesni.
Kartais atsiranda galuniu saskambis eilutes viduryje (vidinis rimas), pvz., MOU-MOU, ocy- _
JKge1:W-6bllJ.a~KOHua, R-Te6R). Beveik išimtinai kirciuojamasžodžio
galas, 0 tai sudinamina ritma.
'S. Neries vertime beveik viskas identiška, išskyrus
nebent kircio vieta (dažniausiai ant priešpaskutinio
skie-

širdies,

žieda ant savo rankos, nes stipri kaip mirtis mei1e

-

ir nuožmi kaip pragaras pavyduolyste: vilycios jos
ugnies vilycios.21
.
Tiesa, pasitaiko, kad S. Neris nuklysta i rusiškojo
teksto pažodiška vertima, nusikalsdama lietuviškos stilistikos normoms. Dar dažniau - toje pacioje pastraipoje susi pina pažodizmai ir geros atkarpos:
)11060 B b. JK e 6 e 9 H 0 U 9 e B y ul K U U 3 B U H or p a 9 H U Kau
Bell. u Kor 0 uapR HUKorga He npougeT
u He 3a6ygeTcR, no TOMY UTO KpenKa, KaK CMepTb, lJ.1060Bb,
nOTOMY UTO KaJKgaR JKeHlUUHa, KOTopaR lJ.106UT,- uapuua, nOTOMY UTO lJ.1060Bb npeKpaCHa 22.

IIolJ.oJKU MeHR, KaK neuaTb, Ha cepgue
TBoeM, IWK
nepCTeHb,
Ha pYKe TBoeu,
ilOTOMY UTO Kpemw,
KaK
CMepTb, lJ.1060Bb u JKeCTOKa, KaK ag, peBHOCTb: CTpelJ.bl
ee:- CTp'e/lbl orHeHHble 20.

Me i 1e g i var g š e s m e r g i nos
i š v y nu 0 g y n 0 i r did ž i 0 jok
a r a 1i aus niekad nepraeis ir nebus užmiršta, nes kaip mirtis galinga yra
mei1e, nes kiekviena moteris, kuri myli,- karaliene, nes
mei1e graži! 23
Lietuviško sakinio pradžia itin tiksliai pakartoja originala, taciau estetinis ispudis ne tas pats. Jeigu vertimas turi atitikti originala temiškai, psichologiš~ai, stilistiškai ir ritmine-intonacine prasme, tai šiuo atveju neišsaugomi, tiksliau, mažai išsaugomi paskutinieji du. Matyti, jog sutrinka vieningas ritmo pulsavimas. Priežastys
galbut gludi rusu ir lietuviu kalbu ypatybese: šiuo atveju, palyginus tekstus, matyti, kad originalo ldrciai išdestyti kitaip, 0 tai galejo salygoti vertimo skirtuma. Cia ne
subjektyvios, bet objektyvios vertimo neadekvatumo (tegul nežymaus) priežastys.
Kitas svarbus "Sulamitos" bruožas - turtingi aplinkos
aprašymai. Jie sukuria ne vien koloritinga veiksmo fona, bet savotiškai paryškina kurinio archaiškuma bei
dramatine itampa. Apysakoje ne syki piešiami poetiški,
spalvingi senoves Rytai, ju .paprociai bei religines apeigos (pvz., Saliamono pasakojimas apie brangiuosius akmenis ar deives Izides šventyklos aprašymas). Tai reika-

18 KynpuH A. H. Co6paHHe cotJHHeHHll B 9-H TOMax, T. 5, c. 31.
19 Kuprinas A. Sulamita, p. 55.
20 KynpuH A. H. Co6paHHe cOtJlmemm B 9-R TOMax, T. 5. c. 56.

21 Kuprinas A. Sulamita. p. 107.
22 Kynpull A. H. Co6paHHe COtJmIeHlm B 9-R TOMax, T. 5. c. 37.
23 Kuprinas A. Sulamita. p. 66.

mens):
One, kar a 1i aum
ano,
my 1i mas is man 0,
. aš nesigailiu. Jei
g U tuoj pat atsistotum ir nueitum nuo
.

;

,

prie savo

man e s, ir jeigu man butu lemta daugiau t a v e s ne'bematyIi,

iki savo gyvenimo

varda, Saliamonai 19.

galo dekingai tarsiu tavo
.

Kadangi A. Kuprino "Sulamita" - meistriška "Giesmiu giesmes" stili~acija,- joje itin pabrežtas ryšys su senaja Rytu poezija (vaizdu strukturoje, palyginimu verinyje; leksikoje ir kt.).' Atskiri intarpai A. Kuprino tekste virsta vos ne eiliuotais, tik prozinemis eilutemis išdestytais po§mais, pavyzdžiui:
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lauja atitinkamo vertejo pasiruošimo. Ir cia .vertimas be
priekaištu. Gerai išverstos etnografines-geografines (ivairiu šaliu pavadinimai, religinio kulto žodine atributika)
bei buitines realijos, tampancios Kuprino apysakoje istorinio ir lokalinio kolorito elementais. Vadinasi, bemaž
visi kurinio komponentai laisvai, naturaliai ir kurybiškai
atgijo po S. Neries plunksna.
V. Korolenkos apsakymai .g~rokai skiriasi nuo "Sulamitos". Pastaroji -literaturos
pagimdytas ir išmaitintas
~udikis. Korolenkos vaizdavimo objektas - valstieciu
gyvenimas carineje Rusijoje. "Baisiojoje naktyje" sprendžiami socialinio etinio teisingumo klausimai, "Makaro
sapno" pagrindine mintis -liaudies
žmogaus socialinis
pabudimas. Vargšas, užguitas Makaras susapnavo po mirties patekes i jakutu dievo Tojono teisma. Kai pradejo
skaiciuoti jo kaltes, Makarui išseko kantrybe, jis pirma~art prabilo protestuodamas. Jei "Sulamitoje" vyrauja iškilmingas letokas pasakojimas, išsidriekiantis banguojanciais, puošniais sakiniais, tai Korolenka megsta trumpa,
lankscia, dinamiška fraze, idejinis svoris kaupiamas dialoguose, kurie gerai perteikia valstieciu psichologijos bei
mastysenos savumus. Pabrežtinai ritmingi tik gamtos aprašymai (tarsi menine priešprieša sunkiai kasdienybei),
o šiaip jau kuriniu ritmas gerokai pasleptas. Nera kupriniškos ritmines-intonacines monotonijos, knyginiu vaizdu, tekstas gyvesnis, sakytume, žvalesnis.
Iš' abieju apsakymu idejiškai bei meniškai vertingesnis "Makar6 sapnas". "Baisioji naktis", imituojanti ukrainieciu tautosaka, pasižyminti netiketomis situacijomis
bei liaudiško anekdoto šmaikštumu, vis de1to neatskleidžia nauju, šviežesniu V. Korolenkos talento bruožu. Tai
tik N. Gogolio manieros tesimas. Rašytojo kurybos ty-

viausiu (ir pavojingiausiu) kopijavimo keliu, kaip anuomet darydavo ne vienas vertejas. S. Neries surastieji lietuviški posakiai maksimaliai' perduoda ir originalo prasme, ir nuotaika, jie lakoniški, aiškus, gerai suprantami
lietuviu skaitytojui:
3TOT COH Bugel1 6egHbzu MaKap, KOTOpbZU 3arHal1 CBOUX Tel1RT B gal1eKUe, yrplOMbze cTpaHbz,TOT caMbzu MaKap, Ha KOToporo, KaK U3BeCTHo, B a l1 R T C R B C e LUu LUKU 24.

'.

.

Išretintoji fraze, išversta pažodžiui, neke1tu jokio meninio efekto, pagaliau ji butu netgi keistoka. S. Neris
vercia taip:
Si sapnq sapnavo vargšas Makaras, kuris nugine satas pats Makavo veršius i tolimus, niaurius kraštus
ras, kuri, kaip žinoma, v iso s b e dos e da 25.
Itaigiai išversti gausus originale priežodžiai, patarles,
ivairus šmaikštus posakiai, kuriu nacionaline forma kaip

-

tik sunkiau "užvaldyti", pavyzdžiui:

Geriau

žvirblis rankoje negu elnias girioje.
Apsakyme "Makaro sapnas" nuolat šmescioja taigos,
šiaures pašvaistes, sniego lygumu poetiniai vaizdai bei
fantastines detales (pomirtine kelione pas didiji Tojona,
jo pirkia, teismas), jakutu buities realijos. Tos vietos teikia kuriniui žavesio ar net egzotinio prašmatnumo. Neiprastai, nekasdieniškai aplinkai perteikti S. Neris pasirinko truputi. archaizuotus, "šventiškesnius"
žodžius:
pašvaistefl stulpai, šarma, apdaras, pamenai, žaidas,
kvapsnis, pašalaiciai ir kt. Taciau minetu apsakymu vertimuose gausesni negu "Sulamitoje" pažodizmaL Pavyzdžiui, rusiškasis gel10 61>zl10
nl1OXOverciamas reikalas buvo prastas arba posakis rAyxaR Cl1060gKaUal1raH, supratus žodi rl1yxaR vien tiesiogine (pirmine) prasme "kurcias", išversta neteising aL
Apsakyme "Baisioji naktis" iprastas rusams posakis
6~l1bZUCBeT lietuviškai verstinas kaip margasis pasaulis;
S. Neries vertime - baltasis pasaulis; arba rOl1OCUMel1C
Tpew,uHou u 3a6upal1 B HOC išversta - balsq turejo is k i-

rinetojai . beveik nemini to apsakymo. Taciau "Baisioji

naktis" - gan liaudiška istorija, gyvai paliecianti ivairiu
tautu tarpusavio santykius kasdieniniame gyvenime, gražiai dera demokratines lietuviu literaturos kontekste.
Didžiausias S. Neries nuopelnas, nekalbant jau apie
.

.

Jl.yqLUe cUHuua B pYKe, qeM )l(ypaBl1b B He6e.-

gera abieju apsakymu prasmes perteikima, kurybiškai atkurtas liaudiškasis stilius. Verteja parinko subtilius atitikmenis rusiškiems frazeologizmams,
bet nenuejo leng420

24KopOAeHKOB. r. Co6pa1me CO'iMHeHIDI:.
M., 1953, T. I, c. 5.
25 KOlolenka V. Baisioji naktis. Makaro sapnas. K.. 1936, p. 107.
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~ekas

Jusi irgriebdavo

per no si. Skaitytojui, matyt,
sunku susigaud'yti, apie ka iš tikruju kalbama.
"Makaro sapno'~ vertima ypac sunkina jakutiški žodžiai, teikiantys kuriniui aišku nacionalini kolorita. Tu
žodžiu S. Neris nevercia, nelietuvina, prideda tik lietuviškas galunes ir cia pat juos trumpai paaiškina. Tai, be
abejones, .gincytinas budas (ar tai visada reikalinga, ar
(neapsunkina skaitytojo). Vis de1to, palyginus su "Baisiosios nakties" vertimu, kur ukrainietiški žodžiai ar posakiai (pvz., poricas arba užkeikimo formule 4YP To6i, neK
To6) vi.<:;iškaineaiškinami, "Makaro sapnas" yra geriau paVykes. "Baisiojoje naktyje" buities piešinys beveik neturi
ryškiu

nacionalinio

kolorito

požymiu

-

jie

MaMa, .Rco'-lKo,arba

tokie

žodžiai

ne viskas

-

napy6oK,

tiksliai

i lietuviu

kalba. Kas imanoma, sakykiID, rusiškajame V. Korolenkos
tekste, kur ukrai1.1ietiškos formos neprarado savo lokališkumo ir liko suprantamos rusu skaitytojui, kalbanciam
. gimininga ukrainieciams kalba, tas vargu ar imanoma lietuviškame vertime. Kas kita
pavadinimu
lietuvinimas,

. tu

-

HUKTo He MepUJl, HUKTO U He C'-lUTaJl, a cTapble JllOgU
TaK rOBOp.RT: ugeT UAU XOgUT, Ha OgHO BblxogUT, '-lTO
KAlOKOii: '-lTO naAKoii - Bce cnUHe HeCJlagko. .". He 3HalO,
KaK KTO, a ~ gYMalO, '-lTO 3TO npaBga.
26 KOpOJLeHKO B. r. <206paHHe

. .26

.

žmones

ar eina, vis tas pats išeinai

tiek su

.

Vertimo klausimais S. Neris domejosi ir paskiau.
Antrakart atsikelusi i Kauna, vel lanke S. Ciurlionienes
"šeštadienius". Kai 1938 m. sudarinejo komisija "pirmoj
eilej" verstinu i lietuviu kalba svetimu autoriu sarašui
.
paruošti, pakviete ir S. Neri 28.
Didžiojo Tevynes karo metais S. Neri5-vel užsiiminejo vertimais. Jos sasiuvinyje yra M. Gorkio revoliuciriiu
romantiniu kuriniu "Daina apie sakala" ir "Daina apie
Audros paukšti" vertimai 29, atlikti. gyvenant Ufoje.
greiciausiai pirmas, 0 gal ir paskutinis darbo vaJie
riantas - jos pacios tera mažai tetaisyti. "Daina apie sakala" pirmakart pasirode "Literaturoje ir mene" 1943 m.
kovo men. (skirta M. Gorkio 15-osioms gimimo metinems) , pakartotinai - "Valstieciu laikraštyje" 1945 m.
pavasari, belikus- nepilnam menesiui iki poetes mirties.'
Tikriausiai per kara, 0 gal tuoj pat grižusi Lietuvon,
S. Neris paruoše spaudai savo išverstus 1. Turgenevo apsakymus "Choris ir Kalinycius" bei "Jermolajus ir malunininke" (iš "Medžiotojo užrašu"). Be to, išverte iš rusu
kalbos ir sudare 120 puslapiu rinkini "Tarybu Sajungos
'

nereikalingas
vardu ar kinors šia prasme S. Neries

vertimai atspindi budingas vertimo tendencijas buržuazineje Lietuvoje. Ydingas paprotys viska lietuvinti dar buvo labai gajus (ypac nuo to kentejo 1.Turgenevo ir A. Cechovo vertimai!). Antra vertus, butent S. Neris pastebimai vadavosi' iš to paprocio(geras pavyzdys - "Makaro
sapno" vertimas).
Atrodytu, kad S. Neriai, poetei, turejo' geriau sektis
gamtos paveikslu ar lyriniu intarpu perteikimas. . Dažnai
taip ir yra. Pavyzdžiui, kaip gražiai lietuviškai skamba
pusiau rimuota ištrauka iš "Baisiosios nakties":

0 senieji

tymo.

.

cBuTKa, Haii-

išverstina

vaikšto

niekas ir neskaite,

mietu, tiek su pagaliu - vis tiek nugarai ne saJdu.. . Nežinau, kaip kas, 0 aš manau, .I<adtai teisybe.. .27
Taciau S. Neris subtiliai persikunija ir proziniuose, ir
poetiniuose komponentuose; lyrinio peizažo ar buitinio
aprašymo bei dialogo vertimas vienas nuo kito kokybiškai beveik nesiskiria. Toks ir turetu buti geras vertimas,
kai originalo nuotaika nepajungiama vien savam skoniui, kai gerbiami autoriaus tikslai, jo stilius, jo intonacijos. S. Neris atsargiai, jautriai prisilytedavo prie kiekvienos originalo daleles. Tai jos metodas, neisivaizduojamas be kruopštaus darbo. Iš poetes galima mokytis ir musu vertejams - pirmiausia - atidaus or~ginalo perskai-

sukaupiami

žmoniu varduose, atskiru detaliu pavadinimuose, gramatinese bei sintaksinese ypatybese. Dažnas cia Ereipinys
'-leJlOBe'-le
(plg rus. '-leJlOBeKiS. Neris vercia žmogau) arba
MUT it kt. Matyt,

taip.. ~Jba:

~eseikejo,

_

'.

27 Korolenka V. Baisioji naktis. Makaro
28 Dienovidis, 1939. Nr. 1, p. 25.
29 VRB RS SN 1'4 - 1006.

sapnas,

p. 57.

CO'lHBeHHH, T. I, c. 111.,
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tautu pasakos", kurios išejo 1945 metais, po jos mirties.
Taigi gana didele jos vertimu dalis - prozos kurihiai 30.
Nors S. NEiries v'erstieji prozos veikalai priklauso
skirtingiems autoriams, skirtingoms istorinio laiko atkarpoms, bet turi bruožu, artimu originaliajai poetes kurybai. Tai temos: meile ("Sulamita"), gamta ir žmogus (Korolenkos ir Turgenevo apsakymai), heroizmo, pasiaukojimo adoracija ("Sulamita" ir M. Gorkio "Dainos.. ."),
tautosakos pasaulis ("Tarybu Sajungos tautu pasakose",
iš dalies ir Korolenkos apsakymuose). Juose pulsuoja lyrine srove, itin stipri"Sulamitoje"
ir M. Gorkio "Dainose. . .", Be to, visi sumineti S. Neries versti kuriniai pagal kai kuriuos tikroves reiškiniu atrankos, vertinimo bei
poetikos ypatumus skirtini vadinamaja,i romantinei tekmei XIX a. pab.- XX a. pr. rusu realizme. Poete verte
tuos rašytojus, kuriuose tarytum mate savo kurybinio metodo giminaicius - galima kalbeti apie "autoriaus ir atkurejo pasaulejautu sinteze" 31.
Vertimo teoretikai ima atsisakyti terminu "realistinis", "adekvatus" vertimas. Ju vieton ivedama savoka
"pilnavertis", kuria taiko ne tiek lingvistiniam, kiek estetiniam originalo ir vertimo tapatumui žymeti. Ar galima ši, taip pat salygiška ir ne visai tikslu termina naudoti S. Neries vertimu, nutolusiu nuo musu per tris dešimt keturiasdešimt metu, aptarimui? Atrodo, jog galima, nes ir turinys, ir menine vertimu forma atitinka originala,' yra tapatus rusu prozos kuriniams, žinoma, turint
omenyje ir gimtosios kalbos diktata, ir kitas salygas, kurios tapatuma leido igyvendinti ne visu šimtu procentu.
S. Neries - vertejos meno pripažinima liudija tas dalykas, kad jos vertimai vis skelbiami iš naujo iki pat
paskutiniuju dienu. 1948 m., leidžiant Kuprina, buvo ideta "Sulamita", tais paciais metais V. Korolenkos apsakymu ir apysaku rinkinyje perspausdintas "Makaro sapnas". Pastarasis apsakymas vel sutinkamas greta kitu
30 Apie S. Nerj - rusu poezijos verteja žr. Kuzmickas V. S. Neris A. Achmatovos lyrikos verteja.- Kn.: Lietuviu poetikos tyrinejimai. V.; 1974 (Literatura ir kalba. t. 13).
31 HOBUKOBa M.
1978, N2 10, c. 45.
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V. Korolenkos vertimu, sudetu knygon "Giria gaudžia"
(V., 1914). Pažymetina, kad redaktoriai S. Neries vertimus mažai tetaise: "Sulamitoje" koreguotos vietos, atsižvelgiant

i pasikeitusias

vardu

ar kitu pavadinimu

ra-

šybos taisykles ar nauj esnes sintakses normas. Stilius tobulintas nežymiai. "Makaro sapne" ištaisyti pirmojo vertimo netikslumai bei pažodizmai, visa kita - salomejiška.
S. Neries vertimai atskleide lietuviu visuomenei naujus poetes talentus, praplete jos kurybines individualybes vaizda. Ir vertimuose ji nenugrimzdo i amatininkavima - išliko savimi - kureja. Beje, S. Neries rankrašciai
liudija, jog karo metais savo eilerašcius ji pati megino
versti i rusu kalba.
1974-1979
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