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Verti~ai

ir ne~urybiški vertiniai

1
Skaitai verstine beletristikos knyga ir nejauti,
kad tai vertimas: vaizdu sistema itaigi, kalba sodri, gyva, naturali. 0 kitoje knygoje vos stumies:
jos kalba blanki, ivaizdžiai nupiginti ir subanalinti; kitos vietos, tiesa, nepykina, bet ir netraukia.
Pirmoji. knyga - gero vertimo pavyzdys. Originalas pqkiai suprastas ir dorai atkurtas. Vertejas, laikydamasis savo kalbos primato, rungesi su
originalo kalba, del to nesivaike primityvaus tikslumo, ieškojo vaizdo ar reikšmes atitikmenu. Antrosios knygos vertejas, ne ka tenusimanydamas
apie kurybini vertimo metoda, geriau nesuvokes
originalo kalbos ypatybiu, verte mechaniškai, pažodžiui ir pasakiniui, stengdamasis išlaikyti tolygia
sakinio sandara ar net ta pacia žodžiu eile. Kur
tik galedamas, sieke tariamojo gramatiško tikslumo, t. y. sudurtini žodi butinai versti sudurtiniu,
daiktavardi - daiktavardžiu,
budvardi - bud-
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ivardžiu (pvz.; iš cia atsiranda
dažnas jis, jo, jam.. .), prieveiksmI -!- prieveiksmiu (pvz., te pal U0 t a i Juodos ran;<o.s.. .) irt. 1.
Pažodišku vertimu pas nius nemažai buta prieš
kara, kai daugumas verte vien savo galva, neturedami atramos - nei vertimu teorijos, nei gauses~
nes ju praktikos. Ju taip pat netruko pokario metais, kai buvo pradetas gana platus vertimu darbas. 'Tada dar daug kas, mokydamiesi versti,
ženge pirmuosius žingsnius ir nesugebejo iveikti
pažodiško artumo originalui. Toji itaka, be abejo,
vardžiu,

ivardi

labiau buvo jauciama

rankrašciuose

- neredaguo-

tuose vertimuose; knygose ji mažesne, nes daug
šiurkštaus pažodiškumo atveju pašalino leidyklu
redaktoriai. Taciau iš pirmo sykio ne visa ka ir
redaktoriai iveike: tuo galima isitikinti, PalyginuS"
pirmuosius
ir antruosius .rusu klasiku vertimu leidimus!.
Silpnu vertimu dabar dar skelbia periodine
spauda. Laikrašciu ir žurnalu vertejai kartais buna ne literaturos žmones, be literaturines mokyklos ir be literaturiniu ambicijU, bet užtat pakankamai jie turi šiaip jau ambiciju ("Kodel aš. negaliu
versti, jei moku kalba, susikalbu?"). Periodikoje,
girdeti, vertimai dažnai rimciau ir neredaguojami,
nors jie ir verciami

tu žmoniu,

kurie

tik

- "su-

sikalba". Iš tokiu vertalu menka prakurtis kalbai:
iš ju plusta nesuvirškinti ir musu mastymui nepritaikyti dalykai - svetimos kalbos posakiai ir
konstrukcijos, svetimos kalbos sintakse. 0 svetima
sintakse labiausiai žaloja kalba. K. Buga, aiškinI Zr. placiau apie M. Gorkio ir A. Cechovo raštu vertimus šio
leitl. p. 298-302,309-312.
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damas viemišališkas puristu. pastangas, teige, kad
gimtaja kalba ne tiek teršia svetima leksika, kiek
svetima sintakse: "Mes ne tiktai savo kalbon kaišome svetimu žodžiu, bet labai dažnai net ir ištisus sakinius iezgame nesavaja kalbos dvasia. Kiti
musu, tariamieji žodžio (ne kalbos dvasios) "puristos" (švarininkai), vengia atskiru svetimuju žodžiU it maro ligos, tuo tarpu šavuosius žodžius
taip suraizgo, kad šiaip jau Žmogelis - neinteligentas - nemokedamas svetimu' kalbu, niekaip
negaletu išpainioti tojo musu puristos lietuviško
žodžiu rezginio [.. .J. Kalba ne tiek teršia svetimieji žodžiai [.. .], kiek tuju žodžiu sustatymas.
:I:odžiu sustatymo taisyklingumas nepridera nuo ju
savumo ar svetimumo" 2.
Kalbu kontaktai dabar gana dažni ir 2yvi: visokiais keliais dauguma žmoniu pasiekia .kitos kalbos. Kone kasdien daug kas susitinka su kitakalbiais žmonemis, klauso svetima kalba pranešimu
ir žiniu, skaito svetimom kalbom knygu ir periodikos. Iš tu santykiu ir susitikimu vel randas' savotišku vertimu. Kas girdima ar girdeta, reikia sau
ir kitiems versti. Verciama šnekamojoje kalboje
greituoju, iš pirmo ispudžio, labiau neisigilinus.
Klausytojo ar pokalbininko atmintin isispaudžia
pirmakart

girdimu,

bet pagauliu

nuotrupu

- po-

sakiu ar žodžiu, kurie, paviršutinai lietuviškai perteikti, patenka i jo kalbos atsargas. Iš cia i šnekamaja apyvok9s kalba veržiasi gatavi posakiai ir
"aukšti žoclžiai"; jie isigali laikrašciu kalboje,
paskui smelkiasi i mokslines ir grožines literaturos
kalba.
2

Bu g a K. Rinktiniairaštai. V., 1959,t. 2, p. 484.
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Lygia dalia ir rašytojai del gausios svetimomis
kalbomis skaitybos kartais suka nekurybišku vertimu keliu, atseit, i savo kalba isiIeidžia ivairiu,
ne visada reikalingu ir pateisinamu skoliniu. Šiuosyk jie irgi yra vertejai, nors nieko specialiau
nevercia, 0 visa laika kuria originalius veikalus.
Gal truputi ir paradoksalu, - bet taip jau buna, - verstiniu skoliniu kiekis vertimuose apskritai yra mažesnis, negu originaliojoje literaturoje.
Mat, visuose vertimuose pažodiški vertiniai taisomi, vertimu redaktoriai juos "mato" ir ju nepraleidžia, bet nebloga dirva jiems originaliosiose knygose, nors ju autoriams neskundu ir geros lietuviškos sinonimikos. Tai kyla daugiausia turbut del
originaliosios literaturos redaktoriu neapdairumo
ar net nesusivokimo (pavyzdžiui, žymiu rašytoju
knygose kartais praleidžiamos aiškios linksniu vartojimo klaidos), bet kitasyk ir iš rašytojo per didelio pasitikejimo savo išmanymu ir savo stilia.!ls
adoravimo - "stiliaus nelieciamybes" teigimo. Ginamas koks iš kitur atpludes griozdas: kesinasi,
matai, nesusi prates redaktorius i dideli kurybos
turta. .. "Redaktoriai, nekiškite savo pieštukol'.'iraše K. Boruta busimam savo redaktoriui viename
rankraštyje. Tai, aišku, nebuvo koks kalbos taisytojo darbo nepripažinimas, bet gal daugiau nenoras susidurti su nereikalingais ir nepamatuotais
taisymais. Šiaip jau tas rustusis rašytojas, nemeges
nereikalingu braukymu, labai vertino taiklius redaktoriu

pastebejimus

-

niekada

nesišiauše

prieš

reikalingus gramatinius ir net stiUstinius jo raštu
taisymus.
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Rygiškiu Jonas; visa savo amžiu dirbes lietu-

viu . kalbos ugdymo ir drausminimo darba, karta
dŽlaugesi, kad raštu kalboje nebera tokiu verstiniu. skoliniu, kaip pastatyti klausima šonkauliu
(nocTa8uTb

.

I

8onpoc_pe6poMJ,

faktas

ant veido

(cpaKT

na AUUO),ir 1. 1. Zinoma, tai našaus darbo rezultatai. Dirbta vyriškai, iš peties, ir daug padaryta - daugybe šiukšliu iš bendrines kalbos iššluota.
Taciau niekas nepasakys, kad darbas tuo butu
baigesis. Kalbos piktžoles dar tebekeroja patvoriais, 0 šiukšliu like ir pacioje panameje, prie
slenkscio, ir, vejeliui puste~ejus, virsta jos i troba. Nuo geros dalies verstiniu skoliniu didysis
~albininkas atpratino, bet dalis nuo pat pirmuju
jo taisymu metu mus lydi kaip nelemtas paveldejimas. Šnekamojoje ir raštu kalboje jie tokie pat
gyvi, kaip ir anuo metu, nes juos remia ta pati,
tik gal gausesne ir stipresne itaka. Prie tokiu senu
"tradiciniu" verstiniu skoliniu, kaip lygsvara
(=pusiausvyra, plg. paBHoBecue),igriso ligi kaulo
smegenu (= ligi gyvo kaulo, plg. .!J.O
M03ra KocTeif),
šliejas

nauji

-

gana gajus ir linke plisti. Kai nie-

kas dabar jau nebestato klausimo šonkauliu ir ant
veido nebeieško faktu, griaunasi i kalba tolygus
greinezdai, kaip: vidury baltos dienos (plg. cpe.!J.H
6eJIoro .!J.H5I),
ner ko nuodemes slepti (plg. HeqerO
rpexa TaHTb),liko suskaitytos minutes (plg. cqHTaHbleMHHYTbl),
ant dienu (plg. Ha .!J.H5IX).
Vienas
kitas toks tariamas pašvaitas jau ir vertimu rankrašciuose pasitaiko.
Skoliniai skoliniams nelygu. Gyvenime žmogus skolinasi, kai truksta ko ir kai pats nepajegia
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ar nespeja isitaisyti; bet buna, kad skolinasi ir be
didesnio reikalo, turedamas savo ištekliu, tik ne
tuoj prie ju prieidamas. Ne kitaip yra ir kalboje.
Nera kalbu, kurios išsivercia vien savo leksika.
Taigi skolinamasi žodis a~ posa~s, ~ai neturima
savo ir kai butinai reikia' ka nau.Jai p.ayadi~fi a~
apibudin.ti; bet kartais atsig'režiama i kita ~alba ir
del to, kad lengviau skolintis, negu savo"susirasti,
nes kitos kalbos priemone yra cia pat,' prieš akis,
siiilyte"siiilosi, 0 savos 'reikia d'ar paieŠkoti, 'de1']O:s
ga~va turi gerai pasukti3.'
,""
. .
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. Bendrineje kalb~je tu~imenuo seniau'naWralJai

atejusiu, prigijusiu, augte i-au.gusiu veI:s~iniu s~oliniu: jspudis (: Eindruck), iš,raiška (: BbIpa)l{eH,He,
Ausdruc~), jtaka (: ~JIHsiHHe,
Ei~uss). . . Tie ~9.žiai
reikaliIigi, sutinka su musu ~a~b9s žqdžiu d.,aryb.c>.s
polinkiais, lengvai pritaI;>ekalbos sistemoje, ele.!to
ne nejauciama, kad, jie buvo kada n.o.rsiš~i~ers~ ar
kitos kalbos' pavyzdžiu susi~aryti.
0 štai kitos rušies verstiniai skoliniai. Varpj.ninl5.cU.vartojo žodi statrašas - tai vertinys iš rusu
npaBonRcaHHea.Tvo~ieciu Rech,tschreibung. Savo
reikšme tas musu darinys sako vi~ai ne ~a, kas noreta pasakyti. Tad jis pakeistas savu žodžiu rašyba,
kuris paimtas iš liaudies kalbos da~giskaitinio
-daiktavardžio rašybos "testamentas" (plg. zuikelio
ra~ybos). Arba kuri laika vartotas rankvedis, išsiverstas iš rusu PYKOBOJI.CTBO,
- pakeistas tikslesniu
vadovu, vadoveliu4; Jablonskis jau "Varpe" (189;3,

'

Nr',3) vartoja vadovelj (geras kalbos vadovelis galetu ne viena pamokinti).
'DraudžIamojo meto spaudoje kuri lai~a buvo
vartojami metturgis(iš vokieciu Jahrmarkt), san~arbininkas (iš vok. Mitarbeiter ar rusu COTpyJI.HRK),sandarbil!inkyste, sandarbininkauti, semtaulietis. . . J ablonskis, nurodes, kad tie Žodžiai ne iš
lietuviško kelmo auge, pasiule vartoti: bendradar,bis {ptg. beizdravardis),. bendraqarbiauti, bendradarbidvimas. . " bendratautis šalia taut1'etis5.
Apie keliasdešimt metu spaudoje ir susirinkimuose

vešejo

obalsis (iš lenku

og/as),

net

ir

i

poetu R~lba peri!jes., Ilgainiui jis buvo pakeistas
SaVbE;darybdš žodžiu šukis.,
Cia pravartu Jšsamiau prisiminti pastarojo tip'Oskoiihiuš dabartiheje behdrineje kalboje, tuos
verstrnIus skolihius, k,urie steIbia geras musu turinias. raiškos priemones, 0 vartojanii tik del to,
kati ne visada šusirandamas savos kalbos budas
ar nepakankamai ižvelgiallii kalbu strukturu skir-

"

3

P i k cn i n g i s J. Lietuviu kalbos stilistika. V., 1911. t. 1,

p. 106..

,

4 Ska r dž ius Pr. Verstiniai ir reikšminiai skoliniai. - Gimtoji kalba, 1938,'sas. 10, p. 146-141.
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VerstiniU skoliiiiU dabar yra ivairhi: dar yb i Ii i U (morfologihiu), r e'i k š ill i n i U (semantiD.iu) IT iiint a k s i n i u: Cia pailiustruosime
juo~ ,gatjsesniais pavyzdžiais iš kasdienines šnekamosios kalbos, radijo ir televizijos pranešimu,
laiki"ašchi vertimu ITstraipsniu, originaliosios litenituros knygu.
a. Kito~ kalbos žodi!?,kol suvokiama jo reikšme, krinta i akis savo forma, taigi tuojau pamatome ž 0 d ž i 0 d a I e I y tes ir pri e š d e Ii u s.
Sak.y$im, HaXOJI.RTC5I
verciamas randasi, kur me.

5 jabio~kio raAtai.ko, 1935,t. .4,p. 51-52.
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chaniškai atkelta sangražos reikšme, nusižiurej1.ls
i sangražos dalelyte. Seniai taisomas, tas verstinis
skolinys dar gana gyvas šnekamojoje ir visu rušiu žinybineje kalboje; užklysta jis dar ir i laikrašcius, pavyzdžiui:
Cia r and a s i (=yra) ir ju partijos laikrašcio redakcija. Sioje navoje r and a s i (=eksponuoti) prof. J. Rustemo ir jo mokiniu. .. kuriniai.
Ekspozicijoje r and a s i XIX a. pr. skulpturos
katedros vedejo K Jelskio, dail. Dmuchausko,
P. Ve]juoniškio darbai.

pasiekimus, neapsiribojo vien repertuaro rapesciais. Mudu turime sudaryti pacia glaudžiausia sajunga, teatre a p jungdami visus žmogaus kurybos
pasireiškimus.

To . modelio vertiniu yra visa grupe, pvz.:
Gau nas i (nOJIyuaeTcH,gaunamas) geras vaizdas, nuotrauka, rezultatas. Nors yra silpnesniu
vietu, bet knyga gerai ska i tos i (UIITaeTcH,
skaitoma). Filmas maloniai ž i u ris i (žiurimas,
plg.: <pIIJIM
XOpOllIO
CMOTpHTCH).
Institutas taI p in a s i (noMern.aeTcH,turi, užima) trijuose rumuose.
Nu s i m a to (npe.rr.BH.rr.eTcH,
numatomi, laukiami)
trumpalaikiai ]jeWs. Rašyti pradejo senokai, bet
sp aus din tis (neuaTaTcH,spausdinti, buti spausdinamas) nesistenge. - Pastarojo "perlo" I deja, labai nerangiai kratosi ne tik paprasta, bet ir literaturine spauda: rašytojai vis dar spausdinasi, ir
nežinia, kada bus galas tam ju spausdinimuisi. . .
h. Kitu kalbu itaka jauciama pri e š d e 1i U
vartojimui: ap-, at-, pa-, pra- ir kt., pavyzdžiui:
Blogai a t redaguota (oTpe.rr.aKTHpoBaHa,
sure~
daguota) knyga. Palaukit, a t žymesiu (oTMeuy,
pažymesiu, irašysiu) knygoje.
lr Neris, [tekanti [ Nemuna, a p jungia (o6'be.rr.HHHeT)
tvirta dvieju miestu draugyste. Jurgio
Baltrušaicio domejimasis scenos menu, kuriame
jis galvojo a p jungti visus kurybinius žmogaus
338

~ Lietuviu

kalboje

veiksmažodžiai

jungti, vienyti nevartojami su priešdeliu ap-: mes
ka nors tiesiai jungiame, sujungiame. .
Paminklo papede p a dengia (noKpbIBaIOT,
pridengia) vainikai. - Kuria linkme gali buti keiciamas padengti, matyti iš ankstesniuju musu kalbininku darbu. Štai Balcikonio verstu pasaku
pavyzdžiai: Iš debesu krinta sniegas: šiltai jis a po.
den g s tavo ko jas (Rinktines Anderseno pasakos. K., 1923, p. 8). Buvo ir mažu žolyne]ju, rie-

,.

[

I

bioje žemeje auganciu, samanomis apd e t U
(p. 50).Atnešespamate,kad kapas jau a p i bar st yta s ir apkaišytas žolynais (p.. 71). Vidury
miesto mirgejo gražus marmuro rumai, vienu auksu den g t i (p. 81). Paskui jie išejo [ didele sale,
visa iš d e t a auksu ir sidabru (p. 83).
Penki ar šeši dustu pra k v i P e kambariai
(=prisigere, pakvipe, padvise...,
plg. nponaxHeT). Prabalsavo (=balsavo, nporOJIOCOBaJIH)
99,1

nuošimciai balsuotoju. Reikia pra a naI i z u 0 t i

(=išanalizuoti, npOaHaJIII3HpOBaT'b)
klausima.
C; Skaitydamas vertimus, ne vienas bus pastebejes, kad verteju ne k r i t i š k a i per k e I i amas kit 0 ska I bos b u d var dis (kalbos daliu "tikslumas"!): be pagrindo dažnai ir lietuviškai verciamas budvardžiu, su priesaga -inis. Taciau dar daugiau to budvardžio isikibe tie, kurie
niekad nieko ištisai nevercia, 0 tik skaito mokslo
reikalui savo dalyko literatura. Mokslininku
(techniku, mediku...)
darbuose kartais tiesiog
kirba tu budvardžiu, pavyzdžiui:
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Džiugu pažymeti, kad musu instituto pat e 1],t i II i s skyrius (=patentu skyrius) pripažintas geriausiu respublikoje. Studentu profk01Il.Iteto r e~
v i :zin e s 'komisijos

-(= revizijos

komisijos)

pir-

mininko
pareigos patiketos. . . Pam 0 k i '11e
darbo kontrole (=pamoku' kontroIe) nuteikia ii liguistai. Naciju ru~uose, sprpgus bombai, el e k tr i n i a i laidai (=ele~tros laidai) pastate sugaqII!ti. Pasauliniarue jaunimo ir studentu festiv:plyje
Maskvo je greta /f,itu m e n i n i U koleIf.Iyyu
(=nieno. ..) dalyvavo ir Vilniaus un-Io dqInu JI
šokiu ansamblis. Musu t e v y n i n'e gamyba
(=tevynes. ..) vystosi ne tik kiekybia~ai, aet Ir
kokybiškai; plg. Tevynes karas.(OTe1JeCTBeIIHclJI
BOMHa),"Tevynes u~rašai" ("QTe1JeCTBeHHb!e
3a-

nHcKU").
..

.

.

p

štai Itiek prigrusta dariniu su -inis priesaga
visai nedideliame straipsnelyje:
"Atmosfera, kuri pastaruo ju metu susidare del
kai kuriu straipsniu' ir pasisakymu, ypac apie
t e a tri n j j u b i 1i e jin j festivalj (= jubiliejini
teatru festivali, teatru jubiliejaus festivali), buvo
nenoimali. J i nieko bendro neturi su kuryb'a ir tik
gadina k u r y bin e (=kurybiška) nuotaika, temdo k u r y bin ius santykius. Nei teatru' qar~uotojai, nei kritikai, nei žmones, užimantys adminIstracinius postus, tokiomis salygomis negali normaliai dirbti. Šiandieniniame pokalbyje daug kqs
prasiverže.

:. 0

'~'

, ~-J

juk apie 'šio spe~ta/f,lio a 1<tor i-

n ius darbus (:::::'aktoriudarba, vaidmeui~. ..) b,uvo galima daug pasakyti. Spe1<taklis ;režisuriš1fqi
jau lšpieštas (=iš 01JepTHTb
'ar onHcaTb?taigi g~I:
apibrežtas), bet ak tor i n i a i darbai dar-ieika340
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lauja (= reikalingi) tolesniu pastangu. MqJtau, kad
"Mirties šokyje" prie r e ž is u r i nio (= režisuros, režisieriaus) sumanymo labiausiai yra priar.
tejes ~. Banionls"..
Senosios kartos kalbininj.(ai, placiau vartodami
budvardi su -inIs terminu darybai, savo vertimuose venge -inis tvano; kur galedami siaurino jo
vartojima ir daugiau vertesi konstrukcijomis su
daiktavardžio kilmininku. Pavyzdžiui, Jablonskio
redaguotose knygelese: Šalia šeimos, kiek toliau
nuo jos, susidaro. ir kitu p are i gos santykiu
,(pareiga ir tiesumas, Šiauliai, 1924, p. 4). Taciau
(Vilsonas) išgyveno ir gqvo didžia v is uo m en e s tarnyba - buvo paskirtas p r.a m 0 .n'e s muziejaus direktorium (ten pat, p. 28). Taciau prqslinkus kiek laiko, jis vel paraše vienai sek In 0die n i Umokyklai savo paskailq (ten pat, p. 29). Panašiai daroma ir Balcikonio, pavyzdžiui: Cia,
gyvendamas sostinej ir budamas laisvesnis, labiau
galejo atsiduoti 1i t era t u ros darbui (Rinktines
Anderseno pasakos, p. 8). Bet ne visas Anderseno
1i t era t u ros kelias buvo rožemis barstylas
(ten pat).
Riboti šio budvardžio vartojima noretu ir musu -dienu kalbininkai. Pasisakoma, pavyzdžiui,
prieš rašytojinis (rašytojinis darbas, rašytojine qtganizacija, rašy~ojine spauda), nes šis budvanlis
"nesutinka su lietu~iu ka-Ibos žodžiu darybos polinkiais": "Naujadaras rašytojinis... prieštarauja
musu žodžiu darybos desniams, kad iš veikeju
pavadinimu, turinciu aiškias priesagas, budvardžiai su priesaga -in(is) nera daromi. Niekas neI-a
girdejes budvardžiu gydytojinis, grybqulajinis,
23 Užsak, Nr. 6164
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krovikinis, šerikinis, šokejinls, v1rejlnls ir pan.,,1)
.
P. Kniukšta, specialiai tyrinejes -inis budvardžiu daryba ir gana daug duomenu tuc;>klausimu
sukaupes, teigia, kad priesagos -inis budvardžiai,
vis labiau plisdami, "ima stelbti kai kuriuos kitus
lietuviu kalbos žodžius ir formas, visu pirma daiktavardžio kilmininka"7. Toliau nurodo, kad "priesagos -inis budvardžiai iš daiktavardžiu su ryškiomis specializuotos reikšmes priesagomis" (1enktynin{s dviratis, rodyklinis galvanometras...) "nera
Iprasti ir naturalus" ir kad tos dvi išsiskiriancios
priesagos "daro juos griozdiškus ir nepatogius"8.
Monografijos autorius taip pat nerekomenduoja
vartoti -inis budvardžiu ir iš "išvestiniu asmenis
žyminciu daiktavardžiu" (be rašytojinis, pavyzdžiui, dar rodytojinis, virejinis. . .), nes "tokie budvardžiai aiškiai nenaturalus ir negailestingai taisomi"9.
Tai, žinoma, dar kuklus ribojimai irnegausios
rekomendacijos -ini{:Jbudvardžiu pertekliui normuoti. Kol kas nera aiškiau ir detaliau aptarti
veiksniai, kurie skatina ne viena griebtis tos bene lengviausios, pluste plustancios, jokiu barjeru
ne laikomos išraiškos. Ar šiaip ar taip galvosime,
turesime sutikti, kad, cia šalia savu ~aturaliu
veiksniu, kartais veikia ir tiesiogine kitos kalbos
Itaka, kai budvardis siulosi verciamas budvardžiu
(revizine komisija -peBH3HoHHaHKOMHCCHH,
elektriniai laidai - 3JIeKTpHuecKHenpOBO.lI.a...).
6 Ur buti s V. Del budvardžio rašylojinis. - Kalbos kultura, 1961,sas. 1, p.36-37.
7 K n i u k š taP.
Priesagos -inis budvardžiai. V., 1976, p. 3.
8 Ten pat, p. 14.
9 Ten pat, p. 16-17.
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d. Nekurybišku re i k š m e s ver tin i U buna, kai neisigilinama i kitos kalbos žodžiu reikš.,
mes ir duodama ne ta reikšme, bet dažnai, pirmoji,
geriausiai žinoma (kontekstas rodo, kad reikl'a
rinktis kuria kita), arba metaforine. (Metaforine
reikšme yra tos kalbos ar rašytojo žodžio ypatybe, 0 mechaniškas jos perkelimas I kita ka.lba
anaiptol nerodo rašytojo ar vertejo kurybiškumo.)
Štai žiupsnelis pavyzdžiu:
Reikia p a g r i n d e pasigaminti gera pašara.
Mokslininkai p a g r i n d e eile problemu svarsto
ir toliau. - Išsyk jauciama, kad žodis netinkamai
vartojamas; kas noreta juo pasakyti, tesuprantama, sugretinus su rusu kalbos posakiu B OCHOBHOM,kuris cia kalbant ir turetas galvoj, tik gremezdiškai išverstas. Žmoniškai galima sakyti
maždaug taip: Svarbiausia, reika pasigaminti gera pašara. Mokslininkai kelias problemas iš esmes
(pagrindiniais bruožais) svarsto ir toliau.
Speigas it adatomis bade net veltiniais apautas
ko jas, 0 rankos pal a ips niu i atsisake valdyti
šautuvo

spyna.

-

Jokio

"laipsniškumo"

dažnai

neturima galvoj, kaltas cia tik rusu kalbos žodis
nOCTeneHHO,
kurio reikia dažniausiai deti sakinyje
ne pirmaja, bet kita reikšme, taigi: pamažu atsisake.
Man vis dar nesibaige nemalonios busenos,
bet tarškejau lyg už ves tas (=užsuktas, plg.
3aBecTH).
Tegu už ja padirbeja tokios sveikos drimbos,
kaip tavo Goda,- nuo din g a i (H.lI.OBHTO,
kandžiai, dagiai) atreže Morta.
Ar

dar

n e p 'e r kan

d a i Toleikio?

- Lietu-

viu kalbai ta žodžio reikšme nebudinga. Metafo~
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Sena musu raštu klaida, ir seniai taisoma: Jablonskis pirma karta apie ja raše jau 19i4 m.daugiau kaip prieš puse šimto metul10 Tai nerangumas, kurio jau ir jubiliejai galetu buti šven-

~~e rei~~!:Ile.var~ojamas vien rusu kalboje: pacKYCHTb,pacKycHBaTb.

Sukilimas galutinai a p val d e (oBJia.neJIpa-

~

tia?k~) r~tojq.
Dabar jauciausi kuo puikia~siai,
buvau kupina energijos, mane už val d e 3aBJIa-

Aemi, pagavo) pikta n(lotalka.
.
. . Ji n.epabego, išejo pati savo noru, dabar,
ka i.p t a is y k I e, išeinama savo noru. K a i p
t a is y k I e, imones, kurios priklauso šakinems
Iil.ii1.isferijdms,hiri savo gamybos ir darbo oiganiZQvi.riioskyrius. - Posakis kaip taisykle (KaKnpaBHJiO)ypac iejes i mada tiksliuju mokslu ~pecialish! kalboje, ir su juo, kaip nereikalinga kliše, kalDOStaisyt9jai kovoja. Juo labiau jis nereik~lingas
d'ililiosios prozos kalbai, kur galima išsiversti vienui vienu paprastai arba kaip iprasta, dažniausiai.
Mums ne ~oks brangus pats statinys, kaip jo
sUkurta mus s.u pan t i a p I in k a. Kiek mokykla ir su p ii h ti a p I i n k a p~jegia sudominti
jYiili1'uolimuzikos menu ir formuoti jo skonI. Juk
kokia gaU buti kalba apie darbo apsaugq, jei [moIi~le .visi~kai nebus r"upinamasi darbo, kultur(l~ bus
nesutvarkyta ja .s u pan t i a p I i n k a. - Mums
šis žodžiu junginys tera grynas nesusipratinfas,
p~rkeHas iš kitos kalbos, 6 paskui pamegtas. kaip
madinis .posakis, kliše: aplinka juk ir yra tai, kas
a~lliik mus ar mus supa, taigi pirmasis demuo posakyje nereikalingas.
Viljamas. Donovanas buvo itrauktas i t a i p
vad 1n a hi a (TaK Ha3bIBaeMb1H,vadinamaji) "Nacionalini komiteiq". .. ... t a i p vad i n cimas is
"Vengru klausimas" padejo ižlebti kibir~tI. Vasaros sezonas Amerikoje oficialiai baigiasi rugsejo pradžioje, t a i p vad i n a m q Darbo dienq.-

ciami.. .

e. Gyva beda dar tebera 1i n k s n i u, pri el i n k s n i U ir p 0 I i n k s n i U var toj i mas.
~p.ekamojoje kalboje vis labiau plinta, pavyzd~iui, klaid41gas prielinksnio P.as vartojimas. Tik
paklausykime, kaip dabar kalba mokiniai ar studentai, n~ tik išeje iš svetimos kalbos pamokos,
be.t ir s:u.s;veti~a kalba retai tesusiduriantys!
Dviem kaimynu kalboms veikiant, per gausiai
ir ne ten, k\lr reikia, vartojamas polinl,{sriis deka,
pvz.: Jis b.utu tapes garsiu gydytoju, jeigu aplin!fybiu d ek.a nebutu patekes i nedekingq veiklai
aiivq. Ne m,edžiaginiu, bet pirmiausia orgal1izacijos ir iniciatyvos trukumu d e ka plat,esnes'visuomenesskaitymu klausimas yra lyg, ir i šalI nus,(u1r!tas.Amerikos maitv~nagiu d e ka' kraštas
Q.uvol1ežmoniškai nuniokotas. D.e k a geriems
žmonems,d e k a ju dosnioms širdims šimtai našlqiciu vaiku išliko gyvi. - Lietuviškas deka visada yra polinksnis, reiškia teigiama santyki (taigi,
kokia cia tu "maitvanagiu deka"?). ir paprastai
derinamas su asmenimis, veikejais, ne aplinkybemis. Pastaruoju atveju vykusiai pasi gaunama
prielinksnio del, pvz.: Del tokiu aplinkybiu (del
to) nesutiko tartis.
Su linksniu vartojimo klaidomis labai daug
plukesi Jonas Jablonskis; apie jas nemaža rašyta

.

344

.1.'

10Zr. Jablonskio raštai. K., 1935, t. 4, p. 138; K., 1936, t. 5,
p. 169.
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velesneje kalbotyros spaudoje ("Gimtojoje kalboje", "Kalbos kulturoje" ir "Musu kalboje").
nuo tu rašymu, matyti, nedaug kam šilciau,
spaudoje ne ka geriau.
Štai kelios linksniu klaidos, kur, sakytum,
sispyrus laikomasi ne musu kalbos desniu, 0
žodžiui verciamos svetimos konstrukcijos:
Rim

t i(

= rimtu)

t r u k u m a i (=u)

yra

Tik
nes
užpagy-

dant neturtingus žmones (geriau keisti visa saki.
ni: Prastai gydomi ir neturtingi žmones).
Taip ir atgal pintine buvo pri kra u tag r až i aus i 0 In i s kny g 0 mis. Visi pašaliai p r itut. int i j a vai s. Tai buvo nakti, kaimo nakti,
p ri p iI d Y t q i š kil min g u var p U gau d es i u, P 10 n u u ž š a 1u s i U baI u c i U g u r g ždes i u, p ii n a ti es si dab r u ir ste p e s. a tb e g a nc i u v e j u. - Musu kalboje prie veiksmažodžiu, reiškianciu ko nors pildyma (prikrauti,
prinešti. . .) iprastas tik pilnio kilmininkas.
Arba koks gajus yra klaidingai vartojamas
budvardžio inagininkas, pvz.: Filmo aktoriai neleidžia likti a be jin g u (= abejingam). Kaip tai
nuostabu buti rei kal i n g u ( = reikalingam)
žmoneins. Negalima juk buti tokia be saiko g el a (=tokiai gerai). "Buti ger u (= geram) žmonems"- taip pavadino pirmqji žurnalo numeri.
Ne a ti d e 1i 0 tin u (=neatideliotina)
ji dare
butinybe pasikeisti žmonemis. Kuryba jam buvo
v is kuo (=viskas).
.
Nuo seniai gramatikos darbai moko, kad prie
veiksmažodžio atstovauti lietuviu kalboje vartojamas vien naudininkas. Ta pat rodo ir abieju leidimu didžiojo Lietuviu kalbos žodyno duomenys.
Vadinasi, desnis tvirtas, svyravimu nera. 0 spau346
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doje buna kartais taip: viename straipsnyje tas
veiksmažodis vartojamas su naudininku, kitamesu galininku. Bet dažniausiai buna šitaip: Pretendentes, ats t 0 v a u jan c i a s v i s a s val s t ijas, aprengtI drqsiais maudymosi kostiumais. Niekina tik tie, kuriems jis ivairiais budais trukdo, pavyzdžiui, paruošti originalesni darbq ar ats t 0va uti sek r e tor i U konferencijoje.
Vietoje linksniu braunasi verstines konstrukcijos su pagalbiniais žodžiais skirtas, pagalba ir kt.,
pvz.: Gražioje aikšteje baigiamas statyti paminklas, skirtas didžiajam rašytojui. - Turint gera
glausta paskirties naudininko konstrukcija: baigiamas statyti paminklas didžiajam rašyto jui, visai nereikalingas verstinis kaištis skirtas. Iš viso
veiksmažodis skirti per gausiai, tiesiog iki koktumo, baladojasi dabartineje periodikoje. Ar nepagalvotu musu publicistai, kad dažnai išmintingai, padoriai ir pagarbiai galima kalbeti ir be to
madinio trafareto.
Vidurinese mokyklose
anketu
p a gal b a
(=anketomis, pagal anketas) apklause aukštesniuju klasiu moksleivius: Tai gana dažnai mokslo
žmoniu vartojama konstrukcija, lietuviškai reikština inagio inagininku.
f. Iš kitu linksniu vartojimo klaidu primintinas
dar vienas, labai užkreciamas, madingas ir kol kas,
rodos, nelabai ketinantis išeiti iš mados' vietininkas: Jaunikaitis buvo kitoje upes puseje, karaliaus p ark 0 rib 0 s e (=parke). Spalio raj 0 n 0
rib 0 s e (= rajone) yra ir keliu tiese jai bei tiltu

_

.

statytojai. Apie 80 proc. išleidžiamosios produkci- .
jos realizuojama musu res p u b 1iko s rib 0 s e
(=respublikoje). Tai ar neatejo laikas baigti antra341

meciaviIria (kartais ir treciameciavimaI) visuotinio
privalomo 10 mok ymo rib 0 s e (= ivedus visuotini piivaleJmaji mokyma)'. Tada kreditas normatyvo rib'

0 š e ,( = kiek normatyVo

leidžiama,

normi-

nis kreditavimosi limitas). Apybraiža" V. ieninds"
išvefsleiš i TSRS tautu ir užsienio kalbas (T SRS
r i H0 s e 62 kartus) (=TarybuSajungoje).
Zodžiui
ribose yra aiški gimine rusu kalbos B npe.ll.eJIax,0
Iilu'su cituotiems tekstams jis nei išminties, nei
au~štesnio mokytesnio tono neduoda, tera liekas
.
da.'Iktas,paprasta klaida.
g. Nebesugaudoma' kaip reikiant dalyviu laiku
vartojimo. Tarini reiškiant veiksmažodžio butuoju kartiniu arba butuoju dažniniu laiku, rusu kalbos pavyzdžiu butuoju laiku sakomas ir dalyvis,
sakinyje einantis pažyminiu, pvz.: Prieš pat kara pasiunte tarnauti i Simne sto v e Ius i pulkq.
Iš to pasakymo manytum, kad pulkas tada stovejo
jau kur kitur, nebe Simne; lietuviškai cia tepasakome:

i Simne

stovinti pulka. 0 kas vandenyje?-

matyt, aš paklausiau tevo, s e d e Ius i 0 (= sedincio) ant valties krašto1\.
h. Dabartineje laikrašciu kalboje jauciama
pastangu, tiesa, ne visada sekmingu, vaduotis iš
svetimos kalbos žodžiu tvarkos. Norima, matyti,
savaip, lietuviškai sakyti, bet liekama kažkur pusiaukeleje. Del tu girtinu pastangu atsiranda ilgu,
užgriozdintu, nepaskaitomu sakiniu. Sakysim, visiems žinoma, kad nederinamojo pa~minio posakyje pirma sakomas daiktavardžio kilmininkas, 0
paskui eina jo paŽyIDimas žodis. Taigi kai reikia
versti sudetingesni rusu kalbos sakini su atvirkšJI :Kalboskultura, 1963, sas. 4, p. 22-23.
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tine pažyminio posakio žodžiu tvarka, kur prie
kilmininko dar siejami išplestiniai pažyiIiinitii ar
net ištisi šalutiniai sakiniai, dažnai vergiškai laikomasi tariamai lietuviu kalboje visur .butinos
gtamatines nederinamojo pažyminio tvarkos. PaŽyIDinio posakis skeliainas ir i ji iterpiami didžiuliai itarpai, per kuriuos kartais nematyti ne to
pažytnimojo žodžiO'arba beveik pamirštamas pats
pažymiIiys. Ir taip buna ne vien neigudusiu verteju darbuose - tokiu sakiniu užtektincii ir ne.
vertimuose. Štai keli sakiniai iš laikrašciu:
1. Renginiu lankytojai ypac dome josi ir jauno
"Tulpes" kavines konditerio J. Petrausko g a m in i u, kuriuos jis pateike visasajunginiam jaunu
specialistu konkursui Maskva le ir iškovo 10 pirmaja vieta bei aukso medaii, a s 0 r tim e n t u.
2. Del to ypatinga demesi jos skiria karinio
luru la i v y no, kuris, kaip mano Amerikos imperialistai, bus viena pqgriridiniu smogiamuju legu busimajame

kare,

~! a t ta

a

i.

3. Aktore ne tik. Jj]muofa.Si, ji - Leningrado
M. Gorkio Didžiojo Akademii2io te a t r 0, kuriam
vadovauja yj(~na~,iiymiausiu tarybiniu režisieriu,
TSRS liaudies artistas, Leninines premijos laureatas Georgijus Tovstonogovds, na r e.
TokieIIis _nepaskaitomfems sakiniams taisyti
yra

n:~t Ieehui

1;>udai: pirmas

-

su atvirkštine

ne-

derinamojo pažyminio posakio žodžiu tvarka; antras - su atvirkštine nederinamojo pažyminio posakio žodžiu tvarka, jai ištiesinti prie pažymimojo
žodžio iterpiant ivardžio tas kilmininka; treciassu iprastine gramatine tvarka, pakartojant po pažymimojo žodžio pažyminio kilmininka; ketvirtas - pertvarkomas visas sakinys. Pavyzdžiai:
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1. Tai buvo 1a i k a i ste bin a n c i U rev 0liu c i j u, kur ios padare esminI perversma pažiurose I praeitI ir civilizacijos raida (2. Kosidovskis, Lisipo žirgai, p. n).

..

2. Prieš akis mums susyk iškyla vai z das to
ver g 0, kur i s tuo metu plušo, dirbdamas plytas
{ten pat,. p. 92).
3. Jos neabejotinai priklause didžiajai indoeuropieciu tau t U š e i m a i, t U tau t u, kur ios
antrajame tukstantmetyje pr. m. e. Pietu Rusijoje
ir Turkestane buvo sudariusios laisva federacija
(ten pat, p. 84).
4. iPirma prastai sudaryta sakini galima performuoti: Renginiu lankytojai ypac dome josi. . .
jauno konditerio gaminiu asorti1I.Ientu:už tuos gaminius jaunuju specialistu konkurse Maskvoje jis
laimejo pirmaja vieta ir aukso medalI.

