STASYS SABONIS

PASTABOS APIE MENINIO VERTIMO
KRITIKA
Literaturos teorijoje sakoma, kad "literaturos kritikos veiklos sritis - kvalifikuoti sprendimai apie
kurinius (kritike - graiku kalba reiškia sprendima,
nuomone), skirti tiek autoriui, tiek skaitytojams. Ji
atkreipia demesi i sunkiau pastebimus prasminius atspalvius, interpretuoja turini, apibudina kurinio menine sandara ir ve;rte, jo vieta šiuolaikines l~teraturos
kontekste" (Literaturos teorijos apybraiža.- V., 1982,
p. 16). Verstini grožines literaturos. kurini, kaip žinome, sudaro du komponentai: originalo tekstas ir jo
vertimas, todel suprantama, kad meninio vertimo kritikos veiklos sritis dvigubai platesne - vertinti ne tik
<?riginalo teksta, bet ir analizuoti vertimo teksta, daryti kvalifikuotus sprendimus, skirtus vertejui ir skaitytojui, apibudinti vertimo teksto verte ir jo vieta
šiuolaikinio meninio vertimo kontekste. Tai elementarios meninio vertimo .kritikos funkcijos. Kaip praktiškai jas vykdo musu vertimo kritika, kokia apskritai musu vertimo kritikos bukle?
Žinome, kaip pastaruoju metu paženges vertimo
menas. Turime kvalifikuotai išverstu, reik!!irningu rusu ir kitu tarybiniu tautu, taip pat užsienio literaturos kuriniu. Jau galime kalbeti apie atskiru kalbiniu
regionu (prancuzu, vokieciu, anglu, ispanu) vertimus.
Meninip vertimo bare darbuojasi ir seni, patyre
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meistrai, ir gausus burys viduriniosios bei jaunosios

nu ar dviem stereotipiniais sakiniais: "Vertejas savo
uždavini atliko gerai" ar panašiai. Tai paradoksalu,
bet, matyt, redakcijos ir skaitytojai tai mano' esant
normalu. Nors vertimas ir neprilygsta originaliajai
rašytojo kurybai, bet vis de1to taip pat laiko~as. kt.rybiniu' darbu, ir pagalvokime, kaip atrodytu, "jeigu
tokiais bendrais teiginiais, be jokios kurinio analizes
ir motyvavimo butu vertinami originalus musu rašy-

karto!!verteju. Sukaupta gana vertinga meninio ver-
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timo .patirtis, turime nauja tarybine meninio vertimo
mokykla su tam tikrais principais ir kriterijais. Kaip
teigia literaturos kritikai. ir rašytojai, verstines lite.

raturos kuriniai veržiasi i musu literaturos konteksta,

veikia jos žanru~, turtina musu nacionaline kultura.
Taigi vertimo kritikai yra kur reikštis, pakankamai
medžiagos analizei, vertinimams, sprendimams ir api.
bendrinimams.
Kaipgi yra iš tikruju?
Po knygos "Meninio vertimo problemos" pasirodymo praejo penkeri metai, ir per ta laika, išskyrus
K. Ambraso-Sasnavos knyga apie vertimo teorijos
klausimus "Vertimo tyrinejimai", nebuvo paskelbtas
nei vienas rimtesnis vertimo kritikos. straipsnis. Periodineje spaudoje per metus skelbiamoms verstines
prozos recenzijoms suskaiciuoti pakanka vienos rankos pirštu. Pavyzdžiui, "Literatura ir menas" 1984 m.
išspausdino keturias, "Pergales" žurnalas tris, "Nemunas" nei ~enos. 1985 m. "Pergaleje" paslrode ke":
turios, "Literaturoje ir mene" penkios. Beje, ir tu ne- .
gausiu publikaciju' apie verstines prozos knygas negalima laikyti meninio vertimo kritika tikraja šio
žodžio prasme, kadangi jos y:ra vienpusiškos, neatitinka aukšciau minetu 'reikalivimu. Dažniausia imamas verstinis kurinys ir aptariamas originalo tekstas:
komentuojamas turinys, kurinio parašymo aplinkybes, stilius ir beveik ~e žodžio nepasakoma apie vertejo darba, tarsi tas vertimas butu atsirades savaime.
Tiesa, k~rtais vertejo triusa recenzentas ivertina vie132

toju kuriniai. .
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Be abejo, neteisinga reikalauti, kad visos verstiniu knygu recenzijos butu visapusiškos, 0 recenzentas jose kvalifikuotai analizuotu ir yertintu tiek originalo, tiek vertimo teksta. Neretai apie naujai pasi- :
rodancius verstinius kurinius rašo rašytojai, literaturos kritikai, kuriems ~erupi vienu ar kitu aspektu
pakomentuoti ju. problematika, menines savybes, palyginti juos su musu literaturos reiškiriiais. Tokios
recenzijos, be abejo, reikalingos, jos turi didele
reikšme bendram musu literaturos ir kulturos procesui.
Taciau negalima pamiršti, kad šitaip vienpusiškai
aptariant verstine literatura, daroma didele žala meninio vertimo procesui ir ja butina kompensuoti vertimo kritikos specialistu darbais. Retkarciais taip ir
daroma: periodineje spaudoje pasirodo viena kita
verteju praktiku, teoretiku ir šiaip vertimo žinovu
(A. Zirgulio, V. Petrausko, S. Narbuto, G. Cepinskienes. ir kitu) recenzijos. Tik gaila, kad ir šie recenzentai, išskyrus A. ŽirguIi, . S. Narbut~, gal dar viena
kita, daugiausia savo rašiniuose komentuoja originala ir beveik visai neanalizuoja vertimo arba ji apta133

lui, splarkiai išaugus originaliosios literaturos apimciai, irgi nelengva sutalpinti visu originaliu ir verstiniu knygu recenziju ar kitokiu publikaciju apie vertimus ir vertejus. Todel vienintele išeitis pradeti
leisti specialiai verstinei literaturai ir vertimu kritikai skirta žurnala.
Prie rimtu objektyviu priežasciu galima prišlieti
ir k~alifikuotu vertimu kritiku stoka. Sia problema
galetu padeti spresti prie LTSR MA Lietuviu kalbos
ir literaturos instituto vertimu poskyris, apie kuri jau
buvo kalbeta VII Lietuvos rašytoju suvaŽiavime, tik
gaila, kad ligi šiol jo dar Iiera.
Taciau vien šiomis objektyviomis aplinkybemis.
aiškinti nepatenkinama vertimu kritikos padeti butu
neteisinga. Vis delto yra ir subjektyviu priežasciu. Ir

ria tik bendrais, neargumentuotais teiginiais. V. Pet-rauskas, ne tik didele patirti turis _vertejas, bet ir
teoretikas, kiek anksciau pasireiškes ir vertimo kritikoje, šiu metu "Pergales" 1 nr, recenzuodamas
B. Gedgaudaites išversta Chorches Isakso romana
. "Marija", savo jaunesnes koleges darba apibudina tik
keliais sakiniais. Tuo tarpu originala komentuoja per
keturias žurnalo skiltis. Panašaus pobudžio yra ir
G. Cepinskienes, E. Kuosaites bei kitu recenzijos.
Redakcijos ga1etu kreipti savo recenzentus tinkama
linkme, reikalauti iš ju straipsniu kvalifikuotos analizes.
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Meninio vertimo kritikos veiklos sferai priklausytu ne tik recenzijos, bet ir probleII.liniai straipsniai,
vertimu apžValgos (]os, beje, nors ir labai konspeI{."
tiškai,' pateikiamos kasmetineje "Literaturos panoramoje"), publikacijos apie atskiru verteju darbus, ver- .
teju portretai. Jose butu gera proga analizuoti verteju darbo metodika, atskleisti ju patirti, kad galima
butu mokytis mažiau igudusiems vertejams. Deja, musu literaturine periodine. spauda,. gal tik išskyrus
"Naujas knygas", vertimo menui savo skiltyse labai
šykšti vietos.
Taigi meninio vertimo kritika smarkiai at~ilieka
nuo praktinio vertimo proceso. Kokios to atsilikimo
priežastys? .'Žinoma,yra objektyviu aplinkybiu, kliudanciu placiau pasireikšti vertimo kritikai. Tai, visu
pirma, vietos stoka periodineje I.iteraturineje spaudoje. Savaitraštis "Lite-ratura ir menas", nušvieciantis visas meno šakas, be abejo, negali tiek vietos
skirti vertimo menui, kiek reiketu. "Pergales" žurna134
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dabartinemis salygomis laikrašciu ir žurnalu redakcijos galetu žymiai aktyviau organizuoti ir daugiau
vietos skirti medžiagai apie prozos vertimus. Cia, atrodo, esama ir tam tikro abejingumo. To nepasakysi
apie verstine poezija. Poezijos vertimai beveik visi
recenzuojami, ir ju recenzijos dalykiškesnes, jose
analizuojamas ir vertejo darbas. Gal poezijai rodoma
daugiau pagarbos ir demesio todel, kad ja vercia
dažniausiai poetai, 0 prozos dauguma verteju paprasti mirtingieji, kartais netgi atsitiktiniai, su literatura
nedaug ka bendro turintys žmones. Tad juo labiau
reiketu principingai ivertinti ju darbus. Beje, jeigu
vertimai butu reguliariai rec~nzuojami, tai ir i kritines pastabas butu reaguojama normaliai.
Tikriausiai ir rašanciuju apie vertimo mena turetume daugiau, j~igu redakcijos butu labai suintere135

suotos. Pagrindini vaidmeni praktiškai ugdant verte. jus vaidina leidyklos. Panašiai galetu elgtis ir p'eriodiniu leidiniu redakcijos. Zmoniu šiam darbui galima
rasti ir tarp paciu verteju. Zinoma, ir vertejai, es~nt
progai, neturetu atsisakyti paanalizuoti savo kolegu
darbo. Verstiniu knygu aptarimuose, kuriuos re~iia
"Vagos" leidykla drauge su Rašytoju sajungos meniIiio vertimo komisija, vertejai skaito pranešimus: Jie
galetu sudaryti gera pagrinda straipsniams ir recenzijoms. Taip pat leidyklu verstines literaturos redakciju redakt6riai ir redakciju vedejai nuolat vertina
verteju triusa. Rašomos ir vidines rankrašciu recenzijos. Reikšmingesnes ju, atitinkamai.prapletus, galetu buti publikuojamos.
Taigi visiems reikia daugiau aktYvumo, daugiau
. geru noru, iniciatyvos, ir meninio vertimo kritikos
bukle žYmiai pageres.

