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~ net gerokai pralenkia.. Todel tokiu kuriniu kalba neturetu buti
pamirštama kalbininku, ypac, A. Zirgulio terminu, žodžiautoju',
~. nes iš jos galima imti daugybe geru pavyzdžiu, rodanciu dabartines musu kalbos vartojimo tendencijas.
Aptariamuju knygu redaktoriams teko nelengvas darbas, nes
gero vertejo knyga redaguoti visada sunkiau, juolab redaguoti
antra karta. Kiek ir kas cia ju dirbta, šiuokart neimanoma tiksliai
pasakyti, nes negalima žinoti, kur vertejo ran.ka deta,' 0 kur redaktoriaus taisineta. Tad lieka kalbeti apie variantiškuma apskritai ir pažiureti, kiek redaktoriams pavyko su juo susidoroti. Butina pabrežti, kad cia aptariami tik stilistiškai nemotyvuoti
~

variantai.

Aldonas Pupkis
.

ISTORINIU ROMANU KALBOS REDAGAVIMAS

"Minties" leidykla pradejo l~isti istoriniu romanu serija, tad
leidyklosprašymu
ilnamasi aptarti jos redaktorit! darba. Apžvelgiami leidiniai yra .antrieji romanu leidimai: 1(. B a d i gi nas.
Didžiojo magistro žiedas.- V., 1984 (verte P. Velicka, redagavo
A. Aleksiunaite; I leid. 1974, toliau - DMZ); J. I v a š k e v iciu S. Raudoni skydai.- V., ]984 (verte A. Baliulicne, redagavo
M. Bernatavicius; I leido 1982, red. A. Gailius; toliau - RS);
M. Kra toe hvy I a s. Fake'las.- V., 1984 (verte A. Andriuškevicius ir V. Buda, redagavo V. Zemaitis; I leido 1965, red. P. Ciur.
Iys ir J. Rudokiene; toliau - F).
Visi trys romauai išversti meniniu stiliumi; ju kalba žodinga.
sodri, turi visas meno kurinio kalbai budingas ypatybes. Vertimo
stilius nearchainamas (gal tik F turi viena kita leksikos archaizma), specialiomis priemonemis neaktualizuoj amas; matyti gal tik
pastangos kuriniu kalba gyvinti šnekamajai kalbai budingomis
priemonemis. Vienas nuo kito aptariamieji romanai skiriasi indi':
vidualia stilistika: žavi ritminga RS kalba, pateikta ilgais periodais, sudetingos strukturos sakiniais; atkreipia akis F meniniu
priemoniu ivairumas, tiesiog stebina DMZ kalbos menine elegancija. Taip vertejai plecia musu menines kalbos stilistine ivairove.
tvirtina nustatytas kalbos normas. Siuo požiuriu aptariamieji romanai niekuo nenusileidžia originaliajai beletristikai, 0 kai ka
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Mažiausiai antra karta redaguotas RS tekstas, 0 DMZ irF
taisineta daugiau; galetume sakyti tiesiai - gerinta ir pagerinta,
daug kur- vykusiai. Daugiausia dabai'tinti ivairus rašybos ir skyrybos dalykai. Gaila, ne visada nuosekliai. Zodis kaipmat RS 172
rašomas pagal dabartines taisykles, bet DMZ 305 ir F 49, 357
dar senoviškai - dviem žodžiais. F 64 ir 160 rašoma nutruks. ir
pliš, 0 236 triiks plyš. Kartais ivairuoja kitu kalbu žodžiu forma
ar rašyba.

F 45 rašoma

Karlo universitetas.,

0 245

-

jau enciklo-

pedijoje teikiamas Karolio. RS randame vardo forma su i Fridriehas 69, 307 ir kt., 0 F ir DMZ su y: Frydriehas. RS dar .rašoma
Niderlandai 126, bet Vys la 18 ir kt. F 57 šlovinamas Baehas
(=Bakchas), DMZ 49 rašoma apie Pregliu (=Prieglius), 1.p.
178 minima Vilneles upe (nors p. 101- Vilnios upelis). Nesikesdarni del tos margumos, turetume atidžiau sekti kalbininkt!
rekomendacijas, ypac LietuvitI kalbos l\Omisijos nutarimus, labiau
paisyti enciklopedijos praktikos. Vicnybes del daugelio forrnaliu
ir ne tik formaliu dalyku (humoras: jumoras, apartheidas: aparteidas, federacinis: federatyvinis ir kt.) nesulauksim tol, kol nesiremsime autoritetais (Lietuviu kalbos komisijos nutarimais, "Lietuviškaja tarybine enciklopedija" ir kt.).
Iš lek si kos svetimybiu redaguojant. pakeistas sebras F
I II parankiniu II 10. Stilistiškai pateisinamos, atrodo, senos svetimybes pundas DMZ, balana RS, bet naujesniu laiku skoliniai
lenteres DMZ 204, blukelis DMZ 6, redyti RS 299, rugoti F 138,
važnyciotojas RS 193, net žagre RS 239, kalbant apie XII-XIV a.,
lyg ir nelabai butini.
Redaguojant vykusiai pataisyta ne visai priimtina reikšme
pavartotu žodžiu, pvz.: Ganyt~jCI ir jo avell!s a p val d e (=apeme) bendra nuotaikaF I 118 -II 113; gal v 0 jau (=maniau)
atsisveikinti su jumis F I 120-12J - If:116, t. p. DMZ; iš m etineti
(=prikaišioti) .. F I 63-11 59; išmislas
(=prasi'.
..
.
.
.
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manymas) F I 46 - II 43; Aš atnešu
(=atnešu
(=galas)

k a i kur i U naujienu
naujientI) F I 146 - II 141; 0 dabar jai - kry ž ius.
F 1112-11
108; Ar neapsunkintas
(=neturi

.

varianhI. Daugelis iš ju nereikalauja aktyvesnio kalbininku kišimosi (ju ateiti daug lems norminamieji žodynai). Bet red aktoriams juos vis delto deretLI kaip nors grupuoti ir bent jau toje
pacioje knygoje pavienodinti. Pavyzdžiui, kad ir biidvardžio smaiIus, -i formas; dabar skaitome: smaila F 4 ir smailios 13, 15, smaila 224, smailais 274 ir smailiais 271, 326, 336. Arba dalyti, dalija
F 37; 197 ir kt., RS 35 ir kt., DMZ 81 ir kt. ir dalinti, dalina F 52,
282 ir kt., RS 131 ir kt., DMZ 26 ir kt.; vardijo RS 55 ir vardino'
195 ir kt. Taip pat patyres diplomatas F 242 ir prityre žmones
F 367, patyrusiu žilabarzdžiu. DMZ 67 ir prityrusil{ riteriu
DMZ 25 (del to plg.. daiktavardi patirtis). Dviejose knygose
(F ir DMZ) nuosekliai sangražines savaimines formos keistos nesangražinemis (sapnavosi - sapnavo, matesi - buvo matyti DMZ,
girdejosi - buvo girdefi F), bet DMZ 205 skaitome: viskas matesi kaip ant delno. Tai lyg ir morfologiniu formu "dabartinimas"

daug) skolu DMZ I 32 - II 29; Neu žs im ir š k (= Galvok,

-

ka sakai), teve legate F I 129 11124; turi p illl c} (= visišlla)
teise bausti F I 37 - II 34; ska i t I in g i draugai (=daugybe
draugu) F 1122':-11 117; tokiu
budu
(=taigi) DMZ 116II 13 ir daug kitu. Bet ne mažiau palil<ta ir nepataisytu nenorminiu žodžiu, vartojamu be kokia ryškesnit! stilistiniu intenciju.
Pvz.: studentui a pie i du s (=palikus)
kambari F 62, t. p.
RS 260; aps i e it i (=elglis). reikia pagllrbilli DMZ 310; jis
gales paimti ja iš Podžio bet kur i a (=kiekviena) akimirka
F 152 ir kt,; buk u (=bereikšmiu) žvilgsniu pasižiurejo F 391
ir kt.; Dar daugiau
(=Negana to), jis kaip lape net eme f_
pedas metyti F 232 ir kt.; sunkiai e j 0- (=sekesi, buvo imanoma)
rasti šarvus DMZ 318; Iš P u 0 I e (=Pasitaike) nepasninko die;..
na DMZ 162; I a i s v u (=savo) noru seka paskui ji F 46
(plg. 118: s a v u noru mes f. . .J nesiskirtumem); Ja ne ram i~
,.
no (=Jai kele nerima) naujagimis DMZ 139; 0 jiiroje tiek pavoju: f...J juru plešikai ir pri e d 0 (=be to; ir) dar griežta
_.

tvarka DMZ 236; riteris turejo ir s i I p n a pusiu (=silpnybiu)
DMZ 12; Ar cia rimtas
(=didelis) pavojus? RS234,t.p.F91,
344; medžiokle' s e'k e (=vare, vijo) medžiokle (ejo po medžiokles...) RS 182, kas sek s (=eis) po šiu legato žodžiu F 119,
bet: kas eis po tu žodži'I F 320; sodrlls šviežiai
(=ka tik)
nupjautos žoles kvapas DMZ 175; Ta r p k ii k 0 (=Beje), man
neturi jokios reikšmes F 123, 290; suduos juntama smiigj ordinui
ir
p airciu
t. p.tuo
F 220
kt. (=kartu) susilpnins Traku kunigaikšti DMZ 204,
Aptariamose knygose, kaip reta, daug ivairiu m 0 r f 0 I 0 g i n i U
for m U variantu. Cia redaktoriams buta ka vienodinti, bet ne visada tai daryta. Be kokio reiJ<alo palikta nenorminiu formu: dvasiškis DMZ 343 (344 taisyklingai dvasininkas), kad u g i U (=kadagiu) DMZ 226, kun i g a i k š t i ja RS 167 ir geresne forma

kunigaikštyste t.p., melagiumi
(=melagiu) DMZ 216 lab i a u pan a š i as (=panašesnes) RS 223, k ele t a i (=keletui) valandu RS 224, mie I u nor u (=su mielu 1loru, mielai)
DMZ 193,230
60, akysirbuvo
iš P I e sto s (= išsiplelusios, placios)
RS 17,45,
kt
.

Nielmo deti žodžiai senolis
matyt, derintasi prie dažnesnio
nintelis prosenelis 51? I(odel F
/iudytoju, 0 I 350 liadytojas c

ir sentevis, bet ]~S II jif.' taisyti:
prosenio, tad I<odel paliktas vieI 115 liudininkas pal<eistas II 111

II 352 liudininku? Ar vertejo-

bent jau normos stabilumo sumetimais""':'taisyti archaizma jusu
didenybe F I 80 jusu didybe II 76?
.
Bendrineje kalboje da1;>arturime nemaža ivairiu morfologiniu

(plg. F I ir II: nepadetute

-

nepadetumete,

deretutes

- deretu-

~I
.-

metes), bet šiuos taisymus dar vertetu pasvarstyti. Ar ne geriau
buttI buve pataisyti aiškesnius dalykus: išeidavo a p mok y m a
(= mokyma) DMZ 222; a p š ii d ymo ( = šildymo, kaip rašoma
p. 37) krosniu DMZ 32; Pas k a i ciu 0 k (=Suskaiciuok) bajore, kiek žmoniu pro mane f...f praejo DMZ 193; pas i u n t e
(=nusiunte) riteri ant laužo DMZ 85, RS 99, F 160, 273; ats i-

.

v e ž t i (= parsivežti iš keliones) RS 287; n lt s k ir s i (= paskirsi)
žygio diena DMZ 184; žeme lt ž I a i k yti (=Iaikyti, prižiureti)
rupestingai ir stropiai DMZ 208.
F gerai pakeista v i s a gal i n c ios I 9 visagalemis indulgeneijomis II 7, bet DMZ šalia visagalio dievo 236 vartojama
v i s a g a I int i s dievas 224, v i s a gal int i s kryžius 341, v isapasauline
religija 164. RS rašoma apie istorijos
šal"
tinius 305 ir apie i sto r i n i lt S duomenis 304. Taisytini F.budvardžiai: sutrikdytLI 0 1i m p in e (=olimpiška) kardinolo ramybe
157, išraudo per g ame nti n e (=pergamentiška)
smilkiniu ir
skruostu oda 292.
Gerokai ivairuoja ivardžiuotinitI formu vartojimas. Apskritai
šios formos daug kur, ir ne tik aptariamose knygose, imamos
vartoti bet kaip, ne visada pagal savo iprastines funkcijas.
DMZ I 13 ir 43 šv e n c i aus ios mergeles Marijos II 10 ir 39
pakeista švenciausiosios, panašiai F 7 ir 5, bet DMZ 284 rašoma
šv e n t 0 Andrejaus, F 293 šventasis Jurgis, 0 344 šventQ$ Povilas,
RS ivardžiuotines ir neivardžiuolines formos pavartotos šiam reikalui po 7 kartus. Arba priesagos -inis budvardžiu ivardžiuotine

.
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forma F tris kartus pakeista neivardžiuotine (I 12 (2 k.) - 1110
[2 k.), I 100- II 96:paskutiniojo- paskutinio),bet palikta nekeis- :t

i Lenkija Lestkas 46. Ne(ir atitinkamu daiktavardžiu) valdyti ir
viešpatauti objekto naudininkas: panores savo. valdžia išplesti ir
rusll ž e m e m s (=žemese, i žemes) DMZ346.t. p. 14.142ir kt.;

paskubinti

ta 6 kartus (lOl, 124,198,221,223 - 2 k.). RS 9 kartus pavartota '1
ivardžiuotine

forma,

I karta

neivardžiuotine.

DMZ,

be pasku ti-

!

siekimas viešpataufi v i sam

niojo (43, 66, 115), dar vartojamas

vidurinysis (10, 354). Cia
visur iprastine butu neivardžiuotine forma. Be reikalo ir aukšciausiojo laipsnio budvardžiai rašomi ivardžiuotine forma, kai jie
nera terminologizuoti: Ii dievino savo ti y r i aus i a j a (=vyriausia) seseri RS 120, t. p. 31, 43, 77; bet 80 jauniausias brolis,
t. p. DMZ 138, 139, 339, F 150. Nereiketu ivardžiuotines
formos
išskaiciuojant: t r e c i a j i (=trecia)
karta apgule juos RS 306;
t. p. F 231, 287, ir išplestinese dalyvinese aplinkybese: Apie nelaime žinojo tik padieninkai, sto v e jus i e ji (=stoveje) šalia ra'to, ir dailides, dirbe (!) netoliese F 6, t. p. 54, 69, 83.
Daugiausia
ivairuoja
sudetinhI
l<reipihiu ir daiktavardiškai
vartojamu budvardžiu ir dalyvhI kalbamosios formos. Antai ivardžiuotiniu
kreipiniu pavartota visose knygose 73, neivardžiuotiniu 31, plg. F brangusis suneli 45: brangus sunau 341, DMZ 273
brangusis mano broli: brangus mano broli, F mielasis sunau 228
ir kt. (iš viso 8 k.) : mielas sunau 229 ir pan. Jablonskio cia esame
mokyti vartoti ivardžiuotines formas. Sunkiau nustatyti, kokia
rekomenduoti daiktavardiškai vartojamt! budvardžiu ir dalyviu
forma. Bet ir šiuo atveju ivairuojama ir sistemos nematyti. Tai už
gyv uos ius,
t...f 0 už mir u siu s? RS 251; Jis žvalgesi
i
su'sirinkusiuju
veidus RS 247:Tllda
susirinkus iem s buvo parodytas šventojo kryžiaus gabalelis RS 131; žiiirejo

i

šok

a n ciu

s RS 113: stovejes

priešais

sto

v in ciu

0-

siu s t. p. ir kt. Cia irgi butu buve geriau ivardžiuotines formos.
lvairuoja ir si n tak s e s dalyku vartojimas. Tiesa. cia daug
vykusiu taisymu, bet išlyginta ne viskas ir palikta tikrai taisytim!
junginiu bei sakiniu. DMZ 1 34 tapo f. ..f -' i t e r i a i pagristai
pakeista inagininku riteriais 30. bet nepakeista jis tapdavo veikius,' visur suspejantis
med ž i 0 toj a s 223 arba RS vartojama
tapo s e s [ i a is ž m 0 n e mis
224 ir tampa a rt i m i d r a ug a i 18. Derejo pataisyti ir budvardini buvio inagininka: Rusios
žemes tapsk a t a [i k iš k 0 mis (=katalik.i.~kos) DMZ 252. Ver-

(=nematomas) RS 98, t. p. 35, 110.
RS 312 netinkamai pavartotas kiImininkas: turejes did el e s
i tak 0 s (=didele
itaka) Romos politiniam gyvenimui.
Dažnokai ivairuoja naudininkas. Plg. tikslo nusakyma DMZ 67:
gilijus,

tapes

ne mat

0m u

varpas pašauke vidudienio
riai susirinko s var b aus

dininkai: suskambino
8

te rei

m a I d a i ir pie t u, DMZ 183: ritepo k a I b i o. Taisytini RS tikslo nauj a i

(= tercijos)

63. J a i

(= Jos)

jau senokai buvo išsiustas

teiktinas veiksmažodžiu

pas a u I i u i (= visame pasauly-

je, valdyti visa pasauli) F 379.

DMZ karta pataisytas paskirties naudininkas: turejo prasideti
riteriu karo žaidimai

mui

k v i e sti

n i U s v e c i U pal

i n k s min

i-

I 21 _ kviestiniams sveciams palinksminti II 18. bet nepa-

taisyta 23. 42, 73, 134. 138. 182. 187, 299, ju yra F 232, RS 16,
69, 126. Tikslo galininkas vartojamas
F 57: Tu ateini tik g e d a
( = gedos) man daryti; RS 162 : Kazimieras išejo dar š i t a (= šio
to) patvarkyti; DMZ 205 : išplauke Nemunu pasroviui užkirsti prieNetinkamai pavartota vietos viešui vandens k eli a (=kelio).
tininktI:
launuoliai
pažadino
ž
m
0 n e s e (= žmonems, žmoniu)
f,,"
meile F 97, Tikroji blogio šaknis
kun i g uos e ( = kunigu)
išsikerojusi pinigll aistra (kunigu aistra pinigams) F 250, išvydo
joj e (= ja kaip) tikra lenku kunigaikštiene RS 36 ir kt.
Gerokai redaguotas
prielinksniu
vartojimas.
F taisoma bule
a pie indulgencijas I 33 bule del indulgencijll II 30, kariauti
~~

-

prieš

_ kariauti

su, kovoti už

Ilam, bet nepataisytas

-

kovoti del, atsitikti su

nuo: jie troško ja [bažnycia)

-

nuo

atsitikti
tu ydu

apvalyti (= išgydyti nuo ydu) 45, žr. t. p. DMZ86: Nuo k r lt m U
išvalytose vietose.

Pora kartt) F gerai pataisytas išpleslinil) aplinkybilJ laikas:
sargybiniai t...1 keike nelabaja tarnyba, ver tus i a juosslypsoti 1 4 _ verciancia II 6. t. p. 13-11. bet nepataisyta: Dar Tiro[yje vilkstine pasivijo žygovas, pra neš e s (= ir praneše), kad
[. ../ kariuomene ižengusi i Roma F 158. RS karta padaryta
priešingai: kalbejosi [...J virš baltu graiku šventyklu griuvesilI,
s nau dž i a n c i U po žalsva nakties skraiste I 335
snaudusiu

-

II 279; tokiu netaisyklingu dar iš 1 leidimo einal)ciu sakiniu
netrfJksta ir II: 184. 235, 238. 240, 253, 279. 308, yra ju ir DMZ 51,
79, 339..
Ir padalyvio aplinkybes 1<artkartemis taisytos, pvz.: studentai,
tau
pat ar u s, moko skaityti F I 65 - tavo patarti II 61. bet
nepataisyta: tokius sukcius, jo did y bei pat a r u s, kišdavo
i narva 52. Panašiai vartojama RS: Hen r l kol i e p tas, [...J
užsodino vynuogynus 182 ir: Gereonas, a sis tuo jan t k it i e In s kun i g a m s, padave kunigaikšciui šventaja ostija 229;
dažnokai taisytinas toks padalyvis DMZ: 85. 168. 292. 365 ir kt.
Apskritai padalyvio nesklandumu ir netaisy!dingumu yra gerokai
daugiau. F 114 ir RS 65 netinkamai vartojamas pusdalyvis.
9

Gaila, kad netaisomi tokie pažyminio šalutiniai sakiniai: vo- ".
kietis del mandagumo paeme viena alyva, kur i (=bet ji) jam
pasirode neskani F 318; iš akiu pasruvo ašaros, kur ios (=bet"
jos) taip pat staigiai nudžiuvo RS 13, t. p. 36, 118, 135, 295, 313. :;;
*

:;:

*

Siame straipsnyje sumineta tik dalis visu nelygumu, kuriuos
istoriniuose romanuose yra palike ju vertejai ir redaktoriai. Vis
delto knygu kalbos pernelyg peikti negalima: joje apstu gen! ir
gražiu kalbos dalyku. Matyt, cia daugiau derettI priekaištauti
redaktoriams, nes vertejams, norintiems vertimo kalbos sklandumo, žodingumo, vaizdingumo, ne visada sekasi sužiureti zodžiu
ir formu vartojimo nelygumus. Tie nelygumai - redaktoritI rupestis, ir ne tik aptariamos leidyklos leidiniu, bet ir IdhI leidyldt!
knygu (ne mažiau ju yra kai kuriose originaliosios prozos ir poezijos knygose). Matyt, todel pageidautina ne trk didesnio redaktoriu atidumo, kad nebutu vienur grybštelta, 0 kitur nepastebeta,
bet ir skvarbesnio

gilinimosi

i

kalbos normas,

kad geriau

suvok-

tume, kas turi buti tikrai pirmiausia taisoma, 0 ka galima palikti
ir III leidimo redaktoriams. Manau, kad pastariesiems darbo
ju kolegos yra palike ganetinai.

