
Halina Kobeckaite

Nacionalinis koloritas ar balastas?

"Vagos!' leidžiamos verstines literaturos. sarašuose
svarbi vieta kasmet tenka tarybiniu tautu literaturai -
taip pat ir Vidurines Azijos, Kazachstano bei Užkauka-
zes respubliku meninio žodžio atstovams. Reiketu gan il-
gos lentynos, norint surikiuoti pokario metais i lietu-
viu kalba išverst as Rytu tautu rašytoju knygas. Cia ra-
sime beveik visus garsiuju prozos klasiku - kazachu
Muchtaro Auezovo, Gabideno Mustafino, Sabito Muka-
novo, uzbeku Gafuro Guliamo, Aibeko, Abdulos Kacha-
ro, Abdulos Kadyri, tadžiko Sadridino Aini, kirgizo Aly
Tokombajevo, azerbaidžaniecio Mechti Huseino ir kitu
veikalus. Šalia ju nemaža ir šiuolaikiniu rašytoju knygu.
meniškai iprasminanciu socialistinio gyvenimo desningu-
mus, kelianciu aštrias nudienos tarybinio žmogaus gyve-
nimo problemas.

Turedami galvoje, kad buržuazineje Lietuvoje šiu tai
rybiniu respubliku literatura išvis buvo terra incognita
ir, kaip pažymi Taškento Lenino valstybinio universiteto
docentas A. Aliakrinskis, lietuviu literatura nepatyre net
budingo kitoms Europos literaturoms susižavejimo rytie-
tiškais motyvais 1, pakitimus, ivykus ius pas mus šiu tau-
tu literaturos leidyboje tarybiniais metais, imame dar
labiau vertinti.

Pagerejo pastaraisiais metais ir vertimu kokybe: tiks-
liau atkuriamas individualus kiekvieno autoriaus stilius,
vaizdai, vertejai stengiasi labiau isijausti i heroju nacio-
naline aplinka, charakteriu savybes, emocine struktura.
tyrineja budingas ano krašto žmonems materialines ir
dvasines vertybes, buiti, istorija, geografija. Žodžiu, ver-
ciant Rytu tautu literatura, lygiai kaip ir daugiau bei nuo
seniau musu verstas literaturas, siekiama, kad lietuviškai

1 AlIJlKpuRCKUll A. TI. AaheKoe CTal'IOBIITCSI6J\ll3KHM.- 3Be3,a.a
BocTOKa, 1978, NQ I, c. 170.
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skaitomas romanas ar apysaka kuo tiksliau perteiktu ori-
ginalo dvasia, krašto, kuriame vyksta veiksmas; istorine
bei buities atmosfera, kad kita nacionaline kalba prašne-
kes kurinys butu kuo artimesnis originalui. Šis bendras
meninio vertimo reikalavimas ir yra' paprastai gvildena-
mas tiek musu spaudos puslapiuose, tiek ivairiuose verte-
ju pasitarimuose.

Kalbant apie meninio vertimo problemas, pirmuciau-
sia lieciami ir kritikuojami (0 autoriu skaudžiai išgyve-
nami) nukrypimai nuo originalo, nors kartais tie nukry-
pimai yra' "meninio vertimo desningumai" 2, ir niekas la-
biau nepakenkia originalui, kaip tariama ištikimybe jam.
Si problema tampa ypac opi,' kai verciama ir kalbos, ir
geografijos, ir net psichologijos atžvilgiu tolima litera-
tura.

Susikaupus nemaža Rytu-. tautu rašytojl1 veikalu lie-
tuviu kalba, prašyte prašosi aptariami ir kai kurie spe-
cifiniai šios literaturos vertimo klausimai, ypac vertimo
tokiu mikroelementu, kurie toli gražu nera neutralus vi-
sumos - makrostrukturos - kokybes atžvilgiu ir kuriu
vertimas kartais yra keblesnis nei ilgiausi sintaksiniai pe-
riodai. Knygos pavyzdžiams paimtos atsitiktinai, bet pa-
tys pavyzdžiai atspindi desningumus, budingus visiems
rytietiškos literaturos vertimams, nepriklausomai nuo to,
iš kokios kalbos buvo versta - tiurku, iranieciu ar arabu.

Pirmasis slenkstis, ties kuriuo tenka sustoti kiekvie.
nam labiau ar mažiau prityrusiam vertejui, nesvarbu -
iš originalo, iš pažodinio ar iš tarpinio vertimo vercian-
ciam,- r e a I i jos. Vertejas Valdas Petrauskas, pirma
karta pas mus nagrinejes ši klausima teoriškai (brazilu
rašytojo Zoze de Alenkaro romano "Guaraniai" vertimo
iš rusu kalbos i lietuviu pagrindu), itikinamai rašo, kad
realijos, kurios yra ne kas kita, kaip "paprasciausi reikš-
miniai žodžiai, žymi grynai tarptautinio pobudžio reiski-
nius, charakteringus tam tikros epochos remuose <... >,
anaiptol nesudaro nacionalinio kolorito ispudžio, todel
verciant turi buti pakeiciami substitutais, taciau neutra-

2 Bucys A. 2mones, tautos, literaturos.- Literatura ir menas,
1978, lapkricio 25.
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1iais, kad nebutu susije -skaitytojo samoneje ,su tam tikra
vieta ar laikmeciu" 3.

Tai yra vienas kelias, kuriuo butinai turetu eiti ver-
tejas, susidures su tokio pobudžio realijomis. Manyciau,
kad šios taisykles reiketu laikytis ne tik susidurus su.
"tarptautinio pobudžio reiškiniais", bet ir su kitais
rei k š min i a i s, nieko specifiška nepasakanciais žo-
džiais. Namu apyvokos daiktai, augalai, drabužiai ir ki-
tas rekvizitas, ŽyIDilltisbuiti, gamtine aplinka, turetu bu-
ti verciamas lietuviškais atitikmenimis. Zinoma,' šis lce-
'lias nera lengvas, reikalauja kurybiškumo, kruopštaus
darbo - kartais žodžio tenka ieškoti ne tik specialiuose
žodynuose, bet ir konsultuotis su specialistais,- taciau
jis yra labai vaisingas, ir vertimas tikrai tampa naciona-
lines literaturos faktu. Kaip pavyzdi pamineciau Vilijos
Sulcaites iš rusu kalbos išversta Cingizo Aitmatovo apy-
saka "Baltasis garlaivis" (1973), Juozo Maceviciaus iš ru-
su kalbos išversta uzbeku' rašytojo. Askado Muchtaro ro-
mana "Platanas" (1973; toliau bus žymimas AM). Su pa-
sigerejimu skaitome' jaunos vertejos Laimos Astrauskai-
tes iš rusu kalbos išversta kirgizu rašytojo Aly Tokom-
bajevo apysaka "Mes buvome kareiviai" (1976; toliau -
AT) ir daug kitu. Kad ir, nemokedami originalo kalbos,
vertejai tiksliai užciuope kurinio nata, perteike naciona-
lin,i kolorita sakinio struktura, leksikos turtingumu.

Išversta cia ir dauguma reikšminiu žodžiu. Galima
buvo išversti ir ciju, nes tai ne kas kita, kaip meldai
(AT, p. 48); reiketu, mano supratimu, rasti atitikmeni
ir surio rušiai ežigejus (AT, p. 36). Mat jei šis žodis
butu pavartotas kitokiame kontekste, pvz., kalbant apie
maista, jis, be abejo, galetu buti transkribuojamas ir aiš-
kinamas. Bet tokiame sakinYJe: Tavo švelnaus, rausvo it
e ž i g e jus veido oda suskrustu sauleje ir apsiluptu, šis
tiurkizmas nera pateisinamas, nes perskaites ši sakini,
joks skaitytojas nesusikurs tapataus originalui vaizdinio.
Net jei išnašoje ir pasakyta, kad €žigejllS - ypatinga su-
rio rušis. Juk suris musu samoneje niekada nesukelia

3 Petrauskas V. Realiju realumas.- Literatura ir menas, 1977. va-
sario 12.
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asociaciju. Priešingai - sakome "baltas kaiprausvumo
suris".

Galetu buti išversti ir tokie tiurkizmai, kaip guzaras-
"centrine aikšte, judriausia vieta prie turgavietes ar ar-
b.atines", chop - "gerai, puiku", capanas - "chalatas,
viršutinis drabužis, devimas ant marškiniu ir kelniu vie-
toj palto" (AM, p. 8). Verciant tokias realijas, vertejas,
manding, gali pasielgti "savavališkai" , nepažeisdamas
"ištikimybes" originalui ar tarpiniam vertimui.

Priešingu atveju pedantiškas originalo raides pertei-
kimas gali virsti sunkiu balastu ir atgrasyti nuo skaity-
mo su kliutimis. Tokiu pavyzdžiu nemažai galime rasti
1977 m. išejusioje kurdu pasaku rinktineje "Viesulo rai-
telis" (iš kurdu kalbos verte Zine Džalil ir Algirdas Alio-
nis). Turint galvoje dviguba šios knygos specifika :...kur-
du kulturos ir pasaku žanro,. vertejai, be abejo, yra verti

. didžiausio pagyrimo, taciau, deja, šioje dideleje statineje
medaus yra ir deguto šaukštas. Ir jei kitoje knygoje jis
galbut negadintu skonio, tai šitoje akis badyte bado -
juk knyga skirta vaikams.

Šit "Pasaku" 8 puslapyje skaitome:
- Kur 0, kažkuris iš musu yra labai negerai pasiel-

ges. " - Cha i r a n, gal aš Kur b a, <... > tu
ieškai darbo? . .- Kas rudeni kvieciu p a Ius javams nu-
imti. Nors musu z a v i s ir didelis. . .

Puslapio apacioje visi šie žodžiai paaiškinti: kuro-
"vaikinas", chajran - "gerbiamieji", kurba - "brangu-
sis", palas - "darbininkas", zavis - "laukas". Toliau teks-
tas mirgete mirga tokiais perlais:

Priejo 0 d a (tFoba, kambari; p.31); A v de ch u de
(dievo žmogau), - klausia ji.- Kas tu per vienas? (p. 15);
. . . P e v a z a n g e (nie~še), baik pliaukšti niekus (p. 226);
K a v a z a s (tarnas) nuskubejo prie mieganciojo (p. 258).

Kurdu kalbos žodžiai palikti net pasaku pavadinimuo-
se: "A c h 1e v a" (Badmetis pavasari), "M š a kas" (Ne-
šikas), "Septyni broliai k e c a 1a i ir koše cha ris is".
(Ši pasaka prasideda p. 196, žodis kecalas ("plikis") buvo
aiškintas p. 167, 0 charisis aiškinamas tik pasakos pabai-
goje - p. 200, kur sužinome, kad tai kvietine koše su
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paukštiena.) Knygoje gana dilug puslapiu, kur trys ketu-
rios išnašos.

Visi cia pateikti žodžiai yra reikšminiai, ir ju trans-
kribavimas šiuo atveju visiškai nepateisinamas. Vietoj
ju puikiausiai galetu buti surašyti lietuviški atitikmenys,
kuriuos dabar skaitome išnašose. Be to, ,žodžiai turi ir
garsine išraiška, ir kai kurie iš ju lietuvio ausiai skam-
ba ne itin estetiškai. .

Sie pavyzdžiai, kuriais apsiribojama del vietos sto-
kos, akivaizdžiai rodo, kad minetoji taisykle - versti
reikšminius žodžius, kad ir paliktus tarpiniame vertime,-
turetu buti privaloma visiems vertejams.

Kita realiju grupe sudaro pavadinimai daiktu, kuriu
nera vertejo nacionalineje aplinkoje. Savaime nera ir
žodžiu tiems daiktams žymeti. Verciant tokio tipo rea-
lijas, dabar elgiamasi ivairiai. Vieni transkribuoja ir aiš-
kina svetima žodi tekste, taip ji praplesdami, kiti nuke-
lia paaiškinima i puslapio apacia, toliau tekste jau var-
todami svetimybe, treti vartoja ir viena, ir kita buda, 0
dar kiti, kaip mineta, leidžia skaitytojui paciam sukti
galva, ka reiškia tas ar kitas nepažistamas žodis. Pa-
vyzdžiui: Jo žmona ir dabar <...> nebuvo nusiemusi
ele cek 0 - brangiu kaspinu parišto balto tiurbano
(AT, p. 11);- Ka aš priemiau i savo vežima, ar tik ne
ka f y r q - kitatiki, abejojanti paties dievo teisingumu?
(AT, p. 14); ... išsitrauke iš ch u r d žin 0 uzbekišku pa-
plote1iu. .. (išnašoje: churdžinas - "dvigubas odinis mai-
šas, persveriamas per balna"; AT, p. 19); Yra kor ano
sur a, ir ji vadinasi "Schuvalochuachat" (AT, p. 18.
Cia nepaaiškinta nei koranas, nei sura. Sakykim, kad ko-
ranas daugiau mažiau girdetas žodis, bet vargu ar daug
kas žino, kad sura - tai atskira korano giesme, skyrius).

Kurdu pasakose visi paaiškinimai nukelti i puslapio
apacia - suvienodinta, taciau netikslumu ir cia neišveng-
ta. Pvz., minaretas - ne šventykla, (p. 83), 0 bokštas prie
šventyklos; dervišas vienur "klajojantis musulmonu vie-
nuolis" (p.S), kitur "vienuolis asketas" (p. 62). Beje,
"vienuoliu asketu" jis tampa todel, kad vadinamas der-
viš baba. Cia išryškeja du netikslumai. Pirma, jei jau
vienur sulietuvinome, tai laikykimes tos formos visoje
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knygoje. Taigi kreipinys turetu buti derviše. Antra, aiš-
kinant derviš baba kaip "vienuoli asketa", išeina, kad jo
asketizma žymi žodis baba. Iš tikruju šiuo atveju šis žo-
dis rodo tik besikreipiancio i ji asmens pagarba.

Vadinasi, verciant Rytu literatura, kaip ir kitas kal-
biniu atžvilgiu tolimas literaturas, transkripcijos budas
yra kartais neišvengiamas, bet ir jo griebiantis reiketu
paisyti tam tikru desningumu:

1. Daiktu, kuriu nera lietuviu kalboje ir kuriu nega-
lima pažymeti neutraliais žodžiais, pavadinimai transkri-
buojami pagal bendras lietuviu kalbQs taisykles, pride-
dant prie ju vyriškos ar moteriškos gimines galunes,-
išskyrus tuos atvejus, kai žodis baigiasi kirciuota balse,
pvz.: abzy ("mokytojas"), abi ("ponas, vyresnysis bro-
lis"), baibice ("vyresnioji žmona") ir pan.

Ta pacia taisykle turetume taikyti ir tikriniams var-
dams, pvz., Di1dora, Seitbekas, Calkaras, Akbala, bet:
Bazaraly, Jeraly, Medeu, Tuleu, Munke, AI<bara1iir pan.
Pastaroji vardu forma turetu buti nekaitoma, nes prie-
šingu atveju linkstama keisti kircio vieta, pvz., Manike
jau skaitome ne 11Ma n i keli, 0 11Ma n i k e" ir linksniuo-
jame: "M a n i k e s, Man I k e" ir. t. 1. (žr. M. Auezovas,
Abajaus kelias, I kn., 1960; iš rusu kalbos verte J. Stani-
šauskas).

2. Jeigu daikto pavadinimas vartojamas tik. viena
karta, tai jis arba gali buti pakeistas išplestu paaiškini-
mu, visiškai neminint svetimybes, arba jos transkripcija
aiškinama tik tekste (kai šis žodis vartojamas ne tiesio-
gineje, 0 autoriaus kalboje). 0 jeigu realijos pavadini-
mas tekste kartojasi ir yra funkcionalus, tai transkripcija
turetu buti aiškinama išnašoje, pabrežiant specifines sve-
timo objekto savybes. .

3. Neaiškinamos. galetu likti tos svetimybes, kurios
yra pakankamai paplitusios ne tik grožineje literaturo-
je, bet ir periodineje spaudoje, vadoveliuose, publicisti-
koje ir pan. Pvz., aulas, kišlakas, jurta, arykas, šaš1ikas,
caichana, lraravanas, cabanas, džigitas, kumisas ir kt.

4. Leidžiant knygas vaikams, reiketu stengtis išvis
vengti syetimybiu, 0 kai butina jas transkribuoti, gali-
ma sudaryti žodyneli knygos gale. Tada bent nereiketu,
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sakykim, skaitant. . . nuejo koridoriais, kambariais i val-
dovo d i van cha n e, sklaidyti puslapius, kol pagaliau
p. 142 aptiktum paaiškinima, jog divanchane - sveciu
kambarys (kurdu pasakos, p. 192).

Kitas slenkstis, už kurio užkliuves, suka galva kiek-
vienas Rytu tautu literaturos vertejas,- tai gausus spe-
cifiniai žodžiai, reiškia kraujo giminystes ir šeimyninius
ryšius, socialine padeti, nuroda rytieciams budinga am-
žiaus gradacija ir ypatinga pagarba vyresnio amžiaus
žmonems. Sie ž9džiai Rytu kalbose yra vartojami tiek
atskirai, tiek drauge su tikriniais vardais bei su savoko-
mis, žyminciomis pareigas; pvz., kreipiantis i nepažista-
ma vyresnio amžiaus vyriški, galima sakyti aka, krei-
piantis i pažistama - Agzamai-aka (uzb. k.), kreipiantis
i viršaiti - balys-aga (kaz. k.; pažodžiui "dede viršaiti",
"tamsta viršaiti") arba rais-opa (uzb. k:; pažodžiui "teta
pirmininke"; opa nurodo, kad kalbama apie moteri). .

. Susidurus su tokiais žodžiais, kyla dvi problemos:
viena - atsisakyti tu žodžiu ar ne; antra - jei ne ats isa-
koma, tai kokias gramatines formas jiems reiktu suteik-

\ ti: kur prideti galune - prie vardo ar prie šio žodžio,'
kaip pateikti grafiškai - su brukšneliu ar be, po tikri-
nio vardo ar prieš?

. Esant tokiai keblumu gausybei ir paciu tu žodžiu
reikšmiu ivairovei, šis klausimas turi buti aptariamas
skyrium. Aiškumo delei - keletas pavyzdžiu.

Uzbeku rašytojo A. Muchtaro romane "Platanas" yra
,i, veikejas, vardu Acilas. Kadangi jis vyresnis už kitus ro-

mano veikejus, visi ji vadina Acilu-buva - "seneliu Aci-
lu". Kai kurie veikejai kreipiasi i ji tiesiog buva ---:t. y.
"seneli", 0 autorius, kalbedamas apie ji treciuoju asme-
niu, vietomis vartoja buva sinonima aobo (AM, p. 8).
Abu šie tiurkizmai yra transkribuojami, paaiškinti išna-
šose ir nekaitomi, kaitomas tik tikrinis vardas: Acilui.
buva ir t. t.

Kito uzbeku rašytojo G. Guliamo apysakoje "Padau-
ža" (iš uzbeku kalbos verte H. Kobeckaite, 1971) analo-
giškas veikejo vardas ir grafiškai, ir morfologiškai atro-
do kitaip: Chodži-bobas ir toliau tekste kaitoma: Cho-
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dži-bobo, Chodži-bobui ir t. t. Cia bobas irgi reiškia "se-
nelis". Tai sulietuvintas to paties boM pavidalas.

Kurdll pasakose aptinkame derviš baba, kur b a b a,
kaip mineta, yra dvireikšmis. Nepažymejus kircio, dau-
gelis perskaitys "baba". Ir pastebekim, kad cia rašoma
be brukšnelio.

Pateiktieji keli skirtingi iš esmes to paties reikšminio
žodžio variantai rodo, kad nera jokio principo, kuriuo
galetu pasiremti vertejas ar redaktorius. 0 išvis ar ne-
butu buve geriau, jei visur butu išversta tiesiog "sene-
lis", "senukas", "senis"? Juk lietuviu kalboje senelis ir-
gi ne visada reiškia kraujo giminyste. Derviš baba be
nuostolio galejo buti pakeistas lietuvišku kreipiniu ger-
biamasis derviše arba garbusis derviše, arba tik gerbia-

. masis. . .
Keblumai verciant i lietuviu kalba giminyste, amžiaus

gradacija ir pan. pasakancius žodžius susidaro del to,
kad Vidurineje Azijoje, kaip ir kitose Rytu tautose, iki
šiol gyvybingi senu senoveje susiklosciusia giminiu ir
šeimos santykiu sistema atspindintys archainiai terminai,
kitos kulturos žmogui nepažistami ir sunkiai suvokia-

. mi. Kai kurie žodžiai siekia net grupines santuokos lai-
kus.

Klasifikuojant tuos terminus, išaiškeja, kad tiurku
kalbose nera bendru savoku kraujo broliams ir seserims
žymeti. Broliai ir seserys skirstomi i vyresniuosius ir jau-
nesniuosius ir vadinami specialiais terminais, priklauso-
mai nuo ju santykio su kalbanciuoju. Giminystes termi-
nai priklauso ne tik nuo amžiaus (vyresnis ar jaunesnis
už kalbantiji), bet ir nuo lyties (vyras ar moteris kalba).
Be to, tokio pat laipsnio gimines iš tevo ir motinos puses
taip pat vadinami skirtingai. Net tevui ir motinai pava-
dinti Vidurines Azijos tautos neturi vieno termino, pvz.,
karakalpakai motina vadina apa, ana, aže, ene, šeše, kem-
pir, kiše, žege, kazachai - apa, ana, aže, šeše, kirgizai-
apa, enei teva karakalpakai vadina aga, ake, ata, gary,
ažaga ir t. t. Terminu ana vadinama motina, kai apie ja
kalbama treciuoju asmeniu, 0 kreipiantis i ja, sakoma
apa arba opa.
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Dar viena ypatingybe - tai tu paciu terminu vartoji-
mas, žymint ištisa skirtingo giminystes laipsnio asmenu
"klase". Tai ypac klaidina vertejus. Pvz., suminetieji ter-
minai motinai pavadinti vartojami ir kalbant apie kitus
vyresnio amžiaus giminaicius: prosenele, senele, vyres-
nes ir jaunesnes seneles (iš motinos puses) seseris, mo-
tinos seseris ir kitas vyresnes už kalbantiji moteris (net
ne gimines). Panašiai vartojami ir vyrus žymintys termi-
nai: aga (aka, ake), ata (ota), ažaga, amaki ir kt.

Lenteleje, atskleidžiancioje ivairius giminystes ryšius,
nurodoma apie šimta giminystes laipsniu, kurie vadina-
mi skirtingais žodžiais, priklausomai nuo to, kieno gi-
mine - motinos ar tevo, nuo kalbanciojo amžiaus ir ly-
iies - ir nuo jo santykio su tuo asmeniu. Taigi susuma-
vus susidaro apie keturi šimtai terminu 4, kuriu nei isi-
minti, nei vertimuose išsaugoti nera butinybes. Ivairiose
iiurku kalbose jie gali šiek tiek skirtis fonetiškai, bet ju
prasme yra invariantiška.

Originale šie terminai dažniausiai rašomi po vardo
(be brukšnelio) ir yra kaitomi. Lietuviškuose vertimuo-
se (kaip, beje, ir rusiškuose) priimta rašyti su brukšneliu
po tikrinio vardo, kaitant tik ji, pvz.: Arifas-aka, Ikrom-
džonas-aka, Anvara-opa ir pan. 0 jei tikrinio vardo

.nera, tai kaitomas pats apibudinamasis žodis (jei tai ima-
noma), pvz.: ... tyluteliai paklause b a i b i c e. .. (AT,
p. 120);- Ek dž e ne, <...> jei buciau tavo vieto-
je. . . (AT, p. 12).

Baibice, kaip mineta, reiškia vyresniaja žmona, 0 dže-
.ne -vyresniojo brolio žmona arba visas vyresnio am-
.žiaus vyru žmonas.

Taigi matome, kad, susidure su šiais specifiniais verti-
mu mikroelementais, iš tikruju turime spresti makroprob-
.lema - kaip su jais elgtis.

1. Man regis, kad ir šiuo atveju visu pirma turetume
laikytis bendriausio principo: visiems reikšminiams žo-
.džiams ieškoti substitutu, atitikmenu. Juk jei tas pats ter-
minas džene kontekste reiškia ne kokia svetima moteri,

4 Zr. CeM!>$! II CeMeHHDJe o6p$!ADI Y HapOAOB CpeAHeH A3HH H Ka-
.3aXCTaHa. M.,. 1978, C; 35.

!
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o tikro brolio žmona, tai lietuviškame tekste kalbantysis
tikrai gali i ja kreiptis brolien. Beje, charakteringa, kad
Vidurines Azijos rašytojai, rašantys rusu kalba, pastaruo-
ju metu irgi vengia nacionaliniu, kitatauciui nelabai aiš-
kiu žodžiu ir žodelyciu. Pvz., minetasis T. Pulatovas ra-
šo nebe buvi ar pja, 0 tiesiog 6a6ywKa, ne opa, 0-

'TeTYWKa.] Nuo to nesikeicia kurinio esme ir net rytie-
tiškas koloritas neišnyksta, nes ji sudaro ne tariama eg-
zotika, vertime dažnai suardanti sakinio balansa, apsun-
kinanti suvokima. ' -

Kaip rodo praktika, pagal galimybe išversti i lietu-
viu kalba, šie specifiniai terminai naturaliau isilieja i
teksta, jis tampa sklandesnis ir net, sakyciau, meniškes-
nis, pvz.: D e du 1e Nepmanai... (AT, p. 22); T e v er
gana, išgriebkite... (AT, p. 49); T e v e, Darmenas, jau
nemažai pClIaše (M. Auezovas. Abajaus kelias, p. 89);
Te t u 1Yt e, ka tai reiškia? (AT, p: 120); ... mes juk ne
akli, tiesa, g a r bus is Mederai? (AT, p. 43).

Jei, sakykim, teksto specifika reikalautu. išsaugoti
transkribuotus ir pagal kalbos desnius suli,etuvintus gimi-
nyste ar pagarba žymincius terminus, tai, manau, reiktu
juos toleruoti. tik tiesiogineje kalboje - kreipinyje jie
parodytu kalbanciojo santyki su personažu, pvz.: - Tai
naujasis rajkolrw sekretorius, Man sur a i-a t a (AM,
p. 48); - Iki pasimatymo, Be k t emi r a i-a kal (AM.
p. 175). .

Tuo tarpu
gykloje (AM,
Jas-aka ejo
p.44).

2. Autoriaus kalboje šie terminai galetu buti pateisi-
nami tik tuo atveju, jei veikejas niekaip kitaip nežymi-
mas. Pvz., turku rašytojos Suades Derviš romane "Fosfo-
rine Dževrije" (iš rusu kalbos verte D. Lenkauskiene,
1979) yra bevardis veikejas, vadinamas abi (žodžio aga-
bejus - "vyresnysis brolis", "ponas", "gerbiamas vy-
ras" - santrumpa), todel šis terminas vartojamas ir tie-
siogineje, ir autoriaus kalboje. 0, pvz., sakinyje . . . gurkš-
nojo arbata su vyresniqja žmona b a i b i c e Džarkyn
(AT, p', 118) žodis baibice nebereikalingas, nes jis ir reiš-

:kia "vyresniaja žmona'!. Cia galima buvo išvengti ir sve-
timybes, ir aiškinimo, kuris pateiktas išnašoje.

3. Laikantis jau nusistovejusio~ tradicijos, žodžius, žy-
mincius giminystes laipsni ar pagarba, reiketu rašyti su
brukšneliu, kaitant tikrini varda. Tik ju transkripcija tu":,
retu buti artimesne originalo, 0 ne tarpinio vertimo kal-

,-bai, pvz., uzbekiškai rašoma opa, 0 ne apa, ota, 0 ne
.ata ir 1.1.

Šiuo straipsniu, palietusiu specifiniu mikroelementu
perteikirna i lietuviu kalba, nemanyta išspresti to klausi-
mo galutinai ir kategoriškai. Meginta tik šiek tiek prisi-
.deti prie bendru verteju ir redaktoriu pastangu, ieškant
Rytu tautu literaturos vertimuose tam tikro bendro var-
diklio, bendru desningumu, atspindint realijas ir nacio-
naline ,etika "receptuojancios" tautos kulturos, patirties
bei kalbos desniu kontekste. Galbut tai palengvintu mu-
;su darba, padetu suteikti tikresni skambesi pagrindinei
verciamo veikalo melodijai, jo polifoninei harmonijai.

1979

sakinys A r i Jas pietavo darbininku val-
p. 41) ne kiek ne prastesnis už ši: Ar i-
koridoriumi, nepakeldamas galvos (AM,
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