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Uetuvos nacionaUnes Martyno M8Žvydo bibliotekos rankraš-

tyne, Vinco I<reves fonde (F9-155), yra išlikes rankra§tinis Ka-

zio Borutos atsiliepimas apie šia recenzija, greiciausiai skir-

tas Literatllros žumalui. Rankrašcio viršutiniame kairiajame

kampe autoriaus istrižai užra§yta: Juoku skyriui. Redaktoriaus

patikslinta: LiteratRra lypsosi. Taciau replika žurnale nepasi-
rode.

išversti "Aykituolis", nors tai prasmes ir stiliaus atžvilgiu (ska-

reda - tai ne iiykituolis, bet kei1damasis šykituolio pavadini-

mas) iškreiptu pasakojima.

Panašios verte5 ir kiti jo surasti vertimo "griekai". Bet juos

aiškinti - gaila laiko ir vietos. Yra rusiškas posakis ,,1crugom

durak" , kuris lietuviškai iiiverciamas "kvailas per visa pilva".

Recenzentui pirma reiketu išsiaiškinti šita paslapti.

Bet p. H. Radauskas, pasirodo, ne tiktai kalba gerai moka ir

daug amano apie vertimo mena, bet ir apie stiliu. Jis ap1ca1tina

verteja "sistematiškai suprastinus ir suiivelninus To1stojaus

žodžius, vaizdus ir stiliu". Kas del žodžiu, jau mes mateme

recenzento iŠJnone, 0 del stiliaus jis taip apkaltina: originale

yra "solnce sadias' raspuchalo", kas lietuviškai visai tiksliai

išversta "saule nusileisdama pasruvo". Recenzentui cia matos

baisus stiliaus suprastinimas ir jis mano O. Barono žodyne

puchnul' '"'tinti), kad turetu buti išversta "sau1e leisdamos .fi-

no". (Stebimes, kodel recenzentas neišverte "sau1e atsise5da-

ma sutino", nes rusiškassaditsia juk atsi~sti, p. H. Radauskai?)

Tai mat, kokias bedos kartais recenzentusištinka, kai net su ž0-

dyno pagalba nesugeba suprasti svetimos kalbos teksto, 0 apie

stiliu tokiem vyram ka1beti, kada jiems saules .tinsta, iš viso per
anksti.

Taciau tai nekliudo p. H. Radaus!<ui akiplešiškai, kaip pa-

samdytam, dergti svetima darba ir šmeižti verteja. Nejaugi

Vairo redakcija tokiam kilniam darbui negalejo ra§ti bent kiek

geresnI"gramatieju"? b.

SUTINUSI SAULi!.ARBA..GRAMATIBJU"PRASIMANYMAI

Vairo 10 nr. H. Radauskas pasišauna išniekinti A. TolStojaus

PetroPirmojo vertima. Ar išmano jis ka nors apie vertimo mena,

ar moka kalbu, -nesvarbu, svarbu iškoneveikti svetima darba.

Tai ir stveriasi darbo. Pasideda vertima ir originala, pasiima

J.Barono žodyna ir pradeda tikrinti, ar vertimo visi žodžiai ati-

tinka žodyna. Na, ir atranda: rusiškai yra paukiciai "s nogot'"

didumo, 0 lietuviškai -nykl&didumo. Baisus dalykasI Recen-

zentas noretu, kad ir lietuviškai butu paukiciai nago didumo,

nors tai bUtu ir nesamone. Arba vel - skurdžius Ovdokimas

pasakoja pasaka apie šykštuoU, smarkiai jI iškeikdamas. Re-
cenzentas betikrindamas žodžius atranda, kad vienur žodis

,,skareda" neišverstas raidiilkai, bet pavartotas žodis, kuris

atitinka pasakos dvasia ir stiliu. Recenzento galva, cia reikejo
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