.

VYT AUT AS VISOCKAS

keturis' pokario dešimtmecius nenuilsdami varo pras.

PROZOS VERTEJU
DARBYMECIAI

-

Vertimas
tai nelyginant javas, išmaitintas dvieju kulturu. Gyvybes syvus jis ima iš originalo dirvos
ir iš dirvos tos tautos,' i kurios kalba kurinys verciamas. Kuo giliau ir placiau siekia šaknys, tuo bran-'
desni gruda išaugina. To javo ugdytojas ir puoseletojas - vertejas. Nuo jo talento, išmanymo, pasirengimo priklauso ar vienos tautos dvasines kurybos vaisius prigis kitoje kulturoje, neliks svetimkunis.
Iprasta sakyti, kad vertejas - tai tautu, literaturu 'bendravimo tarpininkas. Taciau tai per siaura
funkcija. Vertimas turi taip iaugti i nacionaline literatura, kad prisidetu prie nacionalines savimones
ugdymo, prie literaturinio proceso formavimo, duotu
jam .nauju gaiviu impulsu, užpildytu spragas.
Apie tarybinio pokario laikotarpio vertimu i lietuviu kalba procesa, jo masta, krypti, dinamika ne
karta kalbetair rašyta, jis placiai apžvelgtas "Meninio vertimo problemu" rinkinyje. Tad nekartojant
jau skelbtu tiesu, cia noretusi pažve~gti i ši kulturos
bara kiek iš kito kampo, butent: kokiomis jegomis,
kokio:mis verteju kurybinemis pastangomis tatai buvo padaryta. Ir apsiriboti prozos vertimais, sutelkus
demesi i vertimus iš originalo kalbos.
Taigi nagrinedami vertimu pasiekimus ir trukumus, turime atsigrežti i tuos žmoneS",kurie štai jau
24

mingas kulturos vagas. Ne visos tos vagos tiesios,
ir artojas artojui nelygu, bet visos jos gule i placias
varsnas, kuriose yra kur pasižvalgyti. Siandien akty..
viai dirba apie 200 ,grožines prozos verteju. Dabar
jie vercia iš 34 pasaulio kalbu. Reikia pasakyti, kad
verteju darbas ne visada deramai vertinamas, ne visada tiems darbininkams rodomas reikiamas demesys
ir pelnyta šiluma, nors yra vertimu, kuriu svoris ne
menkesnis negu kai kuriu originaliu kuriniu. Tad pa. žvelkime i musu prozos vertimus: kaip drauge su šiu
baru platejimu augo, gausejo ir brendo vertejai, kokius kelius ir vingius pokario metais jie nuejo, kas ju
dar laukia ateityje, kokius dirvonus reikes išplešti.
Su pagarba šiandien minime vardus tu žmoniu,
kurie išvaduotoje Tarybu Lietuvoje 1945' m. išvare
pirmasias prozos vertimu pradalges. Tai A. Venc1ova, J. Karosas, 1. Povilaviciute, E. Orvidiene, P. Povilaitis, J. Talmantas. Ju išverstos B. Gorbatovo,
V. Grosmano, N. Tichonovo, D. Furmanovo, M. 'Solochovo, A. Gaidaro, V. Vasilevskos knygos buvo
pirmosios kregždes dar padumavusioje pokario padangej~. Vertimu publikavimas, kaip ir visa knygu
leidyba, igavo planinga, kryptinga pobudi, valstybini
masta. 0 tam reikejo daug kurybiniu pajegu, kuriu
ligi tol nebuvo parengta. Remdamiesi .negausiais patyrusiu verteju kadrais, šio darbo organizatoriai telke
naujus žmones, kurie mokesi kasdienineje praktikoje.
Siuo metu su užmoju pradeta versti rusu tarybine
proza, svariausi užsienio literaturos veikalai. A. PUŠkino, M. Lermontovo, N. Gogolio, 1. Turgenevo,
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F. Dostojevskio, L. Tolstojaus, A. Cechovo, M. Gorkio, A. Tolstojaus, N. Ostrovskio, A. Fadejevo, M. Solochovo, V. Katajevo ir kitu rusu prozos meistru placiai leidžiama kuryba dave galimybiu vertejams
pasireikšti. Buvo kur pamikiinti plunksna ir rengiant
O. Balzako, Stendalio, V. Hugo, G. de Mopasano,
.

R. Rolano, Dž. Svifto, C. Dikenso, Dž. Londono,
Dž. Steinbeko, F. Silerio ir kitu užsienio klasiku vertimus.
Pirmaji pokario penkmeti didžioji prozos vertimu
našta gule ant senosios ,gvardijos peciu. Tai buvo
P. Povilaitis, M. Miškinis, E. Viskanta, Vyt. Petraus..
kas, J. Talmantas, D. Drbas, 1. Žurauskas, K. VairasRackauskas, J. Sužiedelis, D. Bubinas, A. Gricius. Turedami didesni ar mažesni patyrima, jie dave tona,
kure lietuviu tarybine meninio vertimo mokykla.
Cia pravartu apsistoti ties viena kita iškilesne
ano pradinio laikotarpio prozo's verteju figura. Bene
ryškiausia iš ju - Pranas Povilaitis. Jis tikrai buvo
rimtas vertejas profesionalas ir reiklus vertimu kritikas. Jis nesiblaške, verte kapitalinius kurinius. Tik
pažvelkime i jo tarybiniu metu vertimu saraša. Jame - 1. Tolstojaus "Ana Karenina" , M. Gorkio "Klimo Samgino gyvenimas", "Artamonovai", "Trejetas",
A. Gerceno "Praeitis ir godos", M. Solochovo "Tykusis Donas", V. Hugo "Vargdieniai". Tiesiog stebina,
kaip toks silpnos sveikatos vyras per palyginti trumpa laika - mire 1957 m.- šitokius kalnus nuverte.
Tai tvirtos valios, kryptingai dirbusio žmogaus veiklos vaisiai (prisiminkime, kad net hitlerines okupacijos metais jis verte "Tykuji Dona"I). Jo vertimai
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pasižymi tikslumu, kruopšciu realiju išlukštenimu,
taikliu . lietuviško žodžio panaudojimu, kuryb~ngu
frazeolo,gizmu perteikimu. Daug jis miveike ir kaip
vertimu kritikas. Placios recenzijos liudija, kad jis.
žvelge ne tik patyrusio praktiko akimis, bet buvo susipažines su tarybines grožines literaturos vertimo
mokyklos teoriniais pagrindais. Iš jo recenziju ir šiandien daug ko galima pasimokyti. Buvo didelis eruditas, reikalavo versti iš originalo kalbos, kele balsa
prieš pažodiškuma, bare už grožines literaturos specifikos nepaisyma. Jo paties vertimai ir po keliu
dešimtmeciu tebera gyvybingi. Tiesa, iš laiko perspektyvos žiuredami kai kur juose dabar pasigendame laisvesnes frazes, gal vietomis vertejas per arti
prigludes prie originalo strukturu, bet tokiu dalyku
rasime ir musu naujausiuose vertimuose.
Nedylanti pedsaka vertimu dirvoje paliko Motiejus Miškinis. Žavejosi N. Gogolio proza, ištisais
puslapiais atmintinai ja cituodavo, i musu kulturos
istorija iejo kaip talentingas šio rašytojo kurybos
vertejas. Buvo giliai išstudijaves rusu klasika, ja verte, apie ja paraše straipsniu. Buyo geras rusu kalbos,
senosios Rusijos istorijos, buities žinovas. Tatai labai
jam praverte prie darbo stalo. Pirmaisiais pokario
metais nemažai triuse kaip redaktorius. Jo vertimams
"budinga diliele pagarba originalui, kruopšti teksto
analize, senosios buities lietuvišku atitikmenu ieškojimas, kurinio individualybes pajautimas, 'pastangos
perteikti autoriaus stilistine maniera.
Su keliolikos metu vertejo darbo stažu isijunge
i kurybine veikla Edvardas Viskante.. Mokejo rušu
2'1

ir kelias Vakatu kalbas, todel pokario metais buvo
tikras lobis - daug verte, redagavo A. Cechovo raštu serija, spausdino recenzijas. Ir Ugi šiol jis sekniingai darbuojasi. 1. Tolstojus, Dž. Bokacas, G. de ;Mopasanas, A. Moravija, B. Brechtas- štai anaiptol
nepilnas jo verstu autoriu sarašas. Bene svariausi
E. Viskantos vertitnai - 1. Tolstojaus "Karas ir taika" ir Dž. Bokaco "Dekameronas". Turedamas rimta
filologini pasirengima ir kurybine gysleler vertejas
.sugeba prasismelkti i originalo potekste, atkurti ir
prasme, ir vaizda, jo nenusausindamas, bet ir "negra~indamas", nepuldamas pernelyg vaizdžiai kalbeti
f4da, kai orginalas to nereikalauja.
Nuo pat pirmuju pokario metu iškilo kurybinga;
darbšti Vytauto Petrausko asmenybe. Dideli jo nuopelnai kaip tarybines klasikos vertejo: jis ivede i musu kulturos apyvarta N. Ostrovskio "Kaip grudii10si
plienas" ir "Audru pagimdyti", A. Tolstojaus epopeja
"Kanciu keliai". Veliau pasinere i vokieciu kalba rašytos literaturos vertimus - S. Cveigo, H. Heses,
E. M. Remarko, M. Frišo, Z. Lenco ir kitu proza. Jis
gerai jaute XX a. literaturos specifika. Budamas
ižvalgus analitikas ir sintetikas, gebejo išnarplioti
kilometrinius filosofavimus ir paliko mums iškalbin.

gas intelektualinio
romano. vertimo
paskutine ir pati didžioji jb meile -

pamokas

-

tai

T. Mano kury-

ba: "Lota Veimare", ;,Užbuitas kalnas", "Avantiuristo
Felikso Kr.ulio prisipažinimai". Vyt. Petrauskas buvo
dosnus ir kantrus jaunuju mokytojas, toleraritas,
drauge su kitais formaves musu vertimu mokyklos .

krypti.
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. Ilga ir gilia vertimu
vaga išvare Dominykas Urbas; Tuoj po karo jis uoliai brauke, redagavo nelabai grabius kitu verteju tekstus (šito.darbo patynmo
turejo dar iš "Sakalo" leidyklos laiku). Pats verte i'š.
originalo rusu klasiku ir tarybiniu rašytoju, latviu,
lenku, žydu, prancuzu, vokieciu autoriu kurinius.
1. Tolstojaus, F: Dostojevskio, F. Rable, Solom-Aleichemo, O. Balzako, V. Reimonto, F. Gladkovo,
A. Upycio proza jis apvilko lietuvišku rubu. Bene iškiliausias jo darbas - F. Rable "Gargantiua ir Pantagriuelis" vertimas. Renesanso milžino kurinio puslapiuose atsiskleide visas vertejo talentas: interpretatoriaus jautrumas ir išmone, enciklopedinis išprusimas, neišsemiami gimtosios kalbos aruodai, frazes
šmaikštybe. Salia vertimu, knygu lenty~oje rikiuojasi ilgos rietuves jo suredaguotu leidiniu.. D. Urbas
bene daugiau už kitus nusipelne ugdant nauja verteju
bei redaktoriU,karta: sutelkus leidykloje etatinius redaktoriu kadrus, jis kelis menesius seminariniu pratybu metodu moke geltonsnapius jaunuosius darbuotojus vertitno abeceles, 0 veliau buvo kasdieninis
vadovas ir patarejas kebliais klausitnais. Jo konsultacijomis daug kas naudojasi ir dabar.
Kaip mineta, jau pirmaji pokario. penkmeti iIiten'syviai darbavosi ir kiti patyre vertejai: A. Gricius pateike B. Lavreniovo, K. Simonovo pjesiu, K. VairasRackauskas, vertejas su stažu nuo 1907 m., lietuviu
kalba atkure anglu-amerikieciu rašytoju romanu
(žymiausias jo indelis - T. Dreizerio kurybos vertimai), K. Kiela supažindino su V. Veresajevo, A. Ostrovskio raštais, J. Sužiedelis verte I. Turge'neva,
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D. Bubinas- A. Cechova ir F. Dostojevski, S. Dabušis - M. Saltykova-Šcedrina, V. Oškinis- P. Skosyriova, veliau - S. Sergejeva-Censki, G. Markova ir .
t. t. Dauguma ju dar ilgai nepadejo plunksnos, paliko.
rimtu darbu.
.
. . Taciau placiam leidybos užmojui patyrusiu kadru
negalejo pakakti. I ši rata buvo isukti nauji vertejai,
tarp

ju

-

rašytojai:

J. Paukštelis

apsciai

išverte

A. Cechovo, N. Leskovo prozos, E. Matuzevicius atkure M. Gorkio autobiografines apysakas, V. Katilius - 1. Turgenevo, veliau - 1. Foichtvangerio veikalu, V. Drazdauskas - A. Puškino, 1. Gonciarovo
prozos,. J. Grušas rusu klasiku pjesiu. Pažymetina
"Jaunosios
gvardijos",
1. Janušyte - A. Fadejevo
M. Bubenovo, 1. Ilfo ir E. Petrovo romanu verteja.
Intensyviaipradejo
versti pedagogai filologai, taip
pat spaudos darbo praktikai, mokslu semesi prieškarineje mokykloje. Pavyzdžiui, K. Urbanavicius profesionaliai verte iš rusu, vokieciu, lenku kalbu, S. Tomonis pajudino ligi tol mums nepažistamus ang!u
prozos veikalus, C. Jakaitis pirmas išbande plunksna
prie antikinio romano vertimu ir t. t. Minetina ano
meto verteju K. Bartkaus, T. Stonio, D. Pinigio,
A. Vengrio, A. Šereikos, A. Tiešio, K. Akelio, K. Umbraso ir kitu veikla. Pirmuosius vertejo žingsnius ženge tada dar jauni: V. Churginaite, R. Jankeviciute,
V. Radaitis, T. Rostovaite. Ilgainiui jie išaugo i rimtus vertejus.
Toks buvo pirmasis pokario etapas, pats sunkiau-.
sias pradinis penkinetis. Tikros pagarbos nusipelno
vertimu rumo pamatu klojejai. Geriausieji darbai iš-

-
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liko, juos ligi šiol skaitome iš pakartotiniu laidu. Buvo ir tokiu - ir nemažai - kurie anuomet suvaidino
savo vaidmeni, bet neištvere lfiiko bandymo ir nuejo
užmarštin. Pasitaike - kaip ir visais laikais - ir atsi-"
tiktiniu žmoniu.
Buržuazijos valdymo metu' vertimu maseje buta
daug originalo nesupratimo, savivaliavimu, laisvu
atpasakojimu ir tiesiog nemokšiškumo. Todel suprantamos pokario metu verteju, redaktoriu pastangos
siekti kalbos ir stiliaus kulturos, originalo tikslaus
perteikimo. Deja, tas tikslumas nepatyrusiu verteju
tekstuose neretai nukrypdavo i pažodiškuma, 0 kalbos, stiliaus dalykams teigiamai spresti kliude praktikos, žodynu stoka. Didžiuliai leidybos tempai ano
meto salygomis taip pat ne visada išeidavo i gera.
Užtat naujos verteju pajegos, isiliejusios šeštajame
dešimtmetyje,

jau turejo iš ko mokytis

-

ir iš ligto-

liniu pasiekimu, ir iš klaidu. Vertimu mastai vis didejo: užsimota duoti lietuviškai A. Puškino, N. Gogolio, A. Cechovo, M. Gorkio daugiatomius raštus,
velia\1 - rusu klasiku 1. Tolstojaus, F. Dostojevskio
ir kt. kuriniu serijas. Ant skaitytoju stalo gule nauji
rusu tarybines prozos kuriniai. Gausejo kitu tarybiniu tautu rašytoju, užsienio autoriu vertimu. Šis ant~
rasis tarpsnis buvo pradetos vagos tesimas ir gilinimas.
Tarp šeštajame dešimtmetyje atejusiu nauju prozos verteju šiandien matome visa buri tokiu, kurie
iraše reikšminga puslapi i musu vertimu istorija.
Brandžiais' darbais užsirekomendavo Juozas Galvydis. Gerai mokedamas ir jausdamas gyvaja rusu kal31

ba,. disponuodamas gausiais lietuviu liaudies šnekamosios.kalbos resursais jis išraiškingai atkure M. Šolochovo proza, paliko mums "Pakeltos velenos", "Dono apsakymu",. "Jie kovesi už tevyne", "žmogaus
dalios" sodrius vertimus;
.
Pirmaisiais pokario metais kitu TSRS tautu rašy. toju veikalai buvo verciami daugiausia iš tarpinio---,.
rusiško - vertimo. Netgi kaiIIlynu latviu proza. Todel svarbu žingsni šeštajame dešimtmetyje ženge
Aleksandras Zirgulys ir Jonas Kabelka,'emesl versti
stainbiaja latviu proza iš .originalo. J. Kabelka, Endzelyno mokinys, turejo fundamentalu filologini pasirengima, gerai pažinojo latviu literatura ir pirma karta lietuviškai atkur.e ižymiaja A. Upycio "Ruobežnieku" epopeja. A. Zirgulys iškilo kaip V. Lado, J. Jaunsudrabinio, broliu Kaudzyciu kurybos vertejas. Išradingai perteikdamas originalo buitie!), etnografijos
elementus, jis subtiliai jaucia ir lyrinius autoriaus
pasažus. Jo vertimu kalba buvo ir liks pamokomas
pavyzdys jauniems vertejams. Ji sodri, žodin,ga, nesukaustyta, naturali, alsuoja gyva žmoniu šnekesena.
Šeštajame dešimtmetyje sedo prie vertejo stalo
dvi šiandien nusipelniusios vertejos. svetimkalbesEugenija Vengriene iš vokieciu kalbos ir Ramute Ramuniene iš prancuzu. Mokslu semusios tuose kraštuose, kuriu literatura dabar vercia, jos turejo tvirtus kalbos pagrindus, iš patirties pažinojo ana buiti,
kultura, istorija. Geriausi E. Vengrienes darbaiJ. V. Getes, E. T. A. Hofmano, G. Kelerio ir kitu klasiku vertimai pasižymi stropiu originalo išstudijavimu
stilistine kultura. Tarp kitu R. Ramunienes vertimu 32

solidus O. Balzako, Stendalio, R. Rolano romanai.
Darbštumas, reiklumas sau, originalo prasmes iš~vildenimas, pastangos kuo adekvaciau atkurti stilistini

-

I
I

I

,(

audini
budingas R. Ramunienes darbo bruožas. Ir.
šiuo metu ji - paslaugi verteju ir redaktoriu talkininke. Beje, R. Ramuniene ir E. Vengriene, destydamos universitete, per pratybas dave pirmasias meninio vertimo pamokas ne vienam jaunesnes kartos
vertejui romanistui ir germanistui.
Kaip rimta verteja iš prancuZU ir anglu kalbu tada užsiangažavo ir Ona Katinskaite-Doveikiene. Jos
atlikti S. Moemo, T. Gotje, A. Morua ir kitu autoriu
vertimai pasižymi tiksliu originalo minties išsaugojimu, sklandžia fraze, pasvertu žodžiu.
Visas burys nauju verteju kibo i stambiaja anglu
ir amerikieciu proza, kuri ligi tol buvo mažokai
judinta. Su rimtais uŽJnojais atejo E. Kuosaite: išverte
Dž. Londono, H. Fildingo, Dž. Džeromo, B. ŠO j,{uri- .

niu. Visa tai buvo pirmiena lietuviu skaitytojui.
B. Mejeryte, J. Zakonis, D. Inkenaite, J. Subatavicius
šeštajame dešimtmetyje ivede i lietuviu kulturos apyvarta C. Dikenso, V. Skoto, Dž. Golsvorcio, T. Dreizerio, A. Kronino ir kitu prozininku kurinius. Iš ju
ypac produktyviai pasidarbavo J. Subatavicius, per
tris dešimtmecius sukroves nemaža rietuve vertimu.
J. Maceiniene, E. švelniene, V. Šiu,gždinis,V. Kauneckas, O. Dabrilaite, dar vienas kitas ši dešimtmeti
lietuviu kalba perteike ne viena V. Hugo, O. Balzako, R. R6lano, A. Diuma romana.
Pleciantis vertimu geografijai, vis dažniau akys
krypo i šiaure, i savita Skandinavijos literatura. Cia
3. Meninio vertimo akiracIai
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pirmoji vartus atkele Rimute Rimantiene, išversdama
iš originalo - iš švedu ir norvegu kalbu - S.Lagerliof, S. Unset, J. ii romanu ir apysaku. Prie šiaurieciu priskirtina ir broliška tarybine Estija. Sti jos prbzos pasiekimais emesi supažindinti Eduardas Astramskas, pirmas ir ilgus metus vienintelis vertejas iš estu
kalbos.
.Siu kulturos darbininku bendraamžiai papilde ta..
da ir verteju iš rusu kalbos gretas. Tai B. Puodžiukaitis, E. Užbaliene, ypac vaisingai prisideje prie M. Gorkio raštu tominio leidimo. Pagarbos nusipelne
.9. Juodvalkyte už. išversta K. Pau~tovskio daugiatome autobiografine epopeja, už velesnius vertimus iš
lenku kalbos.
Prie vyresniuju verteju šeštajame dešimtmetyje
gražiai pritapo anksciau min~ti dar pirmojo penkmecio jaunieji debiutantai. V. Churginaite, pradejusi
A. Cechovo, P. Merime apsakymais, 1950 m. paI'enge
M. Tveno "Tomo Sojerio" ir "Heklberio Fino nuotykiu" vertima. Sis jos darbas jau daugiau kaip trys
dešimtmeciai yra aktyviajame vaiku lekturbs fonde.
Ilgas amžius lemtas ir Rožes. Jankeviciutes vertimams. Plati ir ivairiaspalve jos darbu paleteA. Barbiuso,. A. Franso, V. Hugo, A. Kamiu, kitu
prancuzu .rašytoju proza. Nedaug berasime šiandien
verteju, kurie taip išstudijuotu originalo poetika, išnarpliotu visas i ji einancias filosofines, kulturines,
buitines, geografines ir kitokias gijas. Lengvap$dišku
plunksnos brukštelejimu jos vertimuose nera. Vy_.
tautas Radaitis su jaunystei budinga drasa iš karto
kibes i A. Tolstojaus proza, ilgainiui igijes patyrimo,
34

tapo solidžiu ir rusu klasikines, ir naujosios tarybines prozos verteju, jautriai perteikianciu ir tikslu,
skaidru M. Lermoniovo sakini, ir painias J. Bondare- ~
vo frazes.
>.
. .
Salia veteranu, šalia kitu brandaus amžiaus verteju, ši dešimtmeti atejo jaunimo banga. Tai dau~
giausia jau tarybines aukštosios mokyklos aukleti,.
niai, praktinio vertejo darbo igudžius gave - su mažomis išimtimis - prie redaktoriaus stalo leidykloje.
Jiems buvo lengviau, nes cia pat turejo igudusius
vyresniuosius patarejus ir mokytojus, jau buvo sukaupta didesne bendra grožinio teksto vertimo patirtis, nestigo geru sektinu pavyzdžiu, ir teorines literaturos radosi daugiau. Dabar nauju pajegu ugdymas
nebeišsiteko savimokos remuose, jis buvo pakeltas,
,galima sakyti, iki valstybines reikšmes uždavinio, turejo krypti ir plana. Gyvenimas parode, kad ta krypotis buvo teisinga. Zinoma, mokykla, globa, demesys
labai svarbus dalykai, bet kurybiniame darbe vis
.

.

delto lemia talentas, darbštumas ir atsidavimas. Lai- .
me, kad šiu savybiu daugiau ar mažiau turejo ir
anuometiniai jaunikliai. Tatai patvirtina faktas, jog
tada atejusieji šiandien jau yra pagrindiniai vertimu
pastato ramsciai, daug kur sekmingai pakeite savo
.
garbingus pirmtakus ir mokytojus.
.
Budingas šio meto vertimu bruožas - vadavimasis
iš pažodiškumo, adekvatumo siekimas. TOna dave žymiausi vyresnieji vertejai, jaunimas jais seke, iš ju
mokesi;' gal ne visada nuosekliai, nes jiems, suprantama, iš. pradžiu stigo ir išmanymo, ir praktikos. Paaiškejo, kad cia neužtenka aukštojoje mokykloje
I
t

35

serbu, lenku rašytoju isijunge i musu kultura jo deka. Jis pirmas Lietuvoje eme versti Jugoslavijos proza iš originalo, jis - rimciausia pasirengima 'turis ~
slovaku literaturos žinovas ir populiarintojas. Tokie
vertimai kaip I. Andriciaus "Drinos tiltas", F. Heckos "Raudonas vynas", lyrine slovaku proza rodo jo
lygi ir profesionaluma. Musu išmanymas apie Skandinavijos - švedu ir norvegu -literatura
butu kur
kas skurdesnis be Eugenijos Stravinskienes darbu. Su
ypatingu pietizmu ji renkasi ir vercia švedu rašytoju
kurinius. Cia jai daug padeda gilus gimtosios veliuoniškiu tarmes aruodai, tvirtas filologinis pasirengim~. Ižval,gus, kurybiškas originalo perskaitymas racionaliu protu ir jautria širdimi igalina ja gražiai atkurti S. Lagerliof, I. Lu-Juhansono, A. Lindgren ir
kitu proza. Siandien ryškiausias musu vidutines kartos verteju germanistu .kelio tesejas yra Adomas Druktenis. Ka daro, daro iš leto, bet prisikasdamas iki pamatu, svarstydamas ir abejodamas, apversdamas fraze iš visu pusiu, kol išgauna kiek galint
adekvatiškesne minti ir spalva. Tuo galime isitikinti
skaitydami jo išvershis S. Cveigo, 1. Franko,
H. V. Richterio ir kitu vokieciu bei austru rašytoju
.
kurinius.
XX a. anglu-amerikieciu literaturos plotuose tvirtai ileido šaknis Lilija- VanagIene.-SUdetingos menines strukturos V. Folknerio veikalai, Dž. Steinbeko,

gautu gimtosios kalbos žiniu, darbo pradmenu teko

mokytis prie rankrašcio ~ kaip atitolti nuo originalo
ir kartu prie jo priarteti. Tatai buvo ir yra visada aktualu. Kiekvienos kartos vertejai, pradedami savo
veikla, turi sunkiai persiristi per pažodiškumo
slenksti.
Dar vienas šio etapo bruožas - pastangos kuo
daugiau versti iš originalo kalbos. Ligi tol iš originalo buvo verciama rusu ir anglu, prancuzu, vokieciu
kalbomis sukurta literatura. Kitu TSRS tautu ir mažesniu užsienio tautu rašytoju proza.su mažomis išimtimis dažniausiai buvo verciama ,iš tarpiniu rusišku tekstu. Si praktika, dar ne visai išgyvendinta ir
.šiandien, anuomet vyravo. Tada ryžtingu priemoniu
emesi tuometinis leidyklos vyriausiasis redaktorius
J. Tornau. Teikdamas vyresnio amžiaus kadrus, jis
tiesiog mygte myge jaunima mokytis "deficitiniu"
kalbu. Ir šie mokesi savarankiškai. Ne visi žinoma.
Iš tu pastangu išaugo šiandieniniai vertejai iš švedu;
norvegu, ceku, slovaku, serbu-chorvatu, italu ir kitu
kalbu. Drauge pletesi verciamu literaturu ratas: iš
originalo imta versti estu, baltarusiu, ceku, slovaku,
serbu, švedu, norvegu, italu, ispanu proza. Daugejo
vertimu apskritai, rusu prozos daug kas pradeta kar-.
toti. Ilgainiui kito leidybos formos: po rusu klasiku
ir Sekspyro raštu šalia pavieniu leidiniu pasirode
lankstesnes; skaitytojUi patogesnes kuriniu serijos.
Sitokioje atmosferoje stiebesi, augo verteju atžalynas. Stipriausieji iš ju šiandien yra pasi~ke savo
kurybine branda. Vertas pagyrimo Stasio Sabonio
darbštumas ir produktyvumas. Visa viitine slpvaku,
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romanai

pareikalavo

iš verte-

jos kurybin,gumo ir nuovokos ieškant tinkamiausio
lietuviško .ekvivalento. Nuolatinis domejimasis tu
kra.štu liter~turosnaujienomis, kalbos poslinkiais pa31
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deda taikliai užciuopti musu šimtmecio prozos intonacija. Sio amžiaus amerikieciu-anglu rašytoju kurybos dirvonus drasiai plešia ir Silvija LomsargytePukiene. Nuo Dž. Londono, O. Henrio ir T. Dreizerio
iki G. Grino, Harper Li ir M. Spark - platus jos darbu diapazonas. Minetinas taip pat R. Lankauskas, ge:rai jaucias E. Hemingvejaus kurybos pulsa, G. Zolubiene sodriai išvertusi tokius skirtingus rašytojus
kaip F. Ficdžeraldas,. V. Sarajanas, A Merdok; Patirtis ir kurybine nuojauta matyti R. Zagorskienes,
A Mardosaites, dar vieno kito anglisto vertimuose.
Dideliam ir sunkiam darbui užsimojo verteja iš
prancuzu kalbos Aldona Merkyte~ Išejusi rimta kla-.
siku D. Didro, A-de Miuse, A.-B'ode, O. Balzako mokykla, ji kibo i naujosios literaturos giganta M. Prusta, jo "Praras to laiko beieškant". Ir nepasiklydo rašytojo "samones sraute", psichologijos vingrybese,
asociaciju šuoliuose, besikaitaliojanciose laiko plotmese, begaliniuose perioduose. .Darbui ji i~gai ir
kruopšciai ruošesi. Perskaite pirma knyga "Svano
puseje", nekantriai laukiame kitu šio ciklo .romanu.
Nors ne itin gausu, bet svaru. indeli i prancuzu literaturos vertima ineše Juozas Naujokaitis. Jo
plunksnos deka lietuviškai atgime G. de Mopasano,
A Truaja, B. Klavelio romanai pasižymi subtiliu ori- ..
ginalo minties niuansu perteikimu ir didele stilistine
kultura. Kas yra analizaves J. Naujokaicio vertimus,
pripažista, kad jis šiandien yra vienas geriausiu stilistu, iš kurio dera mokytis. Beje, jo redaktoriaus
ranka ne vieno vertejo teksta pakylejo i skambesni
.
aukšti.
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~eštajame dešimtmetyje iškilo nemažai nauju vertejulš rusu bei kitu slavu kalbu. Tai vyresnes kartos
Aldona Liobyte, pateikusi mums gražiu lenku :vaiku_
ir jauninio literaturos pavyzdžiu bei puikia scenišj{a
kalba išverstu pjesiu, Petras Dirse, gražiai pasireiškes A Radišcevo, 1. Tolstojaus, V. Siškovo vertimais,
Antanas Parašciakas, išvertes rusu autoriu apysaku
jaunimui, veliau - sugestyviu lenko J. Korcako apysaku. sodriu pasaku. Siuo metu atejo ir Feliksas Vaitiekunas, paskui ryškiausiai atsiskleides kaip G. Kanoviciaus prozos interpretatorius ir atkurejas. Nemažai rusu tarybiniu rašytoju romanu kvalifikuotai
išverte Regina Klimoviciene. Saraša dar galima butu
testi ir testi. bet apsiribosime šiais pavyzdžiais iš šeštojo dešimtmecio verteju atžalyno, kuris ir šiandien
gaiviai žaliuoja (žinoma. naturalu. kad viena kita jo
šaka nulužo, sumedejo ar nudžiuvo).
Verteju gretu pasipildymo procesas vyksta nuolat. Septintajame dešimtmetyje isiliejo jau antra pokario metais nauju verteju banga. Tiesa. ne visi jie
amžiumi bendrameciai, bet vertimu sferoje stipresniu
balsu prabilo septintajame dešimtmetyje. Tarp ju
šiandien jau turime iškilesniu plunksnos darbininku.
Aukštojoje mokykloje jie igijo brandelesni filologini
pagrinda negu pirmuju pokario metu aukletiniai, tad
gabesniema isijungti i vertimu darba gal ir lengviau
buvo, nors antra vertus. reikejp atlaikyti didesne
konkurencija ir .su bendraamžiais, ir su jau patyrusiais vyresniaisiais. Sios bangos atstovai drasiau iveikia nudienes literaturos kuriniu barjerus. suranda
taiklias' raiškos priemones iš savo aplinkos.' geriau
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pagauna miesto, šiu laiku jaunimo intonacija, 0 ~,
dalis šeštojo dešimtmecio atstovu, tie, kurie 1dle iš
kaimo, laisviau jau~iasi kaimo gyvenimo stichijoje.'
Produktyviausiai iš šios pamainos verteju darbuojasi Valdas Petrauskas. Platus jo interesu ratas: IDO-'
kedamas kelias užsienio kalbas, seka naujaja literatura, ypac Lotynu Amerikos, domisi vertimo teorijos
klausimais, parenge stambiu leksikografijos darbu. Jo
vertimai iš ispanu, prancuzu, italu kalbu pasižymi
tikslingu adekvatiškumo siekimu, lakia fraze, niuansuotu pasakojimu. Pabrežtinas jo moderniuju autoriu
stilistines specifikos jautimas. Kaip XX a. amerikieciu
ir anglu prozos vertejas gražiai pasirode' Povilas Gasiulis. Jis puikiai perdave Dž. Selindžerio "Rugiuose
prie bedugnes" intonacija. Isidemetini jo vertimai iš
E. Hemingvejaus, Dž. Džoiso kurybos. Rimta darbininke, kruopšciai analizuojanti originala; yra Irena Balciuniene. Solidus Dž. Golsvorcio "Forsaitu sagos" vertimas išvede ja i. pirmasias verteju anglistu
,gretas. Vis tvirciau skamba GraŽ'VydoKirvaicio vertejo balsas. Pagausejo kvalifikuotu verteju iš vadinamuju "deficitiniu" užsienio kalbu. Danu, norvegu
proza sekmingai vercia Leonas Petravicius, cekuElena' Samuilyte-Juškeviciene, hindi - Zaneta Urba-

naviciute-Markeviciene.

-

'

Prasiplete ir TSRS tautu kurybos verteju ratas.
Latviu pasaku lobius, etnografinio-buitinio pobudžio
klasikini palikima kurybingai perteikia Vytautas
Martišius. Tarp savo amžininku jis bene stipriausias
tokios literaturos vertejas. Tai matome lietuviškai
skaitydami spalvingus E. Birznieko-Upycio "Jaunelio
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dienu", Valdžio "Staburago vaiku" puslapius. Tvir~
tai iženge i verteju eiles Juozas Aputis, nuo rusu tarybines prozos atejes iki subtilios A: Cechovo kurybos. Pirma karta i lietuviu kalba iš originalo verciama
rytietiškoji proza. Halinai Kobeckaitei priklauso gar-bingi pirmaprades laurai. Deja, kol kas ji šiuose ,plotuose triusia vieniša. Vertimais iš armenu 'kalbos šiuo
laikotarpiu užsiangažavo Ryte Janauskaite. Tenka
tik apgailestauti, kad ilga laika nebuvo pasirupinta
vertejais iš tokiu mums nesunkiai prieinamu kalbu
kaip ukrainieciu ir baltarusiu. Septintajame dešimtmetyje ukrainieciu proza iš originalo eme versti
Danute Krištopaite ir
Audrone Kozlova, baltarusiu
Algimantas Antanavicius, 0 šalia ju jau drasiau stoja ir kiti vertejai. Tiesa, D. Krištopaite dabar daugiau
reiškiasi kaip rusu ir norvegu literaturos verteja,
atidi 'originalo minciai, vaizdui ir frazei.
Pagaliau trecioji pokario verteju banga, atejusi
aštuntajame dešimtmetyje. Tai jau musu nudiena ir
ateitis. Ambicingi, išpruse, verti geriausiu tradiciju
teseju ir turtintoju. Ne vienas ju rimtai pasidarbavo.
Juk dabar, kai dar vaisingai triusia senieji veteranai,
kai pacia branda yra pasieke antrosios ir treciosios
bangos vertejai, naujoms pajegoms ne taip paprasta
iškilti, atsistoti greta anu. Ir' jeigu naujokas cia isitvirtino, matyt, turi parako. Tatai jie irode darbais.
Antanas Gailius, iveikes F. Kafka, Z. Lenca, kur ir seni vilkai danti išsilaužtu, dabar gravituoja i intelektualinesprozos vertimus. I placius vandenis sekmingai plaukia anglistai Kristina Miliuniene, Virginijus
Cepliejus, germanistas Teodoras Cetrauskas. Danu41
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te Sirijos- Giraite šiandien tvirtai atsistojo suomiu,
estu prozos verteju priešakyje, Janina Išganaityte'vengru. Stipreja romanistu, Birutes Gedgaudaites,
Broniaus Dovydaicio balsai. Bresta Maryte KontriIIlaite kaip verteja iš armenu kalbos. Pildosi verteju tuntas, nors pasitaiko ir vienos dienos drugiu, mananciu,
kad meninis vertimas - nerupestin,gas pasivaikšciojimas ,teksto puslapiais. Tokie lengvos duonos megejai
greitai atkanda danti. Kebliau yra su tais, kurie pramoksta retesniu kalbu, bet ju gimtosios lietuviu kalbos bagažas pernelyg skurdus, kad galetu versti grožine literatura.
Suprantama, minetos bangos, ju ribos tam tikru
mastu salygines, pagaliau nevienodas ju aukštis ir
galingumas, taciau reikia pripažinti, kad visos jos
atplukde i vertimu kontinenta stipriu darbininku,
gražiai pureuanciu vertimu kranta..Cia buvo apžvelgta neIIlažas pulkas prozos verteju. Gaila, bet visu nesuminesi, nors yra dar daug tokiu, kurie už savo
darbus nusipelne gero 'žodžio. Ir toliau reikia ugdyti
jaunus vertejus, sudaryti jiems salygas mokytis ir
tobuleti.
Žvalgantis po musu vertimu plotus, demesys buvo sutelktas,

kaip jau sakyta,

i vertimus iš originalo

kalbc;>s.Tarpinis vertimas prozoje turi nueiti i praeiti. Jeigu poezijoje jis kai kuriais atvejais toleruotinas, kurybingo vertejoparemiamas pažodiniu tekstu, analogais, .studijo~is ir pan., tai per kelias kalbas
perejes prozos kurinys, kur drauge su vaizdu turi
buti kuo adekvaciau perteikta ir išgryninta originalo prasme, dažnQi netenka ne tik formos kokybes,
I
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bet ir aplimpa jamsvetimomis mintimis. Tatai aiškiai
matyti palyginus to paties teksto' vertimus i kelias
kalbas. Todel svarbu parengti verteju iš tu kaibu,
kuriu literatura kol kas tiesiogiai munis neprieinama.
Pirmiausia turima galvoje Viduriniuju ir Tolimuju
Rytu kalbos su ju dvasiniais lobiais. Kinu, japonu,
indu, persu, arabu literaturos laukia kurybingu ir
darbšciu verte ju, kurie praplestu musu kulturos ho-'
rizontus, nes, kaip yra pasakes E. Mieželaitis, "tik
matydama platesne pasaulio panorama tauta gali praturteti ir dvasiškai, ir medžiagiškai" (Muza ir upetakis, p. 383).
Turime nemažai geru prozos vetteju ir vertimu:
Apie juos cia buvo kalbeta, apie senesniuosius, jau
tapusius musu vertimu istorija,- placiau, jaunesniuosius - siauriau. Bet naivu butu galvoti, kad viskas
pasiekta. Ikopus i viena aukštuma, matyti dunksancios iškilesnes virŠunes. Ir reikia kopti aukšciau, nes
kas sustos, pristigs noro ar kvapo, nesvarbu, ar senas,
ar jaunas, neišvengiamai bus pralenktas kitu; atsiliks
ir tures pasitraukti iš kelio. Šiame kelyje, atsijojant
grudus nuo pelu, didelis vaidmuo priklauso vertimu
kritikai, kuri, deja, vos vegetuoja ne tik Lietuvoje,
bet ir sajunginiu mastu.
Atsisedes prie' tušcio popieriaus lapo, likes vienas origiualo akivaizdoje, vertejas pats turi spresti
iškylancias problemas. ,Yra dalyku, su kuriais susiduria kiekvienas musu, 0 sprendimai buna labai skirtingi. Standarto, žin()ma, ne negali buti, meninis vertimas - kurybinis darb~s.. Taciau visi ieško kažkokiu
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bendnt.gairiu. 'pendros linkmes, nors butu 'einama ir
skirtirigais paraleliais keliais.
'Vertimo darbe labai svarbi vertejo asmenybes'
problema. Ja ypac akcentavo dar kadaise K. Ciukovskis. Vertejo erudicinis ir emocinis turtingumas"
ugnele, ižvalgumas, kruopštumas igalina išanalizuoti
originala, taikliai ji interpretuoti, transformuoti gimtosios kalbospriemonemis minti ir vaizda, kuo adekvaciau atkurti stiliu, potekste, nuotaika. Be išprusi:'
mo, mokslo žiniu neimanomas meninis vertimas, bet
be, menines nuojautos jis bus šaltu, negyvu fraziu
savartynas. Tokios vertejo kurybines individualybes
ugdymas
pirmaeilis dalykas.
Reikia siekti teksto subtilesnio intonacinio ir loginio niuansavimo, kalbos ritmo. Musu vertimams'
neretai daromi priekaištai, kad jie esa nors ir sklandus, bet pilki, destiliuoti. Sie priekaištai kartais pagristi, 0 kartais ne. Pagristi tada, kai barama už nivelizacija, pilkybe, nuvalkiotus štampus, laikraštine
(prastaja prasme) fraze, nenaturalius dialogus, suraizgaliota sakini ar neiššifruota minti, 0 nepagristi, kai
kritikuojant nepažvelgiama i originala, kai reikalaujama to, ko ten nera. Pirmiausia pažiurekime, kur viso to šaknys, ar ne paciame originale? Ivairus rašytojai, ivairi ju kalbesena, tokius juos ir turi vertejas
atkurti. Žinoma, tik neišmane'1is raideda stengsis perteikti atsitiktini ori.ginalo nesklanduma,pasitaikiusi
slystelejima, taciau tikraji autoriaus braiža butina
ar jis bus ekspresyvus,
parodyti toki, koks yra
vaizdingas, ar sausokas, ar mintis išklota aiškiai, su
geležine ~ogika, ar su neišsakymais, užuominomis,
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painiais samprotavimais. Pagarba (,)rigirialui- butina
salyga verciant, nes antraip bus tik variacijos originalo tema, kaip "Literaturnaja gazetoje" raše Nikola- "
~
jus Liubimovas (1985.01.31).
Vertejui kyla daug problemu del istoriškai susiklosciusiu socialiniu, etniniu, buitiniu, psichologiniu,
geografiniu ir kitokiu skirtybiu ivairiu tautu rašytoju
kuriniuose; bet nemažai tenka pasukti galva ir del
kalbu strukturiniu skirtumu, ieškoti artimiausiu gramatiniu, leksiniu, frazeologiniu ekvivalentu. Jis turi
siekti adekvataus prasminio, estetinio efekto nors ir
skirtingomis priemonemis. Problemu kyla ir kils visada, kol bus verciama. Vertejo išmanymas, kurybingumas, patirtis pades jas spresti, kad dosniai birtu
skalsus grudas i vertimu dirva.
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