
Juozas Pikcilingis nius nuostolius. Yra verteju, kurie, matyt, mano, jog, da-
lykiškai tiksliai ir gramatiškai taisyklingai perteikdami
autoriaus kalbos, kurinio dialogu, monologu turini, jie
savo misija jau atlieka be priekaištu. 0, žiurek, ir nueita
šia dalykinio perteikimo linkme. Ir del to autorius tampa

'.apipleštas, 0 skaitytojas nuskriaustas. Esti ir atvirkšciai.
Esti ir verteju "maksimalistu" , verteju, kurie neriasi iš
kailio, kad tik nieko neprasmuktu i sakini, kas stilistiš-
kai neutralu. Jie, reikia ar nereikia, ~reipsis i archyvini
kalbos fonda, temps žodi iš -tarmes, kraiglios et bet nau-
jadara, sakini "sumozaikins", padarys keršai marga. Ir

, vis delto mums opesni stilistines neutralizacijos dalykai.
Grižtant prie jos priežeisciu, reikia pridurti: ju esama ir
kitoniško pobudžio. Buna ir taip: verciamo autOFiaus kal-
ba - plati, vandeninga upe su daugybe intaku intakeliu,
o vertejas išplaukia i ja su menku savo luoteliu, kuriame
tesama mokyklinio kalbos bagaželio. Tuomet stilistine
niveliacija, neutralizacija tampa neišvengiamos.. Tuo vi-
sai nenorime pasakyti: žinokime visus kalbos lobius, tu-

,rekime kuo daugiau išraiškos priemoniu ir viska verste
yerskime i grožinio kurinio sakini. Ar neaiškintu~e, kas
'Savaime aišku; jei nurodinetume: reikia atrinkti, reikia
atsižvelgti i ta ir ta, reikia stilistiškai transformuoti? Ru-

, su tarybinio autoriaus A. J ugovo 'kvietimas kuo gausiau
vaItoti visa literaturines kalbos paribi bei užribi, nes,
pasak jo, "visa rusu liaudies kalba :yra literaturine"" nes

, "norminamoji leksikografija yra atgyvepes daiktas" 1, ru-,
su filologijoje nesusilauke platesnio atgarsio. Nesusilau-
ke, nes tai buvo kvietimas atlapoti vartus i -grožine lite-
ratura bei literaturine kalba tam, kas turi aišku istorines
epochos, regionalini, socialini ir kt. atspalvi,- be to, kas
yra stilistikos istatymu istatymas,- be tik s I i n g u m 0

, kriterijaus.
V. Šukšino "Pašnekesiu. . ." vertime eita teisingu tiks-

lingos atrankos keliu. Eita, sakytume, atsargiu ir protin-
gu to kelio viduriu - tarp "maksimalizmo" ir "minima-

,!izmo". Tik ar visur to "vidurio" užteko Šukšino stiliui
p~rteikti be nuostoliu? Sakykim, perteikti rašytojo dia-

v. Šukšino apsakymai lietuviu kalba

Yra autoriu, apie kuriuos sakoma: jo skaityk origina-
la, ne vertima. Prie tokiu autoriu pridera ir V. Šukšinas.
Tai rusu tarybinis rašytojas, nepakartojamas savo sti-
lium, jo paprastumu ir podraug savitumu, sodrumu, švie-
žumu. .

Kaip pavyko vertejui F. Vaitiekunui V. Šukšina "pra-
kalbinti lietuviškai" - išversti jo apsakymu rinkini «Be-
CeAbI npH .sICHOH.l\.YHe» i lietuviu kalba?

Ir perejusi per vertejo rankas ši rašytoja skaitai su
malonumu, su estetiniu pasigerejimu. Ir šitaip vertima
skaitai, nes jis atliktas kurybiškai, nes jame perduotas
autoriaus stilius, jo sakinio intonacijos, žodyno, frazeolo-
gijos spalvu gamos. "Pašnekesiu meneseta na15ti" verte-
jas geba laiku ir vietoje pasitelkti cia leksini, cia frazeo-
logini, cia gramatini atitikmeni, esanti platesneje ar siau-
resneje lietuviu literaturines kalbos užribio vartosenoje.
0, svarbia1,lsia, geba ji iausti i konteksta. Butu pernelyg
elementaru nurodineti verteja esant teisingame kelyje ir
kitais atžvilgiais. Pavyzdžiui, nurodineti, kad jis ima' ir
vercia sakinio prasme, ne atskira žodi, ir pan., ir t. t. Ir

, apskritai vargu ar cia dera bei vieta kalbeti komplimen-
tus, iliustruoti: štai kaip gerai ir vienu, ir kitu, ir treciu
aspektu skamba V. Šukšinas lietuviškai. Cia, rasi, užteks
tiek tepasakius: ger a i išversta.'

Bet tikriausiai nera tokio vertimo, kuriame nerastume
dar ko ir pasvarstyti. Ir šisai gal nera išimtis. Jis duoda
proga pasvarstyti viena 'kita šiuolaikiniuose vertimuose
pasireiškianti polinki, kuris krinta i aki, skaitant ne vie-
na kuri verteja. Turime galvoje polinki verciamo auto-
riaus stiliu neu t r a I int i. Polinki, kitame vertime

.besireiškianti, žiurek, ir gana stipriai. Mat šitaip versti
daug lengviau. Nei tau sukti galvos, nei tau gilintis i žo,

, džio stilistika, jo reikšmes užribi, nei leistis i varginan-
cias paieškas funkcinio atitikmens, išlyginancio stilisti-
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logu stilistikai? Veikeju "kalbiniams kostiumams" sukur-
ti? Cia noretume primmti dar vieno autoriaus - rašyto-
jo Aleksejaus Tolstojaus - nurodyma ir ji perfrazuoti:
istoriniai herojai turi mastyii ir kalbeti tilip, kaip juos
vercia ju epocha bei tos epochos ivykiai 2. Suprantama,.
ir vertime jie turi mastyti bei kalbeti šitaip. 0 stilizuoja-
ma kalba turi buti ne tik istorinio kurinio ir drauge jo.
vertimo, ir ne tik istoriškai. Jeigu veikejai yra liaudies.
šnekamosios 'kalbos atstovai, 'jeigu jie kalba su tarmes
elementais, tai ar bus gerai, jei versdami jiems leisime
kalbeti grynuteliu literaturiniu žodžiu? Nieku gyvu ne-
norime pasakyti, kad vaizduojami periferijos žmones
vertime turetu žemaiciuoti, dzukuoti ar rotininkuoti.' Bet
tokiose kalbinese situacijose vertejui deretu bent jau.
kaip galint labiau vengti perd~m bei pabrežtinai lite-
ratUTini antspauda turinciu išraiškos priemoniu. To ne
visiškai išvengta ir "Pašnekesiu. . ." vertime.

. Bet pradekime nuo apsakymu rinkinio autoriaus kal-
bos. '

V. Sukšino kalba - iš esmes literaturine rusu kaIba.
Bet tokia, i kuria cia vienaip, cia kitaip sruva šnekamojo
žodžio stichija. Autorine kalba cia labai dažnai suarteja.
0, žiurek, ir susilieja su veikej9 - valstiecio, darbinin-
ka - kalba, jo žodynu, frazeologija, sintakse. Ta laisvai
tekanti šnekamosios kalbos srauta vertejas F. Vaitieku-
nas stengesi perteikti ir daugiur gražiai perteike. Bet cia
vienur, cia 'kitur ji gerokai aptramdo - autoriaus žodi pa-
kreipia i literaturine vaga, tai, kas ekspresyvu, keicia
tuo, kas- nebe taip ekspresyvu, tuo, kas neutraliau, tai,
kas specifiška, tuo, kas bendriau, visuotiniau. Todel ten,.
kur autorius vartoja kolokvializma, rupu pasakyma" iš-
raiškos priemone, teikiancia raišku subjektyvu vertini-.'
ma, skaitydamas rinkini. "Pašnekesiai meneseta nakti",
randi ir tolygu savo stilistika atitikmeni (taip esti bene
dažniausiai), ir silpnesni, ir neutralu.

, Palyginkime:
Ii nOBaguAcRK Reu ROaaMUXOgUTbcTapuK BaeB. BaeB

BClO CBOlO )l(U3Rb npoTopaaA B KORTope - TO B ceAbCOBe-

2 TO.liCToi1A. H. nOAH. co6p. CO'l., T. 13, c. 593.
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Te, TO B 3arOTnYRKTe, TO B KOAX03ROM npaBAeRUU; Bce
KugaA U KugaA 3TU KpyrARUlKu Ra caeTax, 3a 4eAy16
.)KU3Hb, RaBepRO, RaKugaA UX C 60AbUlOU gOM. He3aMeT-
RbIU 6blA aeAOBeaeK, RUKorga Re BblCOBblBaACR Bnepeg,
RU ogROU rpOMKOU rAynocTu Re Bbl1(URYA, RO U RUKaKoro
YMRoro Ke.ll.eRa TO)l(e Re 3arRY.ll. 3a 4eAYlO )l(U3Rb.' TaK
cpegHuM Ula)l(K01lt OTUlara.ll. UlecTbgecRT TpU rogoaKa, U
6bl.ll. TaKOB. ABYX goaepeu BblpaCTU.II., cblHa, gOMoK 060-
pygoBa.ll. KpeCTOBOU. K KOH4Y-TO or.ll.Rge.ll.ucb - ga OR
YMHU'4a, 3TOT ,BaeB! CMOTpU-Ka, npo)l(U.II. ce6e U ,He OXHYA,
U Bce ycne.ll., U Bce AagHo U XOpOUlO. BaeB U caM nOBe-
PU.II., aTO OH, nO)l(a.ll.Yu, U BnpRMb MY)l(UK c rOAOBOU, U
CTa.ll. HaM~KaTb B pa3rOBopax, aTO OH YMHuua. 3TUX YM-
HU/.{, YMHUKOB OH BClO )l(U3Hb He AlO6uA, RUKorga C RUMU
Re cnopUA, cnOKOURO npU3RaBaA UX BCRaecKoe npeBOC-

XOgCTBO, liO, BO,! Tenepb U y Hero 'B3blrPJl.ll.O peTUBoe-
Tenepb KaK-TO.3TO CTaAO He onaCHO, U OH 3an03ga.ll.O, HO
ynopHo nOBeA geAo K TOMY, aTO OH- pegKoro'YMa ae-
AOB~K (142) :to ..

Ir jjunko vaikšcioti pas ja naktimis senis Bajevas.
Bajevas visa savo gyvenima iškark$ojo kontoroše - iai
kaimo taryboje, tai kailiu supirkimo punkte, tai kolukio
valdyboje,- vis tarškino ir tarškino skaitytuvais, per vi-
sa gyvenima pritarškino tu rutuliuku kruva sulig aukštu
namu. Nežymus buvo žmogeliukas, niekada niekur ne-
prasišaudavo, ne karto neiškrete dideles kvailystes, bet ir
gudraus pakšto jokio neiškirto jJer visa gyvenima. Sitaip
vidutiniu žingsniu pražingsniavo 'šešiasdešimt trejus me-
telius, ir tiek jis kam teužkliuvo. Užaugino dvi dukteris,
sunu, padoru nama susirente. .. Gal,!:pagalej visi pama-
te - ogi jis gudrus žmogus, tas Bajevas. Na, ka tu pasa-
kysi,. nugyveno amželi ir ne nesuvaitojo, ir viska suspejo,
ir viskas gerai, gražu. Bajevas ir pats patikejo, kad jis, ko
gero, iš tikruju vyras su galva, ir kalbedamas duodavo
suprasti, kad jis - gudrus žmogus. Tu gudruoliu, galvo-
ciu jis' visa gyvenima nemego, niekad su jais nesigin-
cydavo, ramiai pI-ipazindavo bet koki ju pranašuma, bet

3 Šis ir visi kiti pavyzdžiai imami iš: llIYKluuH B. EeceALI
'gCIIOWJl.yJle. M., 1974.
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štai dabar ir, paciam pabudo noras - dabar kažkaip lyg
ir nebegandu buvo, ir Bajevas paveluotai, bet atkakliai
stengesi visus nuteikti, kad jis be galo protingas žmogus
(115-116) 4.

I1oBagUl1CR- jjunko, npOTOpual1- iškarksojo, KU.
gal1. " Kpyrl1RUlKU Ra cueTaX - tarškino... skaitytuvais,
ue110BeueK- žmogeliukas ir t. 1. Sakiniu leksines, frazeo-
logines strukturos, ju sintakses atvejai, pasižymintys vie-
nokiais ar kitokiais emociniais-ekspresiniais elementais,
perteikiami panašiu budu konotuotais lietuviu kalbos
atitikmenimis. Bet jau cpegRuu UlaJKOKverciamas viduti-
niu žingsniu, YMRuua-, gudriu žmogum, B3blrpa110peTu-
Boe - pabudo noraS,nOBel1 gel10 K TOMY- stengesi visus
nuteikti, 1. y. verciama tuo, kas stilistiškai neutraliau. Ko-
del žingsnis~ ne žingsnelis? Juk tai ne. toji pati žmogaus
charakteristika. Juk ta žmogu autorius vadina žmogeliu-
ku. Beje, ir kitame apsakyme "Renkuosi gyvenimui kai-
ma" tuo pat tikslu vartojamo deminutyvo nepaisoma: ru.
siškai - TponKa JKU3RU (30), lietuviškai - gyvenimo ke-
lias 5 (43). Beje, kažin ar derejo keisti pirmojo sakinio
žodžiu tvarka - laiko aplinkybe naktimis kelti po tarinio
vaikšcioti. CTa110 verciant buvo (CTa110ReonaCRO - nebe-
gandu buv 0, ir Bajevas paveluotai, bet atkakliai stenge-
si. . .J, lyg ir noretum informacijos pilnumos: ko nebegan-
du buvo? 0 pabudo noras - prašosi klausimo: koks no-
ras? Cia jau nebekalbesime apie stilistini taip verciamo
pasakymo B3blrpa110peTUBoe nuostoli bei ne visiška ati-
tikima.

Kas be ko, esama atveju, kad pasitelkiamas ekspresy-
vesnis žodis ten, kur jo nelauktum. Pvz.:

- Kq žmones, jie tik sulig ta diena gyvena,- pO$trin-
gaudavo Bajevas.- 0 reikia aprept visq gyvenimq.

4 Sis ir visi kiti pavyzdžiai imami iš: Sukšinas V. Pašnekesiai me-
neseta nakti. V., 1978. Verte F. Vaitiekunas.

5 C.IIOB01lf, Bce 6blJl.O XOpOUlO U .liOp1lfU.llbJ!O.HUKO.llau rpurOpbeBU'l
npoUle.ll CBOJO T P 0 n K Y )l{ U 3 .Ii U nO'lTU BCJO (30). Zodžiu, viskas
buvo normalu ir gerai. Nikolajus Grigorjevicius nuejo beveik visa
savo gyve n imo k e I i q.

Nikolajus Grigorjevicius ne toks žmogus, kuriam tiktu skambus
žodis kelias. Gal be reikalo keiciama ir žodžiu tvarka, kuri originale
yra aiškiai inversiška: npOUle.ll CBOJOTponKY )l{U3HU nOUTU BCJO.
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Postringaudavo?! Argi? V. Sukšinas sako: paccYJKgal1.
Jis taip tiesmukiškai nenuvertina veikejo samprotavimu.
Bajevo kalba gyvina, daropagaulia, itaigia pasiteIkta in-
versija, raiškus frazeologizmas: A JKU3HbRago BClORel'
npOCTpel16paTb. (143). Lietuviškame sakinyje viso to ne-
ra - jis ramus, dalykiškas, monotoniškas: 0 reikia ap-
rept visq gyvenimq (117).

Kaip ir reikia laukti, verciant vienur pridedama, eks-.
plikuojama, kitur išleidžiama. Tu pridejimu ir išleidima
pasitaiko ir nepateisinamu. Pavyzdžiui, išleidimu tokio
pobudžio: B u36YUlKe, rge 6bll1a napuKMaxepckaR, egKor
3 a CTOR 110 .naX110 ogeK0110ROM, 6bl110 Ten110 u KaK-TO'
oueRb YlOTRO (143).- Trobeleje, kur buvo kirpykla, ait.
riai kvepejo odekolonu, buvo šilta ir kažkaip labai jau-
ku (116). 0 kur dingo informacija, teikiama prieveiks-
mio 3aCTORl1o?Juk ji cia butina.

~ Kur autorius pasako vienu žodžiu, vertejas dažnokai
eksplikuoja -vartoja perifrastini pasakyma. Informacij a_
nuo to, žinoma, nenukencia, bet stilius pakinta.

_ Pvz., ~alba Bajevas: - OT poguTel1R Moero Mor TOl1b-
KO I.lURKa nOl1yuuTb 3aMeCTO COBeTa pa3YMRoro. (148).

Snekamosios kalbos 3aMeCTO COBeTa pa3YMHoro...
perteikiamas knygiškai konotuotu išplestiniu užuot kon.-
strukcijos junginiu: ...u Žu 0 t iš g ir d e spr 0 t i n-
g q pat a rim a, aš galejau gauti tiktai keliu i užpa-
kali (124).

.Arba.: '-' H a {)111Og a T e l1'bR 0 CT b,- nORCRUl1 Ea-
eB.- 51 BOT, KaK ce6R nOMRlO, Bcerga 6bl11 oueRb Ra6111O-
gaTel1bHblU (148).- Už tat kad pas t abu S,- paai,li-
kino Bajevas.- Kaip tik save atsimenu, aš buvau labai'
pastabus (124).

Ha6111OgaTel1bHOcTb... Budvardinis daiktavardis. Saki--
f. nio pradžios pozicija. "Masyvus" skambejimas. Intonaci--

ja. . . Lietuviškasis atitikmuo kur kas silpnesnis. Užtat kad'
pastabus... Sakinio informatyvusis žodis "iškeistas" i

. budvardi, prarasta jo pradžios pozicija, nublankusi into-
nacija. Bajevui pasakyti apie save vien tik šitaip - tai.
pasakyti per silpnai, per "neutraliai".

Esama ir kitonišku nereikalingu perdirbiniu.

1&.Meninio vertimo problemos 273:



- Mažai moka.
- Kiek?
- Ko kiek?
- Kiek, tau atrodo, maž a? (35).
Kodel vienur mažai, kitur jau maža? Juk cia pašneko-

.vas kartoja pasakyta žodi. Žodi, kuris cia visu informa-

.tyviausias. Pakeitus forma, kartojimo eiga susilpneja.
Arba: - Tbl nogo)J(gu, MaTb. Tbl BCTaHb,BCTaHb-

:.3gecbHeqepKBa.Hgu, rMlHb.. . (201). Simetrija, parale-
lizmas. " Veiksnio, tarinio raiškos simetrija, paraleliz-

~mas, veiksmo... Kalbos srautas plaukia sklandžiai, toly-
:giai. Ar nederejo visa tai išlaikyti verciant?

o versta:- Pala, motin. Tu atsistok, atsistok - cia ne
-cerkve. Prieik, pažiurek. . . (138)

.Iškarpeles stilistika nebe ta. Nuo jos nukrypstama ir
::segiojant veiksmažodžiams priešdelius at-, pri-, pa-, ku-
.riu cia nereiketu.

Cia .bei ten suabejoji: ar reikejo butent taip stilizuo-
-ti? ar tokia ta stilizacijos priemone pasirinkta? ar supras
ja skaityt~jas? ar butent taip supras? .

Visi lauke to, kas dabar butinai turejo ivykti.
- Gal man geriau išeiti? - garsiai paklause Vaska,

ir jo balsas sudrebejd iš nuoskaudos. Vaska g u r d 0, tie-
.siog g u r d o. Jis netgi nesistenge gelbetis (227).

PasiteIkta rytietybe gursti Bet kuria ji reikšme
-pavartota: "gaišti" ar "nykti"? 0 ir išvis ar bent i ta .pu-
$e nužleibs skaitytojas ne rytietis. Kontekstas juk nie-
;kuo jam nepadeda.

- Y TeoR CKOJ1bgeHer-To.ObIAO?
- TIOATOpblCOTHU.

- EaT1QWKU-CBRTbl!HarpeJlUPYKU... (207).
Versta: _

- Tu kiekgi pinigu turejai?- Pusantro šimto.

- Dievule1i tu mano! Pasibandojo... (147).
Bet HarpeTb PYKU- tai juk pasinaudoti neleistinu bu.;

-du. Antra vertus, "baudžiavos" laiku žodis pasibandoti
-tokiame mikrokontekste daugiui skaitytoju paliks "daik-
:::tusavyje".,

_..p'

:21.(

t

c

"Motinos širdies" Vitkos motina (beje, "dvigysle"l~
jau "isisavinusi" net inteligentu žargono .žodi suveikti: -
Nagi žiurek, jam viskas aišku! Tu pirma bent paklaus--
tum: kur aš buvau, ka s u vei k i a u? (146). -

Ir vis delto labiausiai veikeju charakteristikos nuken-.
tejusios del to, kad i ju burna vertejo idedamas žodis-
dažnai daug silpnesnis, neutralesnis už ta, 'su kuriuo.,
juos paleidžia autorius.

Si skirtuma teparodo "Kaimo gyventoju" bobutes Ma--
lanjos kartojamos frazes rusiškasis ir lietuviškasis va- -
rianta.i: - AopoI'oU CblHOKTIawa, noroBopuAa R TYT C'
cocegRMu- Bce cOBeTY1QT exaTb. KOHeaHo, MHe HC1.CTa-
pOCTUAeT 00 R 3 H0 Ma A e Hb-KO.. . (308).- Brangus su-
neli Paša, aš cia pasikalbejau su kaimynais - visi pata-
ria važiuoti. Zinoma, man senatvefe ben t k i e k b a i-.
su. " (181).- lluwu gaAbwe: MHe, KOHeaHO, 60 R 3 H O.
M a A e H b K 0, HO Y)J(... .l1agHo. TIpueguM nOC.l1e HOBoro.

roga (308).- Rašyk toliau: man, žinoma, ben t k i e le.
b a i s ur bet jau tiek to. .. tiek to. Nu važiuosim (=atva-
žiuosim) pb Naujuju metu (181).

. 0 dabar dar trumpai apie kitka.
Yra vertime per daug eksploatuojamu žodžiu. Jie daž-.

nai išstumia kitus, taiklesnius.
Pvz., iterptinis žodis atrodo; atrode: Ejo per vagonus:

ir viename kupe vagone, koridoriuje, pamate savo že--
miete, taip pat studente, a t rod 0, pedagoginio instituto-
(106). Aleksandras Zacharovicius 'Scibletovas - keturias-
qešimtmetis' vyras, su paciais -pirmaisiais atvažiaves i ple-.
šinius ir pasilikes cia, at rod 0, visam laikui (151). Iš-
tiesu, 'a t rod e, gudruolis Bajevas: kiurksodamas konto--
rose, neiššvaiste sveikatos. . . (117).

Per dažnas veiksmažodis ruo š tis: .., ejo senyn,.
ruo š e s i i pensija (42). Niekur jis nes ir u 0 š e va--
žiuoti, i joki kaima, nieko panašaus negalvodavo. .. (52)..
Jis ruo š e s i vesti, žutbutinai reikejo pinigu. .'. (131).

Smaguriaujama abejotinu jaustuku nu. Nu!.. Pana--
'šus! (125).- N U,- taipgi atvirai ir tiesiai atsake mergi-
na. .. (131). Nu, gyvenimas! (133).

Ne vienur noretum vertejui papriekaištauti: argi tik.
šitaip, argi nebuvo taiklesnio atitikmens? Žodžio, jungi-)
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nio, konstrukcijos? Sakysim, skaitydamas pastraipa: ...0
kad jis taip nor i a i ir 1i n k s m a i klausydavo, tai ir pa-
sakodavo jam 1in k s m a i naujas istorijas, kur atsi.
skleisdavo stebetinas žmoniu nesavanaudiškumas(51).

Noriai, linksmai... cia nera tos optimaliosios išraiš-
kos priemones. Kodel ne: taip mielai, su tokiu noru? Ar-
gi linksmai pasakodavo jam tas naujas istorijas? NeI Su
džiaugsmu, džiaugsmo pagauti (rus.: CpagocTblO). t. t.

Yra vietu, skambanciu ne per kaip del to, kad versta
gana pažodžiui: Visiškai u.ž si e m e sto s ja U d i-
nancios savo likimo mlsles Iminimu,
Vaganovas lejo I kabinetq, tuoj pat paeme kelis lapus
.popieriaus, susiruoše rašyti laiškq (68). Volodiai truputi
.palengvejo del to, kad mergina nenuti1de jo kvailo tarš-
kejimo, 0 netgi pati pas ir u 0 š u si pak vai 1e-
.t i var dan š iuo 1a i k i n i U n e var ž 0 m U t a r-
.p usa v ior y š.i U (107).

Kitur geidautum šiaipjau didesnes stilistines sakini.,
.pastraipos apdailos. Pvz.:

Taip nuramino save Vaganovas, galutinai suvokes, kad
.nematyti jam Majos kaip savo ausu. Tuo ir nusiramino.
'Tai yra taip tik jam atrode, kad nusiramino. Pasirodo,
tai tokie dalykai, kur nenusiraminama (67). Arba: Bet
kodel - kokie niekai! - kodel kažkoks prasciokas, jau-
ciantis tik savo bejegiškumq, ir jo žmona, sulžulejusi, be-
..sqžine, jaucianti, atvirkšciai, negu jos vyras, kad yra vi-
.siškai saugi, kodel kaip tik jie, pasiklyde savo gyvenime,
turi pakišti minti, kaip jam dabar spresti - spr e s t i! -
,savo ne paprastame, ne mažyciame, kaip lis noretu ir
kaip dingojosi,. gyvenime? (77).

Iš frazeologijos perteikimo budu, kuriu pasitelkia ver-
tejas, galima sumineti ekvivalento vartojima, analogo
:parinkima. Rusu kalbos posakis KaK BO CHe (295) ir lie-
'tuviu kaip sapne (170) santykiauja kaip ekvivalentai. Bet
-verciant dažnai parenkamas atitikmuo, kuris bent iš da-'
.lies ar visiškai skiriasi savo leksine bei gramatine išraiš-
.ka, 0 turi ta pacia arba labai artima prasme, pvz.: He go-
,u.uTbIBau go KOHl.~a,a TO C Y Mac 0 Ug e ul b. " (13)-
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. . .neskaityk ligi galo, kitaip iš pro to iš si kra ti s-
tys i. " (26); A UTO, MaMa? T p RX H.U CTap u H 0 ii,
npUe3}KaU (306).- 0 kq; mama? Pri si min k jau nas
die nas - imk ir atvažiuok (179); Hy, e - Mae... (294)

-:- Na, r u p u p u p u. .. (170). Cia viskas gerai. Bet
kitur kada ne kada ar tik nešaunama jais kiek pro
šikšnele? Sakysim, tokiu atveju: Stotis mieste didžiule,
amžinai prisigrudusi žmoniu. Ir yra ten vieta, kur ruko-
ma, prie tualeto. Ten visada - dienq ir naktl- kam š a-
t i s, jog pat s vel n i a s k 0 j q 'n u s i I a u ž t u,
ir nesiliaujantis šurmulys. Stai tiesiai ten ir eidavo Niko-
lajus Grigorjevicius. Ir ten I eis d a vos i I kal bas.
(44). Kam gi jam, tam velniui, laužtis kojq? Originale cia
sakoma: gblM KOpOMbICAOM,0 tokio pasakymo prasme -
"triukšmas, sambruzdis, maišatis, klegesys" - atseit, yra
maždaug taip: tegul dievas myli kas cia daros, ak tu je-
jem kas cia dedas. Leistis I kalbas - "nebuti išdidžiam,
sutikti, neatsisakyti su kuo kalbetis". Bet argi tam eida-
vo i stoti Nikolajus Grigorjevicius? Jis eidavo ten, kad
kitus kalbintu, teirautusi, kamantinetu. Be to, cia ir vel
tai, kas stilis~škai raišku, konotuota, versta neutraliai.
plg.: Stai tiesiai ten ir eidavo Nikolajus Grigorjevicius.

. Kodel ne:. Stai šic tiesuteliai ir eidavo?. Juk rusiškai
sakoma:Tyga-To u UleA npRMuKoM HUKO.l1aUTpuropbeBuu.

Georgijus Vaganovas viskq suprato, 0 suprasti cia ne-
buvo ko: jis mylejo tq Majq Jakutinq. Iš ju kurso jq my-
lejo ketur~ vaikinai, ji visiems R ar 0 d e nos J(ocTa-

.BU.l1aC.-HOCOM,54).Paskutiniame kurse Maja ištekelo už
kažkokio, kaip pasklido kalbos, talentingo fiziko (66).

Ka reiškia parode nosI? Trumpai užejo, užsuko, pasi-
rode ir vel išejo. Argi cia tai reikejo pasakyti? Jeigu
jau parode ka, tai tik ne nosl, 0 nebent uodegqj arba:
atsuko nugarq. Bet geriausia: visi keturi gavo ilgq nosl,
paliko su ilga nosim.

o šicia nosis tinka, bet netinka veiksmažodis Ikišti,
nes teikia pasakymui kita prasme ir keistinas - kyštel( e)-
ti: - Stai buvo atvažiaves mano svainis... kaip tik ru-
denl. .. Pasižiurejo. Nu-u,- sako,- cia pas jus galima
gyventi! Va,- sako, - pamegink pas mus nos I I k i š-
ti (47.)
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Juk pasakyma... pamegink pas mus nos i i k iš t i
:.skaitytojas supras: nera vietos, negalima ne nosies ikišti.

Noretum suabejoti lietuviško atitikmens šir-di graužti
,(20) tikimu rusiškam pasakymui gyr.uy TpaBuTb (9). Ar
:ne geriau butu: krauja gadinti? Juk paprastai širdi grau-
.žia nerimas, netikrumas, abejone, sielvartas ar kas pana-
.šu, t. y. tas, kas kniuta žmogaus viduje, kas jam neduo-
<da ramybes' iš vidaus. 0 cia juk žmona eda vyra.

Kartais išleidžiama iš akiu pasakymo stilistika - jam
budingas subjektyvus vertinamasis elementas, jo priklau-
symas tam tikra, stilistinio skambesio kontekstui. Pvz.,
.B3blrpa:l10peTuBoe verciant pabudo noras. Teikiamame
lietuviškame atitikmenyje nera to, kas kandu, kas išreiš-
.kia subjektyvu vertinima, ironija.

Dar kitas frazeologizmas teperteikiamas, mes jau ma-
1:eme, šiaipjau žodžiu, ir tiek. Pvz.: A }l(U3RbRago BCIO
.Ha n p 0 CT P e JI.6paTb (143).- 0 reikia apr e p t visa
gyvenima (111). ORO, 3 Ha JI,f0 9 e JI.0, Jl,fO}l(HO6bl (307).-
Zin 0 m a, galeciau (180). Lietuviškai pasakyta kur kas
blankiau.

Yra vertime žodžiu, formu, konstrukciju,' kuriu vie-
toj lauktum taisykliIigesniu -labiau atitinkanciu žody-
110 ir gramatikos normas. Štai pluoštelis pavyzdžiu.

Su skrybele jis buvo panašus i kulturingq k i n i e t i
r(211). 0 pas mus... i si t e m y k: pas mus, jei boba iš-
.ejo vandens, ji grycios niekad nerakina - kam?' (49). Bet
.atsiguliau aš ne del to, 0... kaip cia iš sir e iš kus. . .
Labai norejosi paguleti miesto ligoninej (119). Bet šia
minti Jegoras pra 9 in e, nenorejo net toliau galvot~
{21). ... jis nu d a v e, kad ieško Popovo "charakteristi-
.koje" pamirštos liudytojo pavardes (76). ... Stepanas
jjunge b e 9 i, padidino greiti ir nuvažiavo (219).

Sakysim, aš jum s patikejau (70). Tavo mašina t v a r-
.koj? (173). Vitka nuejo ant nuomones (134). Tu,
.stiopka, visada ant nuo v 0 kos viska darai (222). Ta-
ve, sako, pasodinsiu, 0 pati - tau ant pyk c i 0 - pa-
gyvensiu su Miška. (70). Ir už sig aut i ant ju už
tai nereikia... (84). Pas man e viskas gerai (34).
- . . klusniai linktelejo ir išejo ant gal U pir š t U (73).
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Tajgi tik pusantros žiemos aš ja lankiau, 0 jus mqne-
k i Ius revizuoti! (124).

Anaiptol ne iš 9ptimaliuju variantu ir užvesti kalbar
tq ir ta prikresti bei pan. pasakymai: - Tai matai, kodeI
jaunimas i miesta traukia? - u ž v e d e kal b q jis (159).

. Rytq ja pasikviete apylinl<es igaliotinis ir praneše, kad:.
Vitka t q ir tq pri k r e t e .mieste (136). ... kiurkso-
damas kontorose, neiššvaiste sveikatos, 0 taupe jq visq:
gyvenimq - toks jis buvo dabar sotutis, apvalutis, p a-
s i Š 0 v e s dar d v i d e š i m c i a ime t U labai 9 r a:-
Ž aus gyve n imo (117).

Kažin ar reiktu aršaus, mužiko: Jis baisiai a r š u s'
meškeriotojas. " (74). ... Naumas Krecetovas, nesenas
dar, sumanus m u ž i kas, suktas ir prieplaikus (159).

Kitur teiktina pirmenybe pusdalyvio konstrukcijai!
prieš bfttojo laiko dalyvi:

Tarp durH dar atsisuko, piktdžiugiškai pažiurejo i vi-
sus ir išejo, smarkiai tri n kt e 1e j e s (=trinkteledamas)
duris (228). Vietq apdairiai užsieme kabinoje, pad e j e s:
(=padedamas) ryšuli ant sedynes (151); arba: '" - pade-.
jo ryšuli ant sedynes. Marja Selezniova dirbo vaiku dar-.
žely je, bet, p.a tik r in e jos sveikatq, surado kcižkokias:
lazdeles (= tikrindami sveikatq, rado kažkokiu lazdeliu);
ir pasake, kac;lji persikvalifikuotu. _

Ju, šitokiu ir dar smulkesniu dalykeliu, kurie iš tik~
ruju taisytini, arba prie kuriu galima butu prideti pažy.'
ma "geriau nevartoti", "Pašnekesiu..." lietuviškajame
tekste rasime ir daugiau, ir kitoniškesniu.' Taciau, apskri,.
tai imant, vertimQ. kalba yra taisyklinga ir sklandi. Ir jei~
gu dar ko dristume užsiprašyti verteja ateiciai, tai nebent.
to, ka jau iš pat pradžiu sakeme: dar didelesnio akylwhoo
visam tam šalia žodžio, gramatines formos; konstrukcijos:
pagrindiniu reikšmiu esanciam "kažkam dar". Toms ivai-
riopoms soclingvistinems bei emocinems-ekspresinems ko-
notacijoms, kurias justi skaitant ir esti pats didysis ža.-
vesys.
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