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Valentina Stašaitlene

VERTIMO KLAUSIMU

Siu dienu visuomeneje, ypac musu daugiatauteje šalyje,ver-
timai turi didele reikšme. Musu respublikoje leidžiama 'nemaža'
periodiniu leidiniu lietuviu bei rusu kalbomis, gausi verstine
grožine~ moksline bei politine literatura, didelese organizaci-
jose dirba vertimo redakcines grupes, versti reikia beveik-kiek-
vienam inteligefitui. Taciau svarbi yra ne vien vertimo praktjka.'
Vertimo teorija, anot 'L. Barchudarov02, yra ne kas kita, Kaip
moksliškai pagrista dvieju kalbu gretinimo sistema.' Vadinasi,
vertimo teorija padeda nustatyti tam tikrus kalbu sistemu des-
ningumus. Tuo tarpu vertimo teorija, kaip taikliai nurode B. La-
rinas3, gyvena savo vaikyste. Todel reikia sudaryti palankias
salygas šiai mokslo šakai augti.

Musu respublikoje vertimo problema (turime omenyje v:erti-
ma iš li~tuvi!l kalbos i rusu ir atvirkšciai) teoriniu atžvilgiu

I Zr. F. G ii t tin ger,. min. veik.,p. 214-218.
2 JI. C. :B a p x y .n a pOB. 06xneJIHHrBHCTHaeCKoe3HaaeHHe TeOP!ln: nepe-

Bo.na, _ «C60pHHK i!.OKJIa.nOB, npOaHTaHHhlX Ha KOHcp~eHu.HH no BonpocaM,
TeopHH H npaKTHKHnepeBo.na~, JIry, 1962. ; .

3 B. A. JI a p HH.. HanlHaa.natlH,ten pat.
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nuodugniai iki šiol nebuvo nagrinejama. Beveik nesprendžiami ir
metodiniai vertimo klausimai: mokomasis vertimas vidurinese,
taip pat ir aukštosiose mQkyklose domina vien tik atskirus
destytojus, kurie dirba šioje srityje savo nuožiura ir savo inicia-
tyva. Gr.ožines literaturos vertimo klausiUlus gvil<,1enadažniau,:
.siai vertejai praktikai bei rašytojai. Deja, geriausiu vertejU bei

~ žymiausiu musu rašytoju. šios srities darbai beveik netiriami.
Vertimo reikalai, musu manymu, yra tiek svarbus, kad pa-

likti juos savieigai negalima. -Reikia išsamiu tyrimu, butina
sutelkti atitinkamas respublikos mokslo jegas, kurios imtusi kur-
ti specialiaja lietuviu ir ru$U kalbu vertimo teorija.

Specialiosios vertimo teorijos savoka suformulavo Leningra-
do universiteto prof. J. Reckeris maždaug šitaip: šalia bend-
rosios lingvistines vertimo teorijos, tiriancios ivairiu kalbu duo-
menis, turi pletotis' ir specialioji vertimo teorija, nagrinejanti--
~onkrecias kalbu poras. Pagrindinis specialiosios vertimoteo-

'it!iijosuždavinys, yra rasti desningus atitikmenis tarp originalo
'~"vertimo kalbos.Specialiosioms vertimo teorijoms labai svar~
I;>Tyravertimu gretinamoji analize1.

Rusu ir lietuviu kalbu gre,tinamosios analizes klausimais
.vienas kitas musu respublikos mokslininkas yra nemaža pada-
res. Zinomi K. Musteikio, A. Jovaišci, V. Serno, F. Mažulio ir
kitu darbai. Taciau abieju kalbu sistemu desningumus butina

in~rineti planingai, 0 svarbiausia tirti reikia placiai. ir:nuodug-
"iIfai. " .

, Toksai svarbus uždavinys reikalauja kolektyvaus specialistu
darbo ir gausios parengiamosios. medžiagos. Musu nuomone,

_:Visu pirma reikia pradeti rinkti duomenis tirti gretinamaisiais
'lfI.1etodais. Ju galima semtis iš ivairiu respublikoje išleistu ge-
;~liausiu vertimu, dvikalbiu žodynu, mokslo straipsnlu ir pan. Taip
"Ifut'u galima rasti desningus nagrinejamu kalbu atitikmenis bei
.i$Rirtirigumus, t. y. sudaryti v.ertimo teorijos pag,rindus visiems
~.~albos lygiams - gramatikai, leksikai, stilistika i ir kt.

Ji' '. G ram a tik 0 s srityje reikia nustatyti lyginamu kalbu
'.tpInties reiškimo bei gramatines išraiškos priemoniu skirtybes.
if 'bendrybes. Lietuviu ir rusu kalbu (kaip giminišku) gramati-
kos sistemose yra nemaža desnlngu panašumu, pavyzdžiui:
abidvi kalbos yra fIeksines, t. :y. ju struktura sintetine, abidvi
I'emiasi analoginemis minties- išraiškos priemonemis - links-
tiin'iu bei prielinksniniu valdymu ir pan. Taciau vertimo bar-
Xe.ras,kaip žinome, yra ne 'tiek panašus, kiek skirtingi kalbos-

I 5I. .H. P e n Ke p. 3a.natiH conOCTaBHTeJIbHOrOaHaJIH3a nepeBo.nOB,-
«T.eopHH H npaKTHKa nepeBo.na~, JI., 1962.
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reiškiniai. Skirtybiu šiu kalbu gramatineje strukturoje yra taip
pat nemaža. Beveik kiekvienoje morfologijos kategorijoje ras-
tume ir esminiu skirtybiu. Pavyzdžiui; abiejose kalbose kartais
nesutampa gimines (jaunimas-.MoJlooeafCb,duona-xJle.6 ir t. t.),
lietuviu kalboje nera daiktavardžiu bevardes gimines (88eHo,.MO....
pe, 80aHue ir t. t.), dažnai skiriasi bendrosios gimines daiktavar-
džiai (vepla - pa8uHR, nemokša - HeBeafCa,bet cupOTa...,naš-
laitis, na.šlaite ir pan.), daiktavardž~u singularia ir pluralia: tan-
tum ir kt.. Zodžiu, kiekviena kalbos dalis gali kuo. nors nesutap-
ti. Palyginkim budvardžiolaipsniavima: rusu kalboje analitine
aukštesniojo laipsnio forma susijusi su linksnio kategorija (60-
Jlee Y006Hbtu, 6QJlee Y006H020, 60Jlee yo06HO.MY.ir pan.), tuo
tarpu lietuviu kalboje šias konstrukcijas paprastai atitinka sinte-
tines formos, 0 analitines formos yra palyginti na~jas reiškinys
ir ju vartojimo sfera- dar nera galutinai susiformavusio .

Veiksmažodis yra turtingiausia ir išraiškingiausia lietuviu
~albos dalis. Kai kuriu mokslininku tvirtinimu, lietuviu kalba
esanti veiksmažodine, 0 rusu - daiktavardine. Tai lemia ir es-
minius abieju kalbu skirtumus. Itin dideliu pastangu, sakysim,
iš mokiniu reikalauja vertimAs i rusu kalba lietuviškojo pre-
dikato yta. Paprastai; kas -pradeda mokytis rusu kalbos, vers-
dam,as lietuviu kalbos dalyvius ir ypac pusdalyvius bei padaly-
vius, daro nemaža klaidu; gana dažnai vercia pažodžiui tokius
pasakymus: jis yra išvykes ~ OHyexaBLUu,traukinys atejo pave-
laves - noe8o npULUeJlon08oaBLUu ir pan.' Arba: dirbdamas jis
dainuoja -;- pa60TaR OH noeT, dirbant neliu,dna - pa60TaR He-
CKYUnoir pan.

Gausus stilistiniu bei semantiniu atspalviu abieju kalbu
prieveiksmis sudaro vertejui irgi daug keblumu. Pavyzdžiui, ne-
ra lengva versti I rusu kalba' lietuviu kalbos aukštesniojo laips-
nio prieveiksmI aukšteliau, gereliau ir pan. Rusu kalboje cia
tenka pavartoti priešdelines atba modalines formas nOBbtLUe,
nOJlYULUe, UYTb BbtLUe, UYTb nOBbtLUe, HeCKOJlbKO BbtLUe, HeCKOJlb-
KO JlYULUe.

Prielinksnis gana dažnai rusu bei lietuviu kalbose nesutam-
pa nei savo valdymo budais, nei reikšme. Pvz., prielinksnis i:
i namus - OO.MOU,i kapus - Ha KJlao6uU{e, i stikline- B CTaKaH
ir pan. Beveik kiekvienas prJelinksnis abiejose kalbose turi skir-
tingu 'semantiniu požymiu, todel dažnai vienos kalbos 'prielinks-
nio semantihis savitumas neatitinka kitos kalbos prielinksnio sa-
vitumo. .

Didžiausiu sunkumu vertejui paprastai kyla I e k.s iko s sri-
tyje. Abi kalbos tiek apsciai turi Ivairiu leksiniu variantu, kad
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, ;beveik kiekvienu atveju vertejui tenka paciam narplioti seman-
( tini žodžiu rezgini. _

1 Ypac smarkiai nesutampa' abieju kalbu sinonimika. Norint
-i tiksliai bei gerai išversti, labai svarbu išryškinti ne tik atskiru

semantiniu reiškiniu branduoIi, bet ir papildoma .kiekvieno žo-
I' džio informacija, kaip antai: emocionaluma, ekspresija, funkcini

bei situacini žodžio vaidmeni sakinyje. Pavyzdžiui, rusu kalboje
I/rjsemantema KpaCUBbtuturi ištisa sinonimine eile (XOpOLUUU,

U8RU{HbtUir 1. t.) Lietuviu kalboje ši semantema atitinka žodi
~ gražus, kuris savo ruožtu sudaro sinonimu eile (dailus, geras

ir t. t.). Vien tik kontekstas ar papildomoji informacija gali
fšspresti klausima, kuris šios sinonimu eiles žodis, sakysim,
rusu kalboje yra tapatus (ar bent adekvatus) lietuviškamžodžiui.

Spalvinga ivairuma teikia kalbai polisemija - žodžiu dau-
giareikšmiškumas. Cia semantinis žodžiu rezginys yra kartais
tiek painus, S1Jdetingas, kad vertejui tenka ne fik kruopšciai
aklaidyti ivairiausius žodynus, bet ir paciam buti nemažam
eruditui ivairiausiais gyvenimo klausimais., Savo knygoje "Di-
dysis menas"l viena skyriu K. Ciukovskis pavadino "Vertimas
tai vertejo autoportretas", kur duoda pavyzdži.u, kaip kartais
netinkamas daugiareikšmiu žodžiu varianto parinkimas parodovertejo nemokšiškuma. .

Paskiras kalbos sinonimijos bei polisemijos sistemos su-
daro viena iš specialiosios yertimo teorijos aspektu.-

Ištisa pfoblema sudaro atskiru kalbu' idiomatIka. Pastoviu-
JU žodžiu junginiu, arba frazeologiniu, taip pat ir laisvuju žo-
džiu junginiu tyrinejimams medžiagos be galo daug. Tie-
sia, cia kalbos desningumai ne tokie akivaizdus, cia reikia in-
.dividualiai traktuoti beveik kiekviena žodžiu junginio Ir vis
'~elto gretinamoji frazeologijos analize gali nustatyti tam tik-
ius lingvistinius vertimo modelius, pagriudinius vertimo bu-
,dus: pažodini (Ha Bope LUanKa20PUT-vagei (=vagiui) kepure
dega), ekvivalentini arba prasmini (y He20 80JlOTbtePYKU_ jis

J!erus (aukso) nagus turi, nagingas) ir kt. Gretinant leksemu
junginius, galima rasti idomiu atveju, kai vienoje iš gretinamu
~albu truksta ekvivalentu, pavyzdžiui, šitokio tipo: C .Ile2KU.M

napo.M, HaLUe BaM ir pan. Neatideliojant reiketu imtis placios
gretinamosios analizes šioje labai idomioje leksikologijos sri-
.tyje, lles frazeologija yra populiari bet kurioje musu gyvenimo
srityje. Todel noretusi iškelti ir pabrežti butinuma rengti musu- -

I 1(. U Y K 0 B C K H it BhlcoKoe HCKYCCTBO,M., 1968, p. 22.
'2-3818
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respublikoje ivairaus tipo dvikalbius žodynus: f.razeologinius,
laisvuju žodžiu junginiu, metaforu, sinonimu, ideologinius ir

. kitokius. Mes šiuo atveju esame atsilike nuo kitu sajunginiu
respubliku. Leidyklos turetu labiau rupintis, kad butu užkišta
ši spraga. ~,

Verciant, ypac grožine literatura, didelio demesio bei su-
gebejimo reikalauja leksikos . sti I i sti n i a i ypatumai. Cia
svarbia reikšme turi emocines bei ekspresines leksikos pertei-
kimas, taip pat kitos ivairios teksto nuspalvinamosios leksines
priemones, kaip dialektizmai, vulgarizmai, archaizmai ir kt. Vi-
sais šiais atvejais vertejas turi jausti skirtingus kiekvienos kal-
bos požymius, taip pat teksto stiliu (mokslini, šnekamosios bui-
tines kalbos, laikraštini bei publicistini, oficiala'us susirašine-
jimo ir kt.). . .

Leksikos, gramatikos bei stilistikos požymiu saveikos tyri-
mai gali padeti sukurti lietuviu ir rusu kalbu specialiaja ver-
timo teorija. Be to, desningu atitikmenu teorija apreptu papil-
domus lingvistinius principus - žodžiu darybos modeliavima,
žodžiu tvarka, intonacija (žodiniame vertime) ir. kt..

Abieju kalbu sistemu aprašymas išryškintu mokslinius bei
metodinius ir mokomojo vertimo pagrindus. Kaip zinoma, bi-
lingvizmo salygoritis moksleiviu išmoktos netaisyklingos kal-
bos priežastis dažniausiai yra gimtosios kalbos itaka. Kadangi

, interferencijos reiškiniai galimi visuose kalbos sistemos lygiuo-
se (fonetikoje, morfologijoje, sintakseje, leksikoje, stilistikoje),
tai abieju kalbu teoriniai gretinimo pagrindai padetu nustatyti
Upiniu klaidu diagnostika, numatyti kovos su interferencija
budus, 0 tai padetu tobulinti rusu kalbos mokymo metodika
lietuviu mokyklose ir lietuviu kalbos mokymo metodika rusu
mokyklose. .

Mokomojo vertimo problema musu respublikoje iki šiol nera
reikiamo mokslinio lygio. Nagrinedami vertimo klausimus, me-
todikai paprastai remiasi u~sienio kalbu mokymo metodikos
principais. Tuo tarpu mokomasis vertimas iš lietuviu kalbos
i rusu (ir atvirkšciai) turi savo specifika. Vadinasi, mokomasis
vertimas taip pat reikalauja išsamaus tyrimo. Siuo reikalu
Respublikinis mokyklu mokslinio tyrimo institutas, musu ma-
nymu' turetu .imtis iniciatyvos, t. y. sukurti specifine lietuviu
ir rusu kalbu vertimo metodikos sistema mokykloms.

Praktiniam vertimo darbui butini labai kvalifikuoti kad-
rai. Juk vertejas yra žodžio menininkas, frazes skulptorius.
N. Gogolis, vertindamas V. Zukovskio vertimus, raše: "Savo
vertimais jisai (Zukovskis) daro toki pat poveiki, kaip ir poe-
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tas, kuriantis savitai, originaliai". Viename rašytoju suvažia-
vime K. Fedinas kalbejo: "Vertejo meno deka musu širdyse

15ikuria ištisi pasauliai". Arba toliau: "Grožines literaturos
vertejo vaidmens klausimas yra dalis placios problemos - ge-
rinti, tobulinti ideologini darba Tarybu Sajungoje".

Jeigu taip didelis ir kilnus yra vertejo vaidmuo, tai jam
tenka ir didžilile atsakomybe. Iš vertejo reikalaujama gerai,
tobulai moketi abi - originalo ir vertimo - kalbas. Maža to,
vertejas negali apsiriboti vien kalbu mokejiInu. Jis turi buti
"apsiginklaves" tiek teoriškai, tiek kurybiškai. B. Larino žo-
džiais tariant, kiekvienas vertimas turi prasideti nuo kvalifikuo-
tos lingvistines analizes ir baigtis literaturine kuryba. Litera-
turine kuryba reikalauja igimtu savybiu, talento, 0 vertimo

- menininkui, be to, dar reikia gero. filologinio išprusimQ.. Del
to ir butina rengti verteju kadrus. Todel, musu manymu,
bent vienoje aukštojoje musu respublikos mokykloje turetu buti
ivesta speciali lietuviu ir rusu kalbu vertimo disciplina su
specialiais seminariniais, kursiniais, diplominiais darbais, 0
vidurinese mokyklose bent fakultatyvine vertimo disciplina, kad
jau nuo mokyklos suolo jaunimui butu "Skiepijami vertimo igu-
džiai, antra vertus, išryšketu tam darbui gabios jaunos jegos.

Vertimo kursa aukštojoje mokykloje galima laikyti ne vien
filol9gine disciplina, bet taip pat ir disciplina, kuri padetu
plesti studentu bendraji bei politini išsilavinima. Vertimo kur-'
50 specifika filologines disciplinos studijavima turetu derinti
su ivairiu socialiniu bei, ekonominiu mokslu studijomis.

Siuo savo straipsneliu noretume paraginti vertimo dalykams
~suteikti priderama vieta tarp teoriniu bei praktiniu problemu,
aktualiu musu respublikai, pabrežti butinuma neatideliojant
imtis spresti svArbiausius vertimo mokslo ir praktikos uždavi.
nius, sudaryti" tinkamas salygas mokslo darbui. Tai pagerintu
vertimo veikla musu respublikoje ir patobulintu mokymo me-
todus. . ~

Kartodarni L. Barchudarovo žodžius, tvirtiname: "Spartes-
nis vertimo mokslines teorijos sukurimas yra absoliuciai butina
salyga tolimesneikalbotyros pažangai apskritai"!. .

1 JI. C. B a p x YA a pOB, min. str.

Nera pasaulyje kanciu, stipresniu už žodžio kancia.
S. Nadsonas
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