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B. Prusas. Faraonas.Keturi tomai. J. Strazdo-Jaunucio vertimas.
"Sakalo" bendroves leidinys. Kaunas, 1933-1934 m.

Si Pruso istorine apysaka "Sakalo" išleista pažiureti gana pa-
doriai: visos keturios knygos patogaus formato, palyginti gausiai
iliustruotas, raštas ryškus, prie I tomo prideti du žemelapiai ir
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duota ten pradžioje kiek svarbesniu žiniu iš autoriaus gyvenimo n-
jo literaturos darbo, kad skaitytojui lengviau butu suprasti apy-
sakos reikšme. Vertejai ir leidejai šiaip, rodos, viskuo pasirupino,
tik, gaila, nepasirupino daugiau kalba. Apysakos kalba menka, to-
'Clelir viso darbo verte ne didžiausia, nes kalba yra kiekvieno rašto
dvasia. Vertimas pilnas kalbos klaidu - daugiausia tu klaidu, ku-
rias nuolat ma.tome musu laikrašciuose. Jos visos netilptu vie-
llame šio žurnalo numeryje, del iliustracijos iškelsiu ju nedideli
skaiciu - po kiek žodyno ir sintakses klaidu. Keldamas klaidas
duosiu cia pat ir ju atitaisymus - gal kartais kas tais patalsymais
ir pasinaudos. Iš pataisymu bus duodami tie, kurie pirmiausia man
ateis in balva: tai nereikš, kad kitaip negalima butu pataisyti.

Iš žodyno klaidu dalis yra nevartotini barbarizm.~ dalis -lie-
tuviški žodžiai, bet netaisyklingaI suaaiyti arDa ne vietoje pavar-
toti. Stai ju kiek: . .

1. Turtuoliu vilos rumai ir pagaliau vargšu gryteles (= trobe-
les, pirkeles, lušnos) I 29. 2. Ant kaklo turejo triguba auksini re-
težl (= grandine) I 28. 3. Taip pasirede (= apsidare, apsivilke)
kareiviai buvo panašus i dideles širšes I 31. 4. Dabar eik ir visa
ka dabok (= žiurek) I 33. 5. Yra ten šviežiu (= nauju, tik skintu)
rožiu I 35. 6. Kiekvienas musu turi desetkus (= dešimtis), jei ne
šimtus nematoinu priešu I 81. 1. Skolininkai ims tave lankyti neva
,(= lyg) pagarba reikšdami 1106.8. dežutes su kvepalu bonkutemis
(= buteliukais) I 116. 9. Namas buvo aptvertas nedadegtu (= ža-
liu, apyžaliu, ne visai degtu) plytu I 116. 10. atsiunte. . . puodus ir
kacergas (= žarsteklius) I 111. 11. tarp jusu slankioja blogi žmo-
nes, kaip hienos avinycioje (= avideje, avikineje) I 28. 12. ar ir
jo šventenybe neturetu teises paliuo8uoti (= paleisti) tuos žmones?
I 143. 13. reikalauja duoti septynias mieras (= saikus. ..) kvieciu
I 151. 14. Ir didi. duma (= puikybe, džiaugsmas?) pagavo jo širdi
I 288. 15.Toji lava, keleta ravu (= grioviu, perkasu) išsiliejanti ant
visu kalno šonu I 240. 16. Juk cJšprastas mužlka8 (=sodietis...)
1142. 11. geriausi štukorlai (=juokdariai) II 15. 18. išeme kvepian-
cias mostis (= tepaIus) II 30. 19. Tai pabludes (= pasiutes, page-
des) žmogus! II 36. 20. ir ivairus šposininkai (= juokdariai) II 119.
21. nuo ilgu.tiumojimu (= galvojimu, svarstymu) kunigaikštis at-
simine II 120. 22: Fenieija ~ špižlnes( = ketines, keto) durys i
musu ižda II 213. 23. Ju kudloti (= gauruoti) ir patvafUs arkliai
II 229.24. Kama, išgirdusi ta alasq (= riksma, triukšma), paklause
priežasties II 300. 25. Kunigaikštis lengvapedis ir uliokas, lebau-
ninkas (= girtuoklis, pramuštgalvis?) III 18. 26. egiptiškoji
I(= Egipto) bajoriJa..,b.iedneja(= vargsta, skursta, nyksta)... 0
\yci!st1eciai (= sodieciai)J. . del skurdo kelia maišta III 63. 21. Abu
t1E!.projovai ('= reiškifilai, atsitikimai): karštis ir vabzdžiu letargas
pranašauja audra III 91. 28. buvo matomas ju laužu pazaras (= pa-
švaiste) III 129. 29. Ach (= oi, 0) kad jis žinotu III 221. 30. Aukštes-
niojo luomo visuomeneje modniausios (= dažniausios, svarbiau-
sios) kalbos buvo apie visuotini gedula III 258. 31. aš ir mano prie-
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"teliai (= biciuliai, draugai) sutiksime IV 51. 32. Senos eglptiškos
(= Egipto) maxymos (= taisykles, sentencijos, patarles. ..) IV 63.
:33. Taip 8upokuotas (= sudetas, sutaisytas...) karaliaus-faraono
lavonas ilsejos IV 21. 34. Jovlšo (=Jupiterio)... planetoms. ..
IV 51. 35. jaunesnioji karta mate gerove ir Yi.~uomenine(= vj,~,uo-
:Ulenes)laime I 6. 36. Tai nebuve tu karštuoliu svajos. . . bet siekiai
(= tikslai), prie kuriu eita. . . obalsiu (= šukiu) I 6. 31. daug'15fO-:
jeKflf.ta~endinta (= buve ingyvendinta) I 1. 38. kiekvienatauta.. .

.
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) sekti I
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8. 39. Faraon~s dažniausia! atnaša.!!;-
df!Y2.J:= ~"O:':aeII.aY.Q,._g~2SlaYQ...) dievams gauslasatikas

. I 19.40. Savo kudikysteje draugaucta.vo tik su liCJ!Iš.k.IaJsJ=kariais)
122.41. Karo metu sugebas vadovauti ~kait1ingCZ!.J::-:.g~l1~iai,.alde~
lei) kariuomenei I 23. 42. aš tave lesinaiCfYIiilš"( = grynais) grude-
liais I 50. 43. širdy narde (?)sajausmas (= užuojauta), kad tam ver-
gui tapo (= buvo) padaryta didele skriauda I 61. 44. pavaldinys
(= valdinys) . . . dristu mokyti. . . valdova I 114. 45. neuž'iTgoT;;;-jie:'
t~Ukusrruresime višciuku I 111. 46. mane pagriebe"aras"'(= erelis)
I 11'? 4"J.Gal jo vardas. . . butu palikes gl!1.!uai!1!a1l!i:.c~_.y.a.i~u,vw.-
kams) ir butu amžinai gerbiamas? I 149. 4B. Tai buvo myl1mos
(.;;. didžiausios, brangiausios...) ministerio ir karalienes svajones
T. 229. 49. Viduriu traukesi ilga vilkstine prekeju (= prekiju, pirk-
liu) I 250. 50. rimti pirkliai. .. eme U1JgeJ~iqI. (.= sII,la.lsiaj)žiureti
I 259. 51. Nuduoda (= apsimeta, dedasi m-ciu) miestieti, nors turi
dvasininko išvaizda I 264. 52. ima puti gamtos tvariniai (= tveriniai,
padarai.. .) 1282. 52a. kunigaikšcio pasiuntinybes-trkslašbuvo-neJš-
rlštas (= neišsprestas) II 6. 53. Sie ir anie padare suokalbi (= sa-
moksla) prieš mus II 140. 54. Argi pralošeme (= pralaimejome)
didžiules karo kautynes. . .? II 255. 55. P~skui pestininkus pasirode
keli šimtai azijatišku (= azijatu) raitininku III 81. 55a. šokejos per-
.sirenge verksnem1s (= verkejomis) III 258. 56. Tad apie aštuonis
tukstancius žmoniu mete kasdieni savo darba ir gyvena valstybes
.saskaiton (= lešomis.. .?) III 261.51. mE-Igauju,... taY9tevo"atffim:
timrr~~mi.fu1ipn-274. 58. v.agiliavo. (= voge,.ya.gmej6)"valsty-
bines paslaptis III 284. 59. Giliai r,;: žemcii)valdovui nusilenke IV 5.
,50.Aš esu jaunas, sveikas, laisvas, tat (= tad) .noriu ir valdysiu pats
IV 1. 61. pasidžiaugti... to pasakingo (= pasakiško) valdovo pasiro-
dymu IV 32. 62. Allt kiekvienu duru, vedanciu i lobyna, randasi
I(= yra) šio užrašo dalis IV 61. 63. Laiptai buvo milžiniški, vieton
(= vietoj) turek1iu buvo apstatyti dviem eilem sfinksu IV 93. 64.
Tikrumoje (= iš tikro, iš tikruju) tie prekiautojai, buvo dvasininku
agentai IV 221. 65. ApsivesJ (= vesi) jo dukra IV 243. 66. Pasipuošk
galimai (= kaip galima) gražiausiai IV 284.

.Iš sintakses klaidu cia duodamos šios:
61. tikra autoriaus pavarde... beveik visai tapusi (= buvusi)

užmiršta I 8. 68. 25 myliu atstume nuo Viduržemio juros (= už
25 m. nuo V. juros) I 13. 69. Apie šimtas (= šimta). graiku pulko
kareiviu su kastuvais ir kirkomis (= kaplys, kapokas, kirtik1is,
kapokle, kapote) emesi darbo I 41. 10. Vistiek, kuo (= kas) aš bu-
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ciau I 53; Jauciasi silpnais (= sipni) 11I121. 11. Kuomet (= kada~
faraono ipedinio svita artinosi prie Menfio, jau eme leistis saule
I 11. 12. faraonas karo rubuose (= su karo rubais) I 80. 13. 0 kal
del sosto ipedinio (= 0 del sosto ip.), Nitageras teisingai sako, kad
tas jaunuolis turi vado gabumu I 89. 14. Kad nesukliudžius. . . ke-
IIonei (= Kad butu nesukliudyta kelione; Nenorint sukliudyti ke-
Iiones) plentu, buvo sunaikintas kanalas I 93. 15. pirm. negu f!Ueisi-
te ~= prie~ nuein.ant; ligi ,nueisite) nuo §io kah1elio, Nilas prades
kilti I 128. 16. Žeme panaši plytai (= i plyta) I 212. 11, lankyti
kunigaikšti, tevo nemalone (= nemalones) ištikta I 216. 18. Tik po
kaikurio (= kurio) laiko kunigaikštis atsipeikejo I 21S. 19. Toks
budas. .. duos galimybe (= leis, pades...) teisingai suprasti visa
dalyka I 240. 80. Liaudžiai Ramziui reikalaujant (= Ramzio reika-
lavimu), nebuvo leista jo pasitikti II 9. 81. Jie piove tik varpas ir
krove i maišus, gi (= 0) šiaudus paliko laukuose II 9. 82. nepIisi-
žiur~jau ju darbams (= neisižiurejau i ju darbus) II 22; aš ne karta
isižiurejau ju akims (= i ju akis) II 268. 83. abu turi pasiduoti
dvasininkams, nebudami tikri bajorijos ir kariuomenes ištikimy-
bes (= del bajorijos ir k. ištikimybes) II 231; 84. Irodyk man, 0
I(= ir) rumai bus tavol II 219. 85. gundo liaudi maištui (= i maišta;
maišta kelti) III 23. 86. ragino 'KariuomeIie' skubesnei kelionei
(=i skubesne kelione; greiciau keliauti; negaištant keliauti...)
III 69. 81. Tyrai knibžda baisunais (= bai sunu) III 109. 88. (jie) be-
go savo pražuciatf=, i.savo pražuti) III p3. 89. musu veliu šešeliai
egzistuoja dešimtis' tukstanciu metu, kol I?agaliau neapsivalo
I(= apsivalo) I 144. 90. Nes ir kam jiems, iš tikruju, tas darbas?
.(Salutinis sakinys be pagrindinioI) III 185. 91. tureti nuosavyben
(= nuosavos, savos) žemes nors tiek, kad išsitektu karstui pak.asti
III 261. 92. Visame mieste pradeta (= pradejo) pasakoti, kad ieni.
ei/ieciai pas iaraonq neteke malones (= finikieciai neteke faraono
ma1ones) III 283. 93. veržes dideliems dalykams (= v. daryti dide-
liu dalyku) IV 12. 94. Argi ne jie prikrove jas (šventyklas) už-
grobtais iš priešu turtais (= užgrobtu iš p. turtu) IV 13. 95. ejo. . .
karaIiene Nikotrise, dvieju dvariškiu damu atsiremusi (= atsire-
musi i dvi rumu damas; palaikoma dvieju rumu damu...) IV 30.
96. toks žmogus lygus kuiciclIi:i;kurs nieko negirdi ir i kuri tenka
kalbeti ranku pagalba (= su rankomis, rankomis) IV 63. 91. Be
to, tris kartus per para. . . dvasininkai eina i šventykla pamaldoms
,(= pasimelsti; i pamaldas) IV 69. 98. Musu šventykla IUoko mus,
kokiais. (:= kokie) mes privalome (= turime) buti IV 1f2. 99. 0,
tu. ., esi kcižkuo didesniu (= kažkas'clrdesms) IV 138. 100. praras
pusiausvyra. kuri §Jan~ie daro ji. galingu (= ,galinga) IV 119.

\ 101. E-a iis bepadarytu 'c~ padarytq', tik padarytu), padarys be jo-
kio 'Irodynio IV'162: 102. Susirinkome cia Jiudnam ir svarbiam
reikalui (= susirinkome cia. . . svarbiu. reikalu; susirinkome pasi-
tarti del. . . svarbaus reikalo) IV 269.

Be to. vertime randame nevienodu to paties žodžio lyciu (sve-
tys ir svecias II 48), nevienodu parašymu ir kitokiu mažesniu kal-
bos netikslumu.

Del vietos stokos, ka taisydamas neaiškinu, kodel taip, 0 ne
kitaip taisau.

Iš cia duotu pavyzdžiu matyti, kad vertimo kalba tikrai ne-
taisyklinga. Dar reikia pridurti, kad apskritai ji nera užtenkamai
'gyva ir sklandi.

Savo darbo pradžioje autorius reiškia nuomone, kad "ši apy-
-saka daugiausia pravers jaunimui ir platesnei visuomenei..." (I
11). Kaip pravers apysaka "platesnei visuomenei", negaliu pasa-
kyti, nes man neaišku, kas ta "platesne visuomene", bet kad ji
praverstu ir jau n imu i, tai labai abejoju. Sodžiaus jaunimui
,savo turiniu ji neinkandama, ~odel jam negali ir praversti. Lieka
,mokyklinis jaunimas, bet reikia manyti, kad ir jam tokia lek-
tura negali buti naudinga. Matydami tokia gausybe klaidu, lie-
tuviu kalbos mokytojai vargiai rekomenduos ja skaityti savo mo-
kiniams. Priešingai, jie greiciausiai nenores insileisti ir in savo
mokyklu bibliotekas.

[.. .]
"Gimtoji kalba", 1935, Nr. 11

150 )


