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5. Tokia pat stipri ir nuo s t a b iai (Ileid.: stebetinai) gerai
susiuta buvQ Sobakeviciaus ligura 95.

6. užmiršes.., visus. jo 1aukiancius p a p eik imu s (I leid.:
ištaraa) 93,

7. Toks š a u n u s vyras '(Ileid.: malacius)' 64.
8. Stovejo su kandikliu (I leid: be "su") rankoje 86.
9. b a lt a s deg u t a,s, m a kal y 11e, ta r š kal y n e, k i a u-

1e sur a g a is 197, 0 toj vietoj I leidime: Andronai važiuoja,
klekmene, beliberda, minkštai lwirti batai .(Androny jedut, cepu-
cha, beliberda, sapogi vsmia.tkul).

10. Suk tave velniai, nešdinkis pas savo boba, š m i k i (Ileid.:
letiuke - rus. "fetiuk") 74. .

Kaip matome, šitas taisymas nera labai vykes: žodis "šmikis"
yra polonizmas, ji galima pakeisti ne vienu lietuvišku žodžiu, tu-
rinciu niekinama reikšme (žiop1ys, iwepelis, ištižells. . .).

11. Mani10vas bus p 0 n iš k e s n i s (I leid.: ve1ikatnesnis) už
Sobakeviciu 62.

Zodis "velikatnesnis", pavartotas pirmajame leidime, lietuviui
visai nesuprantamas; vertejas ji paeme iš rusiško žodžio "poveli-
katnei", atsiradusio liaudies kalboj kontaminacijos keliu iš žodžiu
"delikatnyj" ir "velikij". Taisymas i "poniškesnis" irgi nera ge-
riausias, greiciau tiktu žodis. "malonesnis" ar "švelnesnis" arba
"mandagesnis"; "poniškas" nereiškia "dalikatnas".

12. Vietomis antrojo leidimo redaktoriai, rodos, taiso ka be di-.
delio reikalo. Stai psl. 221 randame: kas 0 s i pakaušj, 0 Ileidime:
kra p š t 0 pakaušj. Tarp žodžiu "kasosi" ir "krapšto" cia kokio
skirtumo nematyti.

Iš to matome, kad daug kalbos negerumu iš pirmojo. leidimo
pašalinta, bet reikia pasigaileti, kad nemaža dar palikta. Iš pali-
kusiu paprasciausios yra žodyno ir sintakses klaidos, yra kiek ir
nevykusiai išverstu rusišku idiomu. Tu visu klaidu negali šioj vie-
toj kelti, apie jas tures pagalvoti naujo leidimo redaktoriai, 0 cia
bus duodami tik ju pavyzdžiai. Pradesime nuo žodyno klaidu ar.
tik tam tikru jo netikslumu. .

l--U.!?.!,~..a..a..1?sl.J)===.,!!.!inia,pulkas, b.urys. - ,

2. vienu ypu butu prctVClŽiaveviena stot; 92=t.uo pradeJimu, ,

t!Jcarro: ,--

3:}is tlesiog a p g 1u m 0 278=apsvQigo, apkvaišo.
4. Dvaro ukis buvo n ua 1int a s ligi p(,lSkJltiniuju 243::::;;buV,.o

nu 1eštas,su, riautas. .' ...~", ,>,',

~:ncrlftJJl8'lnlKo jie. { e.p"(j,r,!,)i 259=Užti, linksmintis, gerti. Plg.
lenk. "labowae", vok."laben". . ., ..., '

6. pats butu P.Ebuv.9.Ie~~... vIsose tarnybose 259=p.crP.!lX~~.
visose tarnybose, b!!yoper~jes vis~..JJ1mybas.

7. 'a 4) kokis smeigtukasr 1'87~ koks smeigtukasl
8.-'aras sklando aukšciau 131= erelis s. a.
9. /likti mokytojams ir per d e tin la m s 230=viršininkams.

(/UAJ-la4 fk.,f Z",-koni:,
Re-~;.Uu' raA--&-CU( -I. -1.

/U:.JIto~ ~'1:;:R

Gogolio rašta verUma1 j lietuviu kalba66

Visiems gerai žinomas' dalykas, kad tarybu santvarkos metais
knygos leidžiamos ne tik kelis kartus didesniais tiražais, kaip bu-
vo pirmi~u, bet ir i ju kalba žiurima daug rimciau. Kaip kitu raš-
tu, taip ir vertimu kalba žymiai page~ejo ,P~yg1nti su ..Erie~ilrybi-
niu laiku kalba. Valstybines leiayklos reik8faufa,' Itaa vertimu
Jca1oaDufifTaisyklinga, sklandi ir gyva. Leidyklu redaktoriai atsi-
deje rupinasi, kad knyga neišeitu su kokiais kalbos trukumais.
Tuo galime isitikinti palygine vertimus, pasirodžiusius prieš tary-
bu santvarkos ivedima ir dabar vel išleistus jau tarybiniais laikais.
Tam faktui pavaizduoti imame Gogolio poemos ,,Mirusios sielos"
vertima. Verte M. Miškinis. .

Pirmasis "Mirusiu sielu" leidimas išejo 1938 metais, antrasis-.
1946, treciasis -1950 metais. Ta proga reikia pažymeti, kad pir-
mojo leidimo tiražas yra 2000, 0 treciojo 6000 egzemplioriu, va-
dinas, tris kartus didesnis. Bet mus ne mažiau džiugina, kad kartu
su tiram padidejimu p'<!'~!I~--Irkalb~.,ge(UJIl~! Paskutinio leidimo
kalba daug švaresne,. ištaisytas nemažas skaicius klaidu, buvusiu
pirmajam leidime. Kalbos pagerejima gali parodyti cia paimti keli
pavyzdžiai.

1.I1.A a)i e s (Ileidime klaidingai: dalinai) galima pateisinti
psl. 214.

2 Varstas su~ ka it !lt e niu (I leid.: su skaltline) 227.
3. esa pra s c i a u (Ileid.: aršiau) negu... karšt1ige 200.
4. H ti ž e Ji a i ir sI u n k i a i (I leid.: tiuriukal ir baibo-

kai) 197. 208
)) 201



10. išlikus nelaimei, pirmas Jgy.JLa_eJ_~J.!I 230 = pq.me~_pg.1il<s.
11. atsidurti sunkiose gyvenimo a p y sto vos e 216 = ap1in-

kybese. .

12. Taip 11l:in .!...Ys!E..y..9.pilietis 247 = galvodavo.
13. pajusti !!!..!..r.!l.n'I-. nUc?}:?-Q.~Y.Ji24 .m!{~(g.ma,...bDis.u.
14. Argi dž i u g u iJgllstTDloga nuomone apie save 247~sma-

gu, malonu. .. "---
15:žJ ii ge i d u s ir mokytas profesorius 272=sllIa!sus.
16. Del'g a j imu m 0 pralobti jis neabejojo 319=DeJ galeji- 0

mo. Daiktavardžiu su priesaga -umas ir -ybe iš neveikiamuju da-'
lyviu gyvoji kalba nepažista. Vadinas, nera nei žodžio "galimy-
be", todel nevartotinas pasakymas "neturejau galimybes" (=ne-
galejau) ir t. t. Vietoj žodžio "nepriklausomybe" ar "nepriklauso-
mumas" gyvoji kalba tegaletu vartoti "neprik1ausymas" (Tautu
nepriklausymas).

17. tik kau ž me,~ge.s §u juo pažinti 238=tiI< susipažines, tik
suejes i pažint[.--'" .. - '0'0' .., - "'- ....-..

""--m;--"m:to--pacios pasaulio pradžios nebuvo s.u_n..9.agQ t.a tiek
laiko tualetui 166=auvartota.

19. nedaug .!!.Ji.§"pl1iIefiprie to, kas skaitytojams jau žinoma
18=~~.. .

20. 0 kai arciau pri s i ž i u r i, tai pamatai daugybe ypaty-
biu 24= isižiuri.

21. Seseriai pas i u n c i a u medžiageles 188=nusiunciau.
22. Kambaryje, kuris buvo skirtas miegoti, ti 1po daiktat

273=buvo padeti, sudeti, buvo.
23. musiu eskadronai... didelemis kruvomis 1!..~{U,.p.Lg ant

cukraus 13=sugula, nusileidžia.
24. nepaicfuOtr" der"CUiE.~_t!Ls_.kqinos 165 = <!LcI~!e~A.J?lfrlJg.i9s.

25. d var p 0 n is 5, d var po n e 53=dvari~in~as, dvarininke.
Plg. ukininkas;' cfciržininkas.

26. p ar u 0 š e tave Itrikinke] sumanus jaroslavietis mužikas
250=padirbo, padare; buvo p a!..~.o št czJa!l1)9.ya 79=eC}tc!'~,!'!:.!_
paklota. Jis rU9.}~si Jam daugiau negu dvi valandas f2=tal-
sesi (i baliu).

Zodis '.t!.U9.~ti".I-lII1IQštis~.;r:!i!iš~iae~tiIlantU_~PYV0lc~' tvarkyti
kambarius: ;:K1oterys apsiruoše ir išejo linu rauti". "Ruoštis kam"
(su naudininku) gyvojoj kalboj nežinoma, yra tik "ruoštis i ka"-
taisytis i ka ,(ruoštis i Vilniu, i kurorta). "Ruošti" dar reiškia ge-
rai ar greitai ka daryti, moketi: "Jis gerai ruošia rusiškai"( gerai
jau kalba ar skaito). "Vaikas parejes alkanas suruoše puse surio"
.(su apetitu suvalge)67.

27. Pra š a u imti avienos 98. Labai pra š a U užkasti 55. Pr a-
š a u nesirupinti, pra š a u dovanoti 27= pI:g§g.m,.p.r.a§Y.aigu.

Mandagioj kalboj "prašau" lietuviams nežinomas; ta žodi ga-
letu tam reikalui pavartoti kas sakydamas piktai arba šiurkšciai.
Kitur, žinoma, ji~ vartotinas, pvz.: "Aš prašau, 0 jis neduoda"68.

14 Rinktinlai rRA!r' )
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28. Panašiu gamtos stebuklu.J!..f?J e, galima pamatyti ivairiuo-
se istoriniuose paveiksluose 9 =. ti!:Pq "iiCl}{apt.

29. visi staiga ims kalbeti v i en a nba 1san 174=vienu
balsu.

30. v i e t 0 n to imame knyga 257=vietoj to, to vietoj.
31. liejo sroves ašaru ž e n k 1a n dekingumo ponui miesto vir-

šininkui l1=liejo sroves ašaru noredamas išreikšti (rodydamas)
dekinguma ponui miesto viršininkui.

32. jis pir m 0 jei 1e j yra praktiškas žmogus 272=pirmiau-
8ia, visu pirma. Kitaip ir nevadina, kaip. . . pi r m 0 8 eil e s šykš-
tuoliu 314= didžiausiu šykštuoliu, baisiu šykštuoliu.

33. autorius v i sam eka melabai megsta tiksluma 18=vi-
sur, visados. ,

. '3;'[ eik i m i rJ< a i vos akys neaptemo 261 =akimirka. Kniski-
te žeme nesustodami ne min u tei 324=ne minutes. Plg. išejo
val and a iš namu, išVdžiavo t i'isd i e n~aiI .hI mIesta.

35. po kam dabar mirusieji mužikai 183=po kiek.
36. Did eli u var g u. . . istojo jis pagaliau I kažkoki depar-

tamenta 261=au dideliu vargu. Plg. su mJelu noru padejo, su
ašaromis praše.

37. 0 ar nera ir man yj e kokios Cicikovo dalelytes? 249=
=9!2!eJ.Ylia,!~ll ir qš, ar nebutu ir man kokios Cicikovo dalelytes.

38. Logikos Jokios nera mirusiu ose mužikuose 196=
=su mirusiais mužikais.

39. Nieko negailejo, kad taptu meili a u kš c i aus i ame
1a i.p s n yje 187.=kad taptu~l#p.gqIima meilesne.

40. kaip ten Q..eb u tu, vis delto skaito knygas 277=k(lip ten
b.iJJu,šiaIp ar taip, v~s...t;l~.§t.knygas.. .

41. liq~7n~'8uti kt u m, vis tai mužikas ar boba 263=ka su-
tiktum, ka'~tiksut1ktum; nieko daugiau nesutiksi, tik mužika
aibobq. . .

42. galejo, j am pra š ant, darbo -valandas pratesti 142= JO
PI'JIu)!mu. ...

43. argi jo sie 1a i to ne m e gt i 250=argi Jo siela to ne-
megs?

44. Nežinojo, kas atsakyti 105=ka aIsaky.u.
Vartojimas paskutiniam sakinyje vardininko "kas", žinoma,

nera kokia klaida, yra tik rytieciu kalbos ypatybe. Jei visas ver-
timas butu rytietiškai atliktas, tai tiktu ir tas, "kas", bet vertimo
kalba nera rytietiška. Ta~iu.. mtUš~as qaro kal1?a negyva. Dar
pvz. psl. 95 randame: "žiiifejo i viršu" ir "isivede ji VidUn". Kas
vartoja "i viršu", turi vartoti ir "i vidu" (kaip tycia I leidime buvo
"i vidu", vadinas, leidyklos redaktoriai be reikalo cia taise).

Vertime vietomis pasitaiko ir šiaip gyvajai kalbai svetimu da-
lyku, pvz.:

45. Labai d e koju, aš sotus 31=Labai dekui, aš sotus.
46. nesu toks i š In 0 k s 1 int a s ŽIlIO'gUS34 =1Ilokytas.
47. apsciai igijes žin i U 264=~Clug išmokes, daug mokslo

igijes.

I
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48. 9 i ~i a m a i atsiliepes apie knygas 214=ge~al atsiliepesr
pagyres knygas.

49. Viskas buvo nug rež t abaliu 1 p.as i r u oUi 166-':
=daugiau nieko neveike, tik taisesi ; baliu.

50. Ypatingu gabumu bet k'u r i a i mokslo šakai lis neture-
Jo 231= kuriai nors mokslo šakai. ..Bet kuris" reiškia "kiekvienas".

51. Cia buvo ir mokytojas, kuii;;-"nusilenke mandagicd ir su
Š Y]!.s f!..,.na 30=šY-I?lJ'!.~~as. -'"

52. .c.iemkenciai iiA ka imdavo š i a u d e i i, varpos dar nebu-
davo už s ime z 9 u sio s 265. Zodžio ,,šiaud~ti" gyvojoj kalboj
visai neteko girdeti, 0 vietoj "varpos užs1mezguSios" juk sakoma
"U;plaukeju!)Ios". Cia galetum pasakyti: ..Ziemkenciai 1:>uvojau
baDibly r(bcinibliuose), bet dar neplaukejo. Ziemkenciai pradejo
stabarotis, bet dar neplaukejo".

53. i u 1žin g.i žodžiai Jau plaukte plaukia iš 10 lupu (želc-
nyje reci[3rr~'l"Uatus~odžiai, liU1tingakalba. .., ,

54. (u rczs p)llkininkas Koškariovas 305=cla toks Pulkininkas
Koškariovaš . .'

55. lr generolo juokas vel nuaideJo genero1iškomis m e n e-
mis (po generalskim pokojam) 214=kambaria1s,salemis. ..Mene" "'_V

t u+.." Vadi
.. v

dŽi' , . "69 -._~.-. '
r~ q P:r:aJ1!~Ib.-,.z S_1S"ZO Q,."pnemene.. "" ~. , '

j{fekvi'ena kalba turi savotišku pasakymu, arba idiomu, ku-
rios, išverstos pažodžiui i kita kalba, nebetenka savo prasmes. Ir
cia randame keleta rusišku idiomu, išverstu i lietuviu kalba pa-
žodžiui ir todel lietuviu .samonei nieko nebereiškianciu arba ke-
lianciu mums toki juoka, koki keltu, jei kas rusiška idioma "krug-
lyj durak" išverstu lietuviškai ..apskritas kvailys". Viena kita to-
kia idiama jau buvo cia iškelta, toliau dUQdame ju daugiau.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad ~~Q~.-p.i! e' " _~_JIMig~~
je ,c;i!l,~i."i~erstas netiksliai. Rusis~~ žodis ,auša turi tokiu

iIlkšiniU, kuriunemfflfefuVfškas 'rsiela:~ Rusi v dis ..duša"
reiškia ir ..baudžiauninkas", vadinaS",""'genau tiktu vietoj "Miiu-
sios sielos" išvertUs ..~eji.!>au@A.uninkai", ..Mi~~Ieji. .ŽIDQ-:
;Ues". Nieko labai negaletum tureti prieš, jei 1>utu išversta "Nu-
mireliai" arba "Negyveliai".

gtai dar keletas tokiu netiksliu vertimu:

I
1. kuris Prancuzijos miestas ger i aus i a s (rus. lucšiJ)? 30.

Rusiškas žodis "chorošij" reiškia ne tik "geras", bet ir "gražus",
. todel, turint galvoj Paryžiu, reikia versti "gražiausias", 0 ne "ge-

'I riausias".2. k epu r i n e p a žin tis su graiu 19. Lietuviškai ..kepu-
rine pažintis"(,,~!iP09.J.<>.jezn~omstvo'~) nieko nereiškia, daug ge-

I

. riau tiktu išvertus"p1enkapažiiitiš"ir t. t.
3. Klausyk,ž m og iJ"Ui"~pci§aiiKprievaizdq 32. Rusiškas "celo-

viek" reiškia ir "tarnas", 0 lietuviškas žodis "žmogus" tos reikš-
mes neturi, todel fcKšvertimas yra beprasmiškas.

4. iš u g n i es; Ji e p s n q 308=nuo vilko ant meškos?

.'

.'.,
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v. ~ "''''''I AWI tU U UCSlllKOf ;ltltl=Jums, tamstai. Tevams lietu:
viu (sodžiaus žmoniu) vaikai nesako "tu"70.
. 6. Pui k i bob i k e (rus. "slavnaja babioška") 93. Taip sako

Cicikovas pirma karta pamates važiuojancia gražia šešiolikos me-
tu mergaite. Suprantamas daiktas, kad cia žodis "bobike" visai
netinka. Jis galejo pasakyti "graži mergaite", "daili merguže",
"graži varliukšte" ar kaip kitaip panašiai.

1. yra nemaža žmoniu, kurie s m i 1ko dangu 255; Jis buvo tie-
siog dangaus s m i 1ky tol a s (rus. "koptitel neba"). Rus. "koptif
nebo" reiškia "be reikalo gyventi, buti nenaudingam visuomenei",
todel rus. ,,koptitel neba" verstinas lietuviškai "dykaduonIs ","duonos gadintojas" ir tt.

e. tarnas lakste... švytuodamas padekJu, ant kurio t u p e i 0
daugybe puodeliu su arbata 9. Aišku, kad lietuviui arbatos puo-
deliai negali t u p e t i nei ant stalo, nei ant padekIo.

Cia iškelti, žinoma, ne visi vertimo negerumai, duoti tik' ryš_
keSI)i ju pavyzdžiai. Kaip buvo matyti, jie mažina kalbos gyvuma
ir sklanduma. Vertejai ir redaktoriai toliau turi pasirupinti paša-
linti tuos negerumus. Didžiojo rusu rašytojo Gogolio veikalai turi
išeiti su geriausia lietuviška kalba. Geri raštai moko kalbos, keliakalbos kultura.

Spausdinama iš rank!Clšcio


