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VERSTINES KALBOS BEDOS

Tautoms .intensyviai keiciantis civilizacijos gerybemis, ver-
tejas yra kiekvienas; kas iš svetur gauta gerybe pavadina sa-
vaja kalba. Sitoks vertimo darbas vyksta labai placiai - spau-
doje, auditorijoje, buityje. Ivairios aplinkybes. spiria ši darba
varyti greitai, nedelsiant ir neieškarit kvalifikuotu konsulta-
ciju, kaip ka tinkamiau išversti. Taciau daug kas nemoka to
daryti tinkamai. Iš to randasi verstines' kalbos bedu: neima-
nomu musu kalbojepasakymu, žodžiu darybos klaidu ir t. t.
Per žmoniu nerupestinguma ar nevalyvuma tokie klaidingi kal-
bos dalykai išplinta, daug kas su jais apsipranta, gimtosios
kalbos desniu nuojauta atšimpa, ir galu gale išgirstame argu-
mentuojant, kad, girdi, "visi dabar taip sako". Kuriasi 'ydingi
kalbiniai paprociai, pacia savo esme priešingi' kalbos, kulturai,
tad ir - apskritai kulturai.

Tie lietuviai, kurie augo ir mokesi vokieciu kalbos' itakos
veikiami, parašo taip: Ne darbas šiandien neina nuo ranku
(vokiška idioma: von der Hand gehen); Jis i miesta gyvena;
Tas nepareina i klausima ir pan. Musu broliai išeiviai, gyve-
nantys JAV, parašo savo laikrašciuose taip: Nuvyke atradome
ii labdi nusilpusioje sveikatoje; Prezidentas' Nixonas padare
spaudima ant savo šalininku kongrese; Kaimyne, tavo boisas
mano boisa prifaitijo ir t. t. Kas mokesi lenku mokyklose, ju
kulturos veikiami augo, tu raštuose randame panašiu svetimy-
biu,atkilusiu iš lenku kalbos. . .. .

Taciau daugiausia nevykusiu vertalu yra iš rusu kalbos. Sit
pluoštelis pavyzdžiu iš 0 r i gi n a I iu musu raštu, rašytu
vien paskutiniaisiais metais: Ji atrodo. jau n i a u u ž s a-
vom etu s; l(odel jiis išsikvietete p 0 kal b i u i b ii.t e n t
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ria n e? l(rovinius reikes sunkvežimiais per mes t i i kita
vieta; Paprociai pagede, k a i p P apr a s t a i pas did i kus;
De 1 dar žin i n k y s t e s n er a kol a b a i per gyve n-
t t.. Iš buitiniu posakiu: Pra v a ž iuo jan tis b ii i e tas;
I:sis 0 din i mas i traukini; Net ame dal y kas! ir t. t.
Q, šit dar keletas kalbiniu nesusi pratimu, kokiu esti spaudoje:
\6s.q pas a u 1i n e s futbolo pirmenybes; Likviduotib e-
!ta rd)l š k u m a; Ben dr a ž m 0 g iš kas reiškinys. S a v i-
v~ar tis sun k v e ž i mis ir t. t. .'- ~JllU;daug dešimciu metu su tokiais kalbos reiškiniais kovo-
j;a'!lle,6 jt! vis yra ir dargi randasi nauju. Ir reikia pabrežti, kad

. tQklu dalyku dabar kaip tiktai daugiau pasitaiko ne verstinese
lhiygose, 0 0 r i gi n aAi 0 j e- kalboje. Knygas dabar vercia
~;vafiJikuoti vertejai, ir ju kalba dažniausiai buna gera. Bedos
JlJ@sideda ten, kur autorius, vartodamas svetimomis kalbomis
i~gwtamedžiaga, nori sukurti lietuviška teksta, 0 neturi vertejo
.ilgijažiu nei pasiruošimo,- t~da ir randasi lietuviškame tekste
si~'fjmu kalbiniu elementu, nesuderinaIJlU su musu kalba ir nie-
~.dyjoje nepateisinamu; Tad, mano isitikinimu,' pirmutinis ir
p:~s \svarbusis tokiu kalbos ydu šaltinis yra n e mok e j i mas
~,eIfsti. Užtat ir kovoje su tomis ydomis reikia ieškoti nau-
j~slliu,ad'ekvatesniupriemoniu. _

~ 't:-. Pirmiausia ir svarbiausia: rei k i a mok yti ver sti.
~~šlQsiose ir specialiosiose mokyklose bet kurios specialybes

. ,. ~ntai turi gauti pakankama gimtosios kalbos parengima,
(,t~i&-ibuti išmokomi lietuviškos sav.osios srities terminijos ir
i»I(~\til1amitinkamai naudotis knygomis svetima kalba. Kalbi-
.!ti~studentu prusinimo darbe viena iš priemoniu kaip tiktai turi
b~~ ,)~10ky.~as ve~sti i savaj a kalba-.tatai tur!
1fu11II1 VIenas IS mokomUJUdalyku. Dabar yra pasakoJama: kal
a1!lItcurientaistoja i aukštaja mokykla, jie lietuviu kalba moka-'
k"i1;aiRjie neistotu; I, II kurse - dar puse bedos; IV, V kurse
Jial'.fIebemoka, 0 kai baigia - baisu klausyti, kaip jie kalba. Ta
a'!i'E3kd9tiškapadeti i'eikia butinai išgyvendinti.

2."Studentai (taip pat ir moksleiviai) gerai mokes ir gerbs
~imtaja kalba, jeigu ja gerbs ir gerai mokes ju destytojai. Jei
11*l1tuanistai rupinsis kalbos kultura, 0 kitu dalyku destytojai
'kalba gadins, tai geru vaisiu nesJ:llauksime. Deja, yra dar faktu,
1k,ad,destytojai klausytoju kalba gadina. Todel jau yra pribren-
'des --klausimas, k a i p apd r aus tim 0 k sie i v ius ir

. s tu den tus nuo k a I bos g a din imo. Atrodo, galetu
puti- realus toksai projektas: ivesti nelituanistiniu dalyku des- .
tY1l10"inspekcijas vidurinese, specialiosiose ir aukštosiose mo-
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kyklose. .Atitinkamu ministeriju skyrimu kompetentingu asme-
nu komisijos inspektuotu pamokas bei paskaitas, fiksuotu (gal
net ir magrfetofonu) destytojo kalba ir paskui ja viešai, oficia-
liai ivertintu.' Destytojai; kurie butu rasti nemokantys pakan-
kamai lietuviu kalbos, butu sus P e n duo jam i nuo deftty-
mo ir, gave tam tikru atostogu (pvz., 1-4 semestrus,. rrelygu

. reikalas), pasimo){ytu, ko jiems stinga. Tas ju papiklomas
mokymasis galetu buti organizuojamas, sakysim, Mokytoju to-
bulinimosi institute arba spec. kursuose universitete ar peda-
goginiu institutu lietuviu kalbos katedrose.~Programoje buti-
nas dalykas turetu buti mokymasis versti savo specialybes teks-
tus, ypac iš rusu. kalbos. Teise vel destyti jie atgautu tik išlaike
tam tikrus Uetuviu kalbos egzamiI).us. Si priemone butu labai
paveiki - esu tikras, kad jau pats jos atsiradimas ..gerokai pa-
taisytu reikalus, nes apsileideliaITIs butu reali grasa. Tiesa, yra
kalbiniu vizitaciju ir dabar, bet jos tebuna tik retais atvejais
ir - svarbiausia - neturi galios taikyti reikiamas sankcijas, už-
tat kalbos gadintojai ju nei bijo, nei paiso. .

3. Kalbos sekcijos dabar dirba be galo svarbu ir naudinga
darba, ir ju priemones yra geros, tinkamos. Galima butu ne-
bent pageidauti, kad ju da-rbo vaisiai taikliau pasiektu tuos
žmones, kuriems jie labiausiai dera. Reiketu rengti daugiau
k a l.b 0 s kul t u ros v a kar u, kaip kad rengiami, sakysim,
literaturos vakarai. Su tokiais vakarais turetu buti einama i
mokyklas, i fabrikus bei gamyklas ir 1. 1. Dabar, sakYsim, me-
talo fabrike darbininku kalboj išvien skamba. formirovšcikai,
liteišcikai, .siuvimo fabrike - kromkq. atsiuti, fastrigas ištrau-
kioti, bet kuriame fabrike - gruzcikai, propuskas, propusknaja
ir 1. 1. Zmonems turetu buti pasakoma, kaip tuos ir panašius
žodžius reikia išversti lietuviškai; turetu buti paaiškinama, kad
vartoti toki žargona yra kulturine geda. . ·

Reiketu rengti kalbos kulturos vakarus studentams nefilo-
logams, kelti ju specialybiu kalbines aktualijas, išrodyti žargo-
nybiu nekultur1nguma, isamoninti juos, kad moketi gerai išsi-
versti savo specialybes teksta -'tai ne kokiu specialistu vet-
teju, 0 absoliuciai visu kulturine pareiga.

Vertejas primena savadautoja, kuri, girdama yualiu
pridengtos gražuoles dorybes, sukelia nepaprasta nora su-
sipažinti su originalu.

- J. V. Oete
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