
Proza

Vertimas yra menas.Norint gerai išversti dailiosios
literaturos kurini, nepakanka gerai moketi kalba, iš
kurios verti, ir kalba, i kuria verciama. Jau ne karta

dideli rašytojai, kurie drauge buvo ir vertejai, pa-
breždavo, kad vertimo darbas dažnai esti sunkesnis

UŽpacia kuryba. Kulturingose šalyse geri dai1iosios
literaturos vertejai yra labai vertinami ir dažnai lai-

, komi lygiaisrašytojams.Taip yra šiuo metu ir Tary-
bu Sajungoj, kurioj vertimo menas igauna ypatinga
reikšme del to, kad toji Sajunga, kaip jau pats 'jos
vardas rodo, yra ivairiu respubliku, ivairiu tautu

junginys. Vienai tautai norint geriau pažinti kitas
tautas, kitus Sajungos narius, reikia susipažinti su

tu tautu kuryba, visa pirma - su dailiaja literatura.
o gera pažintis su kuria nors tauta tera galima tuo-
met, kai susipažistamasu jos menu, kai turima me-
niškai išverstu jos literaturos kuriniu. Tarpusavio
pažintis stiprina atskiru tautu ryši, tuo paciu stip-
rindama ir visa Sajunga,ir pacia valstybe.

Iš ciaaiškeja,kokiossunkios,bet drauge ir garbin-
gos pareigos Tarybu Sajungoje tenka dailiosios
literaturos vertejams.

Kadangivertimo, kaip ir bet kurio kito sudetingo
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ir sunkaus darbo, praktika nera imanoma be geros
teorijos, Tarybu Sajungoje jau seniai susirupinta me-
niška'vertimo teorijos kurimu. Si teorija kilo iš prak-
tikos, iš ivairiu vertimu analizes, kuri parode vertimu
ydas arba teigiamas puses. Vienas iš pagrindiniu
vertimo teorijos veikalu, išejusiu Tarybu Sajungoj,
yra žinomo rusu kritiko ir vertejo KomejausCiu-
kovskio knyga Iskusst1JOpere1Joda(Vertimo menas),
kuria 1936 metais išleido leidykla "Academia". No-
redamas parodyti, kaip rimtai Ciukovskis žiuri i
dailiosios literaturos vertima, kokia smu1kmeniška
(geriausia to žodžio prasme) ir subtilia vertimo teo-
rija jis yra sukures, išdestysiu cia pagrindines jo
knygos tezes.

Ciukovskis pabrežia, kad vertime svarbu išlaikyti
ne vien žodinis ir prasminis tikslumas (nors tai irgi
turi nemaža reikšme), bet ir "verciamo autoriaus,
teDnperatnentas,joveidas, jo balsas, jo literaturin~
maniera, jo stilius". Vertimas negali buti geras, jei

, verciamojo autoriaus ir vertejo literaturiniai talentai
'ir temperamentai labai skiriasi arba jei vertejas ir

". :a\1torius priklauso diametraliai priešingoms visuo-
:';,Jl1.eninemsgrupems. Kaip pavyzdi Ciukovskis duo-
5,'4a Ba1montoatliktus amerikieciu poeto Walto Whit-
,',,~ano kuriniu vertimus. Whitmanas -stiprus, dažnai
,',~et grubus talentas, rašas kampuotus, šiurkšcius,
{;,n~tašytus eilerašcius. Balmontas - rožiu ir meiliu,
'!:~"n~;;Uepsninguaistru", buckiu ir saldybiu megejas -

:,'~eaJ.istaWhitmana paverte gležnu dekadentu - sim-
)i,.c~iJ,~tu,ivede i savo vertimus pigia retorika, lengva-

~~;;;,~,a.<Uškair drauge pretenzionalia "žodžiu muzika".

DAILI OSIOS LITERATOROS

VERTIMO MENAS

TARYBU SAJUNGOJ IR LTSR-OJ
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Nagrinejant tokio tipo vertimus, - sako Ciukovs-
kis, - svarbu ne atskiros, atsitiktines klaidos, bet vi-

sa sistema nukrypimu nuo originalo, kuri visiškai
iškreipia verciamo autoriaus kurybine asmenybe.

"Prieš pradedamas versti kuri autoriu, ---rašoCiu-
kovskis, - vertejas turi sau tiksliai nustatyti to auto-
riaus stiliu, jo vaizdu sistema ir ritmika. Simetriš-
kas sakinio sudarymas ir fonetinis, garsinis teksto
perteikimas turi buti vienas svarbiausiu vertejo ru-
pesciu. "

Jei verciamasis rašytojas pats nukrypsta nuo ipras-
tiniu savo kalbos sintakses formu arba jei jis vartoja

paralelizmus, pakartojimus, jei jis kelis sakinius pa-
gret pradeda tuo pat žodžiu arba juose vartoja vie-
nodas sintaksines konstrukcijas, - visa tatai, kiek tik

. galima, reikiaperteikti ir vertime.
Jei verciamasis autorius megsta ilgus, sankabinius

sakinius, tai tokius pat sakinius reikia palikti ir ver-
time. Taip daro, pavyzdžiui, žinomas rusu vertejas
Frankovskis; versdamas prancuzu rašytojo Prousto
romana Prarastolaikobeieškant,kuriame pasitaiko sa-
kiniu po kelis šimtus žodžiu (kad ir pacioj pirmojo
tomo pradžioj yra vienas sakinys, tuqs daugiau kaip
400 žodžiu). Aš esu beveik isitikines, kad lietuvis
vertejas toki Prousto sakini suskaldytu mažiausia i
dešimt daliu ir, pritrukes tašku, sumobilizuotu dar
keliolika tašku su kableliu. Tai butu didžiausias nu-
sikaltimas Proustui, nes tie be galo ilgi sakiniai yra
jo stiliaus, jo mastysenos neatskiriama ypatybe; vien
tik tokiais kil9Dletriniais sakiniais galima perteikti
nenutrukstama Prousto samones srove, jo i1giausia

asociaciju grandine, lydincia kone kiekviena, kad ir
paprasciausia, autoriaus suvokiama reiškini.

Jei verciamasis autorius žodingas, jei jis tai paciai
savokai reikšti vartoja daug sinonimu, tai ju negali-
ma versti vienu žodžiu, nes tai biednina, susina stiliu.
Jei, pavyzdžiui, rusu autorius rašo: lo§ad',kliaca,ska-

kun, kon', žeTebec,kobyla - tai vertime negalime pasi-
tenkinti vienu arkliu, 0 turime vartoti tokius žodžius
kaip kuinas, ~irgas,kumele,kumelpalaiki,enilas...

Be to, reikia atminti, kad kiekvienasžodis turi savo

stiliu; kas kita bus, jei pasakysime "iejo", kas kita _
"irioglino", arba "islinko", arba "isibrove", arba
"ibildejo". Vertejas turi buti ypatingai jautrus sino-
nimu prasmes atspalviams, žodžiu stiliui. Todel,
pavyzdžiui, jei Tolstojus ChadžiMurate rašo: "jis v~l
atsigule", 0 Blinda lietuviškai išvercia "vel bimbso-
jo", tai cia jau stambi klaida, nes paprastas, "ramus"
originalo žodis vertime igauna peikiama, pajuokia-

ma prasme. Jeigu vertejasklaidingai verciaatskirus .

originalo žodžius, tai toki vertima galima ištaisyti;
jei jis taciau neišgirdo verciamojo autoriaus balso, t.y.
nepajuto jo stiliaus, neperteike jo žodyno, jo sintak-
ses, jo ritmikos, išnaikino jo metaforas, tai toks ver-
timas nebepataisomas, - sako Ciukovskis.

Ta proga der keli žodžiai apie metaforas. Žemos

literaturines kulturos vertejas, vertejas nepoetas ar-
ba vertejas "konservatorius", neistengias suprasti
išradingo arba 1inkusio i ekscentriškuma rašytojo,
dažniausiai kovoja su metaforomis, kur tik galeda-
mas naikina jas. -Toksvertejas tarybu rašytojo Babe-
lio sakiny: "Vakarykšcio kraujo ir užmuštu arkliu
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kvapas laša i vakaro vesuma" butinai iš "laša" pa-
darys "sklinda" arba "plinta", 0 "vakaro vesumai"
irgi greiciausiai nedovanos. Sakini jis išvers maž-
daug šitaip: "Vakarykšcio kraujo ir arkliu lavonu
kvapas plinta vesiame vakare", ir taip visai pražudys
originalo poezija.' .

Šeštajame savo knygos skyriuje Ciukovskis, ly-

gindamas ivairiais laikais padarytus Slovo0 polku
Igoreve ver~imus, nurodo, kad seniau vertime buti-
nai atsispindedavo (ir tai labai ryškiai) vertejo asme-
nybe, jo literaturinis skonis ir jo stilius. Musu lai-
kais, - sako Ciukovskis, - vertejas "turi išmokti imi-
tuoti svetimus gestus, intonacijas, pozas, manieras,
užmiršes apie savo paties Aš... To reikalauja musu
epocha, labiausiai vertinanti moksline tiesa, doku-
mentaluma, tiksluma, tikruma."

Reikia pabrežti, kad šiandien tarybu vertejai ir
laikosi visu svarbiausiuju principu, išdestytu Ciu-
kovskio knygoje. Tokie vertejai kaip pats Ciukovs-
kis, kaip Lozinskis, Tichonovas, Frankovskis, Fiodo-
rovas, Smimovas, Anna Radlova ir daugybe kitu
duoda neprilygstamus dailiosios literaturos verti-
mo pavyzdžius, su maksimaliu tikslumu perteikda-
mi vertime originalo prasme, originalo vulgaru arba
rafinuota, aišku arba painu, sausa ir lakoniška arba

daugiažodi, nesanturu stiliu.
Žinoma, ne visi tarybu vertejai talentu ir darbo

kokybe gali lygintis su cia paminetais vardais.
Maskvoj ir Leningrade irgi pasitaiko verteju, kuriu
darbai turi didesniu ar mažesniu trukumu, taciau
tokie darbai ne iš karto išvysta pasauli.

Turintiems trukumu vertimams taisyti tarybu lei-
dyklos turi isivedusios redaktoriu instituta. Redak-
toriai turinti trukumu vertima stropiai lygina su
originalu, ištaiso netiksliai ar klaidingai išverstas
vietas, nukrypimus nuo originalo stiliaus, ideda ver-
tejo praleistas vietas arba pašalina jo pridetasias,
ir tik po tokio" valymo':jr dorojimo vertimas išvysta'
pasauli. Redaktoriaus pavarde tituliniame knygos
lape figuruoja greta vertejo pavardes, ir jis už even-
tualiai likusias klaidas ar kitus vertimo trukumus yra
.atsakingas lygiomis su verteju.

Taigi šitaip yra iškelta meniško vertimo proble-
ma Tarybu Sajungoj, ir toks šio reikalo sutvarky-
mas visais atžvilgiais ga1eta eiti pavyzdžiu Lietuvos
TSR-ai,kuri dabar sudaro Sajungos dali.

Taciau kaipgi yra su vertimais pas mus? Gal pas
mus viskas tvarkoj, gal mes jokiu pavyzdžiu ir pa-
mokymu nereikalingi? Daugumas musu verstines
literaturos recenzentu neanalizuoja vertimu, nelygi-
na ju su originalu (0 šis metodas yra vienintelis, ga-
lisakivaizdžiai parodyti visus vertimo trukumus ar
teigiamybes). Musu recenzentai dažniausiai pasiten-
kina bendrais posakiais: geras (arba -labai geras),
blogas (arba - visai blogas, arba, del ivairumo, - nie-
kam netikes) vertimas. Ne mažiau paplitusi ir kita
recehZentu paderme: šie geru vertimu laiko toki, ku-
riame daug sudurtiniu dalyviu, kuriame apstu istan-
gos kartotiniu ir palengvos kartotiniu veiksmažo-
džiu, kuris nestokoja tokiu žodžiu kaip m~nding,
atpenc, kaip avidvakis, miegeivis, guoge, meklinti, zauk-

sali arba tokiu ištiktuku kaip burbt, ciužt, glimžt, barkšt.
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Žinoma, nieko negalima tureti nei prieš tas gra-
matines formas, nei prieš tuos žodžius, - bloga tik,
kad tie žodžiai vokieciu miestelena, rusu pirkU arba
prancuzu grafa privercia prabilti Salantu ubago lu-
pomis, kas ne vienam musu recenzenM suteikia
pirmaeili estetini smaguma.

Taigi ar iš tikraju mes turime tiek geru verteju, kiek
ju suranda neatsakingi recenziju rašytojai? Ne kiek
neperdesime pasake, kad geresnius musu vertejus
galima suskaiciuoti rankos (vienos rankos) pirštais.
Daugumas musu verteju blogai moka lietuviu kalba,
dar blogiau ta, iš kurios vercia; nekreipia jokio de-
mesio i stiliu, i prozos sakinio ritma, i garsini mo-
menta; pasižymi ypatinga neapykanta metaforoms,
drasesniems, poetiškesniems originalo posakiams ir

. naikina juos kaip tik imanydami.
Nenoredamas tušciažodžiauti, savo teigimus pa-

iliustruosiu pavyzdžiais. Pradesime nuo V.Jocaicio,
kuris išverte Tolstojaus Kara ir taika ir Lermontovo
Musu laiku didvyr;. Palyginus vertimus su origina-
lais tuojau matyti, kad vertejas nepajuto reikiamo
atsakingumo. Tolstojus kalba apie riestanosi (vzdior-
givaju§cijsianos),0 Jocaitis privercia ta nosi... virpeti,
rašydamas "virpanti nosis". Motina sako dukteriai:
"Eik šalin su savo šlykštyne" (podis svoim urodam),0
vertime skaitome: "Na, eik, eik tu su savo benose."

Kodel vertejas specialiai nemegsta nosiu, kodel jis
jas vercia virpeti (kas jau visai nesuderinama su no-
siu prigimtimi) - lieka neaišku. - Tolstojaus žmo-

gus beeidamas(na chodu) velkasi toliau, 0 vertime
skaitome: "vidury aslos apsirengdamas" . Tolstojus

kiekviena žodi, prieš parašydamas, svarste, jo vei-
keju poelgiai aiškus ir motyvuoti. Kokia nauda gali
buti žmogui iš to, kad jis velkasi butent vidury aslos?
Originale nera, žinoma, nei "vidurio", nei "aslos",-
visa tai tera tik vertejo fantazija. Originale sakoma,
kad prie namu priebucio privažiavo karieta (k kry/'_
cupodjechalakareta),0 Jocaitis kunigaikšcio Bolkons-
kio namus pavercia kažkokio itartino verslo namais.

Jis rašo:"prie viešojonamopriebuciosustojokarieta".
Tokiupat netikslumu kaip Kareir taikojpilna ir ki-

tame Jocaiciovertime - LermontovoMusu laikudid-
vyryje. Originale apie Peciorina sakoma: "padvelks
vejas, tikina peršales" (pachniot veter, uveriajet, cto
prostudilsia), 0 vertejas, negaledamas atskirti "pach-
niot" (padvelks) nuo "pachnet" (kvepia), rašo: "kvepia
vejas, tikina, jog sušales". Ir suprask tu, skaitytojau,
kad nori, kodel butent nuo kvepiancio vejo žmogus
sušala. Tokia paprasta metafora kaip "gyvos žmo-
gaus širdies stygos" Jocaicio išverciiuna "gyvosios
žmogaus širdies pusemis".

Tolstojaus aiški, permatoma, taisyklingos kon-
strukcijos fraze Jocaicio vertime neretai virsta sun-

kia, painia, kuria ne visuomet iš karto galima su-
prasti ir kurioj dažnai tenka užkliuti.

Atrodo, kad Jocaitis nenori prisiimti jokios atsa-

komybes verciamojo kurinio atžvilgiu. Pavojingu
konkurentu Jocaiciui reiketu laikyti Stasi Blinda,
TolstojausChad~iMurato verteja. Iš jo ~ertimo suži-
nome, jog seniau rusai kojas dangstydavosi lauki-

niu žveriu... nasrais (mat vertejas nežino, kad rusu
žodis polost' turi ne viena prasme); BUnda kažkodel
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avina tituluoja ponu, 0 kryžiu pavercia... viršugalviu.
Senis Avdejevas sako sunui: "Sprandas... kaip gero
avino" (Zagrivok... kak u baranadobrovo), 0 vertejas

rašo: "Sprandas... kaip gero pono"; originale Cemy-
ševas pasitaise kryžiu (krest), 0 vertime jis "p~itai-
se... viršugalvi". '

Kokiu sti1ium išverstas Chadži Muratas, galima

spresti iš to, kad apie seni Voroncova vertime skai-
tome tokia nesamone: "jis pilnai tvarke veikima
lankstaus ir malonaus proto" (originale pasakyta:

obladal vsej lovkost'ju tonkovo i prijatnovo uma).

Sudarkytas yra ir Turgenevo veikalas Nakanune
(Priešivykius), kuri išverte Juozas Sužiedelis. Turge-
nevas sako: "balsas buvo tylus ir nelygus" (nerovnyj),
o vertime skaitome: "ramus ir lygus". Originale sa-

koma: "Koks gali buti noras kalbeti (tolkovat') apie
filosofija?", 0 vertejas rašo: w..ma1ti liežuvis apie fi-
losofija". Originale: "Ko jam i užsieni važineti?",
vertime: "Kuriu kelmu... trankytis?" "Pi1tuveli" (vo-
ronka)Sužiedelis pavercia... paukšciu, matyti, sumai-
šes ta žodi su "vorona" - vama.

Cia keliais pavyzdžiais parodeme, kaip vertejai
sudarke kelis klasikinius rusu literaturos veikalus.

Tokie ir panašus vertimai sudaro 9/10 visu musu
verstines literaturos leidiniu. Pakenciami (nekal-

bant jau apie gerus) verteju darbai yra retos išimtys,
Atrodo, kad dabar, turint prieš akis tarybu leidyklu

ir verteju pavyzdi, mums tektu griebtis visu galimu
priemoniu verstines literaturos lygiui pakelti. Visu
pirma reiktu susirupinti planingu vertimu leidimu,
tinkama verstinu veikalu atranka, kad nebebutu

leidžiami Edgarai Wal1ace'ai ir Helenos Mnišek, ku-

rie gadina ir be to jau ne per daug gera musu skai-
tytoju skoni; vertimams turetu buti parenkami tik
geriausi vertejai, 0 neišmaneliai ir gadintojai prie to
darbo neturetu buti prileidžiami. Kiek blogiau (tik,

. žinoma, ne visai blogai) at1iktiems vertimams su-
tvarkyti turetu buti skiriami redaktoriai; vertimai
(išskyrus gal tik veikalus, parašytus tokiomis kalbo-
mis, kuriu pas mus niekas nemoka) turetu buti

daromi iš originalu; vertimus reiketu leisti aprupin-
tus tinkamais ivadais, kurie supažindintu skaitytoja
su verciamuoju autorium ir išverstu veikalu; verti-
mus turetu lydeti komentarai, kuriuose butu aiški-
namos mažiau suprantamos vietos, retesni tikriniai
vardai ar placiajai visuomenei nežinomos savokos.

Cia kalbejau tik apie prozinius musu vertimus.
Poezijos vertimas kelia vertejui visa eile specifiniu
reikalavimu, tad apie ji tenka kalbeti atskirai.

Poezija

Pirmame Raštu numery trumpai išdesciau svarbiau-

sius dailiosios prozos vertimo principus. Minejau,
kad, verciant dailiosios prozos veikala, vertime rei-
kia tiksliai perteikti originalo minti, verciamojo au-
toriaus stiliu, jo literaturines priemones, jo sintakse,
jo sakinio ritma ir kadencija, jo žodyna ir t.t. Tie pa-
tys principai taikytini ir poezijos vertimui. 'Taciau
poezijos vertejui keliami dar ir nauji reikalavimai, iš
kuriu svarbiausi - originalo metro (kitaip sakant,
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ritmo) ir rimuperteikimas vertime. Beabejo, verciant
rimus reikia vartoti tik tuo atveju, kai juos turime
originale. Klasikine senove, pavyzdžiui, rimu visai
nepažinojo, tad, verciant Homero epines poemas ar
Horacijaus odes, apie rimavima negali buti ne kalbus.

Prozos ritma reikia griežtai skirti nuo 'poezijos
ritmo. Prozos ritma, anot Andrejaus Fiodorovo, su-
daro "sutvarkytas prasminiu ir sintaksiniu kalbos
elementu išdestymas, ju sekimas tam tikra tvarka -
žodžiu kartojimas, parale1izmai, kontrastai, simetri-
ja, fraziu ir sakiniu ryšio pobudis... Be to, prozos
ritmui svarbu emocines jegos, patetiško nuspalvini-
mo išdestymas."

Visai kas kita - poezijos ritmas. Eileraštyje ritma
sudaro taisyklingas garsiniu vienetu kaitaliojima-
sis, -lietuviu (taip pat rusu, vokieciu...) vartojamoj
toninej eiledaroj - taisyklingas kirciuotu ir nekir-

ciuotu skiemenu kaitaliojimasis.
Ritmas, jo pobudis turi ypatinga reikšme sutei-

kiant poezijos kuriniui vienoki ar kitoki emocini
~tspalvi, reiškiant džiaugsma ar liudesi, nerupestin-
guma ar susikaupima, patetine jega ar nervinga
trukciojima.

Savo minti pailiustruosiu pavyzdžiais. Paimkime
dvi eilutes iš Maironio eilerašcio, kuriame jis krei-
piasi i Baltijos jura:

Jame jauciama didžiosios stichijos jega, galingi rit-
miški juros bangu smugiai.

Tam ispudžiui sukelti, nekalbant jau apie prasmi-
ne ir vaizdine kurinio puse, didele reikšme turi ei-

lerašcio metras, - šiuo atveju - anapestas, t.y. tri-
skiemene peda su kirciu paskutiniame skiemeny,-
metras, sukelias rimta ir iškilminga nuotaika. Ver-

ciant šita Maironio eilerašti i kuria svetima kalba,
vertime butinai reikta išlaikyti anapestini metra ir
Maironio pavartotus vyriškus rimus, t.y. rimus, ku-
riuose kirciuojamas paskutinis skiemuo: vilnimis _

širdis, banga- Baltija. Rimu pobudi svarbu išlaikyti
del to, kad jie šiuo atveju sustiprina bendra dideles
jegos ispudi.

Noredamas parodyti, kaip nuskambes tas pats da-
lykas, parašytas kitokiu ritmu, duosiu cia tas pacias
Maironio eilutes, bet jau mano perrašytas penkiu
pedu jambu:

Placiai vilnim vakarem išsisupus, .

Krutine šalta man banga užIieki.

Išsisupus placiai vakaru vilnimis,

Man krutine užliek savo šalta banga...

Žodžiai liko beveik tie patys, bet eileraštis skamba
žymiai ramiau, silpniau, - ir tai vien del to, kad
pakeitem eiliu ritma.

Idomu pažymeti, kad šiu dienu žymus tarybinis
poetas Borisas Pastemakas, savo poemoj 1905 metai

rašydamas apie jura, pasirinko ta pati metra kaip ir
Maironis, butent - anapesta:

Ei1eraštis skamba rimtai, iškilmingai, patetiškai.

Dopotopnyj prostor

Svirepejet ot peny i sipnet.
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Rastoropnyj priboj

Satanejet

Ot prorvy rabot.
Vsio raschoditsia vroz'

I po-svojemu vojet i gibnet "-

I, svineja ot tiny,

Po svajam po-svojemu bjot.

Juros bangu plakimui, užesiui ir urzgimui perteikti
Pastemakas virtuoziškai vartoja garsu t, p, T,S ir v

pakartojimus. Verciant šia strofa, vertime butinai
reiktu pakartoti tuos pat garsus, nes be ju vertimas
pasidarytu žymiai blyškesnis už originala.

Fonetine puse, ypac verciant poetus, kreipiancius
i ja daug demesio (pavyzdžiui, Pastemaka ar Ver-
laine'a), turi be galo didele reikšme; iš to aišku, kad
poezijos vertejas privalo tureti ypatingai jautria
klausa.

Vertime butinai turi buti išlaikoma originalo stro-

fos konstrukcija, kadangi strofa, kaip ir ritmas, turi
savo kalba - nerupestinga arba rimta, painia arba
paprasta. Oktavos (aštuoniu eiluciu strofos, turincios
savotiška rimu išdestyma) negalima versti paprasta
keturiu eiluciu strofa, 0 soneto negalima versti ter-
cinomis.

Verciant eilemis, taip pat svarbu išlaikyti origina-
lo eilutes ilgi, t.y. pedu skaiciu. Trumpom eilutem
dažniausiai reiškiama lengva, žaisminga nuotaika,

pavyzdžiui:

Balto vejo žinios ejo -
tu ateisi pas mane.

Atejai tyli, kaip feja,

savo pasaku sapne.

Rimtas, iškilmingas stilius dažniausiai prabyla
ilgom eilutem (pavyzdžiui, musu cituotoji Pastema-
ko poema parašyta eilutem, turinciom po 15 ir po 16
skiemenu):

Dopotopnyj prostor svirepejet ot peny i sipnet...

(Prieštvanine platybe užkimsta nuo putu ir siunta...)

Jei kalbesime apie vertejo individualybe, tai ture-
sime pažymeti, kad geriau visai neversti tokiu au-
toriu, kuriu visa dvasine struktura, pasauležiura ir
temperamentas yra griežtai priešingi paties vertejo
simpatijoms ir pa1inkimams. Realistiniu polinkiu ver-
tejas vargu ar išvers gerai Mallarme, 0 kokiam nors
simbolistui ar impresionistui greiciausiai nelabai
pasiseks išversti poeto realisto kurirU revoliucine
tema.

Tarybu Sajungoje vertejai (turiu gaivoj verciancius
i rusu kalba) dažniausiai laikosi cia suminetu pa-
grindiniu poezijos vertimo principu. Mums net sun-
ku isivaizduoti, kad vertejas kritikos galetu buti pei-
kiamas už tai, kad jis du eilerašcio žodžius, iš kuriu
.vienas stovi vienos eilutes pabaigoj, 0 kitas - sekan-
cios eilutes pradžioj, sudejo i viena eilute ir taip pra-
žude vadinamojo enjambement(perkelimo) efekta.

Tarybu Sajungoj iš poezijos vertejo reikalaujama
ypatingai jautrios klausos, reikalaujama ne tik pras-
mines ir vaizdines,-bet ir garsines poetiniu kuri-
niu puses perteikimo, originalo pauziu pakartojimo

10.-3156
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vertime, ne nekalbant jau apie tokius dalykus kaip,
pavyzdžiui, cezuros išlaikyma šešiu pedu jambe, -
tuo tarpu musu vertejai apie cezura dažniausiai ne-
turi jokio supratimo ir labai dažnai neskiria jos nuo
cenzuros.

Tarybu Sajungoje yra pasirodžiusi visa eile_p'asau-
lines literaturos ir Sajungos tautu poezijos kuriniu
vertimu i rusu kalba. Tarp verteju matome daug

žymiu rašytoju, garsiu poetu vardu. Kaip sažiningi
ir talentingi vertejai pasižymejo Pastemakas, Ticho-
novas, Lozinskis, ~iukovskis, Gorodeckis, Borisas

Brikas, Livšicas ir daug kitu. Specialiai tam reikalui
leidžiamose knygose, taip pat laikrašciuose ir žur-
naluose nuolat rašoma ir diskutuojama poezijos
vertimo technikos - teorijos ir praktikos - klausi-
mais. Poezijos kuriniai - ir tai ne tik vokieciu ar
italu, bet ir persu, ir kinu - visuomet verciami iš
originalo. Geresnio vertimo pasirodymas laikomas
dideliu literaturiniu ivykiu. Žymiu verteju at1ik-
tiems poezijos veikalu vertimams nagrineti skiria-
mi ištisi straipsniai (taip buvo, pavyzdžiui, išejus iš
spaudos Lozinskio išverstai Dieviškosios komedijos
pirmajai daliai - "Pragarui").

Tarybu Sajungoje poezijos vertimo darbas vykdo-
mas planingai. Verciami visu kraštu ir visu laiku
žymesnieji poezijos kuriniai. Maskvoj ar Leningra-
de negalima butu ne pagalvoti apie skleidima pas
mus kai kieno uoliai propaguojamos (tiesa, kol kas
tik žodžiu) "idejos", kad senieji graiku ar romenu
poetai esa "pasene" ar "netinka musu laikams". Gre-
ta Byrono ir Shelley, Goethes ir Heines, Hugo ir

Voltaire'o, Dantes ir Torquato Tasso, greta Whitma-
no, Kiplingo ir Verhaereno, greta naujausios pran-
cuzu, anglu ir amerikieciu poezijos antologiju lei-
džiami rusiškai Homero, Horacijaus, Ovidijaus, Ka-
tulo ir Lukrecijaus vertimai. I rusu kalba verciami
visi žymesnieji sajunginiu respubliku poetai, leidžia-
mi liaudies dainu ir didžiuju tautiniu epu vertimai.

Taip Tarybu Sajungoje yra sutvarkytas poezijos
vertimo i rusu kalba klausimas. 0 kaip tas reikalas

buvo iki šiol tvarkomas Lietuvoje? Reikia pasakyti,
kad jis iš viso nebuvo tvarkomas. Beveik visi musiš-
kiai poezijos vertejai, pasižymedami tais pat truku-
mais kaip ir ju broliai - prozos vertejai, turi dar visa
eile specifiniu profesiniu ydu, kurios kyla iš nenu-
simanymo apie pagrindinius poezijos vertimo prin-
cipus.

Liudnu paradoksu tenka laikyti ta fakta, kad dau-
gelis musu literaturos žinovu (ar besidedanciu to-
kiais) Gustaicio padarytus Mickeviciaus Krymo so-
netu vertimus laiko pavyzdingais ir net perša juos
mokyklinei jaunuomenei kaip vertimo šedevrus.
Noredamas pademonstruoti Gustaicio, kaip Micke-
viciaus vertejo, darbo pavyzdžius, pacituosiu cia
soneto "Baidarai" paskutiniu šešiu eiluciu vertima:

2eme mieg, man ner miego. šoku i Buksinaj

išsiputus atkriokia pas kranta juodbange,

lenkiu, žastus ištieses, prieš ja savo kakta,

vilnis ant galvos truksta, žiokle aprakinaj

ten mintis, kaip apsvaigus valtis, nusidange,

laukiu i užmiršimo grimsiant lcatarakta.
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Turiu prisipažinti, kad, skaitant eilute: "išsiputus
atkriokia pas kranta juodbange", man kyla vaizdas
juodos kiaules pašiauštais šeriais, kuri, baisingai
kriuksedama, dumia I kranta~ Originale, žinoma,

jokio kriokimo ir jokios "juodbanges" (ke.i!?tasir
beprasmiškas naujadaras!) nera. Mickevicius sako:

"czarny, wydety balwan z hukiem na brzeg dazy",
t.y. "juoda, išpusta banga uždama bega I kranta".
Mickevicius tiesia rankas, 0 Gustaitis - kažin kokius

"žastus". Mickevicius sako: "mane apsupa chao-
sas", 0 Gustaitis kalba apie kažkokI "žiokles apra-
kinima"! Jei dar pridesime, kad vertejas i lietuviška-
ji teksta ivede Euksina ir katarakta, apie kuriuos
originale ne neužsimenama, tai turesime pilnutini
musu garsiojo vertejo darbo metodu vaizda.

Kituose Gustaicio atliktu ose Mickeviciaus sonetu
vertimuose irgi netruksta "vesulu grumzdingu" ir
panašiu keistenybiu.

Ne mažiau už Mickeviciu nukentejo išverstas i
lietuviu kalba Dante, kurio Dieviškaja komedija iš-
verte dr. Narjauskas. Pavyzdžiui pacituosiu dvi ver-
timo tercinas:

Cia Cerberis, žiaurybe ypatinga,

Zveris trisnukis, išsižiojes loja

I pasmerktus, kuriu purve nestinga.

už bet kuria kita Dieviškosioskomedijosvieta, kad ver-
time pilna "atminties sketimu", "gyslu drebejimu",
"vaizduotes arkliuku" ir "negauruotu kiaušu", tai .
suprasime, kokiu tragišku juokdariu per vertejo ma-
lone turejo pavirsti Dante, prabiles lietuviu kalba.

Smarkiai yra nukentejes ir Puškino Eugenijus One-
ginas, kurio fragmentu vertimai kažkada buvo pasi-
rode viename žurnaliuke. Puškino monsieur l'Abbe
vertejo buvo apmautas sandalais vien del to, kad
vertejas nerado rimo žodžiui "moralais".

Tas pats vertejas pasirode visai nenusimanas apie
vertimo formaline puse, nes, versdamas Puškina,
pavartojo tokius netikslius rimus, kuriu Oneginoau-
torius iš viso nelaikytu rimais (pavyzdžiui, dede-
užsisedo, neramus - namu).

Kazys Binkis Puškino mažuju dramu vertimuose
(spausdinti Šviesos keliuose) ten, kur originale ran-
dame taisyklinga penkiu pedu jamba, kažkodel var-
toja keturiu ir šešiu pedu jamba, 0 vietomis duoda ir
tokiu eiluciu, kuriose iš viso jokio ritmo nebelieka,
taip visai sugriaudamas klasikines Puškino eiles.

Ralys kadaise dave savo metui visai nebloga
Odisejosvertima, kuriame taciau buvo klaidingai iš-
verstu vietu; be to, i vertima buvo isibrove daug ei-
luciu, turinciu po penkias ir po septynias pedas,
kas jokiu budu neleistina hegzametru parašyto vei-
kalo vertime. Prieš kelerius metus išejo antras Odi-
sijos leidimas, profesoriaus V. SilkarsJdo redaguo-
tas. Ir ka gi? Antrame leidime visos pirmo leidimo
prasmines klaidos liko nepataisytos, visos pen-
kiapedes ir septyniapedes eilutes liko nepaliestos.

Barzdajo moliuga, žiauriai žvilgcioja,

Tur platu pilva; rankom aptaisytoms

Smerktuosius lupa, drasko, sukapoja.

Jei dar pažymesime, kad ši citata nieku ne blogesne
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Kyla klausimas, kaip profesorius Ši1karskis "reda-
gavo" vertima, jei jis ne kiek,.nepagerejo?

Daug dar butu galima kalbeti apie poezijos verti-

mo negeroves, apie tarybiniu poetu vertimu i Uetu-
viu kalba trukumus, apie verteju rusu kalbos ne-
mokejima, apie tai, kad vertejai dažniausiai neturi
jokio supratimo apie Majakovskio dinaminius rit-
mus, apie jo pauzes, taciau šiuo kartu pasitenkinsiu
musu poezijos verteju pagrindinia klaida, klaida
dominanciu nurodymu.

- Argi iš tikro visai neturime gera poezijos ver-
tima? - gali paklausti nustebe ir nusigande skaity-
tojai. Reikia pasakyti, kad turime viena kita dalyka
neblogai išversta. Taciau gera poezijos vertimu yra
taip maža, kad jie visai pražuva blogu vertima po-
tvynyje.

Vienintelis dalykas, kuris musa poezijos vertejams
lieka, - tai suprasti savo klaidas ir, turint prieš akis
daugeliu atžvilgiu pavyzdingus tarybiniu verteju
darbus, stropiai mokytis, atkakliai dirbti, kad po
kokia dešimties metu butu galima rašyti straipsnius
apie musa poezijos verteja nuopelnus ir laimejimus.

[1940]
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