
Irena Balclunlene

NAUJOSIQS AMERIKIECIU LITERATOROS ZARGONO
... VERTIMO SUNKUMAI

Verciant šiuolaikine literatura, susiduriama su. tokiais kal-
bos fakt~is, kurie nebudingi lietuviu kalbai. Cia turimas galvo-
je žargonas, toji sutartine kokios nors socialines ar profesi-
nes grupes kalba, išsiskiria nti ypatingais žodžiais ar posakiais.
kartais specifine tartimi. Zargona turi studentai, paaugliai, ju-
rininkai,. kareiviai, nusikaltel,iai. Anglu kalboje žargonas - tai
kalbos reiškinys, susiformaves tos pacios kalbos pagrindu, fik-
suotas daugybeje literaturos kuriniu ir seniai leidžiamuose slen-
go (žargono) .žodynuose. Lietuviu kalbai žargonas -labai prob-
lemiškas klausimas, teoriškai kalbininku -nenagrinetas.

Vakaru klasikines literaturos rašytojo žodžiu arsenale dialek-
tiJmai, provincializmai, žargonizmai, vulgarizmai užeme paly-
ginti nežymia vieta. Saikingai juos vartojo ir musu rašytojai.
Todel ankstesniuose vertimuose iš užsienio kalbu ne taip jau
dažnai. pasitaikantys žargono atvejai budavo verteju kartais
apeiniimi, kartais budavo pavartojamas vienas kitas barbariz-
mas lr archaizmas. Bet gyvenimas laužo senasias formas, ir
v~r~te veržiasi nauji kalbos reiškiniai. Moderniajai prozai, poe-
NJaI, dramai budingi dras~sni kalbos ir stiliaus eksperimentai.. aujojoje Vakaru literaturoje yra kuriniu, kur žargonizmai
Ja~ .ne paskiri atvejai. jie sudaro stilistini knygos a1,Idini,.ir
reIkIa ieškoti ~ito kelio ju vertimui.
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Vienas iš sunkiausiu uždaviniu, su kuriais susiduria verte-
jas, yra perteikti kalbos elementus" esancius už originalo kal-;
bos normu. Visi šie elementai (archaizmai, neologizmai, dia-
lektizmai, vulgarizmai), esantys stilistineje kalbos periferijoje, '"
i~siskiria visuotinai priimtu kalbos normu fone: Del to jiems,

_budingas nacionalinis atspalvis, ir, juos verciant, ne visa'aa gao,;
lima naudotis atitinkamu gimtosios kalbos funkciniu .stiliumi. " .:

Meninis vertimas - tai ne atitikmenu paskiriems žodžiams
bei elementamsieškojimas, tai atkurimas tos prasmines bei sti-
!istines visumos, kuriai tie elementai ,tarnauja. Lietuviu bend-
rines kalbos normos netoleruoja vulgarjzmu, taciau joje gausu
priemoniu, kurios gali perteikti vulgarizmu stilistines funkci-
jas -,tikroviškuma, emocionaluma, pa5režiamai niekinama šne.
kanciojo pažiura i objekta. Sitaip pažvelge i iškelta problema,
galesime ir lietuviu kalboje rasti bada, kaip perteikti ivairialype
žargono sistema.

Vienasreikšmingesniu žargono (šiuo atveju - paauglio
žargono) atkurimo pavyzdžiu yra P. Gasiulio išverst as ameri-~
kieciu rašytojo Džeromo Selindžerio romanas "Rugiuose prie
bedugnes". Nors ir tolimas nuo idealo, bet palyginti su kitais

'net labiau patyrusiu verteju darbais tai vienas iš sekmingiau-
siu moderniosios amerikieciu literaturos vertimu. Cia turima gal-

"voje modernus autoriai ne tik turinio, formos, bet ir kalbos at-
žvilgiu.

Dž. Selindžerio knyga pasakoja apie šeštojo dešimtmecio
pradžios paaugli, auganti pasiturincioje amerikieciu šeimoje.
Knyga parašyta pirmuoju asmeniu, tai romanas monologas, ro-
manas išpažintis. Selindžeris ne tik puikiai pažista vaiko psi-
chologija, bet ir moka destyti savo mintis bei jausmus vaikams
budinga maniera. Iš cia randasi savotiškas knygos stilius, kuris,
'žiurint kalbotyros istoriko akimis, ne tik naujai ikunija slengo
(žargono) tradicijas, kurybiškai panaudotas amerikieciu rašytoju'
Marko Iveno, Elenos Grin, Ringo Lardnerio kuriniuose, bet ir
teikia duomenu herojaus psichologinei charakteristikai.

Kritiko kalbininko D. Kostelo nuomone, pagrindinio 'veikejo
Houldeno Kolfildo kalbai budingas tas universa1umas, kuris lei-
džia susidaryti vaizda apie visos kartos kalbine charakteristika,
Reikia _pažymeti, kad Kolfildas niekad nešneka- autoriaus var-
du, niekad nepereina i "suaugusiu" kalba, nors ir vartoja vie.
na kita pasakyma, paimta iš knygu, pasipuikauja j,moksliškais"
žodžiais arba madingais specialiais psichoanalitiniais arba so'
ciologiniais terminais. Zodžiu, visoje knygoje išlaikyta viena
kalbos maniera. '
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{'"Konkreciai 'charakterizuoja Houldeno Kolfildo. kalbos
,. '

rpiŠkam šnekamosi<TSkalbos sWiui perteikti visu pirma
mos šios priemones: " ,

p'astbvus parazitinial žodžiai bei žodžiu grupes, kaip an-
ci:and all (arba ekvivalentiški savo reikšme, bet 'stip-
~si110emocinio atspalvio junginiai 'and stuff arba and
tap); or something, or, anything;, sor/oof sykiu su bud-
htdžiais, 0 dar dažniau su veiksmaž6džiais;' this, these,

se ir 1.t.; pvz: ' .. - .
'w my p~rents were oe!Jupied and all; my. whole god-
"inautobiography or anything; she ~as sort of deaf; he
'foie t~is terrifie book; tiekets and stuff; ,

Versijos, vartojamos šnekamojoje kalboje; pvz.:
at I did was I went o'Uer;
'lhypimai nuo gramatiniu normu;
.netaisyklingu veiksmažodžio formu vartojimas, pvz.:
l'd''f1Jokehim'up; . . '

~Ji:~bY netaisy~lingils ivardŽiu vartojimas, pvz.: .

'ti~.;" I_ 1 woke he and his.wife up; .~ . .
';'~!i;6) sinta.kses taisykliu nepaisymas: ivairiu .rušiu net-ai~

fi:;i~\ ~." syklingu eliptiniu konstrukciju vartojimas, "dvigubo"
)~/i..~ lir.tarinio vartojimas ir 1. 1.; pvz.: .'. _
. '*.,~ some gitlsyou praetieally never lindo out what's the

b 'niatter', . . .
~",1hardiy didn't ever know; .

.d)"slengo nukrypimai nuo fonetines normos..ir 1. 1.; pvz.:
k callin'".hurtin', eut' em, tell' em. ;! .

)matome, amerikietiško slengo sistema labai plati ir
:iekviena~ tos sistemos aspektu gali buti atskiro Hng-

.'tyr.inejimo tema. Cia pakalbesime' apie. vulgarizinu ver-,. -~T' .. .'

i~ka mokyklinio "dialekto", taigi ir' Houldeno Kolfildo
. savybe - jos vulgarumas, dažnas dievagojimasis---'- šis
~.atinga emocini atspalvi paauglio. lupose" 'nes del Teli-
'~sociaciju yra draudžiamas. Vulgarizmai Houldeno' šne-
,eikia tikroviškumo ir dar did~snioemocingurno. Zodis
'[ofbajo ekvivalentai pasikartoja puslapyje kartais' .dau.
ip penkis kartus.' '""'\,

"" . 't~l'~~r:n~tary~~niu ~~~iužsi~n.io.kal~ini~ku~vul,~arizm.aislai..~~
,

'

.

~r
.

. .~rz
..

le
.
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asakymus,
~~~~.pIidingas požymis.-:- grubumas, kone nešvankJl,mas. VuI,.

'~~z,1Flu'S"skirstome'ileksinius bei stilistinius. Pirmreji yra 'žo-
:WT.~! , ru'
,,,@§1,~ "
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džiai, kurie norimai savokai perteikti reikalauja arba eufemiz-
mu, arba moksliniu terminu. Antrieji - žodžiai, kuriu tiesiogine
prasme neturi nieko nepado"raus ar šiurkštaus, bet kuriais del
aiškaus st-ilistinio ats.palvio reiškiamas pabrežiamai niekina-
mas kalbanciojo požiuris i daikta. Del savo emocinio sod.rutho
bei fuhkcines paskirties konkretumo stHistiniams vulgarizmams
priklauso tokie plustami žodžiai bei pasakymai:goddam, damn,
helt, bastard, sUnk, bUch ir kt. "-

T_arybiniai vertimo teoretikai (A. Fiodorovas, J. Etkindas)
teigia, kad vertimo teorijos 'pagrindas -lyginamoji stilistika.
Ji sprendžia svarbius praktinio pobudžio klausimus, pavyzdžiui,

,klausima apie ivairiu kalbos elementu savitarpio santykius bei
funkcijas skirtingose kalbose. Lyginamuoju sti)istiniu nagri-
nejimu konkreciai nustatGma tu paciu elementu vieta skir:tin-
gose kalbose. "

Na, bet teiginys kol kas .lieka teiginiu, nes pas mus, kaip
rašo T. Venclova, "del tam tikru istoriniu sociol<;>giniupriežas-
ciu ligi šiol stinga netgi išpletotos funkciniu stiliu sistemos" I.
Taigi kalbeti apie lyginamaj,a stilistika lyg ir išvis per' anksti.
Sutartineje J. Etkindo vertimo proceso for:muleje "" ,

vertimas=menas +'fi1okslas( + "aš")

musu vertimo praktikoje vidurinysis komponentas "mokslas"
kaip ir neegzistuoja. Todel tenk~ pritarti verthi10 kritikei M. Lo-
rije, kad šiuo metu veltui laukiama, jog "kai bus sukurti ivai-
riu kalbu lyginamosios stilistikos mokslo darbai, jie, girdi,
padesi.a ateities vertejatns suprasti, kodel tai, kas d'era vienoje
kalboje, nedera kitoje ir, atkurta pažodžiui, stebina savo logiš-
ka beprasmyhe ar dviprasmybe. Visa tai buvo ,žinoma iau Puš-
kinui, kuris jaute tai kaip poetjS ir raše apie tai kaip teoretikas.
Ne tyrinejimu šia tema turi laukti vertejas, 0 kaip rašytojas
gilintis i gyvaja kalba - i ta, iš kurios vercia, ir i ta, kuria
rašo"2.

Vulgarizmu vartojimas reikalauja ypatingo demesio, kad
butu galima Jšvengti kalbos užteršimo, taciau, susije su tam
tikru charakteriu, jie irgi gali tureti tam tikra menine prasme,
savo motyvavima. Konstatavus, kad kol kas tai vyksta be ver-
timo teorijos, belieka apeliuoti i aukšta verteju kultura, sub-
tilia ju menine intuicija.

, '

eric I 0 va. 'Kultura ir jos fonas,-"Kulturos' barai", 1970, 4,
p.47.

,2 M. Jl'O P He. BonbHoH Bonpoc,- «MaCTepCTBonepeBo,ll.a»,M., 1969.
p. 318-319. '
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, Netgi specialiai netyrinejant, nesunku pastebeti, kad'dau-
-gelis rašytoju vartoj~, ~od~i.us: s~?~ran~iust~rsiy b~andi1oliu~,
apie kurIUos grupuoJasI kItI zodzIaI. Dz.Sehndzeno knygoje
pasakotojo kalbos srautas kupinas begaliniu pasikadojimu. Fra-,
z€ net frazes aalis, keli žodžiai, sintagmos pasikartoja ir va-
rij'uQja du, tris, keturis, penkis kartus, 0 tos variacijos metu
i iasa~onma isiiung~a, jau ki~.as p.asi~artojimas.' jie susika-
b'ifi'aVIenas su kItu, lr paSakOjIma gahme palygmtI ne su be-
shryniojanciu 'kamuolio siulu, 0 su besipinanciom serpantino
j.uostolJI.. '

Si Selindžerio prozos ypatybe ne fortn~lf maniera - ji pui-
kiai perteikia paauglio sumišima, pasakojimo padrikuma,' ne-
pas.i~ikejih1a klausytoju, baime, svarbiausia vienišo, ptipratu-
si0wrie sucaugusiu nepasitikejimo berniuko baime likti nesu-
pJ.a$'faUl.Sie susipinantys pasikartojimai, tolydžio igaudami
nauju atspalviu, sudaro-savotiškus leitmotyvus, kurie lemia ku'-
riui0sllvituma. Nors tai skamba' šiek tiek paradoksaliai, bet
ŠiU0 a\fveju1ypac dažnai, pasikart~ja vulgarizmai, kuriu, kaip
niiifiej'i:>rne,palyginti nemaža. Taciau iš karto reikia pažymeti,

, klfd'j~ Ragauseja tais atvejais, kai,Houldenas ima šneketi apie
mol~YtKla(ypac pašnekesys su Stredleiteriu), Holivuda' arba
bU~irna,kadera.'

'Yulgarizmu vartojimo pagrindinius motyvus' gfllirne sUmi~
neti,$iu0s: pagrindinio veikejo nepasitenkinimas ji supancia'gy~
vel1,~o tikrove, kurios daiktai ir reiškiniai dažniausiai lr,api~
'b(~aa'mi; vulgariais, keiksmažodiniais epitetais; paaugnb; 6ai~

, II1e'b.i;iti gentimentaliam ir iš ciakylantjs btiitines, konkrecios
leksiKosporeikis;' ilgesys kito pasaulio be melo, apgaules, veid-
main\iškumo (kai Houldenas kalba apie tai, kas jam, brangu;
vultgarizmai beveik išnyksta, 0 kontrastai, kaip žinome, tarnauja
did'e§.1!1\iairlmeniniam itaigumui); ir pagaliau autoriaus horas,
suteikti pagrindinio veikejo kalbai kuo daugiau tikroviškumo,
pada.r,ytija kuo emocingesne. '

lr štai vertejui kyla klausimas, kaip perlydytiuorijlina.1o l~k- .
s.ik~t{ad. pirmiausia butu akivaizdžiai pademonstruotas paaug-
lIo za.rg'ono skurdumas, 0 antra vertus, kad žargonu butu per-
t:ikta "§udeiingiausiajausmu, minciu, išgyvenimu gama. '

.Dabar p'ereikime prie konkretaus tekste pasitaikanciu vulga-
n~re.uqagrinejimo. Stai emfatinis epitetas goddam (god-dam-
ne;ti),.~k;uti~greta su damn arba jo eufemistiniu, ekvivalentu
darn-tekste derinamas su ivairiausiais daiktavardžiais-, Jo erno-
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cingumo laipsnis priklauso vien tik nuo~konteksto, todel jis
galfbuti verciamas ivairiai:

goddarn hQtel 79 - prakeiktas viešbutis 69,
goddam minor 87 - prakeiktas nepilnametis 79,
goddam fingernails if6- pasmirdusios panages 29,'"
goddam mystery program '54 - pašvink~s detektyvas 39,
goddam waiter 159- tas velnias padavejas 160,
goddam honour 68 - sumauta garbe 55,

su budvardžiais:
damn absend-minded 78 - žveriškai išsiblašk~s 67,
damn worried 61 - žveriškai susinervin~s 47./
Turint galvoje ta fakta, kad anglu kalboje yra nepalyginti

daugiau vienskiemeniu ir dviskiem,eniu žodžiu, n&gu lietuviu
kalboje, visiškai suprantama, kad angIiškasis damn arba kad ir
goddam nera toks ikyrus, kaip lietuviškas prakeiktas ar kiti
vertejo pavartoti žoqžiai. Musu fIektyvine kalba jautriai rea-

--guofa i gramatiniu formu pasikartojima, i bet kokia monotoni-
jos gresme, tuo tarpu anaIiUne anglu kalba beveik visai abe-
jinga dalelyciu, prieIinksniu, pagalbiniu veiksmažodžiu gausy-
bei. Anglo ausis nesieja visu šiu pagalbinilI\kalbos daliu su'
turiniu, tiksIia,u, suvokia taip, kaip mes galunes.'Be to, daug
iš šiu daliu ~nekamojoje kalboje bei rašyboje (perteikiant šne._
kamaja kalba) seniai sutrumpejo. 0 dar ir tvirta angliško sa-
kinio žodžiu .tvarka neišvengiamai sukuria papildoma pasikar-
tojiU1a, kuris lietuviu kalboje tampa visai neimanomas. Tokiu
budu vertejui tolydžio tenka kurti nieniška pasil}artojima, ati.
džiai stengiantis išvengti kalbinio pasikartojimo. SItai reika-
lauja iš vertejo tikro virtuoziškumo. Musu nagrinejamame ver-
,time jš karto krinta i akis, kad, saugodamas pasikartojanti žo-
di ar minti, vertejas beveik niekur neišsaugo konstrukcijos.
Net ten, kur, rodos, I-Ioulaenas lyg užsimiršes kartoja ta pati
neig~ma, lietuviškai iterpti nežymus žodeliai, negriaunantys rit-
mo (0 tai pasikartojimuose kone svarbiausia), bet panaikinan-
tys monotoniškuma. Visiškai suprantama, kad kartais vertejas
visai praleidžia ši labai dažnai pasikartojanti žodi; pvz.:

I'm not going to tell YQUmy whole goddam autobiographg
27,- Nesiruošiu cia jums pasakot visos savo autobiografijos 1
(=savo biografijos) arba kurybiškai pavartoja šmaikštu po-
saki arba'žodi su niekinamuatspalviu: .

You are in my goddam light 44 - Ne stikliaus vaikas esi 28;
I hated that goddam Elkton Hills 38 - Suniu man' atsiduo-

da tas ju Elktonhilzas 20; . .
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-
1JW(hat the hellyci reading?" ,jGoddam book" 44 - Ka cia

sI{(I/,t'alioji? v ,\
. ...::: Knygs~ 28. ._

-C::Kilrtais vertejas nevercia goddam, bet pakeicia sakinio- veiks-
ril'hZodiekspresyvesniu: '

. -he eame up to sehool in this big goddam Cadillae 40 - jis
atsibaladojo su savo "Kadilaku" i mokykla 23; ,

Uke as if they expeeted a floek. of goddam movie stars 90-
kada i sal~ ims ir igarmes burys kino žvaigždžiu 81;

't'/if1Yeontinued their goddam boring eonversation 137- j~e
~i' vil uždejo ta pacia plokštel~ 135. '

Taciau ne visur toks p'akeitimas pateisinamas, nes' kartais
keiciasi ir prasminis akcentas: _

-flow 'bout turning off the goddam light? 68 -:-Rupuže, ar
'.t; užgesinsi kada šviesa? 56; ,

,j wouldn't abuse- your- goddam hospitalitI) 69.- Neketinu
piktnaudžiaut tavo svetingumu, susna 56. ' ,

'O:ri'fgihale goddam reiškia nepasitenkinima daiktu, 0 verti-
meakcentas persikelia i nepasitenkinima asmeniu.

Vi&iškaiklaidingai dažnai goddam, matyt, del rusu fle-
Dlta.WflblUitakos, verciamas nelaimingas; pvz.: .

/' was the goddam manager of the feneing team 29 - Aš
buvau tos nelaimingos komandos kapitonas 9;

J!'e put my goddam paper down '37- Tada jis padejo tq
. "1f}elaiminga rašiJJi i šali 18;
~'1 c6uldn't find my goddam hunting hat anywhere 66 - Nie-
. kaip negale[au rasti savo nelaimingos medžioklines ke-

j~ !pures 53 ir 1. 1. ' · > .

, ' $"ii19atveju turetu buti nelemtas. Be to, damnarba jo eu-
femr~tinis ekvivalentas darn dažnai pavartotas kitokio tipo de-
r~~~ose not to give a damn, not worth a damn, kuriuos P. Ga-
sliJ.Jisirgi vercia labai ivairiai; pvz.: _ _

,) don't give a gamn 34 - Man nusišvilpt 15;
,DfPedidn't give a damn about the fem;ing 44 - Varžybo$

jam rupi kaip pernykštis sniegas 27;' ,

I don't know, ant I don't give a damn 44 - Nežinau ir ne-
. suku sau plauciu 27;. -
I didn't give a damn how I looked 72 - Didelio daikto" kaip
, atrodau 60; .

They dgn't give a damn whose--suiteases are better 121-
- ':'1 am nusispiaut,ar jo lagaminai geresni, ar blogesni 117;
She .was around ten minutes late, as 0 matter of faet. I

,.dilI-n't give 0 damn, though 135- Jinai pasivelavo de-
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šimt minuciu. Bet man tos dešimt minuciu - nulis 132;
. I couldn't pray worth a damn 113- Poteriai .- ne iš. vie-

tos 108. "

" Emfatinis stiprinamasis žodelis heli (arba retkarciais jo ek-
vivalentas heck) vartojamas ivairiausiu rušiu sintaksinese.>koI1-
strukcijose, kurias versdamas P. Gasiulis stengiasi atkurti me- .

nini efekta, 0 ne kopijuoti forma; pvz.:
touchy as heli27 - jautrus kaip velnia'i 7;
ears dirty as heli 46- ausyse pievagrybiai29;.
coldas heli62 - šaltai kaip lavonas48;
she's old as hell,71- nusenusi kaipgiltine 59;
I said it fast as heli 86- išpyliau greitai kaip iš automa-

to 77; /

Like heli it is 46 - skiedi miltais 29;
Where the !teli's my cigarettes? 56~ Koks velnias nujojo

mano cigaretes?41; .

What 'the hellya doing, anyway? 66 - Tai koki velnia lip-
dai, kad nemiegi? 53;

I had a heliuva time convincing her 93 - Man vos liežu-
vis nenudilo, itikinejant ja 84.

Arba štai sportinio žargono pavyzdys: .
he'd just beaten heli out of me in ping-pong os something

37 -lyg butu užmetes teniso sausa ar dar ka 18.
Taciau pernelyg didelis išradingumas 'slepia kita blogybe.

Lietuviškame tekste nepalyginti daugiau bravuros, berniokiško
staciokiškumo, budingo musu miesto paaugliui. Visiškai aišku,
kad vertejas neabejingas tekstui, bet tai ne pamatas pernelyg
dideliam laisvumui. Del stilistiniu netikslumu 'dažnai sukeicia-
mi prasminiai akcentai, 0 tai rodo, kad vertejas nemate vaiz-
duotes akimis baigto kurinio vaizdo, nesuprato ligi 'galo vis~o,
ka norejo pasakyti rašytojas. Saiko praradimas cia ir pavirsta
didžiausiu vertimo trukumu. Vertejas tarsi pamiršta, jog au-
torius ne veltui kartoja ta pacia fraze her9jaus busenai žy-
meti. Ja verciant, pernelyg didelis laisvumas "neleistinas...

Kaip fau buvo mineta, toks pasikartojimas it tam tikras
leitmotyVas &uteikia kuriniui savotiška skambesi, kuria savo-
tiška nuotaika. Per visa knyga Houldena kankina, klausimas,
kur žiemoja antys, gyvenancios Centrinio parko tvenkiny, 0
netiketai išgirsta ir klaidingai isiminta fraze iš Bernso daine-
les apie vaikus rugiuose išauga i apinastyma .apie savaja vieta
gyvenime ir naktiniame pašnekesyje su mokytoju Entolinii1 pa-
virsta i filosofini samprotavima apie bedugne, i kuria ritasi

54

pat$ Houldenas. Per vi~a knyga it. nevilties šauksmas labai
Švelniaivarijuodama pasIkartoja fraze: " "

. I got feelingso lonesome,
It made me too sad and lonesome,
1 was feeling so depressed,
I was getting depressed as hell again,
I'm lonesomeas hello " .

. , Lietuviškame vertime intonacija visiškai klaidinga;
Jauqiausi šlykšciai vienišas 55.
Buvošlykšciai liudna ir nyku 58,
Nuotaika buvo ir taip biauri 69,

"Pasijunti toks vienišas, ir apima žveriškas liudesys 88,
Man velniškai sugedo nuotaika 141,
Make vemt vercia 123.

Sii1rkštu IIaudiška žodi ass vertejas samoningai ir pagris-
tai vercia lietuvišku bendtiniu žodžiu užpakalis, nes vulgares-
DISsinonimas lietuviškam kontekste nuskambetu per daug dras-
tiškai. Ten, kur ass vartojamas perkeltine prasme, sušukimuose
arba JIet žodži1l deriniuose, vertejas' irgi randa neblogu va-
dantu; pvz.:'

a nice old guy that didn't know his ass froin his elbow 33-
toks nusenes ir nicnieko nebenutuokia 14;

Which is something that gives me a royal pain in the as!;
51 - Sitokie dalykai tai man vidurius susuka 35; < "

he had a poker up his ass 101- stovejo tarsi kuola pra-
'.rijes 94;

Gdme my ass. Some game 33- Lošimas - leiskit nusi-
juokti. Buta lošimo 15; "

-I ()nce calied him a fat-assed phony 145- Aš karta bu-
v,auji išvadines placiadugniU;pamaiva 145. ,

'Apie tekste dažnai pasitaikanCio vulgaraus žodžio, bastard
yertilI1O-sekminguma, manau, iškalbingiausiai byloja vien tik
JO~ertimo variantu išvardinimas: rupuže 51, 35, 70, 57, suskis
41~ benkartas 43, 53, 117, šunsnukis 49, išsigimelis 58, pašle-
~e~l1?,62, 63, 136, 160, 178, kadras 70, subjektas 87, susna 92,
~mtkts 93, niekšas 148, biaurybe 190, neraliuotas galvijas. 199
Irt:~. Neabejotina, kad toks vertejo išradingumas ne visur
pateISInamas.

F~~kciC;nalumo principa, t. y. minties bei vaizdo perdavimo
funkcIJa, 0 ne kalbiniu ekvivalentu atradima, iš esmes galime
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kaip dera realizuoti, tik ivalde rašytojo mena, kurio deka per-
sonažu kalba neprieštarauja charakteriu logikai.

Pabaigoje galime padaryti išvada; jog, noredami perteikti
vulgarizmu stilistines funkcijas - pabrežiamai niekinama vei-
kejo pažiura i daikta, tikroviškuma, emocinguma - sekmingai
galime vartoti šnekamosios kalbos leksika, kuri savo emocin-
gumu, ekspresyvumu, išraiškingumu, gyvumu nenusileidžia
žargonizmams bei stilistiniams vulgarizmams, artima jiems

_ funkcijomis ir stiliumi. Leksiniai vulgarizmai dažniausiai kei-
ciami bendraisiais literaturiniais, -neutraliais žodžiais. Kritikas,
vertindamas toki skirtinga konkreciu familiarios anglu kalbos
elementu interpretacija, tai paaiškintu saiko jausmu, kalbine
nuojauta ir vertejo skoniu. Taciau lingvistinis šios problemos
aiškinimas gali buti toks: matyt, vieni nukrypimai nuo anglu
bendrines kalbos neprieštarauja normai ir juos galima perteikti
lietuviu šnekamosios kalbos elementais, 0 kiti yra iš vulga-
riosios kalbos, kuri yra už musu normines. kalbos ribu, ir ver-
time negali buti perteikti. .


