Eugenijus Matuzevicius
Pirmieji ledai pralaužti. . .
I
Ir musu šalyje, ir užsienyje vis labiau domimasi vertimo teorijos Ir praktikos klausimais. Visame pasaulyje
išverciama daugybe knygu. Siandien jau yra tape ~sioma: neimanoma nei mokslo, nei literaturos, nei civilizacijos pažanga, neturint verstines informacijos. Nemaža dedama pastangu, apibendrinant verteju patyrima, bandant
praplesti vertimo teorijos ribas, ja susieti su praktika, su
istoriniu vertimo vyksmu. 1978 metu pabaigoje Maskvoje ivyko tarptautinis vertimo tyrinetoju ir praktiku simpoziumas tema "Nauji vertimo teorijos laimejimai". Siame forume dalyvavo didele grupe TSRS verteju, teoretiku ir specialistu Iš septyniolikos užsienio šaliu. Simpoziume taip pat Vilniaus universiteto destytojas K. Amb..
rasas-Sasnava-padare pranešima apie vertimo kritika. Malonu, kad dar prieš ši foruma "Mokslo" leidykla VilnIuje išleido jo monografija "Vertimo mokslas" (1978), kuri minetame simpoziume buvo palankiai ivertinta. Tai
pirmasis tokio pobudžio mokslo veikalas lietuviu kalba.
K. Ambrasas-Sasnava, išstudijaves daugeli kitu autoriu vertimo teorijos veikalu, monografijoje aptaria bendriausius šios srities dalykus. Knygoje vertimas, jo funkcija aptariama ne kuriuo nors vienu siauru požiuriu, bet
nagrinejama bendruoju filologiniu, strukturiniu, komunikacijos atžvilgiu. Tiesa, tai palieciama konspektyviai, bet
suteikia visai knygai gana idomia tendencija, kuria ateityje galima sekmingai pratesti. Monografija "Vertimo
mokslas" turbut drasiai galima pavadinti šio mokslo ivadu i platesni vertimo supratima, i sriti, kuri ligi šiol
Lietuvoje placiau ir išsamiau teoriškai beveik visiškai
nebuvo nagrineta. Zinoma, ši knyga bus pirmiausia kaip
vadovelis studentams, kurie domisi užsienio kalbomis,
vertimo menu, vertimo teorija bei praktika.
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K. A1nbraso-Sasnavos knygoje "Vertimo mOkslas" yra
šeši skyriai ir gana platus vertimo praktikoje jr teorijOje vartojamu terminu aiškinamasis žodynelis. Sis skyrius ypac svarbus jr reikšmingas, nes jame bandoma išryškinti jr suvienodinti vertimo mokslo termInologija.
Pratarmeje autorius PaŽYmI, kad šiandien, nagrinejant
vertimo teorija, yra gana skirtingu nuomoniu. Vieni verprie
tima glaudžia prie semiotikos jr elektronikos, kiti
kalbos ir JiteratUros mokslo. Todel, pasidairius placiau,
galima pastebeti, kad vis delto vertimo teorijos jvadai
ir kiti veikala' savo nagrinejimo kryptimis yra gana
skirtingi. Be, apskritai Paskutiniuju metu darba', skirti
ivairiems ieoriniams ir praktiniams Vertimu !yrinejimams,
"
akivaizdŽiai parode, jog tiek menui, tiek mokslui cia .vietos Pakanka. Ir, Žinoma, butu neteisinga teigti, kad VerI
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vokos galI
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kita papildyti.
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_

_

K. Ambrasas-Sasnava knygoje apsiriboja vertimo
mokslui iŠkylanciomis problemomis. Kaip pažymi pats
autorius, cia i vertima stengtasi Žvi!gtereti ne vien lingvtsto ar kritiko akimis. SiiUDe darbe tUrima omenyje
pragmatiniai ir sOCiologiniai, istoriniai ir metodiniai, lingvistiuiai ir IiteratOriniai nagrinejimo aspektai. Man atrodo, kad autoriaus pasirinkto ji metodologija yra teisinga
ir kryptinga, nors galima butu padaryti viena priekaišta:
knyga labai reikalinga, naudInga, bet ji vis delto galejo
buti ne tokia kouspektyv;. PavyzdŽiui, pinuojo skyriaus
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"Vertimo savoka" apimus pakankama. Bet antrasis skyrius
objektas")
paliesti ši ("Vertimo
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mokslo objektas?Pats autorius beveik ir nebando daryti
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išvadu ar apibendrinimu.

Jis pateikia kitu autoriu 'for-

mU1~otes, kaip

informaCine,
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Teoriškai idomiai nagrinejamas vertimo vieneto klausimas (ketvirtas skyrius). Siuo aspektu, galima sakyti,
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pirma karta lietuviu literaturos moksle ir kritikoJe bandoma nagrineti vertimo vieneto suvokimo esme, bandoma, remiantis kitais autori ais, tai apibendrinti, nors, man
atrodo, paliekama "spragu" ir polemikai, šiek tiek kitokioms formuluotems. To neslepia ir pats autorius.
Turbut šioje monografijoje idomiausi ir teoriškai labiausiai pagristi yra penktasis ("Loginiai-komunikaciniai
originalo ir vertimo kalbos teksto bruožai") ir šeštasis
("Vertimo rušys") skyriai. Aiškiai ir metodiškai, nors ir
glaustai, pastarajame skyriuje išdestomi klasifikavimo
kriterijai, autoriaus ir vertejo, vertejo ir originalo santykiai ir kt. Tokiu budu teoriškai lyg ir nusakomas vertimo tikslas, vertimo rezultato reikšme.
K. Ambraso-Sasnavos monografija "Vertimo mokslas" seniai laukta ir labai reikalinga knyga. Ji bus naudinga ypac tiems, kurie domisi vertimo teorijos klausimais. 0 šiuo metu vis daugiau atsiranda žmoniu, neabejingu toms problemoms. Juk Vilniaus pedagoginiame institute ir V. Kapsuko universitete destomos specialios
vertimo teorijos disciplinos. 0 universiteto filologijos fakultete yra specializuota verteju grupe, kuriai destoma
vertimo istorija, teorija, vertimo redagavimo, tekstologijos dalykai. Veikia specialus seminarai. K. Ambraso-Sasnavos "Vertimo mokslas" (kaip vadovelis, kaip ivadas),
man atrodo, labai tiks vertimo teOIija ir praktika besidomintiems studentams, gal net ir destytojams, taip pat ir
patyrusiems vertejams bei redaktoriams. Tik man knieti
dar syki pastebeti, kad ši knyga galejo buti ir didesnes
apimties. Vis delto kai kurie skyriai per daug konspektyvus - be platesnes, išsamesnes argumentacijos. Bet tikekimes, kad autorius sukaupta gausia medžiaga dar panaudos kitoms, naujoms savo monografijoms, gal ir šios
knygos papildytai, praplestai laidai. 0 dabar reikia pasidžiaugti, kad pirmieji ledai pralaužti. . .
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Lietuvos literaturiniame gyvenime bei knygu leidybos istorijoje Aleksandro Žirgulio "Prie redaktoriaus stalo" - bene pirma tokio pobudžio knyga, kurioje dauge11. Meninio vertimo problemos
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liu aspektu dalijamasi tekstologo, kalbos mokovo, vertejo. leidyklos redaktoriaus, literaturinio palikimo knygu parengejo turtingu patyrimu. Turedamas humanitarini išsilavinima, ke1erius metus A. Žirgulys dirbo mokytoju. 0 nuo 1945 m. Kaune pradejo dirbti Enciklopediju,
žodynu ir :mokslines literaturos leidykloje redaktoriumi.
Kaip pats yra sakes, jis tada .-redaguodavo medicinos,
astronomijos, chemijos, biologijos ir panašaus pobudžio
knygas. 0 paskui ilga laika dirbo Valstybineje grožines
literaturos leidykloje (veliau pasivadinusioje "Vaga").
A. Žirgulys tapo vienu geriausiu tos leidyklos redaktoriu, tekstologu, verteju. Taigi iš tos ilgametes jo patir. ties, iš susikaupusios ivairiopos medžiagos ir susiformavo
knyga "Prie redaktoriaus stalo", kuria 1979 m. išleido
"Mokslo" leidykla.
Neabejoju, kad tos A. ŽirguUo pamokos "prie redaktoriaus stalo" bus naudingos daugeliui leidyklu, spaudos
darbuotoju, taip pat ir visiems, kurie domisi grožines literaturos redagavimo principais, tekstologija, stilistika,
meninio vertimo klausimais. Svarbiausia, kad visa tai
iliustruojama ir grindžiama konkreciais pavyzdžiais, konkrecia autoriaus keliu dešimtmeciu patirtimi. 0 medžiagos konkretumas, "cechinis" autoriaus demesys aptariamoms temoms, atsakingas ir profesionalus isigilinimas i
gvildenamus klausimus, itaigus ir patrauklus (vietomis
net šmaikštus!l stilius yra ypac vertingi šio leidinio bruožai.
Siuo' atveju, nelieciant kitu klausimu, mums labiau
rupetu, kaip A. Žirgulys lingvistinese-literaturinese apybraižose a p t a r i a ver ti mus,
ju red a g a v im a, ver t e j U dar b a. Treciojoje knygos dalyje autorius gana placiai nagrineja N. Gogolio, A. Cechovo
M. Gorkio kuriniu vertimus i lietuviu kalba ir ju redagavimo principus. Cia kai kas lyginama, kritiškai apžvelgiama, paminimi ir istoriniai vertimu raidos faktai, aptariami prieškariniai bandymai pateikti lietuviu skaitytojui minetus rusu klasikus. . . 0 paskutine apybraiža "Vertimai ir nekurybiški vertiniai", man atrodo, gali buti ypac
naudinga besidomintiems vertimais ir ju redagavimu. (Be162

je, šiai apybraižai nestinga gana idomios, aktyvizuojancios polemikos.)
Straipsnyje "Gogolis lietuviškai" A. Žirgulys visu pirma glaustai ir vaizdžiai iškelia šio rašytojo kuriniu didele menine ir visuomenine reikšme, ju kalbos, stiliaus
ypatybes. 0 kokie "klastingi" pavojai tyko vertejo?
A. Žirgulys taikliai pastebi: "Slidi Gogolio kalbos vieta
yra lokalinis bei regioninis elementas - ukrainietybes,
ypac semantines. Žodžio forma, rodos, ta pati rusu žodžio, bet visai kita reikšme. Cia vertejus tyko pavojus,
kylantis iš kalbu panašumo, kada, rades, regis, rusiškai
skambanti žodi, taria, kad jis ta pati ir reiškia, kaip rusu

kalbos' žodis. Musu vertejai Gogolio tekstus veikiausiai
.
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aiškinosi, pasikliaudami rusu kalbos mokejimu, be didesniu atodairu i ukrainieciu kalba" (p. 274).
Žinoma, verciant Gogoii, šis klausimas buvo ir lieka
vienas opiausiu. A. Žirgulys, nors ir gana konspektyviai,
stengiasi argumentuotai, nuosekliai pasekti Gogolio vertimu i lietuviu kalba raida - nuo XIX a. pabaigos ligi šiu
dienu, pažym~damas ir iškeldamas ryškesnes kiekvieno
laikotarpio vertimu tendencijas, verteju meninio meistriškumo brendimo pakopas. Autorius visiškai pagristai
daugiau demesio skiria tarybiniu metu vertimams, ju metodui, ypac tominiam Gogolio raštu leidimui (19531954) lietuviu kalba. Kai kurie tekstai lyginami, konkreciai dalykiškai aptariami, vertinami. Autorius prisimena,
kad ir akad. J. Balcikonis yra pasakes, kaip Gogolio vertimai iš leidimo i leidima gerejo: jis, recenzijojepalygines "Mirusiu sielu" tris leidimus (1938, 1946, 1950), teigia, kad apskritai vertimo kalba "žymiai pagerejo". Be
to, reikia atsiminti, kad ketvirtajame, tominiame "Mirusiu sielu" leidime (1954) vertejas M. Miškinis su redaktoriumi dar karta yra atidžiai vertimo teksta peržiurejes, taises, tobulines. Vadinasi, kurybinis vertimo procesas tesiasi... 0 ateityje, rengiant naujus leidimus, be
abejo, bus ir vel sprestimI klausimu.
Pradedamas kita apybraiža "Cechovo raštu vertimai
ir kalba", A. Žirgulys pateikia duomenu iš šio rašytojo
kuriniu vertimo istorijos. Antono Cechovo kuriniai lietuviu skaitytoja pasieke rašytojo mirties metais. Nuo
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1904 metu pradeta spausdinti jo mažuju apsakymu vertimai. Bet tu vertimu buvo labai nedaug. Vos vienas kitas
(laikrašciuose - "Okininkas", "Lietuvos ukininkas", "Lietuviu laikraštis", "Kova", "Vilniaus žinios", "Rygos balsas"). Ir tik maždaug po 2(J-25 metuperiodineje
spaudoje buvo parodyta daugiau atidumo Cechovui. A. Zirgulys pažymi viena ypac idomu fakta: iš lietuviu rašytoju pirmas ši rusu klasika.emesi versti Vaižgantas ("Alegoriju vaizduose" (1916 m.) išspausdintas Cechovo "Studentas").
Pailiustruodamas kai kurias prieškarines vertimu tendencijas, A. Zirgulys pateikia ir kuriozišku pavyzdžiu:
dalinio lietuvinimo atvejais Cechovo raštu vertimuose,
kaip ir kitur, veikia Jono Jonas, Dimitrijaus Marija ir
t. t. (vietoj Ivano Ivanoviciaus, Marijos Dimitrijevnos ir
t. t.). Buta ir labai kuriozišku (bet drauge literaturai ir
skaudžiu) dalyku, kai verciamas tekstas "absoliuciai lietuvinamas", kai pasireiškia tokiam "metodui" budinga
neribota laisve ir didele nepagarba originalui, kai, pasak
A. Zirgulio, keiciama viskas - ne tik svetimi vardai, bet
ir krašto buitis, istorija ir geografija. Tokiu budu Cechovo kuriniuose atsiranda Galvydis Veršaitis, Asiliunas,
Dumcius, Zasinaitis, Ievute, Kacergine, Kulautuva, Nemunas. . . Zinoma, šiandien tik gana skaniai nusijuokiam,
pasiskaite, kaip S. Dabušis "laisvai verte ir lietuvino"
Cechova. . .
o štai jau pokario metais buvo ryžtasi parengti platu - dešimties' tomu - Cechovo vertimu leidima. Pirmiausia, žinoma, iškilo nauju verteju klausimas, nes dauguma ankstesniu vertimu buvo menki, pilki arba tik vi-'
dutiniai. Gal. vos vienas kitas iš ju priimtinas. A. Zirgulys šitaip apibudina to laikotarpio darba: "Reikejo
ne vien planuoti pati leidima, bet ir ieškoti nauju verteju, 0 paskui tikrinti ju darba, juos konsultuoti, padeti
jiems aiškintis sudetingesnius teksto atvejus, mokyti vertimo igudžiu. Daugumas verteju buvo pirmakarciai, versdami jie mokesi ir tobulejo: Cechovo raštu vertimai buvo gana svarbi praktine prozos vertimu mokykla" (p.
295).
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A. Zirgulys teigiamai vertina leidimo sudarytoju pastangas apsiriboti kuo mažesniu verteju skaiciumi. Bet
tai tik iš dalies pavyko t~seti. Del tam tikru aplinkybiu
verteju skaiciu teko šiek tiek padidinti. Verciant kurinius šiam Cechovo raštu leidimui, ypac daug padirbejo
Juozas Paukštelis. Jis išverte maždaug puspenkto tomo
(iš dešimties). Vadinasi, gana daug kuriniu buvo interpretuojami vieno vertejo (žinomo rašytojo), kuriam artimi Cechovo kurybos savitumai, ypac jo apsakymu
glaustumas, dialogu taiklumas, kompozicijos poetika. Šalia nauju verteju i ši leidima buvo itraukta ir Vaižganto, B. Sruogos, J. Talmanto bei kitu vertimai. Matyt,
i tuos vertimus sudarytoju žiureta kaip i verstines literaturos palikima, kuri reikia gerbti ir išsaugoti.
Pažymetina, kad per ketverius metus (1946-1949) išleistas lietuviu kalba pirmas Cechovo raštu vertimu (dešimties tomu) leidimas, be jokios abejones, buvo pirmas
toks didelis, reikšmingas darbas musu vertimu istorijoje. Apskritai A. Zirgulys akcentuoja to laikotarpio platu
darbu užmoji, nes, pavYzdžiui, drauge su Cechovo kuriniu vertimu leidimu leista ir kitu rusu klasikos knygu
(Puškino, Gogolio, Gerceno, Turgenevo, Dostojevskio,
Tolstojaus, Gorkio ir kitu autoriu raštu vertimai).
Aptardamas to meto vertimo metoda, praktika, A. Zirgulys pastebi, kad tikslumas tada laikytas siektina pa.
grindine vertybe ir vertimo gerumo matu. Kartais tas
tikslumas net budaves nekurybiškai suprantamas, virsdaves primityviu pažodiškumu. Todel neatsitiktinai 19461949 metu Cechovo raštu vertimu leidime kai kur jauciamas tam tikras kalbos sustingimas, nenaturalumas.
A. Zirgulys idomiaCIrvalZdzlal pasakoja, kaip, rengiant spaudai Cechovo ir kitus vertimus, kristalizavosi
subtilesne verteju ir redaktoriu pažiura i vertimus, kaip
formavosi redagavimo praktikoje
tam tikri iprociai,
sprendimai, normos. Visa tai diktavo konkretaus darbo
patirtis. Ji labai praverte, kai, artejant Cechovo gimimo
šimto metu sukakciai, imta rengtis antrajam jo raštu
vertimu leidimui. Buvo pripažinta, kad kai kuriu vertimu lygis nebepatenkina naujo etapo reikalavimu. Kai
kurie vertimai iš viso atkrito, kai kurie buvo smarkokai
~
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perredaguoti, "atnaujinti". Ir vis de1to daugumas vertimu buvo perimti iš pirmojo leidimo. 0 tik dalis naujai
išversta. DirbtaatSidejus,
sistemingai, planingai: per
dvejus metus (1960-1961) išleista dešimt tomu (ši leidima redagavo ilgametis leidyklos redaktorius ir vertejas
Dominykas Urbas).
Lyg ir apibendrindamas Cechovo raštu vertimo ir redagavimo darba, A. Zirgulys padare tokia išvada: "Antraji leidima redaguojant, tikrai gana daug pasidarbuota.
Tekstai labai pakite. Ka manytum apie atskirus taisymus,
vis tiek daugelis niekada nekels gincu, nes jie tikrai buvo reikalingi - vertimus jie pagerino ir priartino prie
originalo" (p. 298). Toliau autorius pakitusiems vertimams parodyti cituoja ir nagrineja (lyginamuoju budu)
keleta ištrauku iš Cechovo apysakos "Stepe" vertimo (iš
pirmojo ir antrojo leidimu). Tas lyginimas ir sugretinimas - iš tikruju nebloga mokykla vertejams ir redaktoriams. Tokios pamokos labai gali praversti ir šiandien,
ir rytoj.
Dar viena rupima ir idomu klausima paliecia knygos
autorius, kalbedamas apie Cechovo. kuriniu vertimus. Ar
reikia redaguoti vertimu palikima? Pavyzdžiui, Vaižganto vertima taise trys redaktoriai. Del to savaime susidare
net trys taisymu sluoksniai. Ar teisingai elgtasi, kai individualaus stiliaus atstovas (Vaižgantas ar kuris kitas
musu klasikas)su prieš daugeli dešimtmeciu susiformavusia kalba taisomas kaip dabar iprasta? A. Zirgulys siulo tokiais atvejais musu klasiku išverstus dalykus, jeigu
jie neatitinka šiu dienu reikalavimu, naujai versti. 0
Vaižganta, B. Sruoga ir kitus klasikus kaip vertejus esa
galima kur kitur tinkamai. pagerbti ir pamineti: literaturos istorijoje, apžvalgose, studijose, rinktiniuose raštuose arba gal ir akademiniuose raštu leidimuose (jeIgu jie
kada nors butu leidžiami). Matyt, tokiai A. Zirgulio minciai reikia pritarti. Juo labiau kad šiandien meninio vertimo lygis yra smarkokai išauges.
Apybrai~oje apie Gorkio raštu vertimus A. Zirgulys,
remdamasis daugiausia dvieju leidimu patyrimu, taip pat
aptaria idomiu ir aktualiu specifiniu vertimo ir redagavimo klausimu (buitiniai ir istoriniai terminai; tikriniai
.
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var ai; dialogai; aprašomasis elementas; sinonimai; ivar"vertimu kalba"
džiu erteikimas; blogo skonio kalba
ir kt. Sioje apybraižoje, panaudojant iš Gorkio kuriniu
vert" U daug konkreciu pavyzdžiu, labai dalykiškai,
reiklia ir išmintingai kalbama apie prozos vertimo mena. Tal\ irgi geros, naudingos pamokos, ugdant vertejo
meistrišl{uma, reikluma, kruopštuma, kalbos ir stiliaus pa-

-
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jautima.
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Labai gerai, kad idomioje ir vertingoje A. Zirgulio
knygoje "P~ie redaktoriaus stalo" nemažai vietos skirta
meninio ver~imo klausimams. Si turtinga autoriaus patirtis mums dar ne karta pravers konkreciame darbe.
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