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Teksto analize ir sinteze

Kasmet vis labiau turteja musu literatura, brolišku res-
publiku, užsienio ir socialistiniu šaliu rašytojai prabyla
lietuviu kalba, ir ju daugiabalsis choras .lavina musu
klausa, ugdo musu menini skoni, aukleja, moko pažinti
pasauli, kuris mastancio žmogaus vaizduoteje išties netu-
ri ribu. Ir vis delto per tuos kelis pastaruosius dešimt-
mecius sukauptas musu meninio vertimo patyrimas -
tai sakytum, vaizdingai tariant, toji kibernetiku juodoji
deže, kurioje sukrauta daug kas, tik nežinia kas, nežinia
kaip ir nežinia kodel. Aišku, empiriškai mes suvokiame,
kas ten turetu buti, bet kas yra iš tikruju, kokiu laime-
jimu pasiekta - ne per dažniausiai kalbame. 0 juk yra
,tokiu kardinaliniu darbu, kurie galetlI atstoti ne tiktai
ivada i vertimo mena, bet ir aukšto meistriškumo mo.
kykla. Tu darbu analize - butina salyga musu meninio
vertimo lygiui kilti,. nes dažnai klaidžiojama patamsiais
ir ieškoma to, kas jau seniai atrasta. Todel šis straipsnis
bus savotiškas meginimas iš dalies apibendrinti pozity-
vius poslinkius, remiantis traduktologijos principais. De-
ja, peržiureti visu darbu ~neImanoma ir nebutina - pa-
kanka vieno kito pavyzdinio vertimo charakteringiau-
siems reiškiniams atskleisti ir pailiustruoti. Šio straipsnio
pagrindu paimtas Juozo Naujokaicio vertimas - prancu-
zq rašytojo Bernaro Klavelio romanas "Žiemos vaisiai"
(V., 19'7'7; Clavel B.. La grande patience. Les fruits de
l'hiver. Paris, Robert Laffont, 1968).

, Vertimo procesa sudaro q.vi fazes: ,9riginalo teksto
'~al!~_ ir ~tili~al!~_jo int~rpz:etacija. Kiekviena ju turi
tam tikra techniniu priemoniu arsenala, spontaniškai tai-
koma kurybinio darbo metu, tai yra verciant grožines li-
teraturos kurini iš svetimos kalbos i gimtaja. Pirmoji
faze s:alygoja antraja, 0 antroji - vertimo adekvatumo
laipsni ir vertejo stiliaus ypatumus. Nuovoki originalo
teksto analize sudaro visas prielaidas teisingai stilistinei
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jo interpretacijai, 0 teisingas techniniu interpretacijos
priemoniu parinkimas ~ vertimo adekvatumui. Todel pir-
miausia, kaip kategoriškasis imperatyvas, iškyla .teksto
analizes problema. .

Kokiu požiuriu nagrinetinas tekstas ir, svarbiausia,
ka mes laikysime tekstu? Vertimo procese vien lingvis-
tines analizes, aišku, nepakanka, kaip nepakanka ir vien
stilistines analizes, juo labiau kad lingvistika operuoja
tekstais, neprašokanciais sakinio ribu, 0 stilistika neturi
nieko bendra su generatyvine ir transformacine gramati-
ka, kotekstualines teorijos pagrindu, viena iš esminiu
teksto interpretacijos priemoniu. Tuo tarpu pagal tra-
duktologijos principus teksto analize turi eiti nuo saki-
nio prie didesniu strukturu: diskursu, rišliu tekstu arba
kontekstu (Rolano Barto nomenklatura). Tad meninio

. vertimo praktika turi kreiptis ne tiek.. i lingvistika, kiek
i tra!1slingvistika, kuri aprepia 'etnologija, literaturoskri-

~ tikaLt}iriiiiQ_@aliže: llngvistika ir koncentruoja savo de-
mesi i ivairius aprašymo aspektus: kalbiniu funkciju bei

l figuru nagrinejima ir išskiriamu vienetu distribucija. Ta-
ciau, deja, pasak Cvetano Todorovo 1, rišlaus teks~o ling-
vistikos dar nera, todel tenka vadovautis ne bendra
translingvistikos teorija, 0 atskiru jos atšaktl visuma. Be
to, nera ir determinuotu principu, kuriais remiantis buhl
galima nustatyti rišlaus teksto apimti: vienu atveju jis
suprantamas kaip visas kurinys arba net kuriniu serija,
kitu - kaip kurinio atkarpa. Tai salygoja tiek originalas,

" tiek vertejo pasirinktas metodas - ne veltui vertimas es-
), ti .ne veidrodiškas originalo atspindys, 0 saviška inter-

\ pretacija, autoriaus kurinio variantas, kuriu gali buti to-
_Y.,gražu ne vienas (todel ir leidžiami pakartotiniai verti-
mai). Teksto savokos supratimas ir' .~eksto-konstrukto
(pradinio teksto, iš kurio generuojamas galutinis vertimo
tekstas) sudarymas ieina i vertimo gene4e, kuri tik iš da-
lies atsiskleidžia kurinyje, suskambusiame kita kalba, ir
nulemia jo idejini-menini lygi.

Teksto analize neimanoma be vertimo vieneto savo-
kos, kuriai apibrežti taip pat Iiera tiksliu kriteriju. Vie-

1 Todorov Tz. La Grammaire du nkit.- Langage. 1962, Nr. 12,
p. 41.

132

I

na aišku, kad minimaliausias vertimo vienetas, kitaip sa-
kant, tradema (plg. morfema, leksema, semema) negali
buti mažesnis už leksema arba semema ir turi perduoti
funkciniu priemoniu visuma. Vadinasi, rišius tekstas, ar-
ba kontekstas, visu pirma skaidomas i epizodus, 0 tie sa-
vo ruožtu i trademas. Pvz., epizodo atkarpa le vais des-
cendre te ehercher un compr ime (p. 11) paverciama
tekstu konstruktu Aš nusileisiu (nulipsiu) tau paieškoti
(atnešti) tabletes, suskaidoma i dvi trademas Aš nusilei-
siu (nulIpsiu) ir Aš tau paieškosiu (atnešiu) tablete ir pa-
gal lietuviu literaturines kalbos desnius pertvarkoma
i dvieju trademu sakini Aš nusileisiu žemyn, alnešiu tab-
lete (p. 7). Bene svarbiausia vaidmeni teksto analizeje.
atlieka koreferencija. Teisingai suprate teksto koreferen-n
cijos faktus, teisingai suvoksime ir pati teksta, savaime ~
aišku, atsižvelge i abieju tautu, kurioms e.tstovauja ver- I

ciamas autorius ir vertejas, kulturu santykil \

Teksto analize" I\.aip jaa ,IIlineta, sudaro vertimo, ge-
. neze ir iš dalies atsispindi galutiniame vertimo variante.
Galima daryti ir prielaida, jog vertejas sugeba puikiai
analizuoti teksta, bet nepakankamai igudes stilistiškai ji
interpretuoti, tai yra turi per menka techniniu' atlikimo
priemoniu atsarga. Tai savaime suprantama, bet nepatei-
sinama. Jau seniai praejo tas laikas, kai vertejas klio-
v:esi vien intuicija ar savo susikurta vertimo teorija. Siu
dienu traduktologijos pasiekimai leidžia pasirinkti iš sa-
vo arsenalo tas priemones, kurios funkciniu požiuriu la-
biausiai tinka tokio ar tokio stiliaus autoriaus kuriniu,i!
perteikti, kad vertimas butu ištikimas, arba adekvatus';'
nes tikslumas (suprantamas ne pažodžiui) yra bet kokio
vertimo sine qua non salyga. Empirinis požiuris i bend-
ras meninio vertimo problemas gal ir imanomas didelio
literaturinio talento kurejui, bet apskritai duoda akstina
tokiems ydingiems reiškiniams, kaip gramatiniu katego-
riju, sintaksiniu strukturu fetišizavimas, deja, dar gana
dažnas musu praktikoje ir kartais netgi karštai ginamas
(turimas galvoje nediferencijuotas analitiniu konstrukci-
ju vartojimas grožineje literaturoje). Ir vis delto, jei
pasitelkiami naujau~i vertimo mokslo laimejimai, pasiek-

133



ti lingvistikos deka, vertimai gali buti gražus (ne este-
tiniu, 0 intelektualiniu požiuriu) ir ištikimi tikslumo po-
žiuriu. Vis delto neimanoma kalbeti apie stilistine inter-
pretacija be pavyzdžiu, nelyginant originalo ir vertimo
ir nenustatant, kokiu lygmenu priemones buvo vartoja-
mos naujam tekstui sukurti. Šiuolaikinis vertimo moks-
las, remdamasis lingvistika ir literaturos teorija, vado-
vaujasi savo prh1cipais. Šiuo pagrindu sukurta vertimo
lygmenu teorija reikalauja vartoti tam tikras stilistines
interpretacijos priemones, atsižvelgiant. i abieju kalbu
(kulturu) santyki ir autoriaus savituma. Zemiausio, va-

'dinamojo "nulinio", laipsnio vertimas suprantamas kaip
tiesioginis (gramatiškai taisyklingas, daugiau ar mažiau
pažodinis) teksto perteikimas kita kalba. Štai keli "nu-
linio" laipsnio vertimo pavyzdžiai:

Arrlve ala cuisine, le pere Dub(~}s alluma la bougie
(p. 12)- Atvykes (atejes) i virtuve, tevas Diubua užde-
ge žvake (TK- tekstas konstruktas)- Atejes i virtuve,
tevukas Diubtia užsidege žvake (p. 8).

La mere etait alIee dans la soui11arde'lui chercher un
'verre d'eau (p. 28) - Motina nuejo i kambari, kuriame
sukrautos atsargos, paieškoti (atnešti) jam stik1ines van-
dens (TK)- Mociute nuejo i podeli, atneše vandens
(p. 19). .

. , . .

Kaip matome, t,nulinio'~\laipsnio v.ertimas - tai anaip-
tol ne' mechaniškas 'teksto perteikimas kita kalba verbum
pro verbo. Tai savita lingvistinio pobudžio priemone, ku-
ri taipogi turi savu paslapciu: leksemu (sememu) parin-
kimas; ritmas, sintaksinis aranžavimas ir 1.1. Galimas
daiktas, iš pirmo žvilgsnio visa tai atrodo labai papras-
ta, 0 vis de1tošios nedideles konteksto atkarpos - dina-
miško protinio darbo rezultatas, nes ir "nulinio" laipsnio
vertime atitikmenys nesiranda patys savaime. Be to, jei
pirmas sakinys nereikalav.o didesnio igudimo, tai antra-
me, normalizu:ojant teksta pagal dabartines literat11rines
lietuviu kalbos desnius, teko griebtis nedideles transfor-
rnacijos: suskaidyti originalo vientisini sakini i du ir
adaptuoti leksines priemones pagal konteksta (motina-
mociute; stik1ine vandens - vandens).
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. Toki ,i~ulinio" lai~sn~~6 vertima leksemu lygmenyje
p.agal. ~a~tme nomenk _latura galima laikyti elementaraus

. Img~lstI.mo l~gm~ns. transferencijos forma.
...Šl PH~OJl p' .dtOpa dar nereikalauja ypatingu žiniu,

tacla~ patI. S(\~\"crlmekelia problema praktinio darbo me-
t~ - J~k. P~~ekas negali vertejui nurodyti, kada reikia ei-
~l "n~hp~()1I lpipsnio vertimo keliu, 0 kada ~engti toliau,
I.~au1Aesne pakopa. Tik lingvistikos, metalingvisti~os ir
11_~eraturos teorijos žinios nukreipia verteja reikiama
"linkme. Originala ir vertima sieja tekstualinis ryšys, ir
literaturos teorija padeda aiškintis, kaip funkcionuoja
tekstas. Faktiškai vert~mo .poetika, Rolano Barto. nu.o~a;"'
ne, yra ne kas J(ita, kaip literaturos P9~,tikoS de1i'ttacijcf,.'t~;t~
nes vertejas atkuria ne savo pral1laifyta, 0 a priori duo- ~
ta idejini vaizdini audini. s.~.l!!QJ!!iI:1~!'U~Lgnalize-diktuQ.-
Ta-ta:š'''prlem()ll€S,Kilria~. vertejas turi panaudoti, remd2-.-
masfssemantineIiri'gvistlka; diTereriCia11nestilisfika:-ver-

-~im().poetikos stru1duraliSfi'Ka it-. metalingvištika:' Todel
pirmojoje pakopoje ypac dideli vaidmeni atlieka dife-
rencijuota leksemu atranka. Kiekvienas autorius juk turi
savita žodyna, budinga tik jam vienam visos kurybos
kontekste. Tai ipareigoja profesionala verteja kritiškiau
žiureti i s a v 0 iprastine leksika, siaurinti arba plesti s a-
v 0 žodyna, labiau ivairuoti sulig kiekvienu nauju rašy-
toju. Praktikoje iš dalies tai daroma, nors ne visada pa-
siekiama idealiu rezultatu - kiekvienas vertejas taip pat
turi savo stiliu, savo. megstamiausius pasakymus ir ne-
jucia,. apyelka__jms- vercfaDio_au{or1aus mintis. Ir tai ne
koks nusižengimas, juo labiau jei tojfIe'KSlKa nera per-
daug specifine, nerežia ausies, neikyri, eidama iš vienoS
knygos i kita. Tokiu pavyzdžiu esama nemaža, ir vargu
ar butina juos mineti pragmatiniais sumetimais. Visai kas
kita, kai ignoruojamos ',semantines projekcijg's, tai yra
visuma leksiniu vienetu, kurIe eina per Visa teksta, at.-
kreipdami demesi i kurinio specifika, tik vienu kokiu
budu. charakterizuodami reiškini ar personaža. Literatu-
riškai išpruses vertejas, be to, dar turintis gera kalbos
nuovoka, neišvengiamai juos pastebi ir atkuria, atsižvelg-
damas ir i kurinio perspektyva, ir i bendra jo tonacija,
ir i abieju tekstu (originalo ir vertimo) saryši, '0 tai jau.
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vertimo poetikos laimejimas. Ir vis deIto šio I dalyko ga-
na dažnai nepaisoma, nes tu paciu žodžiu )kartojimasis
tekste esas neteiktinas stiliaus požiuriu. Taciau reikia isi-
demeti, jqg ger 0 rašytojo samoningai pasirinkta išraiš-
kos priemone kokiam reiškiniui žymeti butinai turi atsi-
spindeti ir vertime, neteiktinas, priešingai, jvairavimas,
tos pacios priemones perdavimas nevienodai atskirose
teksto atkarpose. Kartojimasis - tai vidines koherenci-
jos požymis, kurinio kalbos sistemoS elementas, rašytojo
idiolekto bruožas, teikias naturalumo ir gyvumo perso-
nažams -ir vaizdams. Stai keli pavyzdžiai, iliustruojantys,
kaip vertejas ištikimai laikosi minetojo principo:

Tie n s, r e g a r de si rai encore du tabac! (p. 21)-
S e, ž i u r e k, kiek aš turiu tabako! (p. 14).

Tie n s, r e g a r d e toi-meme... (p. 21) - Š e, ž i u-
r e k... (p. 15).

Bo nso ir. . . ,(:a iait tout luste vingt kilos (p. 23).-
S e tau... Cia tebus dvidešimt kilogramu (p. 15).

Bo nso ir. .. Va ialloir que le trimballe deux cor-
des de bois (p. 33) - Š e tau... Atseit, reikes sutampy-
ti aštuonis kubus malku (p. 22).

Ir vis delto kartais truksta nuoseklumo visu pasikar-
tojimu sistemoje. Galimas daiktas, tai nelabai atidaus
stilistinip apdorojimo rezultatas, 0 gal tiesiog tam ne-
buvo de~amai teikiama reikšmes, juo labiau kad teksto
semantika liko nepažeista.

Qu'est-ce que tu me chantes la' (p. 29)-Ka tu
cia suo k i? (p. 20).

Qu'est-ce que tu me ch ant es? (p. 225)-Ka tu
cia gi e d i? (p. 157).

Q u and le p e n s e au pain que le iaisais autrefois!
(p. 15)- K a i p a gal v 0 I u, kokia duona aš kepdavau
kadaise! (p. 10). .

Q u and le p e n sea l~ vie que tu m'as faile...
(p. 29) - K a i p a gal v 0 I u, kiek tu mane prikanki"
nai. .. (p~ 20).

Q u and I epe n s e que le montais les sacs de la
farine a la reserve. .. (p. 23)- 0 luk nešiodavau sande-
ly aukštyn maišus su miltais. . . (p. 15).
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Kaip .matome, pirmuoju atveju nueita semantines si-
nonimijos keliu, antruoju žengta dar toliau - praleistas
metatekstas. Savaime suprantama, metateksto praleidimas
ar ivedimas gali buti pamatuotas ir pateisinamas pagal
vertimo mokslo principus, taciau šiuo atveju metateks-
tas yra ne tik funkcinis teksta elementas, bet ir tam tik-
ros koreliacijos narys, vadinasi, praleisti ji - tai nepa-
teisin amai ardyti vaizdini kurinio vientisuma.

. Dar didesne problema sudaro ka]amburai, kuriuose
pasikartojimu remiasi visa figura. Deja, kartais vertejai
pasitenkina bejegiška išnaša: neišverciamas žodžiu žais-
mas - arba apeina juos tylomis. Stai pažiureti paprastas.
bet su išmanymu perduotas šios figuros pavyzdys:

Allons, quoi? Dis que tu as a dire, et que ce soit i i-
n i.- F i n i? Comme tu y vas. Ces malheurs-la ne f in i-
.IO n t qu'avec la guerre... Ou avec nous (p. 28) - Tai
.kas gi pasidare? Sakyk, ka sakai, ir b a i k i m.- B a i-
k i m? Koks tu greitas! Tos nelaimes b a i g sis tik tada,
.kai b a i g sis. karas. " Arba kai mes nu si b a i g si m
\(p. 19).

Kaip matome, šiuo atveju vertejas nenusiženge savo
:principui adekvaciai atkurti teksta ir surado atitikmeni,
toki pat. naturalu ir. paprasta, kaip ir originalas, tiesa,
šiek' tiek praplesdamas ir paaiškindamas minti pagal li~
teraturines lietuviu kalbos desnius, kad kalamburas
:skambetu itaigiai, neatr..odytu dirbtinis. Kalamburu ver-
timas - pats didžiausias menas, ir tiktai tikras kurybin-
:gas' vertejas sugeba pateikti arba meistriškai atlikta

. .adekvatu ju vertima, arba savo paties sukurta stilistini
.atitikmeni. Stai cia ypac pasireiškia negincijamas kury-
binis vertejo talentas, deja, dar ne visada deramai iv.er-
tinamas. .

-'Ze-ilgiaut nuo leksemu lygmens i aukštesni, jau nepa-
lyginamai didesni vaidmeni ima vaidinti tiek lingvisti-
nes, tiek literaturines kompetencijos faktoriai. Jei lekse-
mu lygmenyje vertejas_Ješko žodžio atitikmens, atlikda-
mas paprasciausia ~,nulinio" laipsnio vertima,' aišku, rei-
-kalaujanti tiek' specia1aus pasiruošimo, tiek literaturinio
talento, tai aukštesniame lygmenyje minimalaus vertimo
vieneto dydispašoka iki žodžiu junginiu ir makrostruk-
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luru. . ~i~e lygmenyje susiduriame su kalbos eieinentu
pertvarky.mu, . tai yra ~ genelatyviI!~_ i~ tr@sfoJmacme
Kramat~a. pati paprasciausia ir turbut placiausiai verti-
,me .vaI'to~ania 'pdemone - tai kalbos elementu .tral!sfor-

. mavimas,' 'arba pakeitimas, pagal vertimq ~a1bos funk.~io-
. Uiiyjmo d~snhts. \TransfounaVimas juo labiau neišveng.ia.-

.mas: tada, kai !;aveikon sueina savo struktura tokios skir-
tingQs kalbos, kaip prancuzu ir lietuviu - analitine ir
~etine,::- ir' "nulinio" laipsnio vertimas praktiškai me-
i1iniu požiuriu yra neimanomas. Štai keli tokio transfor-

. ma.vimo' pavyzdžiai, kuriu, aišku, gali buti begaline aibe
. ir. vis kitoniškesniu:

-tu p e u.x m 0 n te r .j.usau'ici, oui? (p. 26) --Tu
g. ti J i U'ž Ii p ti iki cia, taip? (TK) - Gal u ž eis i vi-
dun, a? (p. 17)., .

Misere, ils nous I a is s er.o n t c rev e r (p. 12)"":'"
.'Vargas,' jie mums 1e i"s pad v e's ti (TK)- Visai pas-

.. kutinidji, jie mus d v a si n tei š d v'a si n s (p. 8'.
". ';,Tu Jerais' mieux de t.e soucier de ceaue

(. , . - .
JU.1Len est deVe.l<lll~.'._.(p. 38) ~ T u pad a ryt u m 9 e-
r. i a 'u," jei susirupJntum.. tuo, kuo tapo :Žiuljenas (kas pa-
'siderre~.Žiul]enuf) (T.K)'- V e r'c i a'u pas i d o'm e t u m.
kl1rdingo. Žii1.ljenas: (p. 21). . _ .' '. '.

Transf<;>-pp.avimo'_metodas' .~. vieuas iš paciu .vaisin-
giauslu.-:"jliq;:}emiantis,' galima kaitalioti ne tik;"atskiras
kaIbos.' d§II~s.ar žodžiu junginius, bet ištisus sakinius, per-
tvci:k.apf, juos""pagal lietuviu kalbos' reikalavimus: vieI1-J "t.. .. . 0' '. I

. .ti$iai' '$akm~ p~versti sudetiniu ir. atvirkšciai, .iVesti arba
panaijiibti. tain -tikrus sakinio' strUkturos elementus ir pan.I. . . , .
Savaime suprantama, '.i transformayima Ilegalima ži~reti
kaip i savitiksli - tai tik priemone sakinio balansui su-
daryti, kad' abi vertimo procesedalyv.aujancios 'kalbos
funkcionuotu kaip, vaizdingai tariant; susisiekicLTltiejiin-
dai. Lietuviu kalba linkusi i konkretliIna; todel ne tik
pageidautina, bet netgi butina originale reiŠ~iama savoka
-ar minti paryškinti, pabrežti, sukonkretinti. Ypac .tai
butina tokiu atveju, kai kalbama apie empirine tikrove,
apie buitines detales, kurio's prancuzu kalba gali buti
reiškiamos kur kas abstrakciau. Kad semantinis prane-
simas butu perduotas integraliai, prireikia užpildyti teks~
l'U1

ii.

te'konstrukte atsiradusias "duobes" kalbine medžiaga. Tai
<maiptol ne vertejo savivaliavimas, 0 tiesiog funkcinis
gimtosios kalbos reikalavimas. Štai keli pavyzdiniai to-
kio .E!.a.EIetim'O)atvejai:

11 I a devine plus au' iI ne J'entend (p. 93) - Jis labiau
ja nuspeja, negu išgirsta (TK)- Jis veikiau nuspeja,
kad < jin a i jau c i ar negu išgirsta pri e i n ant
{po 65).
- Sa voix etait deja moins assuree. 11 le sentit et cher-

cha vai ne m e n t autre chose a dire (p. 29) - Jo bal-
sas buvo jau nebe toks pasitikintis. J is tai pajuto ir

.ber 9 ž d ž i a i ieškojo (svarste), ka dar galetu pasakyti
(TK) - Jis ta pajuto ir norejo dar ka pasakyti, bet n i e-
kas n e a t e joj 9 a I v a (p. 20).

IJ but lentement, un coude sur la table (p. 28) - Jis
gere letai, alkune ant stalo. (TK)- Jis gere palengvele,
pas ir e m e salkune j stala (p. 19). .

Kartais pasitaiko ir teksto aiškinimo atveju. Savaime
suprantama, jie vengtini, ypac tada, kai autoriaus kalba
lakoniška, glausta, dinamiška, nes vietoj teksto progre-
sijos randasi stagnacija, ir rimtai pažeidžiamas kurinio .

meninis audinys. Taciau buna tokiu. atveju, kai aiškini- ~

mo vengti neimanoma funkc~iu požiuriu: iš konteksto
neryškeja autoriaus mintis ar:'!a nebelieka sakinio balan-
so. Tuomet k?i1kretinimo sumetimais tekstas žymiai pra-
pleciamas, kaip antai: v'" ~

Aut r 0 i sie m evo y age, ii dut s'arreter a moi- \
tie de l'eChelle, les genoux contre un barreau (p. 23)-
T r e c i 0 j e k e I i 0 n e j-e (e i dam a str e c i q ka p
ta) jis turejo sustoti laiptu viduryje, keliais prie skersi-
nio (TK) - -T e m p dam a sau k š t y n t r e c i q d e-
ž e, turejo sustoti vidury laiptu ir j sir e mti keliais
j skersini (p. 15);

Savaime suprantama, palyginti dažnai vartojant šia
priemone, tekstas nepaprastai išsiplecia ir gali tapti
amorfinis. Taciau, kaip jau buvo mineta, kiekvieIla prie-
mone - ne savitikslis, ji tik padeda tam tikrose teksto
at!tarpose sunorminti, subalansuoti sakini. Be to, veik
kiekviena priemone turi ir savaja kontrpriemone. Šiuo
a,tveju teksto prapletimas išlyginamas sutraukiant arba
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\praleidži@t... t
..

<!.mtil~~us sc!kin.io.elementus pagal lietuviU!
. kalbos grama.tik2sreikalavimus. Kalbos elementu sutrau-

kimas meninio vertimo -proceso metu placiai vartojamas.
visose kalbose ir duoda visais atžvilgiais teigiama efekta,
juoba k?-d išvengti šios priemones - vadinasi, nuklysti
pažodiškumo keliu i nepageidautina informacinio pobu-.
džio teksto sudaryma, 0 tai, deja, gana dažnas reiškinys,
ypac pradedanciuju verteju darbuose, kuriuose fetišizuo-
jamos gramatines kategorijos, stengiamasi "persodinti"
jas iš originalo kalbos i gimtaja. Paprastai labiausiai klai-
dina nominalines konstrukcijos (veiksmažodžio ir daik~
tavardžio junginys, reiškias išbaigta minti), turincios Slti-
tikmenu lietuviu kalboje. 0 vis delto ivesti jas i teksta
reikia labai diferencijuotai, atrenkant tiktai tas, kurios:
vertime turi funkcine reikšme- ir stilistiškai pateisinamos,

} Stai keli pavyz4iniai atvejai, kur vertejo kalbos nuovo-
ka padiktavo tikrai advekacius sprendimus: .

. . . i I i ut un long moment are pre n d res on
s 0 u i i I e (p. 27)- . . . gera valandele jis ste n g e s i
at gau tik v a p a (TK) -. . . jis valandele sunkiai
gau d e k v a p a (p. 19).

lls sont capables de i 0 u t r e le i e u a toute la ville-
(p. 237) - Jie gali p a I eis t i u g n i m i visa miesta
(TK)- Jie gali su pIe š k i n ti visa miesta (p. 167).

Cette constatation ram en a J'id e e du bois (p. 24) - .

Sis konstatavimas dar kar ta pak i Š0 min.t i apie'
malkas (TK) - Si pranašyste jam v e I pri min e. mal-
kas (p. 16).

~alimas daiktas, nominalines k~mstrukcijas vertime-
buvo imanoma .pavartoti visais trim atvejais, taciau kal-.
bos nuovoka ir kontekst~s nukreipe verteja kitu keliu,.
kuo toliau nuo .pažodiškumo, todel galutinis variantas ta-'
po visu funkciju išraiška, 0 to ir siekia adekvatus meni-

~ nis vertimas. Mat .svarbu perduoti ne pacias gramatines
1 kategorijas, kaip kartais .tvirtina~a, ne konstrukcijas, o.
.~j ju atliekamu\.. funkciju visuma. ') Pavyzdžiui, štai toks:
.~. sakinys:

A v 0 ir m e nec et t e vie-la, a v 0 . i r deja v e c'u
quatre annees d'une Glutrequerre el s e r e t r 0 u ver a:.

'€ S per e r une corde de bois et aeo m p t ~r ses me-
gots! (p. 19).

Ar butina jame išsaugoti visas gramatines kategori-
jas? Juk ju kartojimasis sakinyje - tai tam tikra stilisti-
ne priemone, kurios nevalia nepaisyti. Išties kurybingas
:ver~ejas duoda atsakyma galutiniu variantu:

$itaip p I u k tas i . visa amžiu, ketveri metai pr a-
'. le j's t a aname kare, ir štai iki ko pri gyve n t a:

I auk nesulaukdamas poros sieksniu malku ir ska i-
c ruo k nuorukas! (p. 13).
/-..,~\Kaip matome" perduota. tiek .semantiniu, tiek stilisti-

/"'1liU-elementu visuma, išsaugota sakinio dinamika, suras-
.".-. tas deramas sintaksinis sprendim~!_ 0 betgi ".y~[tim~s y@..
. -:'-Qeveik "nulinio", laipsnio. Tai vienas iš. daugelio aukšto
~'.~' .Jneistriškumo pavyzdžiu šiame romane, akivaizdžiai ro-

'.~'Xianciu, jog posakis traduttore traditore tinka anaiptol
. ne visiems vertejams, jog vadinamosios gražuoles gali

'buti ir ištikimos. . .

Kaip mineta, teksto prapletima vienoje' vietoje gali-
ma išlyginti kitoje, praleidžiant tam tikrus sakinio ele-
mentus, ir ne tiek del informacijos pertekliaus,~ kiek del
sakinio balanso. Savaime suprantama, pažodininkas, ku-
ris mato ne kon t e k s ta, 0 tik trumpute teksto atkar-
pa, gali 'paprieštarauti: girdi, originale tie elementai at-
1ieka. tam tikra funkcija, vadinasi, juos reikia perkelti i
vertima. Anaiptol lie visi elementai atlieka ta pacia funk-
cija ir originale, ir vertime, ir j,.atranka nulemia kom-
pozicija. Juk ne veltui vienas pagrindiniu reikalavimu,.
keliamu vertejams, skelbia: vertejas privalo moketi kom-
ponuoti tekstus, tai yra sudaryti kompozicijos plana ir
sukurti teksta pagal ta plana.. Štai kelios teksto atkar-
pos, iliustruojancios pavyzdinius teksto analizes ir sinte-
-zes (dekompozicijos ir kompozicijos) variantus:

A la hauteur de la maison, au lieu de continuer dans
sa direction, eIle obliqua sur sa droite e t s'e n g age a
'dans la petite alJee qui ni e n e au pied de l'escalier
(p. 25).- Netoli namo, užuot ejusi jo link, ji pasuko i de-
šine ir pat r auk e maža aleja, v e dan c i a prie laip-
tu (TK)- Ties namu, užuot e/usi jam priešais, ji pasuko
aIešinen i mažq takeli priebucio link (p. 17).
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, \praleid~iaI!tJ~JD ti~ru~ s~kinio elementus pagal lietuviu
kalbos. gramaIik2s reikalavimus., Kalbos elementu sutrau-
kimas meninio vertimo-proceso metu placiai vartojamas.
visose kalbose ir duoda visais atžvilgiais teigiama efekta,
juoba kad išvengti šios priemones - vadinasi, nuklysti
pažodiškumo keliu i nepageidautina informacinio pobu-'
džio teksfo sudaryma, 0 tai, deja, gana dažnas reiškinys,
ypac pradedanciuju verteju darbuose, kuriuose fetišizuo-
jamos gramatines kategorijos, stengiamasi "persodinti"
jas iš originalo kalbos i gimtaja. Paprastai labiausiai klai-.
dina nominalines konstrukcijos (veiksmažodžio ir daik,..,
tavardžio junginys, reiškias išbaigta minti), turincios fiti-
tikmenu lietuviu kalboje. 0 vis delto ivesti jas i teksta
reikia labai diferencijuotai, atrenkant tiktai tas, kurios
vertime turi funkcine reikšme ir stilistiškai pateisinamos.
Stai keli pavyzdiniai atvejai, kurvertejo kalbos nuovo-
ka padiktavo tikrai advekacius sprendimus:

. . . i 1 f u t un lQng moment are pre n d res 0 Ir
S 0 u f f 1 e (p. 27) - . . .gera valandele jis ste n g e s i
a t gau tik va p a (TK)- . . . jis valandele sunkiai
gau d e k v a p a (p. 19).

lls sont capables .de f 0 u t r e le f e u a toute la ville'
(p. 237) - Jie gali pal eis t i u g n i m i visa miesta,
(TK)- Jie gali su pIe š k int i visa miesta (p. 167).

Cette constatation ram e n a r i d e e du bois (p. 24)-
Sis konstatavimas dar kar t a pak iš 0 min t i apie'

malkas (TK)- Si pranašyste jam v e 1 pri min e, malo,
kas (p. 16).

Galimas daiktas, nominalines kQnstrukcijas vertim~
buvo imanoma pavartoti visais trim atvejais, taciau kal-
bos nuovoka ir kontekstSls nukreipe verteja kitu keliu"
kuo toliau nuo pažodiškumo, todel galutinis variantas tao'
po/visu funkciju išraiška, 0 to ir siekia adekvatus meni-
nis vertimas. Mat ~svarbu perduoti ne pacias gramatines
kategorijas, kaip kartais tvirtina)Da, n~ konstrukcijas, 0
ju atliekamu\.- funkciju visuma. J Pavyzdžiui, štai toks:
sakinys:

A v 0 ir m e nec e lt e vie-la, a v 0 i r dejav ec U'

quatre annees d'une autre querre el s e r e t r 0 u ver ct.

es per e r une corde de bois et aeo m p t ~ r ses me-
gots! (po 19).

Ar butina jame išsaugoti visas gramatines kategori-'
jas? Juk ju kartojimasis sakinyje - tai tam tikra stilisti- .

ne priemone, kurios nevalia nepaisyti. Išties kurybingas
:vertejas duoda atsakyma galutiniu variantu:

Sitaip p 1u k tas i ,visa amžiu, ketveri metai pr a-
, 1e "ist a aname kare, ir štai iki ko pri gyve ii ta:
1auk nesulaukdamas poros sieksniu malku ir ska i;
{;i'f10 k nuorukas! (p. 13).

Kaip matome, perduota tiek .semantiniu, tiek stilisti-
- i1iu el.ementu visuma, išsaugota sakinio dinamika; suras-

',".<tas deramas sintaksinis sprendim~, 0 betgi "Y.!LtiIa~S.I@..
'-:-l?eveik "nulinio" laipsnio. Tai vienas iš daugelio aukšto
~..-' .,meistriškumo pavyzdžiu šiame romane, akivaizdžiai ro-
, "'tlanciu, jog posakis traduttore traditore, tinka anaiptol

, ne visiems vertejams, jog vadinamosios gražuoles gali
'buti ir ištikimos. .

Kaip mineta, teksto prapletima vienoje vietoje gali-
ma išlyginti kitoje, praleidžiant tam tikrus sakinio ele-
mentus, ir ne tiek del informacijos pertekliaus;. kiek 'del
sakinio balanso. Savaime suprantama, pažodininkas, ku-
ris mato nek 0 n t e k s t a, 0 tik trumpute teksto atkar-
pa, gali paprieštarauti: girdi, originale tie elementai" at-

. 1ieka tam tikra funkcija, vadinasi, juos reikia perkelti i.
vertima. Anaiptol ne visi elementai atlieka ta pacia funk-
cija ir originafe, ir vertime, ir ju atranka nulemia kom-
pozicija. Juk ne veltui vienas pagrindiniu reikalavimu,
keliamu vertejams, skelbia: vertejas privalo moketi kom-
ponuoti tekstus, tai yta sudaryti kompozicijos plana' ir
sukurti teksta pagal ta plana., Štai kelios teksto atkar-
pos, iliustruojancios pavyzdinius teksto analizes ir sinte-
-zes (dekompozicijos ir kompozicijos) variantus:

A la hauteur de la maison, au lieu de continuer dans
sa direction, elle obliqua sur sa droite e t s' e n g age a
'dans la petite alJee qui ni e ne au pied de l'escalier
(p. 25).- Netoli namo, užuot ejusi jo link; ji pasuko i de-
šine ir, pat r auk e maža aleja, v e dan c i a prie laip-
tu (TK)- Ties l1amu, užuot efusi jam priešais, ji pasuko
de§inen i mažq takeli priebucio link (p. 17).
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. . .elle (la quinte- V. P.) etait arrivee a point po ur
lui ve n ir en aide (p. 28) jis (kosulys - V; P.)
a.tejo paciu laiku, kad ateitu jam i .pagalba (TK)-. . . jis.
(kosulys- V. P.) kaip tik laiku atejo i pagalba(p. 19).

Ve u x-t u encore a boire? (p. 28)- Art u nor i
dar gerti? (TK)- Dar gersi? (p. 19).

Išskirtuju teksto elementu praleidimas motyvuotas
tiek semantikos, tiek stilistikos, tiek kompozicijos požiu-
riu, atsižvelgiant i abieju - prancuzu ir lietuviu - kaibu
strukturu ypatybes, Nors pirmo ir trecio pavyzdžio' teks-
tai konstruktai atrodo gramatiškai taisyklingi, vis delto

\ jie dvelkia daugiau informatyvu, nes skamba ne nat u-
r a I i a i. "Naturalumo - štai ko reikalauja iš rašytoju
XIX amžius",- yra pasakes Stendalis, ir' tie žodžiai ne-
praranda aktualumo ir musu dienomis, naturalumas lite-
raturoje pasiekiamas tik naturalia kalba (jau neminint
kitu elementu). Ne ko kito, 0 natUfalumo siekiama ir
au~šciausiajame lygnie~yj~,-jame vyksta tikraorigina-
lo kalbos metamorfpze i verciamos kalbos koda, kurio
funkcionavima salygoja translingvistikos savokos ir ver-
timo poetika. .

Siame lygmenyje vertejas dar labiau praplecia' savo
kurybini bara ir iveikia abieju kalbu metalingvistinius.
skirtumus. Cia jau pradeda veikti ne tik gramatines, bet
ir mastymo kategorijos, todel ypac dideli vaidmeni ima
vaidinti tokios disciplinos, kaip sociolingvistika, psicho-
lingvistika ir t. t. Jtik kiekviena kalba savaip skaido tik-
rove ir patyrima, kiekviena tauta turi savitai susiklos-
ciusi gyvenimo buda ir paprocius, masto skirtingomis ka-
tegorijomis. Imkime kad ir toki paprasciausia pavyzdi:

Enfin, quoi, le v i c e ,qui rongeait tout! L'e g 0 i s Ill,e
qui n'en finissait plus de dresser les hommes les uns cont-
re les autres (p. 20) - Pagaliau, ka gi, viska eda n e d o-
r y b e! Ego i ZIll,a s nesiliauja pjudes žmones vienus su
kitais (TK).

Ar imanomas toks vertimo variantas šiame kuriny-
je - savotiškoje senuko, paprasto sodiecio, išpažintyje,
perduotoje autoriaus lupomis? Juk tai jau savitas kuri-
nys, kuri butina adaptuoti pagal met~lingvistikos princi-
pus, 0 tai imanoma tik turint aišku 'supratima apie kalbos
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ir kitu vlsumneninio gyvenimo reiškiniu santyki, apie
kalbiniu procesu ryši su mastymu, percepcija, pažinimu,
apie loginius ir ontologinius semantikos pagrindus. Siuo
.atveju vertejas pasirinko optimalu varianta:

Ech, visi perdem, s u g e d e, ka cia Jr kalbeti! Visi
v i e n s a v e ste ž i U r i - žmogus gali užpulti žmo-

. gu (p. 13). .

Taikant adaptacijos metoda, vertimas igauna struktu-
rini gyvybinguma (Stokvelo teiginys), kurio .deka reali-
zuojasi visa semantinio prapešimo reikšme, Ad~ptacija
.apima platu' reiškiniu rata, labiausiai pažymetini ju \- .

Jai realijos, kartais klaidingai perduodamos i gimtaja kaI-
"::ba transliteracijos metodu (plg.: senhorita-senjorita = pa-

.nele; froken=pcinele), vaikantis tariamojo "nacionalinio
'kolorito" efekto. Efektas, žinoma, pasiekiamas, tik ar tai
nerodo nep~kankamo meninio vertimo principu isisamo-
ninimo? Siaip ar taip, tikras vertejas randa savo kalboje
tokiu atitikmenu, kurie aiškiai pasako who's who (kas
yra kas). Pavyzdžiui:

VraJment, tu ne peux pas m'en laJsser u ii Ill,0 u 1e
de plus? (p. 34) - Ar tu iš tikruju negali man duoti dar

.. '\

poros kub U (p. 34). '.
"Nacionalinio kolorito" sumetimais buvo galimav ir ~

vertime palikti "mula" malku (plg,: brasa - sJeksnJs ir ,

kitos realijos, klaidžiojancios verstines. literaturos kriy~~
gose). .

Didžiausio meistriškumo reikalauja _IEitd.uliacjja, a1lks-
-ciau vadinta cia "sinonimu seka", cia "vertimine sinoni-
mija", cia "priešpriešiniu vertimu" ir pan. Moduliacijos
savoka apima visuma priemoniu, vartojamu tada, kai

{

"

. adekvataus vertimo neimanoma atlikti žemesniu lygme-
nu priemonemis. Viena ju - tai nediferencijuotu arba .-'- --- , - ..-
abstrakciu savoku konkretizavimas. PavyzdžiUi: .

. Tout d'abord, le pere eprouv-a .du mal a man-
ger (p. 90)-Iš pradžiu tevui buvo sunkuvalgy-
t i (TK) - Iš pradžiu tevukas kra Ill,t e k a i p nes a-
vai sda n t J Ill,Js (p. 63).

lJ Y eut un grand moment de siIeTlce
(p. 88) - U ž e j 0 iI g a t y los val and e 1e (TK)
Abu i 19 a i t Y 1e j 0 (p. 61),
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C e t a c ees d eco 1ele d e ela n cha 1a f u-
I e u I du pele (p. 27) - Tas pyk C i 0 P lOt I u kis
suk e 1e tevo i siu tim q (TK)- P i kti jos Ž0-
dž i a i i siu tin 0 tevukq (p. 18).

) AloIS, iI faudrait tout i a i le' a b I a s (p. 24) - Vadi-
nasi, Ieikes dalyti I d n k i niu b u d u (TK) - Taigi Iei-
kes p jau ti I a n k 0 mis (p. 16).

Gali kilti klausimas, ar pateisinamas toks konkretiza-
vimas. Savaime suprantama, to negalima spresti iš nedi-
deles atkarpos - reikia plataus konteksto, šiuo atveju'-
viso romano, veikiau visos tetralogijos "Didžioji kant-
rybe". Kadangi romanas "Žiemos vaisiai", kaip jau mi-:-
neta, senuko, paprasto sodiecio, išpažintis,- vadinasi, jo
kalba vertime reikia atkurti, remiantis musu, lietuvio so-
diecio, kalbos ir mastymo kategorijomis, vadinasi, vel iš-
k.yla naturalumo problema, sprendžiama tokiu budu, ko-
kiu ji išspresta B. ~lavelio romano vertime.

Moduliacija tai savitas stilistines sinonimijos va.
( riantas.. Ji atitinka nuo seno skelbiama tiesa, jog versti
f reikia 'ne žodžiuS žodžiais, 0' vaizdus vaizdais, savoka§..l?.!:I-
<-yqkomis. Cia' jau nebera vietos gramatiniu kategoriju fe-,
. tfaizavi.mui. nai' ribotai "blusinetoju-" atidai. Moduliacijos

metodasvaislngai taikomas verciant idiominius posakius, .

patarles,.. 'priežbdžius, kalamburus. Pavyzdžiui: .

La mele malaua un temps, et le pele i a i 11i t but e r
'd a h ~ s'o ndo s (p. 89) - Motina stabtelejo, iI tevas

,- vos nei s i b e d e' I a i i n u g a I q (TK)- Mociute
staiga sustojo, iI tevukas vos neužlipo lai ant
kul n.g ;(p.'62).

. -, . L"e."/~rdin, iI .ne s e i a i t pas e nso u i i 1ant
des sus (p. 15) - Nei d i lbs i d a I Ž 0, P u sd a m a [1
I j i (TK)- 0 k i e k tame darže p I a k a i t 0 i š 1 i e j i?
(p. 10). .

Ir vienu, ir kitu atveju originalo kalboje radosi situa-
cija, ne~urinti tiesioginio atitikmens vertimo kalboje, va-
dinasi, vertejas išradingai perdave pranešima kita ati-
tinkama sitUacija. Aišku, kaip kartais daroma, galima
praturtinti gimtaja kalba, ivedant vertinius, bet kalba tur'"',
tinama tik atsižvelgiant i semantine originalo kalbos me-,
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džiaga ir savo kalbos strukturines galimybes, kitaip sa-
kant, velgi ,remiantis trau-sliugvis!ikofLprin.cip~is.

Versti ldfOfuiriius,gyvus šnekamosios kalbos posakius; .
ir. panašiai kur kas lengviau' negu originalu teksta, nes; .

savo kalboje visada imanu surasti placiai žinoma štam-'
Pa, .0 atkurti daugiau ar mažiau savita svetimos tautos-
autoriaus minti kur kas sudetingiau. Imkime kad ir' to-.
.kias teksto atkaI:pas: '

L e i e u n'e t a i t pas a u x m a iso n s.d'e Ii face-
(p.237) - Ugnis (gaislas) buvo ne pliešiniuose'

, nam ti 0 s e (TK) - Deg e net i e n a m a i, kUl buvo.

Pl iešais. (p. 166).
le me -sauve, dit-iI. Le patlon va s e de man der

o u j esu is pas s e (p. 41) - Gelbsciuosi (begu),- tale'
\ jis.- Seimininkas ims s a v e kIa u s .i n e t i, kur

aš 'd e ja u.s i (TK) - Na, begU. Seimininkas pas i g es'
(p. 28). '. ,

Viena iš did.žiausiu gero vertejo savybiu - mokejimas. J
meistriškai ,manipuliuoti sintaksinemis strukturomis, tu-. {

..rE!ti'pakankama ju atsarga, kad neimtu per' dažnai kar--!
.totis tos, pacios ir nesudarytu monotoniškumo ispudžio. j
Mat buria ir taip, jog vertejas, pasigaves viena' ar kita~
konstrukcija,nesidrovi ja vartoti perdem per visa 'teks--
ta (nors autorius to ir nedaro). Kiek galima spresti išpa-
teiktu pavyzdžiu (0 ka jau kalbeti api~ visa romana),..
J. Naujokaitis yra iš tu verteju, kurie igude operuoti
tiek leksikos,' tiek sintakses vienetais, nuo mažiausiu iki
didžiausiu. Tai, yra didelio meistriškumo ir literaturinio.
t.alento' rodiklis.

'.. Iš destynio gali susidaryti ispudis, jog vertimas atlie--
'kamas nuosekliai - nuo "nulinio" laipsnio iki aukšciau-
siojolygmens. Anaiptol taip nera. Vertimas - kurybinis.

" aktas, jis :vyksta spontaniškai vienu metu visuose lyg--
m~yse, aišku, nelygu kurinys ir vertejas, tas kelias, kuri.

. H~:'n'uejo tobuledamas, ugdydamas savo stiliu, estetini:
>'skoIli, požiuri i verciama literatura.

) Cin buvo bandyta bent iš dalies susisteminti tuos po-
. zityvius poslinkius, kurie ivyko pastaraisiais metais me-
"""niniovertimo praktikoje ir visapusiškai atsispindi J. Nau-

jokaicio verstame' B. Klavelio romane "Žiemos vaisiai".
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", 10. Meninio vertimo problemos 145.



Daugiausia demesio buvo kreipiama i visuma priemoniu,
:kurios padeda vertejui siekti adekvataus vertimo ir anks-
'ciau buvo palyginti 'retai vartojamos. Deja, tokioje trum-
.poje apžvalgoje teko tik probegšmais paliesti' kai kuriuos
-teksto semantikos klausimus, apie teksto analize kalbeti
.daugiau iš sintezes puses, taciau tai jau grynai specifines
problemos, kurias deretu nagrineti skyrium.

Didelis verteju burys darbuojasi meninio vertimo ba-
-Tuose, ir kiekvienas ju, remdamasis sukaupta patirtimi,
stengiasi inešti savo indeli i lietuviu literatura. Sunku,
gal netgi neimanoma išvardyti visus - ju vardai kalba
patys už save tituliniuose verstiniu knygu puslapiuose.
Ju _kurybinicli laimejimai - tai musu meninio vertimo
meistriškumo mokykla.


