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VytalJtas Ambrazas

Pranešimuose apie vertimo teorija daugiausia buvo nagri-'
netas vertimo adekvaiUlUo'klausimas. Zinoma, adekvatumas ir,
kalbos, i kuria verciama, t;lisyklingumas yra patys elementa~
riausi vertimo reikalavimai,' i kuriuos daugiausia kreipiamade-
mesio. Tiktai jais pasi~enkinti negalima. Net ir visai tai$y~- .
l.inga kalba dažnai esti :pil~a, "medine". Todellabai sveikinti~
nos pastangos patyrineti aukštesne v~rtimo,lpakopa, butent ver-
,timo ir verciamo teksto stilistini adekvatuma, ,santyki tar,p ver-,
ciarp9 teksto, ir vertimo stiliaus. Situo atžvilgiu pažymetipas"
drg. I. 'B,alcffiniertes ,p'~aI1ešimas. Pirmiau~ia -- labai vy'~usiai
parinktas tyrimo objekt.as': Pran,ešime--kalbama apie Dž.' Setin-'
džerio "Rugiuose' prie bedugnes" vertima; kurio originalas'~
kietas iiešutas/ kiekvienam vertejui. Jame gausiai vartojamas,
žargonas (slang). Tuo tarpu lietuviu kalboje dauguma " žar-
gonizmu yril slaviški" laikomi barbarizmais ir literaturoje I,1e-
vartojami.-: Tad kiekvienas vertejas tokiais :atvej ais susiduria
su dideliais 'sunkJlmais.' Sios knygos, vertimas- geraspavyz~
dys, kaip lietUviu kalbospriemonemis, neieškant svetimybiu,-
bet maksimaliai int~nsy~inarit lietuviško žodžio vartosenosga-
limumus, surandama daug geru stHistiniu atitikmenu.' .

Tokio pobudžio tyrinejimu reikefu daugiau. Ir spaudoje, ir
mokslo stra:Ip~miuose reiketu daugiau, deII1es-iokreipti Lorigi-
nalo ir vedimo stiliaus santyki.. Must! Vertejai ir leidykrUn"dar.-
buotojai, redaktoriai steng~asi kuo tiksliau ir kiek galima jo-
dingiau, liaudiškiau atkurti verciamo :teksto, kalba. Bet labai
dažnai išleidžiama iš akiu verciamo teksto specifika, vertime
jos riebejauciame. Išeina' taip, kad ir Balzakas, ''ir Kamiu' pra-
byla lyg tomis paciomis lupomis. . .

, Kitas dalykas~apie kgrI verta pagalvoti,-'tai santykis. tarp
verciamo teksto ir adresato, ku,riam jis skiriamas. Stai, pavyz-
džiui, verstinis vadovelis šeštaj ai klasei "Zemynu geografij a"
(1970). Autoriai - V. Korinskaja, L. Prozorbvas Ir P. Scastne-
vas. Paklausykime, kaip pasakojama mokiniams apie Afrika:

<

98

'Ka(nu -susidaryino procesas 'seniaustoje žemyno dalyje.,baigesi
. prieš'JOOO-SOO mln

.

. metu. Veliau kieto žemyno.pagr.indoraukš-
lejil1Josi procesas. dau,giau nebepa.liete. Pirma b'l!ve~ kalnuotas '
reljefas{. išoriniu žemes pr;ocesu veikiamas" kelte,si (p. 19). Tris,
sakinius praleidus, vel: Ilgai veikiant išoriniains proqesams,su-
sidare ,lygus, lekštas. reljefas. Didžioji Afrikos, da,Ii~-:-.tq,i di-
džiuliai, sfaciais šlaitais ivairausgpkšcio plokšciakalniai.Ze,-
mesnes vietos atitinka kristalinio pagr;indo ilin'ftiu!itJOSIyla v(r
dinese žemyno dalyse ir sudaro dideles ddubai,.;[... :1; Cia au!'
sitelkusi didele dalis rauk~liniu-kris)aliniu ir lu.istin,iu ~alnUi it
visur i pavIršiu išeina senovines kris'taUnes uolienos. Palei ry-
'{inius Afrikos pakrašcius vyko ne tik kalnu susidarymo pro-
cesai, bet ir didžiausi žemes. rutulyje žemes plutosilužiai~ ir
1.1.tokiu paciu stiliumi.

Nerioreciau pasakyti, kad cia yrakokiugid,eliu kalbos kiai,.
du. Bet ar atitinka tokia: kalba adresata - 12, n:Ietu' mo~sleivi?
Ar-pats vertMa§ ,ar.ba redaktorius, ,perskaites: originala, tokiu
~udu pasakotu savo sunui ar dukrai apie'Afrikos,kal,nus? .D.es-

. tymo d.i,rbtinispainumas,;be"abejo, salygojamas originalo, I(urio
nei vertejas. 1).eileidykla šiuo atvejui ,pasirinkti negali. Jaci~u.
ar ve~ta stengtis, verciant nevykusip, tariaII1ai."IIIoksl.išku',~sti-
nymi' ir gren:Iezdiškakalba ,parašyta originala; taip paklusni~j
laikytis ja dV,as~osir rai,des? ~uk to)~iu bud,ude~:am pa111atfI
vadinamajam moksliniam ~argontii, sti ku,riuo .Pils~ku-itaip,sun-
ku kovoti.- Stai 'dar:, Su ,nupsedinemis uolien9mis susije, a~mens
a,nglies, naftos, gamt.iniu duju, Ivairiu drusku, lif!lontto ir kt.
telkiniai [...] Nafta ir gamtinesdulos sysijusios su orgafl:iniu
medziagu (dalI:giausia gYVUrL:Uliekanu) telkinia.is juru ir ežeru,
bas.'einu,dugne bei neor,ganin,einis,nuosedomfs [...f Taigi, su
nuosedinemis kalnu uoltenomts susije ivairiu rušiu i'5kas'amoku-
[q ~ naftos, gamtiniu duju,. akniens,anglies,- 0 taip P,at
(~taip pilt,\ir) ivairiu: druskutelkiniai (p. 21-22) ir 1.'f; Si.. -
tokia kalba parašytas ne tik tas vienas, bet ir daug' kitu vado.
veliu (ypac istorijos)~, Tu vadoveliu, kuriu original,ai ,paI,:ašyti
geresne, žmoniškesne kalba, it vertimai daug geresni;' lengvai
sup~a~tami (~:V~.~.tos pacios šeštosios klasesioologi)o.s ir bo~
tamkos vadovehal). ", .' .'/

Taigi; cia kritikuojami ne ?-tskiri vertejaJ ar redaktoriai, Jjet
pats vertimo stilius, jo pabudis. Leidyklai (0 gal ir Švietimo
niinisferijai) reiketu apsv;lrstyti klausima, ar visada, butina
taip 'stropiai laikytis., netikusiu stiliumi parašyta, originalo rai- /

des? Juk iš tu vad6v~liu dešimtys tukstanciu vaiku mokosi sa~
kyti savo mintis. Destomas dalykas tikrai nenukentetu, '0 daug"
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laimetu, jeigu išpu&ta, painia ir gremezdiška kalba parašytos
originaliu vadoveliu vietos butu išverstos kurybiškiau, laisviau

. ar tiesiog perpasakotos, Jablonskio žodžiais tariant, žmoniška

kalba, tokia kalba, kuria, be abejo, kalba ir pats redakto~~ir vertejas. _ ' ."

. Pats principas, kad vadovelius vercia Utuanistai, filologai,
. yra geras. Specialistas cia gali buti konsultantas, kad vertejas
nepadarytu dalykiniu klaidu ar ko nors netiksliai nesuformuluo-
tu. Taciau mokyklos vadoveliu kalbos aiškumu, gyvumu 'ir pri-
einamumu reiketu susirupinti. ·

Antanas Balaša/tis
. '.

. Teko tureti reikalu su vertimais, kai buvau pakviestas
i "Sviesos" leidykla redaktoriams parecenzuoti ju vadoveli
"Bendroji biologija" X klasei. Atrodo, leidykla rupinasi verti-
mu kalba: savo redaktoriams ir vertejams. rengia kasmet po
keleta seminaru, kur aptariami jos leidiniai. :Kartu kyla klau-

'simu 9el paciu'vertimo principu. Kalbamas vadovelis buvo duo-
tas versti biologijos specialistams. Siems nebaigus darbo, iš-
verstas leidyklos darbuotoju. Leidyklos vertejai sakesi turintys
nen'ukrypti nuo originalo, 0 jo stilius buves sunkokas, todel ir
vertimo kalba išejusI artima originalo kalbai.

Geriausia, žinoma, sklandus .originaliai parašytk.vadoveliai.
Kol tokiu truksta, gal reiketu galvoti apie autorizuotus verti-mus. .

Kas juos turetu versti? Gabus mokslo populiarintojai, ivai-
riu sriciu specialistai arba vertejai, tardamiesi su specialistais,
o kalbininkai galetu talkinti jau paciai "Sviesos" leidyklai,.
peržiuredami, ivertindami viena kita toki vertima. Cia ir aiš-
kinti nera ko, kad nuo vidurines mokyklos vadovelio daug kas
priklauso.

. Seminare išdestytas pagrindines pa~tabas apie vadoveli pa-
rengiau "Kalbos kulturai". Jos buvo išspausdintos' 16 sas,
(1969 m.) skyrelyje "Recenzupjame". Apžvelgdamas ši sasiu-
vini' "literaturoJe ir mene", Y; Labutis priekaištavo, kad kal-
bines recenzijas reikia rašyti, kaip Jablonskis rašes. Betgi tai
buvo ar ne pirmoji verstinio vadovelio recenzija pokario me-
tais, ir rašyti ja labai smulkmeniška nebuvo drasu. Kad 'vers-
tiniu ir originaliu leidiniu kalbiniu recenziju reikia, nera ko
irodineti./"'-
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Pradžioje gal ne taip jau ir kietai i naga reiketu imti, tiktai
pirštu pabadyti pacias didžiasias blogybes. Be to, ne tik blo-
gybes reiketu kelti, bet. ii; gerus dalykus parodyti, kaip tai
buvo padaryta "Kul~uros baruose" (1969, Nr. 12), aptariant
J. Baltušio"Parduotu vasaru" II dali. S. Kezyte ir A. Kucins-
kaite pateike daug pavyzdžiu, kaip puikiai! autorius moka pa-
rinkti tinkama vaizdinga žodi, kokia gausi rašytojo leksika. Po
tokiu keliu gražiu pavyzdžiu ti~rai reiketu pabadyti akis
tiems, kurie kartais nepaiso kalbos desniu" padaro nemaža kal-
bos ir stiliaus klaidu. II .

-
Aloyzas Ouda'lJ/ciu.s

K. Ambraso pranešime buvo kalbama apie lingvistinius
nuostolius ir pertekliu. Praneaejas griežtai neskiria formos (iš-
raiškos plano) ir turinio neatitikimu, vadindamas juos bendru
terminu - lingvistiniais nuostoliais ir pertekliuni. Iš pateiktu
pavyzdžiu netgi susidaro ispudis; kad lingvistiniais nuostoliais
(perteklium) .daugiau laikomi formos' neatitikimai tarp origi-
nalo ir vertimo kalbos. . .

Man atrodo, kad nHketu griežtai skirti:
1) formos neatitikimus 'tarp originalo ir vertimo kalbos, kai'

sutampancios pag~ semantiniits požymius leksines ar grama-
tines reikšmes originalo ir vertimo kalbose turi skirtinga iš-
raiška,- f9rmalius lingvistinius nuostolius ir pertekliu (pvz.,
pranc. ii taU troid -"šalta", je ne me. suis pas leve -"aš ne-
pakilau"); ,

2) reikšmes neatitikimus, kai originalo ir vertimo kalbose
nera sutampanciu semantiniais požymiais leksiniu ar grama-
tiniu reikšmiu ir kai tokias reikšmes sunku ar tiesiog neimano-
ma vertimo kalboje perteikti netgi aprašomuoju budu,- seman-
tiniuslingvistinius nuostolius ir pertekliu (pvz., noac/tgUluBaTb
"klausytis" (slapta)~' plg. žinoma pavyzdi - A. Puškino eil.e-
rašcio 11TbI H BbI" pavadinimo vertima i anglu kalba). .

Bronys Sa'lJu.kynas

Stengdamasis nenukrypti nuo seminaro temos, ir aš priside-
siu 'prie beduotoju, kalbejusiu cia apie vertimu kalbos negeroves.'
Manau, kad musu seminarui ypac vertetu susirupinti "Sviesos"
leidyklos verstiniu vadoveliu kalba.
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'Drg.,D. Urbas, sakydamas, kad kalbos nemokeji1TIbpriežas-
tys yra mokykloje, be abejo, teisl,ls. Mokykla yra kalta,kad
gerai neišmolm gimtosios kalbos. Taciau pasižiurekime, kokias
kalbos mokymo priemones ji gauna iš "Sviesos" leidyklos, lei-
d~iancios visus vadove1ius vidurinems mokykloms. Paskai~
me verstinius'vadove1ius, 0 versti jie dažnaipažodžiui. Iš 'tokiu
vadoveliu mokiniai ne tik neišmoks geros kalbos, bet man Jun-
ku isivaizduoti, kaip: iš ju galima apskritai ko nors-išmokfi.
Jienuobodus, atgrasus jau vien del prastos kalbos ir kažkokio
"sujau1dinio" stiliaus, kuriam dažnai stinga elementarios lo-
gikos, pvz.: Juodo1i metalurgija apima gamybos- šakas., lydan-
cias ketu, pliena, geležies, su kitais rrietalais lydi1Jius, 0 taip pat
valcuojancias metala (J. S uv-a 10 va,s. TSRS ekonomiI1e
geografija, Bendra apžvalga, Mokslo priemone' VIII klasei,
;,Sviesa", K., 1968,p. 30)., . . -
. . Tqki sakini, jei paraaytu mokinys;,be. abejo, taisytu ..kiek-
vienas mokytojas. 0 jpk Ji verte.jas, redakt()riua butu ga,lejes
padaryti žIiToniškesni, ne kiek nenusikalsdam'ilS minties tiks-
lumui: JuodojLmetalurgija apima .kelias gamybos šakas:.ke-
taus, plienQ, geležies lydyma ir metalu valcavima. Taigi, jeIgu
patys butume atidesni ir rupestingesnj, det'vadoveliu kalbos
gremezdiškumo šiandien nereiketu kaItinti nei vadovelio .au-
todaus, nei originalo. . .. '., ! . . .
,"__'Newaža bedayra\ ir .mu'su'viešo'sios'n'uomones inertiškttmas,
nepaslankitmas. Apie.vertimus vi~lškarnesp~ usdfhatI1~-kal birtiu..
-rec~n~iju..~~iketu ,receu.~uo.ti~rgeros, ir prasto,s. k~lbos, .k~x.~af~
$tal neSeI11al"Vagos" Islelstos knygos ."Serenge,tJs tUf! ml,rtJ"
(Verte V. Galginas) .kalba yra, galima sakyti, p~vyzd(ne.
Knyga tiesi~g malonu skaityti. Kodel neparašyti spaudoi' ~i'i>ie
šios knygos kalbos geruII1aI ,"'-" . . " '", '

, Ypac reiketu ,recenzuoti mokslo leidinius, Ne visu "Minties"
l.eidiniu kaJba gh.tina. Gal tik filologines, literaturos redakci-
jos leidiniams negaletUII1e'priki,šti dideliu trukumu. Taciau is-
torijos leidiniuose ypac krinta i. ,akis vietovardžiu kraipymai:
Antai R. VoIkaites-Kulikauskienes knygoje ;,IJetuviai'" IX-

" XII amžiais" rašoma Genciai 'ir' Gencai,' Rimaisai ir Rimaisi'ai,
Girkalniai ir Girkaliai; iš Zvelgaicio kalno' prie Zagares pada-
ryti Zvelgaiciai (p. 276). '

Taigi kalbines recenzijos turetu buti vienas svarbiausiu kal...
bos kulturos' baru. Kalbos sekcijos turetu pasirupinti, ,kaip, iš-
judinti šita recenziju reikala.' ,;., " :: . ',1)-",'

Cia jau buvo kalbeta apie mokyklos vaidmeni~ Re,ikia pasa-
kyti, kad mokiniu kalbinius. igudžius vis ~elto daugiausia for-
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muoja mokytojai lituanistai.'Laik'aS" jau' susirupinti ir geru
lituanistu kalbos mokejhnu. RedakCijos'gauna' mokytoju lit1;1a-
nistu straipsniu, parašytu ,tokia kalba, kad ju' autoriai' vargu-----
bau ar istotu i auk§taja mQkykla, jeigu šitie straipsniai 'butu
pateikti kaip stojarriuju egzaminu rašomieji darbai. ,.

Matyt, jau praverstu tam tikras lietuviu kalbos mokytojU
perkvalifikavimas. Apie tai rimtai turetu pagalvoti Mokytoju.
tobulinimosi institutas, Mokyklu mokslinio tyrimo institutas ir
Svietimo ministerij a.' '." , ..

Ir dar vienas dalykas, taip pat susijes su vertiII1u placiaja
prasme. Turiu omeny svethnvardžiu transkribavima.Dabar jau
transkribuoja, kaip, kas' ,išmano. Periodinele spaudoje, leidy~lu
knygose rašoma Debiusy ir Debiusi; .Honegeris ir Qnegeri§,
Les,kynas ir Leskil}tls, Nitcše~ Nitše ir Nice ir pan. . ' . '.'

.~ ,Tie~a, kai kurie leidiniai rašo. netrans~dbuota . pavarde
sl\liausteliuose. Gal tai 'ir girtinasdalykas, tik kartais,' pasižiu-
rejus' i toki dvigubaparašyma, labai -jau išryškeja t,ransk1i:iba-
vimo netobulumas. Sekcijai gal vertetu V'elpasvarstyti , (gal
užaara~e seminare) svetimvaid~iu" trat;iskribavimo. reikahl~.

_Jokiam seminare,' be ..ke.lbiniuku; turetu dalyvauti ir leidyklu
~ befperiodiniu leidiniu ie~akCijUatstQvai; , ..,

~

Jo.nas Barcys'
, . ., .

;Mui:ns, leidyklu darbuotojams, vertimu problemos iš tiki'tIjU
lab.ai aktuali()s. Labai' gerai, 'kaQ j()mis rupinamasi. T.a.ciaHru-
pib,.imasisrupinimuisi nelygus. Kai ;cia vakar drg. B; Sa.vuky-
nas, 'pasiremdar,nas ,VO,:?'vienu pavyzdžiu, tvirtino, jog "Svie-
s~s" leidyk10s vadoveliai atgrasus, tai sunku. cia del to disku-
tuoti. Zymiai naudingiau, kai. drg. V. Ambrazas' savo kalba
iHustravq, versti nio vadovelio pavyzdžiais. Tokia 'kalba konkreti
ir dalykiška, norsI' ji' butu buvusi dar dalykiškesne, jei
drg. V,. Ambrazas butu tUrejes original~ ir su juo lygines. .

. Mes labai gerai~uprantame, kokia reikšme turi vadovelis
ir jo 'kalba. Juk vadovelis, skirtingai nua daugelio -.kitu.kt;iygu,
skaitomas ne 'viena karta. Iš jo mokomasi, iš jo daug kas isime-
t:lama, tampa sava.,To.d,eI ir t6kie nepageidaujami vadovefio
kalbos nesklandumai, apie kuriuos buvo šiandien kalbama; mus

,labai jaudina. ' -. .',
Kad mokini pasiektu tikrai- geras vadovelis, rupinames gau~

ti gera originalaus ar yerstinio 'vadovelio rankrašti. Tolesnis
vadovelio tobulinimas daug priklauso n.uo redaktoriaus, j9 kva-
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lifikacijos. 'Noredami padeti redaktoriams kelti kvalifikacija,
kvieciame~ i talka kalbininku. Pavyzdžiui, sistemini kursa re-
daktoriams skaite docentai J. Pikcilingis ir J. Balkevicius. 1969
metais atskirus vadovelius recenzavo ir leidyklos redaktoriu pa-
sitarimuose kalbejo mokslu kand.idatai B. Dobrovolskis, A. $G15-
linskas, V. Labutis, J. Sukys, A. Balašaitis, S. Keinys. Reaaga-
vimo. klausimais diskutuojame leidyklos kolektyvo leidžiamame
biuletenyje. .

. Musu leidy,klayra specifiška. :Kai mes 'pateikiame nauja
termina, savoka ar koki kalbos fakta, mokiniai ji išmoksta ir
vartoja. Todel mes turime buti labai apdairus, netgi tam. tikra
prasme konservatyvus. Paprastai su naujovemis .pirma eina pe-
riodine spauda, kitos leidyklos: 0 mes labiau linke vartoti tai,
kas jau isigaleje, priimta, aprobuota. Eksperimentuotiten, kur
turi buti viskas aišku,- ne vieta. Be to, ka nors nauja duoti ar
.keisti reikia visuose vadoveliuose (dalis ju spausdinami iš mat-

. ricu) , ir tai sudaro nemaža keblumu ir papildomu išlaidu.
Siame seminare buvo priekaištauta, kad verstiniu vadoveliu

kalba sunki, griozdiška. Manyciau, kai kalbama apie vertimo
geruma, visu pirma. reiketu dometis, ar vertimo kalba geresne
ar blogesne už originalo kalba. Juk kalbine stilistine vi.suma
vertimas turi-atitikti .originala. Todel atitrauktai, be originalo
kafbeti apie vertimo kalba, stiliu nevertetu. Kai kas siulo vado.

. velius versti laisvai, nutolstant nuo 'originalo teksto, atpasa-
kojant. Bet toks atpasakojamasis vertimas labai dažnai reikštu
ja.u ne va~ovelio vertima, 0 jo perdirbima. Vertejas tokios tei-
ses neturi. Parašyti gera vadoveli .ne taip lengva. Dirba ištisi
kolektyvai, eksperimerttuoja, nustato, kada kokia savoka, termi-
na pateikti, kaip ji itvirtinti. Jeigu mes.tas savokas pradesime
laisvai atpasakoti; tai aukštesnese klasese, kur operuojama. ati-
tinkamu mokslu terminais, kategorijomis, mokiniai sunkiai su-
prastu teksta. Apskritai vadovelio vertrmas visu pirma turi buti
tikslus dalykiškai ir, žinoma, nepriekaištirigos kalbos. .

Turime ir kitu bedu. Nera kai kuriu mokslu rusu-lietuviu kal-
bu terminu žodynu; versdami "Botanika", "Bendraja biologi-
ja" ir kt. vadovelius, susiduriame su tokiais pavadinimais, kuriu
nera lietuviu kalboje. Juos reikia kurti. _

Baigdamas noriu dar karta pabrežti, jog mes suprantame,
kaip svarbu, kad vadoveliu kalba butu gera; Malonu, ,kad tai
rupi ir kalbininkams, taciau, gaila, nebuvo iki šiol atvejo, kad
kas nors iš kalbininku sava iniciatyva butu parašes ar žodžiu
pasakes, ka reiketu vadoveliuose pataisY,ti. Su dekingumu ga-
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lime kalbeti tik apie prof. J. Kubiliu, matematika, kuris ir ne-
prašomas mums. padeda, pataria. Panaši Kalbininku parama
irgi butu mielai priimama~. . _ . ,

Domlnlnkas Urbas

Drg. Savukynas užsimine svetimu tikriniu vardu raŠyma.
Sena tai beda, jau gerokai visiems atsibodusi, bet vis nepraei-
nanti.' Gal kalbos sekcija galetu .imtis iniciatyvos, kad butu
išleistas tikriniu vardu rašymo vadovas? I toki vadova turetu
buti sudeti svetimieji asmenvardžiai ir vietovardžiai, dažniau
vartojami visuotineje literaturoje, istorijoje, geografijoje, poli-
tiniuose raštuose. Vadovas turetu buti sudarytas, išleistas ir pa-
tvirtintas kompetentingu istaigu, jis butu privalomas visiems.
Butu informacijos šaltinis, padetu šalinti nevienodumus, nemok-
šiška vartojima. . ,'.

Kitas dalykas - del lietuvišku tikriniu vardu: Lietuviu kal-.
bos ir literaturos institutas turi surinktus ir patikrintus visus.
Lietuvos yietovardžius ir žmoniu pavardes. Reiketu tuos rinki-
nius išleisti. Jei tuo tarpu dar negalima išleisti pilnu rinkiniu,
reiketu išleisti bent reikalingiausiu lietuvišku tikriniu vardu
vadova, kirciuota, visiems rašytojams ir kalbetojams privaloma.

Aldonas Pupkls
. . I

Cia mes vieni kitus gal ir nelabai suprantam, ypac kai. pra-
dedam kalbeti apie adekvatu vertima. Mokslo kalbai, žinoma,
netinka koks nors laisvas vertimas ar 'perpasakoj imas. Taciau
vadovelis galetu buti išverstas ir laisviau, ypac jeigu jo origi-
nalo kalba yra neJ'klandi ir -negyva. Taip versdamas' susidur-
tum su tomis paciomis naujos t~rminologijos kurimo ir patei- .

kimo problemomis, 0 vertimo kalba d~l' to galetu buti tik ge-
resne.

Noreciau pabrežti, kad šiandien adekvatus vertimas nera
suprantamas kaip pažodinis teksto perteikimas. Pažodinis ver-
timas, kaip tam tikra vertimo kryptis, man rodos, jau atgyveno
savo dienas, taciau kartais, deja, dar turim su juo dideliu bedu.
Per pažodini vertima kaip tik ir eina kalkes i musu kalba..
Adekvatus vertimas yra turinio atitikimas. A. Fiodorovas sako,
kad nera svarbu, kuriam kalbos sluoksniui priklauso vercia-
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mas elementas, taIgi nebutinai turim morfema išver~ti morfe-
ma, lekseIfia leksema ir t. t. Svarbu,. kad tiksliai išverstume
patI mokslo IIteraturos turinI. Tas vertimo, atitikimo kriterijus
yra turinio atitikimas, 0 ne butinai tam tikru kalbos elementu
santykis. Gerai yra pasakes vienas žymiausiu vertimo teorij.oS"
specialistu Iržis Levas (I. Levy): "Vertimas kaip moteris: jei
ištikimas - negražus, jei gražus, tai neištikimas".

Verciame mes iš tikruju daug, bet paties vertimo apibendrin-
ti nesiimam ir nerodom Jokiu noru imtis. Antai 1958 m. nusi-
neše I kapus didžiausius loby.nus žinomas vertejas Pranas Po-
vilaitis. 'Nesame ištyre savo senesniuju vertimu. NepažIstame
darbo_metodu tokiu verteju, kaip Vincas Kudirka. Per mažai
rašo apie. savo aarba paJyre vertejai- A. Churginas, D: Urbas
ir kt., Siudarbu niekas kitas už .mus nepadarys. Kad.neturetu
kiekvienas iš naujo atradin,eti seniaJ kitu atrast,u dalyku, reikia
labai rimtai pagalvoti, ka, ir kaip dirbsime toliau., '
' 1969 m: diskusijoje man IsimirteH. Zabulio siulymai ,del

verteju, rengimo.. Be kita .ko, ji~ ,ten buvo 'siules kuriai nors hu-
manitarin'el specialybei: duotiplatesnes vertimo pratybas. .'Ar
taip ir liks .šie ,žodži~Lbe atgarsio? Siuo metu, ben~ tiniver~te-
to litu,anistai, (samoningai.' kalbu':apie,1ituanistus, I1esesu. Isiti-
ldnes, kad, ta kalb'a, i kuria vercia,ma, reikia moketi žymiai ge-
rialI1.negu ta, iš kurios .verciaIIIa),taigi lituanistai, kurie gim-
taja kalb~ prainoksta' palyginti neprastai, galetu buti skiriami

,t)pecializuotis ne tik I literatus ir kalbininkus, bet ir I vertejus.
Tik reikia, kad butu sudaryta kokiu 10-l5 studentu grupe,
kurioje patyres vertejas galetu tureti vertimo spec. kursus ir ver-
timo s~minaru~. Išmoke kuria nors užsienio kalba~ tokie stu-
dentai taptu" g~rais, kvalifikuotais vertejais. Klausimas' .del
Idarbinimo neti.tretuI<elti baimes: šie .,žmones galetu dirbti' ne
tik lei9yklbse. (leidyklos galetu rinktis' pacius geruosius), qet
ir redakciJose, net mokykloje galetu 9_estyti dvi kalbas. Ateitu
laikas, kad,a vertimo imtusi ne atsitiktiniai žinones, kuriu, dalis
yra dideli musu 'kalbos, teršejai, <>tikrai geri, šiam reikalui
aukštuosius mokslus išeje žmones. Ateitu laikas, kada, pasak
J. Balcikonio, vertejas ar redaktorius sugebetu .ne tik,kaqlelius'-

Visiškai paprasta ir suprantama kalba nie~o paiko' ne-
bus galima parašyti. .' ,

L. Tolstojus"
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tekste sudelioti, bet ir pataisytu tuos kalbos dalykus, kurie del
autoriaus kaltes Isibrauna i t$sta. _ .,' '

,Matyt, reikietq pasidžiaugti cia, drg. J~ Barcio informacija
apie "Sviesos" leidyklos darbuotojams skaitytus si~teminius
lietuviu kalbos kursus. Kalbos kulturos kursa turetu iŠ,klausyti
visi jaunesni ar mažiau patyre leidyklu darbuotoj~i ir išlaikyti
to dalyko egzaIJ1ina. "; , '

Elze Oalnaltyte

Mano pranešim~ buvo nagrinejamas frazeologizmu verti.;'
mas, todel visu' pirma ir noreciau pasiulyti išleisti lietuviu kal-
bos fra?:eologiniu' jungin~u žodyna. Kol 'tokio, žodyno nera, mes,
tur. but, neturim'e ir teises 'reikalauti iš: 'verteju, 'gero vertimo.
Reiketu taip pat, žinoma, kiek veliau, pagalvoti, ir apie rusu-
lietuviu arba lietuviu-rusu frazeologinius žodynus," Juos galima.
butu rengti su rusistais kartu, t. y. sti rusu ka1l50s katedru
nariais, ,nes šiose katedrose, drg. D. Urbo žodžiais tariant, dir-
ba daug žmoniu, kurie yra baige lietuviškas mokyklas;' ir litua-
nistams ,galetu patalkinti. ' ,: ' ". :.: "

Ir, dar vienas pasiulymas. Mano nuomone, nereiketu apsiri-
boti-recenzijomis apie vertimo kalba, kaip"apie taf buvo kalbeta
vakar. Vertetu pagalvoti ,ir apie straipsniu rinkini vertimo klau-
simais. Recenzija - tai toks daugiau vienadienis' daiktas: per-
skaitei. ir nfimetei. Straipsniu rinkinys - knyg8;, ir ji ilgiau tar-
nautu vertejams. " .'

Cia daug buvo kalbama, apie vertimo 'kalbos' negeroves.
$usidaro ispudis, kad blogai vercia tik musu vertejai. 'pQ:ido-
mausir turiningo' drg. D. Urbo pranešimo man kilo mintis su-
griauti ši mita: netikslumu yra ne tik verciant i lietuviu ka.lba,
bet ir iš lietuviu i rusu ir 'kt. Stai keletas pavyzdžiu. J. Baltu-
šio "Parduotu vasaru" pradžia, kur kalbama, kad baigesi
~rudai: Sumalusi paskutine sauja} motina taip rupestingai. iš-
slavinejo žasiasparniu girn(1S [...] išversta [. .:.] Ta1CcTaiJa-
,TeAbHo o6.M a x Hy Ji a 2YCUHbl.M1CpbLAO.MrJlCepH08[.. .1. Siame

." sakiny.je veiksmažodis 06.MaxHYTbnetinka, nes- reiškia. daugiau
J nudulkinfiI 0 ne kruopšciai iššlavineti. ' .' "

I i' Kitas pavyzdys iš' K. Sajos "Klumpiu~:,Kartais patys jau-
niauSi draugai manes, klausia} kada lr kaip aš parašiq,u pirmaji
savo Ilurineli. Tad štai.. paklausykite. "Sukuriau" aš ji lygiai
prieš dvidešimt metu. Nemokejau tada nei rašyt [.. ,,] ir t.. t.
Verciama: HHo2da p e 6 JlTa, c,np.atUU8aIOT}nors šis žodis ne-
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reiškia "patys jauniausi draugai". Pasakymas prieš dvidešimt
metu vertime virsta placiu aiškinimu, kas tai buvo bur.žuazine
santvarka: ::iTO6bt/lO iJa8flo, ezue iJo no6eiJbt C08eTCKOU8/laCTU
8 J/UT8e. [Jo Te.M 8pe.Mefla.M, y Koeo se.M/lU .MflOeo aa Tyeou
Kap.Mafl, TOT unafl, 8 canoeax .XOiJUT.Ofl U .8/laCTb flaiJ flaM6,
6eiJfloTou [...] ir t. t. Tokie intarpai rusu literaturoje vertimo
klausimais vadinami "oTce6S1THHa".Manyciau, kad i tai redak-
toriai taip pat turetu kreipti deIhesi. Tokius aiškinimus juk
galima duoti išnašose. . .

Daug idomiu vertimo i rusu kalba taisymu pateikia K. Ciu-
kovskis savo knygoje "BbIcoKoe HCKYCCTBO".Pavyzdžiui, "For-
saitu sagos" vertime i rusu kalba autoriui užkliuvo pasakymas
nou.Ma.ltKpa6a: Situacija tokia: jaunuolis plaukioja laiveliu su
gražuole Fler ir staiga: nou.Ma.ltKpa6a. Kodel? Prie Anglijos
krantu juk .ner'a krabul? Pasirodo, cia pažo,džiui išvers~as anglu
kalbos frazeoIogizmas reikšme "per giliai užkabinti irklu; per
giliai panerti irkla".

Taciau šie pavyzdžiai neturetu labai gasdinti verteju ir re-
daktoriu. Cia tik 110rejau parodyti, kad versti yra labai sunkus
ir atsakingas darbas. Todel reikia labiau rupintis geru verteju

. rengimu. Sjuo metu universitete vedimo klauaimai nagrinejami
. tik spec. kursuose ir spec. seminaruose. Matyt, ateityje reiketu

daugiau keistis studentais su. kitomis respublikomis.

Kazys Ambrasas

Cia buvo užsiminta apie išraiškos ..plana ir lingvistirri' nuo-
stoli. Iš tikruju straipsniuose ar didesniuose darbuos,e galima'
kalbeti tiek apie išraiškos ir turinio plana, tiek apie lingvisti-
nius, semantinius nuost-olius. Mano straipsnyje, matyt, buv'one-
p.akankamai atsižvelgta i abieju rušiu nuostolius ir i abu pla-
nus. "

Kalbejusiems apie vertimus šio s~minaro dalyviams iškilo
dvi problemos: originalo kalbos santykis su vertimo kalba ir
vertImo kalbos santykis su bendrines kalbos normomis. Ir pra-
nešejai;. ir 9iskusiju dalyviai gyne vertimo kalbos interesus. lr
tai teisinga. V~rtime',~n.egali buti jokiu 'nemotyvuotu nusižengi-
mu bendrines '4~iilbos:n<?rmoms.' . . ., " ..'

Drg~ I.BalcKiIlien~p-ume:~lIJ1~~~'gir.tinas .gel. keliu p'rie~as.:'
ciu.Plrmi8'usia, pranešeja geba ne tik. -apie .;v..ertima'k-alb,eti;:

, bet' ir patraukliai', sumaniai' apibu:din,ti pati nišy~oja. Be ~b,
:'teorines literaturoS' apie ža-rgonus, ju verti~o ypatybes ne taip

ios,''

lengva rasti. Toks savarankiškas pranešejos. darbas turetu dar
didesne reikšme, jei autore butu daugiau išryškinusi Dž. Se-
lindžerio "Rugiuose prie bedugnes" vertejo nenuoseklumus,
aiškios sistemos stoka ir nenusistovejusi požiuri i žargono kal-
bos vertima. Ne prp ša.li.tokiame pranešime butu buve parodyti
ryškesne vienokia ar .kitokia redaktoriu nuomone apie i1agrine-
jama dalyka. Apgailestautina, kad tokiu ir .panašiu pranešimu
nerašo musu vyresnes ir jaunesnes kartos vertejai, redaktoriai.

Ypatingo demesio verta' viena mintis iš drg. V. Stašaitien~
pranešimo'. Anot pranešejos, aukštosiose mokyklose, kur yra
humanitariniu fakultetu, reiketu specialiu seminaru, diplominiu,
kursi,niu darbu iš rusu-lietuviu ir liet~viu-rusu vertimo teori-
jos ir praktikos. Tatai pasakytina ne vien tik apie šias kaIbas.
Juk ligi šiol Lietuvoje, tur but, nebuvo skaitonia ne vieno teo-
rinio kurso nei iš lie~uviu vertimo, nei iš bendrosios vertimo
teorijos. Ne vienoje aukštojoje musu mokykloje šiuo metu ne-
skaitomas teorin,is vertimo kursas ar bent koks nors platesnis
ivadas i vertimo teorija. Nors užsienio kalbu specialistams yra
vertimo .pratybos, bet jos' poreikiu nepatenkina. Juk verteju ,

reikia ne tik leidykloms, ber ir imonems, gari1ykloms, turisti-
nems organizacijoms ir kt. Tuo, tarpu stambiausia musu malo-
gu kalve - Vilniaus universitetas - nera išleidusi' ne vienos
užsienio kalbos specialistu laidos, kuri butu specialiai parengta
ar bent- sustiprinta vertimo darbui. Apie tai jau ne karta ..kal-
beta, dejuota musu spaudoje. Taciau kol neturesime, kaip turi
kai kurios Maskvos, Leningrado, Kijevo ar Tartu aukštosios
mokyklos, savo specialiu vertimo katedru ar bent kokio nors
vertimo istorijos, teorijos ar praktikos sektoriaus Mokslu aka-
demijoje, tol niekados nebus išsprestas nei vertimo pedagogu,
nei teoretikU, nei vertimo specialistu rengimo klausimas" ne-
bus ir visu šiu reikalu koordinavimo centro, teorines baz.es.

Nuoširdžiai reikia pritarti drg. D. Vrbo mintims. Lietuvos
TSR paminklu apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus kal-
bos sekcijos rupesciu pagerejo. miesto iškabu, vitrinu kalba,
ivairiu istaigu ir organizaciju dokumentai rupestingiau ra-
šomi ir redaguojami, per savaite du kartus budi kalb'os kon-
sultantai, teikiantys ivairiu in~ormaciju kalbos ir stiliaus,klau-
simais, ,ir 1. t Tad ar .ne laikas Dutu toki graži'ai.dirbama žodžio
tarnybos darba praplesti dar ,vienu ,baru: pasirupinti, kad vi'-

'.~bse Lietuvos TSR aukštosiose mokyklose" butu skaitomi bent
':' . 1-2 semestru kalbos kul.tur.os,praktines stilistikos ar dabarti-
~ - nes' lietuviu kalbos kursai. Labai girtina, kad Vilniaus inžine-

rinio statybos instituto kalbu katedros destytojai tokius spe-. .
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cialius kalbos kulturos kursus vienai kitai savo mokYklCi~j;*u~-
dei1tugrupei jau skaito. Ar ne'\Tertetu apie tai pagalvqtrd~iles
instituto, konservatorij6s, p,edagoginiu,politechhikos inatit,itfu,
žemes ukio ir veterinarijosakademiju, ivairiu technikuJDt1.iry+
su ':~itu respublikos mokyklu vadovybems. Juk tiek veterin"!lf.a~
ar' agronomas, tiek dainininkas ar mokytojas turi kalbeti', ne tik,
dalykiškai, sk.landžiai, bet. ir, taisyklinga, gražia kalba. -:;,,..... ~ .

.~
"

"

Zigmas Zinke'Oicills'

BAIGIAMASIS ~ODIS

, Dvieju dienu semin'~ras aktualiaisiais' vertimu kalbos kla~~ -
simais baigiamas. lšklauseme keleta feoriniu ir praktiniu prane"
širriu, , buvo pareikšta nemaža minciu iV,airi~is vertimu darbo
klausimais, pt:!teikta-,pasiulymu; kaip ta darba toliau gerinti:,
Kalbejo ne tik kalbininkai, bet ir vertejai, leidyklu bei redakciju
darbuotojai. Nagrinejamojo darbo sferos labai placios. Todel
visko; suprantamas daiktas, cia aprepti negalejome.. Bemaž vi-
sai nebuvo nagrinejami, pavyzdžiui, mokslines technines'}ite-
rat1iros vertimai ir kt. " ,

~ra abejones, kad šis musu seminaras buvo naudin'gas. 'Tu.
r.int galvoje labai didele vertimu ~eikšme bendr~jai musu" kah
bos kulturai, jos ugdymui ir pletotei, reiketu ir. toliau rupiptis
verteju' darbu, skatinti jo tobulinima, kelti ,bei šalinti esamus
trukumus. Ypac, butina skleisti musugeriEipsiuju .verteju (Q to~
kiu turime nemaža) darbo patyrim?!, ugdyti jaunus ver.tejus.
Todel iUo svarbu yra stiprinti vertimo pozicijas humanitariniu
fakultety studentu, visu pirma lituanistu makymo procese. :$lu-
lytina daugiau. ir dažniau organizuoti jiems s'pecialiuju ver-timo

'kursu ir ypac seminaru beipratybu. Destytojais reiketu',kviesti
geriausius bei labi.ausiai patyrusius respu~likos ver~eJus. ,.'

Antra svarbi priemone vertimui gerinti - tai placiau :per
spauda skleisti geriaI.1sia vertimu patyrima, recenzuoti ,verti.
mus, šalinti esamus trukuU1us. Ši labai reikšminga' prieiuone
pas mus aar palyginti nedaug tepana~?oja:ma. Vertimu,:klau-
simais ,iš viso maža' rašoma. Šioje srityje turetu ivykti esm~liia
persilaužimas.Pradžia padary's kalbos sekcija, išleisdama" at-
skiru J.eidiniu šio !)eminaro medžiaga, nors cia ,lie vieaaskeltas
klausimas dar laukia platesniu diskusiju ir savo sprendimo.;

, ' (
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Vertimo darbas' -. tai praktinis. darbas. Todel reiketu Ile tiek
abstrakciai te9rizuoti, kiek nagrineti konkrecius vertimo klau-
simus, konkrecia vertimo darbo metodologija. lr per paskutine.
sajungine meninio vertimoka-nferencija M,askvoje 1970.m. buvo
akcentuota, kad sie~tina' daugiau vertimu kritikos darbu, ma-
žiau teorizavimu.

Bedojimu reikalu nepataisysime. Reikia dirbti. Veiklesni ir
aktyvesni turefu buti ir patys vertejai. Tik bendromis jegomis
imanoma 'pagerinti ši labai svarbu musu kalbos ug!iymui
darba. "
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