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K, ...mbr u u.S a sn a v a. VERTIMO
TVRJNeJIM"". TR...OICU ..Mokslas", Vil-
nius, 1984, 224 p.

dažnos verteju leoretiku ir prakliku lapose,
lodel joms aptarti skiriami pagrindini a;
knygos skyriai. Siuos i visela jungia grožl-
nes verstines IIteratj!ros analize lokiu as-
pektu: "ar bent kur lietuviško vertimo veik-
loje susidariusi Iradicljal Jei ši ryš~i, gyva,
tai ar palaikytina, ar laužytlna ir keistInaI"
Todel neatsIliktInai lr i punlrašl\, yra pa.
lekes žodis "tradicija". Jis žymi pagrin.
din\, paciu tyrineji!"u IInkm\, ir eina darbo
daliu jungtimi.

Skallytojui gali kilti klausimas: ar kartais
knygos autorius ne per daug stengiasi te.
orUkai dalyka grjsti" ir permai tepalieb
vietos konkreciai verstine~ literataros kari-

nio analizeil ar ne per daug atsiriboja nuo
..konkreciu vertimo variantu, praktiniu išva.

i>e.F' :fi' dul lr kuriuo keliu jo nueita: lengvesniuo.

1':16~~{i. 3 ju ar sunkesnluojul.. 0, taip, šiuo antrua-t ju, sunkesniuojul Kiekvienu keliamuoju as-
pektu galima parašyti ne viena darba, at-
skira studija. Sakykim, apie vertimo Iradicl-
ja, Apie tradicija romano vertimo, epo, 1'0-
emas, eilerašciu, kitu žanru, literataros ra-

, šiu. Taciau "Vertimo tyrinejimu" auloriui,
Kas yra vertimo teorija, kokiai. jo pagrin- patinka mu!"s ar ne, raI' I pali klausimo

dines slIvokos, kaklas pakopas apima ver- esme: Iš ko gi susidaro Iradlcijal Kokie
limo procesas _ visa tai jau sužinojome jos sudetinlai elementai? Pagaliau: kaip 1'1
skaitydami K., Ambraso-Sasnavos "Vertimo deretu "pibreiti1 To eU)lbrežimo Ilgi šiol
moksla", pasirodilusI prieš šešerlus me- I~g ir neba~. Ir ne'tik pas mus, bel ir kitu ša.
Ius. Ir štai laikome rankose to paties auto- Ilu v,eriimo teoretiku darbuose. Tverdamas

riaus "V,erllmo ,Iy~in~!hnus~: ~ kita. ~,~~!1.~!...' ,~~I,r.c,?esme ui ragu, knygos aulorius tarsi'
kuri yra savotifkas anosios ,t\,sinys, fai, kas sa1(o: štai jie, svarbiausieji vertimo Iradlci-
buvo kalDama' anoje, ioli;,uprateslama"bei ,ios':bruoial; Kaiyblškuma,s, senc' ir naujo.
;prasml<tam<tlHojoje. "Mas,! verleju kar- santykis, pragmallškuma., istoriškuma., 'vi.
los, iivertusios ll11ek kaimyniniu ir tollme.- suomeniškuma., bendras, kolektyvinis poba.
niu užsienio šaliu lIterataros kuriniu I lie- dis, vertinamasis elementas, nacionallni.
luvi,! kalba, ihlmyne daugel savara"kilku anlspaud!'s. ,. Va ir turime sukonkrelinta
'aku. Suslkloste nemaža pr,,!ktiniu jgadiiu, ,'ertimo tradicijos ~usakyma su nemažu kie-
.avitu tradiciju, kurios gana ryški as, tik ne- klu paanallzuotu pavyzdiiu, Sikart Iš epo:
lštyrinelos", - skaitome knygos pralarme- "Kalevo sOnaus", "Roiando giesmes ", "Kar.
jeo Taip, sukaupta didžlule patirtisiO ko- iygio tigro kailiu", "Kalevalos", ..Odlse.

ki,! cia esama tendenciju, ieškojlmu ir at- . )~s., "Nibelungu giesmes", ..HllIVatosgies.
radimu, s<1kmiu ir nesekmiul Ar ne metas~;': mes",.; Tai rimtas akstinas vertejams, basi-
ii 10 masu verteju nueito netrumpo kelio mfesiems vertimo tyrinelojams. Kiek cia
"padaryti, išvadu", leoriniu aplbendrinl";ul spr\,stinu klausimu, laukianciu atsako hlpo-
Tikrai sveikinti nas "Vertimo' tyrinejlmu" au- teziu, kurios teikia daugel dekingu progu
loriaus ryifas ir užmojis imtis šios neleng- parodyti ,jivalguma, gebejlma gretlnti, Iy-

vos užduoties. , ' glnll, apibendrinti..

Verlimo analize, 'jo Iradlclja, pragmatlka, 0 vertimo pragmatlka' Apie ja lietuviu
adaptacija, norma - šit savokos, kurios kalba bemaž dar nieko neturejome. Ir te-

prlškai, lr praktiškai Iai labai svarbus ver.

'tlmu nagrlnejlmo' baras. Savo Iyglnamuoju
svariu Jis visai drasiai g<>lejo pretenduoti i
kur kas platesn\, apimti, 0 pati fema _ I
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paverlimit viso darbo !erdimi. Gerai, kad
ir cia, nors kalbedamas glaostai, K. Ambra-
sas-Sasnava nepašykilejo pavyzdiiu, ju ana-
lizes. Beje, i ja, i vertimo pragmalikit, kaip
tik galelu buti nukreiplos mOsu, recenzen.
lu ir šiaipjau vertimo kritiku, akys. 0 10
nera: 'eistls i plalelesnes šnekas ta lema
ne itin' esame linke.

Vertimo adaptaelja yra larsi svarstykles,
kurias laiko ir kuriu lekšteles idemlai se.
ka du komunikacijos dalyviai: verfejas ir
redaktorlus~ Jiems tenka sverti subtllu, ga~
lima sakyti, nepasveriamit datykit - auto.
rlaus, originalo ir vertimo skaitytojo sko.
nio Kitaip sakant, jie turi justi iiuju inte.
lektinI Iygmeni, etinj, estetini ir išvis kul-
tOrlnj akirati, kad galetu matyti, Iš kur ir
ko dera "atimti", 0 kur ir ka "prldeti".
Skyriuje randame ne vienit nau/it jivalgiit

. minti, ialklia pastaba, galincia padetl ver-
lejul, redaktor.lul. Juk šie netur. nei specla.
lIu jiems skirtu vadoveliu, nei specialiu 10-
dynu, kitu panašiu ipagalbininku. Imkime kad
ir ligi šiol .pas mus dOl' nieleieno rimciau
bai Ibamlau nekliudyta dalyka - adaptaci.
jos. diferenciacljit pagal skaltylojo amžiu.
profesija, jo tipa... Adilptacija skirstoma i '

vidine, išorine, tos atmainos aptari-amos. Pa.
vyzdžiu ir vel imta U jvairiu IlteratOru,
ivaJr4u autoriu: F. Kuperio, M. T"eno, O.
Sulelmenovo, R. Rolano, A. Mluntes, G. F.
l.esin9.9,..Sm,o.dilUP...Qt.,Breil1o,~J.V. Getes..
Ma~adC).de _Aslzo, j,. Mlckevic.la.us" 2. P..
Sa.rtro'ir' kItU. '\'ie "pil.;yzdžlal bOeUil91,'jti~
Ioinami.

Vienas. didžiausiu apimtimi knygos sky-
riu -" Vertimo norma". Ivairios su verti-
mo teorija susijusios SitvokoS gali buti aiš-
kinamas ir vienaip, ir kitaip. Vertimo
norma šiuo atžvilgiu ne' išimtis. Taciau tuo
tarpu galima tiek tepasakyti: tai skyrius, pa-
rašytas apgalvotai, teoriškai argumentuotai,
nuovokiai, da,lykiškai. Ir, regis, gan o.i-
ginaliai. Vertimo norma - problemiškas
dalykas. Apie ja kalbeti nebuvo lengva.
Dar nesame galutinai susitare del daugio
literatOrlnes, arba bendrlnes, kalbos, kal-
bos kultoros, funkciniu kalbos stiliu normu,
nustate ju tanp,usavio santykia, "kompeten-
ci/os" ribu. 0 štai jau sulaukeme savito ir
blaivaus žodžio apie vertimo norma, kuri,
kaip sužinome iš pridedamos lIteratOros ap'c
ivalgos, kol kas tik nedrasiai tepradeta
kelti bei nusakyti tiek tarybiniu, tiek ui-
sienio mokslininku veikaluose. Tad "Ver-

timo tyri!1ejim'!". autoriui - neabejotina
prioriteto dalis ir pagiriamasis iodis už dra,-
5U žingsnio Pradejes nuo 10, kam re;xalinga
vertimo norma, jis pirmiausia nurodo, jog
šia reikia diferencijuoti žanrlnlu požlOriu,
pabrežl,!, kad vertimo ..norma - vertimo
kritikos pagrindas". Pats normos apibreži-
mas - konkretus, lakonlškas, 'jls teikiamas
apžvelgus vertimo santyki su grožlne lite-
ratura, bendrines kalbos norma, vertimo
normos pobodj ir krlteriJ.us, pasiremus kitu
mokslininku nuomonemis, kritiškai jas iver-
tlnus. ,

Originali.. minciu ir konstruktyviu pasiO-
lymu randame skyriuje " Vertimo bibliogra-
flja". Cia autorius, remdamasis didžiausiu
Vilniaus, kitu Tarybu Sitjungos biblioteku
darbo patirtimi, dalijasi su skaltytoju minti-
mis, kaip deretu tvarkyti bei tobulinti blb-
lIograflniuskyriu darba, kad bulu lengviau-
sia rasti vertimo Istorijos, teorijos, praktikos
leidinius.

Tebera aktualos ir vertimo termin,! klau-
simai. Ju vieta tarp kitu vertimo teorijos
sudedamuju daliu, svarba vertimo procese,
darybos sekmes ir nesekmes. Apie tai ga-
lime pasiskaityti ..Vertimo lerminijos " sky.
riuje.

Ne viena pastaruosiuose dviejuose sky.
rluose keliama minti jau žinome ir iš anks-
ciau: Iš K. Ambraso-Sasnavos straipsniu
,..Kalbos:kiJltoroJe" ,: leidinyje, "MacTepcT8G '
nepeBoAa~, ,(M., i977), iš..pranešlmu ";'oks- ,."

1';,iše'I(onf$rencljose.-' '" '. ,-,

o kur dar vienas skyrius! Tas, kur buv..,

žadetas "Naujose knY!jose" (19B3, Nr. 12,
p. 16). Ciaosi<aifeme:"L-eidlnyje K. Ambl'4sBs-
Sasnava placiai apivelgia mOsu vertimo kri-
tikos darbus 'nuo seniausiu laiku iki šiu
dienu". Knygoje, kaip galima numanyti i~
Informacijos, buvo užsimota supažindinti
skaitytoja' su pirmaisiais vertimo kritikos
daigais ir, suprantama, su tuo, kaip jie gl:lu-
sejo, augo, vešejo. Dabar, kai taip apstu
vertimo baru, kai lie tokie ivairOs ir taip
jcŠf:Jlite,Jeai leidyklOs 6ubnrusio~ apl,e save
tiek verteju ir kai bibliotekose, privacio-
se knygu lentynose gal trecdali, gal net
daugiau vietos užima verstlnes knygos, to-
kia lietuviškosios vertimo kritikos apžval.
ga bOtu buvusi ne iš kelio. Tuo drauge bu.
tu tartas reikalingas žodis, paakinantls, pa.
draslnantis tuos, kurie Imasi plunksnos ver-
tinti dešimtosios mOzos aukletinlu -ar glo-
botiniu IIg,u metu !riOs". Reikia lik..tis, kad
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nepoilg pasirodys trecioji K. An\braso-Sas-
navos knyga ir kad ten rasim';, kas pra/eis-
ta šioje. Ir dar ko ne ko butu galima ta
proga autoriu užsiprašyti. Skyriaus apie
vertimo tyrlnejlmu kryptis ~ kaip, kokiais
keliais eina mokslininkai, vertima analizuo-
dami, i ii gil/ndamiesi, ji vertindami. Sky-

riaus, kur butu <llptariama,kaip vertimo pro_

ceso Ivairioms pakopoms atsiliepia kalbu

,sistemu skirtybes tai, iš kurio kalbos ti-

po j kuri "'''it verciama (iš slntetines i' sin.'

tetine, iš analith,es... iš Izoliacines, agliu-

tinacines - I flekslne ir t. t.). Arba: 0 kaip

elgtis vertejul, redaktoriui, jeigu tos kal.

bos stil/stlškai paslstOmejuslos i, skirtingas

'puses! Tarkim, viena - I šnekamosios kal-

bos.puse, klfa - i knyglnes. Arba 'jeigu
funkciniai stiliai vienoje labiau išddilerenel.

jave lr, ju ribos ženklesnes, kitoje .- ne

taip labai ir los ribos gan neryšklos. 0

juk šitaip labai dažnai esti! Bet visa šita

- tik užsipr~šymas, ne priekaištas, ne.'

,0 kas, kur - mOsušalyje ir užslenyfe
.- ir ka dirba vertimo teoriios, kritikos ar

kaip kitaip su juo susijusiuose mokslo ba-

ruosel Ta sužinome Iš pabaigoje prldeto

IIIeratoros ,sitrašo, apreplanclo daugmai

penkiolika .paskutiniuju melu. Skaitytojai

dek,ingl" autoriui už trumpas, bet. inlonna-

IYl(lasve,rtirnQ:,tyrif1etojuspi\UscI.lotu darbu,

anotacljas, esancias prie veikalo pavadhii-

mo. Iš šiu priedu Jau' gauname apypilnj

vaizdit, kokiomis problemomis bei temo-

mis vertimo teorefjku labiausiai domimasi,

kas ,ir kaip tiriama.

Pro skaitytojo akis praeina jspOdinga vie.

naip ar kitaip ktiudytu verteju, plejada., J.

'Sre~kona,~t,'M. Daukša, S. Slavocins~is,: J~
Sulcas~~)/. Ažukalnis-Zagurskis, L. Reza, ,S.
Oauk.antas, L. Jucevicius, A. Tatare..: Ar-

ba vel: V. Kudirka, M. Gustaitis, P. Mašlo-
t.s, V. Mykolaitis-Putinas, K. Boruta... 0

kiek i akirati pateke dabartiniu ve:otejul Tu,

kuriu vertimo tekstais arba mintimis remta-
si.

Geru žodžiu galima pamlneti ir "Verti-

mo tyrinejlmu" kalba: taisyklinga, sklandu,
palrau~lu.


